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 المقدمة

 

اله احو  لوم  و قياهوم اااو ل    وب اوبب الرضوا ،يقبوو  انساواو وظيف وم  هوا  وإلى يرجع الرضا الوظيفي 

، فانساواو قود يروبر ااير يواي س يجو  ير فواه  دا وم أكثر هو هصدر ا يظيفلو الرضا اهو خ لها. وير اط 

و  ووكلم هاووالدع  ، و البهووب  جوون  هووو فريوو  البهووب ، و  ب ووم ههوواراي جديوودع ، و جووودع له ووم ،فووي البهووب

  .(  (Jones, 1996)را م الرخصي   و ح ى   قي الثسا النه    و نيادع قد

اله احو ، و وكا ارهور  و طريو  ال سقيود داخوب لساصور الرضواب يووم لوالووظيفي  و و ي هو الربور االرضوا

 و فووي  يسطبوو  ح ووى ل ووى هووو يس ظووروو الوقووي الهسااوود ل س قووا  إلووى هجووا  لهووب  خوور، فالاوور ي هووو 

هوو  هبقووي   ا   ثير هوو السواي يحققووو قودر و  ، ا بد لبهب  فضب، ل ى الرغم هو  سم  ا ه ع ابه م الحالي

الض السظر لو طبيب   ،فهم يحاسوو اا ل   وقي البهب ،   دا   لها   ق يدي هو خ  الربور االرضا

 .(3991 بو الباب،)الههام ال ي يؤدوسها

واساجاها  هع ف اف  ونارع ال ربي  وال ب يم واياا ها ال ربوي  ال ي  قوم ل ى ايل نام اأدا  
ولي ، ول ى  ل ى هاو وى هو ال هيين راال ها، والقيام بوظا فها، و حقي    دافها اأهاس  وصدق وهاؤ 

وحاد هسهجياي لهب هب هدع يقوم االداد ا قام ايدا  الهؤااي وقام الجودع والهبايير وال فوق، 
جا ي  كه الدراا  ل  برف ل ى درج  رضا    واال باوو هع ايداراي الهبسي ؛هو وحدع الرقاا  الداخ ي

لو الخدهاي الهقده  لهم هو الونارع، هو اجب  وال ب يمل ربي  في ونارع ا الباه يو )اندارييو، الهب هيو(
  حايسها.
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 نظريات الرضا الوظيفي:

 :لقد قدهي سظرياي لدع ل فاير الرضا الوظيفي لسد الفرد، هو  رهر ا

 نظرية الحركة والوقت

ظفيو  اووالى، وي و الهووو إ إك  ، ل ووى   هيوو  الحوووافن الهاديوو  م3933م البووافووي  فريوودريم  وواي ور ر وون       

سظوام لواد  ل روا ود والحووافن، إلوى يه و  حفين م إي هو خ   الروا ود والحووافن الهاليو  فقوط. ول وصوو  

نيجاد  فضب  ،البهب  و الوظيف  إلى  جنا  صليرع، وهو ثم دراا   كه ارجنا   جن  اق ري  اي ور  و ي م 

 ووكه البه يوو   اسووي  اووهى و  ،اروو ب فبووا   خوورى هورع جوونا  و سفيووك ا، و خيوورا، دهووا  ووكه ار ،طريقو  ل قيووام بهووا

 ".Time-and-Motion Study""دراا  الحر   والوقي 

 العالقات اإلنسانيةنظرية 

 ر ون ل وى  ال وي في البرريساي هوو القورو الهاضوي، ظهوري حر و  جديودع  اوهى حر و  الب قواي انساواسي 

 صووا  بوويو الهوووظفيو والهروورفيو ل وويهم، وا  احوو    هيوو   حاووو الب قوواي فووي بي وو  البهووب، هثووب  حاوويو اي

بودا  اررا  نيوادع اهقودار  ي فوي س ا جهوا وكه السظريو  هبسيو  ل وى درااو   ظهور و إ إك  ، هجا   كبر ل  حاور وا 

رسهوا ر وني ل وى طريقو   ،إي  و  وكه السظريو  اس قودي ،% في انس اجي  ابد  طبي  ال لييراي الهوك ورع13

 (Gill and Johnson, 2002) ل  حفين. واحدع فقط  طريق  هث ى

فووووي هصوووووسع ، ف  فووووي  ووووكا الهوووووك دإحووووودى الدرااوووواي الر ياووووودرااوووو    وووواوثورو   جووووورى  3991 ففووووي لووووام

Hawthorne    ال ووااع لروورWestren Electric فووي غرفوو   و   ووم لوون  هجهولوو  هووو الساووا  ووضووبهه

حثوو ب قديم وجاواي غودا  هجاسيو ، ام الااق و ،لكو في ظروف لهب جديدع ،خاص  نس اج  دواي  هربا ي 

 ،ل هوووظفيو االقيووام االبهووب ل ووى روو ب هجهولوواي صووليرع واووه  ،واووالاي لهووب  قووب، وف ووراي راحوو   كثوور

أصوا  الهرورفوو اج هوالييو و كثور ف ، لييوراي فوي سظوام اندارع و ،فوي سظوام الحووافن الهاليو  و جري  لييور
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و وواو اياوو س اج ارولووي  و "ال لييووراي  ،بوود  ووكه ال لييوورايويحووا الداراوووو  و انس اجيوو  قوود نادي ا ، فههووا

 درجوو  و نيووادع درجوو  حوورارع اللرفوو  ل ،لكووو ابوود لهووب  لييووراي اوو بي ،   ق يووب انضووا ع والهاديوو "  ووي الاووبب

لياووووي  انس اجيوووو اوووو س ا الاوووواحثوو  و اووووبد نيووووادع فأ ،فووووي ار فوووواه انس اجيوووو  ظ ووووي، ايصووووبد البهووووب فيهوووو

سهووا فووي طريقوو  إدارع البوواه يوال لييووراي فووي بي وو  ال ف  هووا نادي الووروي ايج هاليوو  بوويو الهوووظفيو،  ،بهووب، وا 

 (Gill and Johnson, 2002 ) نادي إس اجي هم

 و للحاجاتنظرية ماسل

فابوود لقووديو هووو حر وو  الب قوواي انساوواسي ، حوودد  ،و ل حاجوواي سظريوو  هااوو  رووهر سظريوواي ال حفيوون وهووو

  ي:و  ،ها وياي  نسااسي  ي كوو هو خهال حاجاي ا ا  إبرا ام هاا و  ره

o  . فايولوجي  : الحاجاي البيولوجي   اراااي   الههه   ل اقا 

o ها ارهو : الحاج  ل حهاي  ضد خطر . 

o  ، داق ، و اج هالي  : الحاج  ل حد   ايس ها  لجهال . و  ،القبو و الص 

o  ،م هو ارخريو. وايح را ،الا  ط و الث ق ، و ال  قدير : الحاج  يح رام الك اي 

o  .إدرام كاي : الحاج  لإلسجان 

واوي ط د إروااه  ،ال قد هاا و  سم لسد إرااه  ي ها وى هو الحاجاي، ي يبود  كا الها وى هحفنا ل فرد

الهاو وى   وو فوي رغاوا هم  إكا  روابياويظب ارفوراد هحفونيو دا هوا، و  ،الحاجاي ال وي فوي الهاو وى ارل وى

لوكلم ح وى يو ه و الهودرا  هوو  حفيون هووظفيهم، و وى ارخيور "إدرام الوكاي". لهاو إلوى  اارخر، ح ى يصو و 

إلووى يجوود ل وويهم  وي  و يحووددوا الهاوو وى الووكي يح اجووم الفوورد، وهووو ثووم إروواالم، واير قووا  ح ووى الوصووو  

 (3999البريهي، ) خر ها وى.
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 نظرية األهداف

يدور حو  هرار     اوهحور  ،(ار دافسظري   اهيا ا )  اي  ب هو ليثام ولوم سظري م 3999في لام 

فووإو كلووم ، هحووددع قوواهوا االهرووار   فووي وضووبها ل هوووظفيو   ووداف لبوواه يو فووي وضووع ار ووداف. فووإو  وواوا

وون م ل بهووب.  دا  ياووالد فووي اقووا  ر( هاوو هرع Feedback، فووإو وجووود  لكيوو  راجبوو  )ونيووادع ل ووى كلووميحف 

 (Wright, 1990) في الهاار الصحي .الهوظف 

وااو هراري  وجود وا، و قوديم  فضوب الس وا ا لهوا،  ،لهدف اراااي ري إدارع  و  بظويم الفا ودع ل هسظهو إو ا

وكلم لو طري  رفع و فبيب  دا  ارفراد فيها، و كا ي ط د  وجيم ا و هم ل حقي    داف الهسظه  افال يو  

وطبيبووو  اووو و م، و اوووااام، و فوووا ع لاليووو ، ول حقيووو   وووكا الهووودف يبووود لوووإلدارع هوووو فهوووم البسصووور الاروووري، 

 (9333ا ر، ودوافبم، و  دافم) بو

و الوناراي أسها رأر ،فيها ا  هاها  خاصا  الباه يو )اندارييو، الهب هيو( ونارع ال ربي  وال ب يم برضا  و ه م

وكلوم اال اوار م اراواي فوي ال لييور وانصو ي، والهاوؤوليو لوو  ارخرى في القطاليو البام والخوا،،

هوو خو    ،فوي  وكا الهجوا  عوقد بكلي الوونارع جهوودا   بيور  .لاياااي والبراها ال طويري  في الونارع سفيك ا

 وفير بي واي لهوب جيودع  بهوب ل وى  حاويو هاو وى  دا  البواه يو فيهوا، و هثوب كلوم فوي اوو ال روريباي 

وهو  وكا  .له همو جب هم راضيو لو ظروف  والاياااي ال ربوي  ال ي  حفا حقوق الباه يو اندارييو،

فووي  بنيوون الهاووادراي   هث وويل بوواه يو فيهووا، إلووى  قووديم الحوووافن الهاديوو  والهبسويوو  الووونارع اووبي  الهسط وو ،

يفوواد م لسيووب الوودرجاي الب هيوو ، انبداليوو  ل بوواه يو،  حقيوو  ارهووو واياوو قرار بإضوواف  إلووى  سهووا ا  هووي  وا 

و وووفير فوور، ل حوورام الوووظيفي إلووى  لاوو سي ،هووو خوو   قووروض اناوو او الوووظيفي والوحووداي ا الوووظيفي،

 هواقع وظيفي  ه قده .
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 أهمية الدراسة 

لووو الخوودهاي  البوواه يو )انداريوويو، الهب هوويو( ساووع   هيوو  الدرااوو  هووو  وسهووا  حوودد درجوو  رضووا       

سهوووا قووود  كروووف لوووو هوووواطو الضوووبف فوووي   جاسووود إضووواف  إلوووى الهقدهووو  لهوووم هوووو ونارع ال ربيووو  وال ب ووويم،

فووي نيووادع  اناووهامسها أاحيووي ياوو فيد هسهووا  صووحاد القوورار فووي إجوورا اي هووو روو لهووم،الهقدهوو   الخوودهاي

و فبوي   نجورا  له ط ااي سظوام الجوودع  ا  واا ساد .ل يم  حايو ها وى  دا همرضا الباه يو؛ اها ي ر د 

جا ي  كه ،  ، ووفقا له ط ااي جا نع اله م لبدهللا الثاسي ل  هين( QP-153-1) الباه يورضا قياي 

ال ربيووو   ونارعفوووي  البووواه يو )انداريووويو، الهب هووويو(ال بووورف إلوووى درجووو  رضوووا إلوووى ال وووي  هووودف الدرااووو  

 .لو الخدهاي الهقده  لهم وال ب يم

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

م وال ب يال ربي  ونارع في  الباه يو )اندارييو، الهب هيو(درج  رضا  إلىهر    الدراا  في ال برف  هثب  

 هو خ   انجاا  لو ارا    ار ي : لو الخدهاي الهقده  لهم،

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

 .؟من الوزارةالمقدمة لهم 

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

تقييم األداء ، المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي)كل مجال من مجاالت في والتعليم ةالتربي

االقتراحات والشكاوى، التقدير والحوافز والمكافآت، التدريب ، االنتماء الوظيفي، والمساءلة والشفافية

 .(والتمكين، بيئة العمل، التواصل، السياسات والتشريعات

ع  ن الخ  دمات المقدم  ة له  م م  ن وزارة الع  املين )اإلداري  ين، المعلم  ين( رض  ا  م  ا درج  ة ؤال الثال  ث:الس  

 .سنوات الخدمةوطبيعة العمل و  والفئة الجنس مكان العمل كل من حسبوالتعليم  ةالتربي
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 متغيرات الدراسة:

  ي:،ها ق   ه ليراي الدراا  خها  ضهسي  المتغيرات المستقلة: (  

 هثب  ربب  ها وياي )هر ن الونارع، هديري  ال ربي  وال ب يم، هداري ، اخرى(هر ن البهب: وي -3

 .(ك ر، سثى،  ها:)او ها ويالجسي:  -9

 الف   : ث ي ها وياي و ي اولى، ثاسي ، ثالث . -1

وظيفوو   ،هب ووم  ، روورافي إوظيفوو   ،وظيفوو  قياديوو   ووي: ،هاوو وياي  طبيبوو  البهووب: ويهثووب خهاوو -1

 .خدهاي هااسدع، فسي / إداري 

 ، اسواي (33-6)، اسواي 5-3  ي: ،لدد اسواي الخده : ويهثب  ربب  ها وياي -5

 .اس  35 اكثر هو ( اس ،33-35)

هووديرياي هر وون الووونارع ، فووي  )البوواه يو )انداريوويو، الهب هوويو( ويهثووب درجوو  رضووا  المتغي  ر الت  اب : ( د

فقوورع فووي  (53وال ووي  هث هووا ) لووو الخوودهاي الهقدهوو  لهووم هووو ونارع ال ربيوو  وال ب وويم (ال ربيوو  وال ب وويم

 .ها وياي  اب ل ى الهرفق  وهونل   ايا ااس 

 التعريفات اإلجرائية:

الباه يو )اندارييو، الهب هيو هو رضا درج  : و ي  ببر لو في وزارة التربية والتعليم  لعاملينارضا 

داراي هر ن الونار هديرياي ال ربي  وال ب يم  في جهيع الف اي الوظيفي (  لو الخدهاي الهقده  لهم هو ع وا 

 قييم اردا  ، الهرار   في ال خطيط والبهب الجهالي) وال ب يم في الهجايي ار ي :  ونارع ال ربي

 ،ال قدير والحوافن واله افآي ،ايق راحاي والر اوى ، ايس ها  الوظيفي، والهاا ل  والرفافي 

 (.وال رريباي الاياااي ،ال واصب ،بي   البهب ،ال دريد وال ه يو
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 الدراسة: حدود

وال ب ووويم  هوووديرياي ال ربيووو هر ووون الوووونارع و  فووويالبووواه يو )انداريووويو، الهب هووويو( اق صوووري الدرااووو  ل وووى 

 .2015/2016البام الدرااي خ   والهداري ال ااب  لها

 

 الطريقة واإلجراءات
 

 مجتم  الدراسة وعينتها

 هديرياي ال ربي  وال ب ويم هر ن الونارع و فييو، الهب هيو( الباه يو )اندارييهثب هج هع الدراا  جهيع  

اي وهر وون هووديريال جهيووع هووو هوظووف وهوظفوو   (6600هووو ) ه وسوو ليسوو  الدرااوو   و اسووي والهووداري،

  فوراديهثوب  ونيوع  ( 5إلوى ) (3)هوو  ااها الجد، ارصو ايا ااساي هباأع حاد   را ي الونارع وال ي

 (6600 فوراد البيسو  )الخبرع، حيي ب و  لودد  ،طبيب  البهب ،الف    ،لجسيا هر ن البهب،البيس  حاد 

   فردا .

 (0الجدول )
  حسب مركز العمل توزي  أفراد العينة  

 
 مركز العمل

 149 مركز الوزارة
 822 مديرية التربية

 5629 مدارس

 
 (5الجدول )
 الجنس حسبتوزي  أفراد العينة 

 

 4074 إناث الجنس

 2526 أولى
 

 (3الجدول )
 الفئة  حسبتوزي  أفراد العينة 

 
  الفئة

 5368 أولى 
 981 ثانية 
 251 ثالثة 
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 (4الجدول )

 حسب طبيعة العمل توزي  أفراد العينة 
 
 

 طبيعة العمل

 408 وظيفة قيادية

 139 وظيفة اشرافية

 4521 معلم

 1390 وظيفة فنية/ اداريىة

 136 خدمات مساندة

 
 (2)الجدول 

 حسب سنوات الخدمة توزي  أفراد العينة 

سنوات 
  الخدمة

 1004 سنوات 2-ا
 1827 سنوات 2-01

00-02 1705 

 2064 02أكثر من 

  

 
 

 أداة الدراسة

لقيووواي درجووو  رضوووا ه  قوووي الخدهووو    ( فقووورع51هوووو )ه وسووو    رغوووراض الدرااووو   وووم بسوووا  ااووو ااس     

، وقود ااو خدم فيهوا  لخودهاي الهقدهو  لهوم هوو ونارع ال ربيو  وال ب ويملو ا الباه يو )اندارييو، الهب هيو(

فووي بسووا  اياوو ااس  ل ووى ارطوور السظريوو  وقوود ال هوود  ،((3هقيوواي لي ووري الخهااووي)اسظر اله حوو  رقووم )

؛ 3999؛ دبووووري، 9333) ال  هووووسي، و وووكه الدرااووواي  وووي: والدرااووواي الاوووااق  لدرجووو  رضوووا البووواه يو

 (. 3996؛ قرح ،9333؛ الريحري، 3999؛ النبوو،3991؛ الروااو،3999دلسا،

ر ياوو  لقيوواي درجوو  رضووا ه  قووي  هجووايي  اووب هونلوو  ل ووى  ( فقوورع  51هووو )اياوو ااس    كوسووي     

 و ي: ،هديرياي ال ربي  وال ب يم في )اندارييو، الهب هيو( الخده  

 .اي( فقر 5) و كوو هو،  المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي المجال األول:

 ( فقرع.31) و كوو هو،  تقييم األداء والمساءلة والشفافية المجال الثاني: 

 ( فقراي.1) و كوو هو،  االنتماء الوظيفي المجال الثالث: 
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 ( فقراي1)، و كوو هواالقتراحات والشكاوى  المجال الراب : 

 ( فقراي.6)و كوو هو،  التقدير والحوافز والمكافآت المجال الخامس:

 ( فقراي6)، و كوو هو التدريب والتمكين مجال السادس:ال

 ( فقراي6)و كوو هو بيئة العمل المجال الساب :

 ( فقراي.5) و كوو هو، التواصل المجال الثامن:

 ( فقراي.1) و كوو هو، السياسات والتشريعات المجال التاس :

 إجراءات الدراسة: 

ااس   ووووم لرضووووها ل ووووى لوووودد هووووو الهح هوووويو ول  حقوووو  هووووو صوووودق الهح وووووى ل اوووو  ص    دد األداة:( 3)

 ،وقد  م  بديب ايا ااس  في ضو  ه حظا هم.( (9اسظر اله ح  رقم))هو و  يو والهبسييوصصخ اله

 (.3.99) الفا"،وقد ب   روسااخ "يجاد ثااي ايا ااس  ااا خدام هبادل  إلقد  م  ثبات األداة:(  9)

ه واط ، هر فب ( واال الي قاوهي   دسي ،)هث  ها ويايث الى و درج  رضا الباه يو و ( صسف الهح ه1)

  الدرج  الرضا الى الها وياي اي ي : 

 2.33   - 1بيو    راويو  : درج  رضا ه دسي ،المستوى األول

 3.66- 2.34 بيو   راويو  درج  رضا ه واط ، المستوى الثاني:

 .  5-3.67 بيو   راويو  درج  رضا هر فب ، المستوى الثالث:

   الجة اإلحصائية:المع

 .اله واطاي والساد اله وي واا خدام   ،SPSSوال باهب هبها ضهو برساها  البياساي،  دخ ي    

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

 : هالرض س ا ا الدراا  هو خ   انجاا  لو  ا  فيها ي ي  
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عن الخدمات  ية والتعليموزارة التربفي العاملين )اإلداريين، المعلمين( "ما درجة رضا  السؤال األول:

 ؟والتعليم ةالمقدمة لهم من وزارة التربي

ل ى الاؤا   م حااد الواط الحاابي وايسحوراف الهبيواري  ل قوديراي البواه يو ل وى فقوراي  لإلجاا     

ب ووو  اله واوووط البوووام  ، حيوووي(6جووودو ) اياووو ااس  ال وووي  قووويي درجووو  رضوووا م لوووو الخووودهاي الهقدهووو  لهوووم

 . كوو ه واط  وحاد  صسيف الهح هيو لدرج  الرضا%52.6هقدار ا رضا  بساا  و،  (2.63)

 
االستبانة مرتبة  فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  :(2الجدول ) 

  تنازليا  
رقم 
 الفقرة

 فقـــــــــــرات االستبانـــــــــــــة
 

المتوسط 
 العام للفقرة

االنحراف 
 المعياري

q2 . 1.253 3.321  رر سي الونارع في إلداد الخطط انا را يجي 

q11 .1.170 3.100  بهب الونارع ل ى وضع الرخ، الهسااد في اله او الهسااد 

q13 . 1.149 3.085  حق  الونارع/ الهديري  هبد   كافؤ الفر، في  بب   الرواغر الهخ  ف 

q27 ير و ااا  هحددع وهب س  لضهاو  طبي  هبد  البدال   ب هد الونارع هباي
 والرفافي  في هس  اله افآي والحوافن.

2.992 1.127 

q41 . 1.211 2.992  وفر لي الونارع الواا ب ال كسولوجي  الحديث 

q26 . 1.161 2.978  حفنسي الونارع ل ى  سهي  كا ي فسيا  و كاديهيا 

q12  1.099 2.937 االهوظفيو. طب  الونارع  لياي ل ح فاظ 

q42 . 1.200 2.922  وفر لي الونارع ال وانم  اف  )ارثاي، ارجهنع واردواي ...( ال نه 

q28 .1.104 2.916  بنن الونارع سراطاي ايب كار وانبداه لدى الباه يو 

q43 .1.056 2.850  طب  الونارع إا را يجي  لاه  ندارع الهخاطر 

q21  1.144 2.782 اي الصادرع لو ونارع ال ربي  وال ب يم. ث  االقرار 

q37 1.003 2.753  قوم الونارع اهراجب  براها ال دريد وال طوير ال ي ي م وضبها و طبيقها 

q14  الباه يو  يوجد لدى الونارع هسهجي  و لي  هب هدع وهطاق  ي م بها  رري
 لجا نع الهوظف الهثالي في الخده  الهدسي .

2.750 1.094 

q44  االيد ال واصب    واصب إدار ي هع الباه يو ار ب دوري لو طري 
 .وغيره لك روسيالبريد انو  ال قا ايو  ج هالايالهخ  ف  هثب اي

2.741 1.095 

q15  الباه يو  يوجد لدى الونارع هسهجي  و لي  هب هدع وهطاق  ي م بها  رري
 .لجا نع الهوظف الح وهي اله هين

2.733 1.064 

q36 .0.972 2.732  طب  الونارع انح   وال باقد الوظيفي 

q33 .1.048 2.725  ضع الونارع خططا   دريبي  و طاقها بسا   ل ى  كه ايح ياجاي 
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q39  ،وفر )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( لي بي   صحي  ل بهب) انضا ع 
 ال دف  ، ال بريد..(.    

2.713 1.215 

q19 لونارع ح ى لو حص ي ل ى فرص  لهب  خرى ي   رم له ي في ا
 هرابه  خارج الونارع.

2.676 1.326 

q34  قوم الونارع بدلم الباه يو و رجيبهم ل طوير قدرا هم وههارا هم بإرراكهم 
 في الدوراي ال دريبي ، وورراي البهب، والسدواي...

2.648 1.093 

q32  حديد ايح ياجاي  قوم )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ب طبي   لياي ل
 ال دريبي  وال طويري  ل هوظفيو.

2.644 1.066 

q10 .1.087 2.640  اهم إجرا اي الهاا ل  في  حايو سولي  ال ب يم 

q31  وفر الونارع الرفاه ايج هالي ل باه يو فيها )صسدوق انا او، ا ف 
 الضهاو ايج هالي، ه افآي سهاي  الخده ،  سدي  الهب هيو...(.

2.625 1.191 

q9 . 1.072 2.624 لدى الونارع هبايير و اي واضح  ل هاا ل 

q40 .1.196 2.615  ربر االراح  في الحين اله اسي الكي  رل م 

q47 االيد وقسواي هحددع ل  واصب  )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  ا خدم 
 ط اا هم والبهب ل ى هف اح ياجا هم و دوري ل بر   ب هع الباه يو ار

 .  بي ها

2.611 1.020 

q35  1.020 2.611 .فيها والقيادايوقدراي الهديريو  طوير ههاراي  بهب الونارع ل ى 

q24  1.111 2.595 .لقرارايالسد ا خاك  يرر سي هديري 

q50  نم الونارع ب طبي  القواسيو وانا را يجياي الوطسي  اله ب ق  االهج هع   
 لطفب ...هثب: هسع ال دخيو ورؤوو الهر ه وحقوق ا

2.589 1.111 

q49  قوم الونارع ب بريفي ا ب ها  و جديد هو القواسيو وارسظه  وال رريباي 
 ال ربوي .

2.588 1.095 

q1   رر سي )إدار ي/ هديري ي/هدرا ي( في إلداد الرؤي  والراال 
 وهراجب ها.

2.560 1.180 

q22 هب هع يوجد لدى )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  لي  واضح  ل  با
 الر اوى الهقده  هو قب ي.

2.548 1.087 

q38 . 1.140 2.519  وفر )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( لي بي   لهب  هس 

q46 وارسظه  ال ي  ضهو وصو  الباه يو  ال كسولوجيا الونارع  ا خدم
الهبسييو إلى الهب وهاي الصحيح  وفي الوقي الهسااد ن هام البهب و 

 .والههام

2.509 1.067 

q23 .1.067 2.509  ضع الونارع خططا   دريبي  و طاقها بسا   ل ى  كه ايح ياجاي 

q20 .1.100 2.487   حدي بإيجابي  لو ونارع ال ربي  وال ب يم 

q17 .0.968 2.477  طب  الونارع إا را يجي   هو الهب وهاي واري ها 

q48 ور انداري  الحاضرع قوم الونارع بإاقا  الباه يو ل ى اط ه دا م ااره 
 والها قب ي . 

2.461 1.038 
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q29 .  1.038 2.461  هس  الونارع فرصا  ل باه يو فيها يل حاق  بسا هم في الجاهباي ارردسي 

q51 .1.024 2.436  بهب الونارع ل ى سرر ال رريباي إلك روسيا 

q3  يرر سي ر ياي الهاارر بإلداد خطط البهب الاسوي  في الوحدع
  سظيهي  ال ي  لهب فيها )قام، هديري ، إدارع، وحدع، هدرا (ال

2.436 1.143 

q25 ل قديم ي هااسد )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى  رجيبي و   بهب
 بدالي ارف ار ان

2.422 1.079 

q5  )انجرا اي  في له ياي  طوير رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي
 االبهب و اايطها.الخاص  

2.421 1.074 

q30 لهرار   في ارسرط  ال ي  اهم  حفنسي )هديري ي/ هدرا ي( ل ى ا
 )ارسرط  الهج هبي (. ا  في خده  الهج هعيإيجاب

2.415 1.043 

q6  ي ضهو الهاؤولياي والههام والهؤ  ي والههاراي يوجد وصف لوظيف ي
 .الهط وا 

2.321 1.093 

q45  الهبرف   ااد  ل ىباه يو ال ل رجيع ب طبي  اياااي الونارع قوم 
 .والهب وهاي

2.321 1.043 

q8 .1.061 2.305 يا خدم ر ياي الهاارر  ااا  وهبايير لادل  ل قييم  دا  الباه يو 

q7 . 1.045 2.277 يساقرسي ر ياي الهاارر في س ا ا له ي  اردا  ارفافي 

q16  1.057 2.209 هع الباه يو  اف . ااح رام ولدال  ورفافي  هديري ي باهب 

q18  بهب )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى الحد هو  در الهوارد و رريد 
 انسفاق.

2.183 1.001 

q4 .1.021 2.111  رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  في لجاو وفرق البهب 

 

ال ربي   ( الى او ال ى رضا  او ل باه يو لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع6يظهر هو الجدو  رقم )

 رر سي " ااسم  اسي ل ى الفقراي اي ي  :وال ب يم احاد ايوااط الحاابي  ل قديرا هم ل ى فقراي ايا

 بهب الونارع ل ى وضع الرخ، الهسااد في  ""، والونارع في إلداد الخطط انا را يجي 

". ر الهخ  ف   حق  الونارع/الهديري  هبد   كافؤ الفر، في  بب   الرواغ"اله او الهسااد"، و

 : "ل ى الفقراي اي ي ادسى رضا ل باه يو في الونارع لو الخدهاي الهقده  لهم  او بيسها 

"، و  بهب )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى الحد هو  در الهوارد و رريد انسفاق 

 ". البهب رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  في لجاو وفرق "
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  لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربيالباه يو )اندارييو، الهب هيو( "ها درج  رضا  السؤال الثاني:

 قييم ، الهرار   في ال خطيط والبهب الجهالي) ال الي : هجاييالوال ب يم في  ب هجا  هو 

ال قدير والحوافن  ،ايق راحاي والر اوى ، ايس ها  الوظيفي، اردا  والهاا ل  والرفافي 

 (.الاياااي وال رريباي ،ال واصب ،بي   البهب ،ال دريد وال ه يو ، افآيواله

العاملين )اإلداريين، المعلمين( لتقديرات  تم إيجاد الوسط الحسابيلالجابة على هذا السؤال 

ى كافة المجاالت كما عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية والتعليم عل الوزارة في 

 .(7م)هي موضحة في جدول رق

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حسب مجاالت االستبانة: (7)جدول 
 نسبة الرضا االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال

 51.4% 0.894 2.570 المشاركة في التخطيط والعمل الجماعي

 51.76% 0.776 2.588 تقييم األداء والمساءلة والشفافية

 51.48% 0.874 2.574 االنتماء الوظيفي

 2.518 االقتراحات والشكاوى 
0.949 %50.36 

 التقدير والحوافز والمكافآت
2.731 0.868 %54.62 

 التدريب والتمكين
2.685 0.874 %53.7 

 بيئة العمل
2.768 0.977 %55.36 

 التواصل
2.529 0.771 %50.58 

 السياسات والتشريعات
2.538 0.939 %50.76 

درج  رضا الباه يو لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  وال ب ويم  إلى  و( 1ي ض  هو جدو  )

الهرووار   فووي ال خطوويط والبهووب الجهووالي،  قيوويم اردا  والهاووا ل  والرووفافي ، ) ه واووط  لجهيووع الهجووايي

ال وودريد وال ه وويو، بي وو  البهووب،  ايس هووا  الوووظيفي، ايق راحوواي والروو اوى، ال قوودير والحوووافن واله افووآي،

حاد  صسيف الهح هيو لألوااط الحاابي  لكب هجا  هو الهجايي.  (ال واصب، الاياااي وال رريباي

 ثم هجا ، 55.36 )( وحق  ساي  رضا ب لي ) بي   البهبو او اكثر هجا  حق  رضا ل باه يو هجا ) 
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 هجوا درجو  رضوا فوي ادسوى   واوو  (54.62) ها حق  درج  رضا ب لي ساب  ال قدير والحوافن واله افآي

 .(  50.36حيي  اسي ساا  الرضا ) ايق راحاي والر اوى 

الهروار   فوي ال خطويط فوي هجوا   الوونارع الخودهاي الهقدهو  ل بواه يو فوي   فضوباو  إلوى ها بيسي الس وا ا 

 اسووي درجوو  رضووا م  حوويو ، فووي روور سي الووونارع فووي إلووداد الخطووط اناوو را يجي . " : وويوالبهووب الجهووالي 

 .  " رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  في لجاو وفرق البهب. " :فقرع  ه دسي  لو

 قيووويم اردا  والهاوووا ل  هجوووا  فوووي  الوووونارعالخووودهاي الهقدهووو  ل بووواه يو فوووي   فضوووببيسوووي الس وووا ا الوووى او و 

، في حيو  اسي درج  " بهب الونارع ل ى وضع الرخ، الهسااد في اله او الهسااد. " ي: والرفافي  

 ." بهب )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى الحد هو  در الهوارد و رريد انسفاق. "رضا م ه دسي  لو: 

الوونارع بيسي الس ا ا الى او افضب الخودهاي الهقدهو  ل بواه يو ايداريويو فوي  ايس ها  الوظيفي هجا  وفي

  حوودي  ": فووي وواو الرضووا ه وودسي  فووي حوويو ،"ل ب وويم. ثوو  اووالقراراي الصووادرع لووو ونارع ال ربيوو  وا " ووي: 

      . " بإيجابي  لو ونارع ال ربي  وال ب يم

 "بيسي الس ا ا الى او افضب الخدهاي الهقده  ل باه يو في الونارع  ي:  ايق راحاي والر اوى  هجا  وفي

دار وووي/ هوووديري ي/ )إ  بهوووب "، فوووي حووويو  ووواو الرضوووا ه ووودسي فوووي: " لقووورارايالسووود ا خووواك  يرووور سي هوووديري 

 ." بدالي ل قديم ارف ار اني هااسد هدرا ي( ل ى  رجيبي و 

بيسي الس ا ا الى او افضب الخودهاي الهقدهو  ل بواه يو فوي الوونارع  ال قدير والحوافن واله افآيوفي هجا  

  اله افآي  ب هد الونارع هبايير و ااا  هحددع وهب س  لضهاو  طبي  هبد  البدال  والرفافي  في هس  ي: "

لهروار   فوي ارسروط   حفنسي )هوديري ي/ هدراو ي( ل وى ا "، في حيو  او الرضا ه دسي في: "والحوافن.

 .")ارسرط  الهج هبي (. ا  في خده  الهج هعيال ي  اهم إيجاب
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 بيسووي الس ووا ا الووى او افضووب الخوودهاي الهقدهوو  ل بوواه يو فووي الووونارع  ووي: " ال وودريد وال ه وويووفووي هجووا  

، فوي حويو  واو الرضوا ه ودسي "الونارع اهراجب  بوراها ال ودريد وال طووير ال وي يو م وضوبها و طبيقهوا.  قوم

 ." فيها والقيادايوقدراي الهديريو  طوير ههاراي  بهب الونارع ل ى  "في: 

 ووفر لوي  بيسي الس ا ا الى او افضب الخدهاي الهقده  ل باه يو في الوونارع  وي: " بي   البهبوفي هجا  

 ووووفر )إدار وووي/ هوووديري ي/  "، فوووي حووويو  ووواو الرضوووا ه ووودسي فوووي: "لوووونارع الواوووا ب ال كسولوجيووو  الحديثووو .ا

 ."هدرا ي( لي بي   لهب  هس .

  واصووب  بيسووي الس ووا ا الووى او افضووب الخودهاي الهقدهوو  ل بوواه يو فووي الووونارع  ووي: " ال واصووبوفوي هجووا  

البريود و  ال قا ايو  ج هالايواصب الهخ  ف  هثب اي االيد ال  إدار ي هع الباه يو ار ب دوري لو طري 

البوواه يو  ل رووجيع ب طبيوو  ايااوواي الووونارع قوووم  "، فووي حوويو  وواو الرضووا ه وودسي فووي: ".وغيووره لك روسوويان

 .".والهب وهاي الهبرف   ااد  ل ى

نارع  وي: بيسي الس ا ا الى او افضب الخدهاي الهقده  ل باه يو في الوو  الاياااي وال رريبايوفي هجا  

   نم الونارع ب طبي  القواسيو وانا را يجياي الوطسي  اله ب ق  االهج هع هثب: هسع ال دخيو ورؤوو الهر ه  "

 ." بهب الونارع ل ى سرر ال رريباي إلك روسيا. "، في حيو  او الرضا ه دسي في: "وحقوق الطفب 

 

ع  ن الخ  دمات المقدم  ة له  م م  ن وزارة ن( الع  املين )اإلداري  ين، المعلم  يرض  ا  م  ا درج  ة: الس  ؤال الثال  ث

 ؟والمديرية وطبيعة العمل والخبرة والفئة كل من الجنس حسبوالتعليم  ةالتربي

 :وكلم هو حيي ،ل ى  كا الاؤا  اي م الهقارساي هو حيي اله واطاي و ر يبها لإلجاا 

 مركز العمل :اوال

 حسب مركز العمل  ييو، الهب هيو(ايوااط الحاابي  ل قديراي الباه يو )اندار لقد  م حااد 

 (:  8كما موضح في الجدول رقم ) 
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 المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة حسب مركز العمل (: 8الجدول رقم ) 

 المتوسط مركز العمل

 2.44 مركز الوزارة

 2.57 مديرية التربية والتعليم

 2.64 مدارس 

ال ووى هووو هووديرياي ال ربيوو   اووط درجوو  رضووا البوواه يو فووي الهووداريالووى ه و ( 9هووو جوودو  )ي ضوو  

 .وهر ن الونارع لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  وال ب يم

حيوي وظهري فروق كاي ديل  إحصا ي  بيو الباه يو فوي هر ون الوونارع والهب هويو لصوال  الهب هويو 

اق هووا فووي ل بوواه يو اهر وون الووونارع حيووي  اسووي فووي حوويو  وواو  االهووداري (9.61ب وو  ه واووط الرضووا)

 ( 9.هرف  رقم ) (9.11)

 الجنسحسب  ثانيا:

لكوو  الجساووويو )ك وووور، البوواه يو )انداريووويو، الهب هووويو( ايواوواط الحاوووابي  ل قوووديراي   وووم حاوووادلقوود 

  .(9) رقم جدو اساي( ل ى اداع الدراا ،  ها  ي هوضح  في 

                            

 الجنسالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة حسب  :(9ول رقم)الجد

 العام  المتوسط الجنس

 2.65 ذكور

 2.61 اناث

 

لووو ايسوواي ال ووى هووو درجوو  رضووا الووك ور درجوو  رضووا البوواه يو ه واووط ( الووى 9هووو جوودو  )ي ضوو  

 .ا الفرق غير دا  احصا ياو ك الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  وال ب يم

 

 الوظيفية الفئة: حسب ثالثا

اولوى، ثاسيو ، ) الف و حاود البواه يو )انداريويو، الهب هويو( ايوااط الحاابي  ل قديراي لقد  م حااد 

 .(33جدو  )( ل ى اداع الدراا ،  ها  ي هوضح  في ثالث 
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  المؤهل لى فقرات االستبانة حسبالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة ع :(33الجدو  رقم)

 سطتوالم الفئة

 2.62 اولى

 2.66 ثانية

 2.62 ثالثة

ايولوى الف و  ال ى هوو درجو  رضوا  الثاسي الف   هو ( الى درج  رضا الباه يو 33هو جدو  )ي ض  

 يا . كا الفرق غير دا  احصا إي  و لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  وال ب يم.والثالث  

 

 طبيعة العمل: حسب رابعا

طبيبو  له هوم حاود الباه يو )اندارييو، الهب هيو( ايوااط الحاابي  ل قديراي لقد  م حااد       

ل ووى اداع الدرااوو ،  هووا  (خوودهاي هاوواسدع، وظيفوو  فسي /اداريوو ، هب ووم، وظيفوو  اروورافي ، وظيفوو  قياديوو )

       .(33جدو  ) ي هوضح  في 

 طبيعة العملطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة حسب المتوس :(33جدو )

 المتوسط طبيعة العمل

 2.31 وظيفة قيادية

 2.41 وظيفة اشرافية

 2.69 معلم

 2.54 وظيفة فنية/ادارية

 2.56 خدمات مساندة

دهاي الهقدهو   اسوي ايل وى لوو الخوهب وم وظيفو  ب البواه يو ( الى درج  رضا33هو جدو  )ي ض  

 .قيادي في وظيف ، في حيو  اسي درج  الرضا ايدسى ل باه يو هو ونارع ال ربي  وال ب يم لهم

وظهوري فوروق كاي ديلوو  إحصوا ي  حاود طبيبوو  البهوب بوويو وظيفو  القيوادي والهب ووم لصوال  الهب ووم 

القيوووادي والخووودهاي الوظيفووو  الفسيووو  انداريووو  وبووويو وبووويو وظيفووو  القيوووادي ووظيفووو  فسيووو  اداريووو  لصوووال  

الهااسدع لصال  الخدهاي الهااسدع وبيو وظيف  اررافي  والهب وم لصوال  الهب وم وبويو الهب وم والوظيفو  

 ( 1.هرف  رقم )  الفسي  انداري  لصال  الوظيف  الفسي  ايداري  

 سنوات الخدمة : حسب الخامسة
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اداع  ل ووىاووسواي الخدهوو  و، الهب هوويو( البوواه يو )انداريوويايواوواط الحاووابي  ل قووديراي لقوود  ووم حاوواد 

 .(39جدو  )الدراا ،  ها  ي هوضح  في 

 الخبرع المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة حسب: (39جدو )

 المتوسط الخبرة 

1-5  2.65 

6-11 2.69 

11-15 2.65 

 2.53 فاكثر 16

 اسوي ايل وى لوو ( اوسواي 33-6) يو الوكيو خبور هم ( الى درج  رضا الباه39هو جدو  )ي ض  

الخدهاي الهقدهو  لهوم هوو ونارع ال ربيو  وال ب ويم، فوي حويو  اسوي درجو  الرضوا ايدسوى ل بواه يو الوكيو 

 .اس  فاكثر 36 خبر هم

(اسواي و كثر هو  5-3وظهري فروق كاي ديل  إحصا ي  حاد اسواي الخده  بيو هو خده هم )

 36( و كثر هو 33-6ظهري بيو هو خده هم )ا ه( اسواي ،  5-3ده هم )اس  لصال  هو خ 36

( وهوو خوده هم  كثور هوو 35-33 ها ظهري بيو هو خوده هم ) (،33-6اس  لصال  هو خده هم )

 ( 1(. هرف  ه ح  رقم ) 35-33اس  لصال  هو خده هم ) 36
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 التوصيات
 

 ما يلي:  ينوصبناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة، 

  قديم ايف ار ايبدالي . و   فبيب هسهجي  ايق راحاي والر اوي  .3

البهووب ل ووى وضووع  اووي وهبووايير واضووح  ل هاووا ل ، واطوو ه البوواه يو ل ووى  ووب هووا  ووو جديوود  .9

 وسرر ال رريباي إلك روسيا  

  فبيب قسواي ال واصب بيو الباه يو و رجيبهم ل ى  ااد  الهبرف  والهب وهاي فيها بيسهم.  .1

 ااووو خدام و هوووع البوواه يو  افوو  اووواح رام ولدالوو  ورووفافي    باهووبال ل وووى ضوورورع  القيوواداي حووي  .1

 . ااا  وهبايير لادل  ل قييم  دا م 
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 العربية المراج   

فوووي الجاهبوووواي البوووواه يو )انداريووويو، الهب هوووويو(  قيوووويم رضوووا (. 9333.)درويش صوووال ، بوووو الاوووو ر -   

 الهفرق  .جاهب     البييرسالة ماجستير غير منشورة. .ارردو لو حوافن البهبالح وهي  والخاص  في 

 ارردو.

. الرضوووا الووووظيفي لووودى انداريووويو البووواه يو فوووي هوووديرياي ال ربيووو  (3991 بوووو الباوووب، خ يوووب لووووض) -

 دو.ارر ارردسي . لهاو.جاهب  الرسالة ماجستير غير منشورة. وال ب يم في الهه ك  ارردسي  الهارهي . 

(. الرضووا الوووظيفي لوودى الهب هوواي البوواه ي فووي هدراوو  بسوواي هبوواو 9333اوو هى سظهووي.) ال  هوووسي، -

كمتطل   ب لبرن   امج اإلدارة العلي   ا  بح   ث مق   دمالثاسويوو  وهدراووو  الضووواحي  اراااوووي  فوووي هحافظووو  هبووواو. 

 ، لهاو، ارردو.العامة ، معهد اإلدارة51/9/5111-01/7المنعقدة من 

(. قيوووواي الرضووووى الوووووظيفي ل بوووواه يو االوووودا رع الفسيوووو  3999د هحهوووود لبوووود الف وووواي.)دبوووووري ،احهوووو -    

، معهد 05/5/0998-02/00/0997كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من هؤاا  الهوواس.. 

 .لهاو ،ارردو اإلدارة العامة،

هصوادر الطبيبيو . او ط  ال -(. الرضا الوظيفي ل باه يو في الهيداو 3999دلسا،جها  جهيب.) -    

 ،ارردو،لهاو.معهد اإلدارة العامة ،8/7/0998-52/4كمتطلب لبرنامج اإلدارة العليا المنعقدة من

(.الرضووا الووووظيفي لووودى البووواه يو فووي ديوووواو الخدهووو  الهدسيووو . 3991الرواوواو، اووو طاو اووو يهاو.)-    

دارة اإل ، معه           د05/2/0994-09/3كمتطل          ب لبرن          امج اإلدارة العلي          ا المنعق          دة م          ن

 ،ارردو،لهاو.العامة
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(.درجوووو  رضووووا هوووووظفي دا وووورع ارحوووووا  الهدسيوووو  والجووووواناي 3999النبوووووو، اوووو يم لووووودع  رفيفووووم.) -    

، 02/7/0999-01/4 كمتطلب لبرن امج اإلدارة العلي ا المنعق دة م نل  ب يهاي الصادرع لو دا ر هم. 

 ،ارردو،لهاو.معهد اإلدارة العامة

(.اثور الحووافن ل وى الرضوا الوظيفي:درااو  ا جا واي 9333ي بو االم.)الريحري،هحهد بو خهي-    

، جاهبوو     رس  الة ماجس  تير غي  ر منش  ورةالهوووظفيو فووي وحووداي الجهووان انداري فووي اوو طس  لهوواو. 

 البيي، الهفرق، ارردو.

الرضوووا الووووظيفي لووودى هوووديري الهوووداري ال ب ووويم البوووام ااووو طس   (3999ح ووويي بوووو هحهووود ) البريهوووي، -

 جاهب  الا طاو قابوي.ل هاو ،رسالة ماجستير غير منشورةوالبواهب الهؤثرع فيم. لهاو 

(.الرضووا الوووظيفي لوودى البوواه يو فووي اوو ط  الطيووراو 3996قرح ، ياووير رووهي الووديو جراسدوقووم.) -     

. كمتطل   ب لبرن   امج اإلدارة العلي   ا المنعق   دة اوووالاي ل وووى كلوووم 9-6الهووودسي و وووأثير نيوووادع الووودوام هوووو 

 ، لهاو، ارردو.العامة ، معهد اإلدارة07/9/0997-2/7من
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 ( 1ملحق رقم )
 

 
 

 الفاضل/ الفاضلة................................................
بي  وال ب يم بإجرا  يقوم فري  في قام الاحي ال ربوي / إدارع ال خطيط والاحي ال ربوي في ونارع ال ر       

دراا  لسواسها " درج  رضا الباه يو في ونارع ال ربي  وال ب يم لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  
(. QP-153و فبي   نجرا  قياي رضا الباه يو )ه ط ااي سظام الجودع كلم اا سادا  لو وال ب يم " 

بهدف  بر ف درج  رضا الباه يو في ونارع ال ربي   (؛QF153-1ورغراض  كه الدراا   م بسا  اا ااس  )
( في الهربع الكي Xوال ب يم لو الخدهاي الهقده  لهم هو ونارع ال ربي  وال ب يم؛ ول يم سرجو وضع إرارع )

 يطاب  درج  الرضا، ل ها  اأو ايا ااس   لدي خصيصا  لهكه الدراا ، ورغراض الاحي الب هي فقط. 

 واقبلوا االحترام

 ريق البحثف 

 

 ( في الهربع الهسااد:xقبب انجاا  لو فقراي ايا ااس ، سرجو  بب   الهب وهاي ار ي  بوضع إرارع)
 

 هداري         خرى   هديري  ال ربي  وال ب يم  هر ن الونارع  هر ن البهب  :
    سثى  ك ر  الجسووي    :
 ثالث   ثاسي    ولى  الف ووو      :

 هب م  وظيف  إررافي   وظيف  قيادي   البهب* : طبيب 
   خدهاي هااسدع  وظيف  فسي /إداري   

 35-33  33-6  5-3  اسواي الخده  :
     اس  فأكثر 36  
 
 وظيفة قيادية : المديرون والمديرون المختصون ومديرو المدارس*
 ونوظيفة إشرافية : رؤساء األقسام والمشرفون التربوي  

 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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 درج  الهوافق  الفقرع الرقم
 هسخفض  جدا هسخفض  هحايد لالي  لالي  جدا  

 مشاركة في التخطيط والعمل الجماعيال
       رر سي )إدار ي/ هديري ي/هدرا ي( في إلداد الرؤي  والراال  وهراجب ها.  .3

       رر سي الونارع في إلداد الخطط انا را يجي .  .9

1.  
يرر سي ر ياي الهاارر بإلداد خطط البهب الاسوي  في الوحدع ال سظيهي  

 إدارع، وحدع، هدرا (ال ي  لهب فيها )قام، هديري ، 
     

      .البهب رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  في لجاو وفرق   .1

5.  
انجرا اي  في له ياي  طوير رر سي )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( 

 االبهب و اايطها.الخاص  
     

 تقييم األداء والمساءلة والشفافية

6.  
لهؤ  ي والههاراي ي ضهو الهاؤولياي والههام وايوجد وصف لوظيف ي 

 .الهط وا 
     

      يساقرسي ر ياي الهاارر في س ا ا له ي  اردا  ارفافي .  .9

      يا خدم ر ياي الهاارر  ااا  وهبايير لادل  ل قييم  دا  الباه يو.  .9

      لدى الونارع هبايير و اي واضح  ل هاا ل .  .9

      . اهم إجرا اي الهاا ل  في  حايو سولي  ال ب يم  .33

       بهب الونارع ل ى وضع الرخ، الهسااد في اله او الهسااد.  .33

       طب  الونارع  لياي ل ح فاظ االهوظفيو.  .39

       حق  الونارع/ الهديري  هبد   كافؤ الفر، في  بب   الرواغر الهخ  ف .  .31

31.  
 الباه يو يوجد لدى الونارع هسهجي  و لي  هب هدع وهطاق  ي م بها  رري 

 لجا نع الهوظف الهثالي في الخده  الهدسي .

     

35.  
الباه يو  يوجد لدى الونارع هسهجي  و لي  هب هدع وهطاق  ي م بها  رري 

 .لجا نع الهوظف الح وهي اله هين

     

      هع الباه يو  اف . ااح رام ولدال  ورفافي  هديري ي باهب   .36

      ري ها. طب  الونارع إا را يجي   هو الهب وهاي وا  .39

 بهب )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى الحد هو  در الهوارد و رريد   .39
 انسفاق.

     

 االنتماء الوظيفي

39.  
ي   رم له ي في الونارع ح ى لو حص ي ل ى فرص  لهب  خرى 

 هرابه  خارج الونارع.
     

        حدي بإيجابي  لو ونارع ال ربي  وال ب يم.   .93

      الصادرع لو ونارع ال ربي  وال ب يم. ث  االقراراي   .93

 االقتراحات والشكاوى 
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99.  
)إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  لي  واضح  ل  باهب هع الر اوى لدى  يوجد

 الهقده  هو قب ي.
     

      . ر اوى وال ظ هاي الوظيفي  ا جيد )إدار ي/ هديري ي/هدرا ي( ل  .91

      . لقرارايالسد ا خاك  يرر سي هديري   .91

95.  
ل قديم ارف ار ي هااسد )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ل ى  رجيبي و   بهب
 بدالي ان

     

 التقدير والحوافز والمكافآت
       حفنسي الونارع ل ى  سهي  كا ي فسيا  و كاديهيا .   .96

99.  
 ب هد الونارع هبايير و ااا  هحددع وهب س  لضهاو  طبي  هبد  البدال  

 ه افآي والحوافن.والرفافي  في هس  ال
     

       بنن الونارع سراطاي ايب كار وانبداه لدى الباه يو.  .99

       هس  الونارع فرصا  ل باه يو فيها يل حاق  بسا هم في الجاهباي ارردسي  .  .99

13.  
لهرار   في ارسرط  ال ي  اهم  حفنسي )هديري ي/ هدرا ي( ل ى ا

 لهج هبي (.)ارسرط  ا ا  في خده  الهج هعيإيجاب
     

13.  
 وفر الونارع الرفاه ايج هالي ل باه يو فيها )صسدوق انا او، ا ف 

 الضهاو ايج هالي، ه افآي سهاي  الخده ،  سدي  الهب هيو...(.
     

 التدريب والتمكين

19.  
 قوم )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( ب طبي   لياي ل حديد ايح ياجاي 

 و.ال دريبي  وال طويري  ل هوظفي
     

       ضع الونارع خططا   دريبي  و طاقها بسا   ل ى  كه ايح ياجاي.  .11

11.  
 قوم الونارع بدلم الباه يو و رجيبهم ل طوير قدرا هم وههارا هم بإرراكهم 

 في الدوراي ال دريبي ، وورراي البهب، والسدواي...
     

      .فيها يوالقياداوقدراي الهديريو  طوير ههاراي  بهب الونارع ل ى   .15

       طب  الونارع انح   وال باقد الوظيفي.   .16

       قوم الونارع اهراجب  براها ال دريد وال طوير ال ي ي م وضبها و طبيقها  .19

 بيئة العمل
       وفر )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( لي بي   لهب  هس .  .19

19.  
انضا ع،  وفر )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي( لي بي   صحي  ل بهب) 

 ال دف  ، ال بريد..(.    
     

       ربر االراح  في الحين اله اسي الكي  رل م.  .13

       وفر لي الونارع الواا ب ال كسولوجي  الحديث .  .13

       وفر لي الونارع ال وانم  اف  )ارثاي، ارجهنع واردواي ...( ال نه .  .19

      هخاطر. طب  الونارع إا را يجي  لاه  ندارع ال  .11

 التواصل
      االيد ال واصب    واصب إدار ي هع الباه يو ار ب دوري لو طري   .11



26 

 

 .وغيره لك روسيالبريد انو  ال قا ايو  ج هالايالهخ  ف  هثب اي

 الهبرف   ااد  ل ىالباه يو  ل رجيع ب طبي  اياااي الونارع قوم   .15
 . والهب وهاي

     

16.  
وارسظه  ال ي  ضهو وصو  الباه يو  ال كسولوجيا الونارع  ا خدم

الهبسييو إلى الهب وهاي الصحيح  وفي الوقي الهسااد ن هام البهب و 
 . والههام

     

19. 5
5 

 االيد وقسواي هحددع ل  واصب هع  )إدار ي/ هديري ي/ هدرا ي(  ا خدم
 . ط اا هم والبهب ل ى   بي هاهف اح ياجا هم و دوري ل بر   ب الباه يو ار

     

 قوم الونارع بإاقا  الباه يو ل ى اط ه دا م اارهور انداري  الحاضرع   .19
 والها قب ي . 

     

 السياسات والتشريعات
19. 5

6 
 قوم الونارع ب بريفي ا ب ها  و جديد هو القواسيو وارسظه  وال رريباي 

 ال ربوي .
     

53. 5
. 

ب ق  االهج هع    نم الونارع ب طبي  القواسيو وانا را يجياي الوطسي  اله 
 هثب: هسع ال دخيو ورؤوو الهر ه وحقوق الطفب ...

     

       بهب الونارع ل ى سرر ال رريباي إلك روسيا. 5 .53

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Form #QF 153-1 rev. b 
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 (2ملحق رقم )                                   

ANOVA

SUMALL

23940.752 2 11970.376 7.999 .000

9872578 6597 1496.525

9896519 6599

Betw een Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SUMALL

Scheffe

-6.5435 3.44447 .165 -14.9766 1.8896

-10.2709* 3.21087 .006 -18.1321 -2.4097

6.5435 3.44447 .165 -1.8896 14.9766

-3.7274* 1.44446 .036 -7.2639 -.1910

10.2709* 3.21087 .006 2.4097 18.1321

3.7274* 1.44446 .036 .1910 7.2639

(J) place

2.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

(I) place

1.00

2.00

3.00

Mean

Dif ference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean dif ference is s ignif icant at the .05 level.*. 
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 (3ملحق رقم )                                   
 
 

 
 
 
 

ANOVA

SUMALL

195287.2 4 48821.808 33.190 .000

9701232 6595 1470.998

9896519 6599

Betw een Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SUMALL

Scheffe

-5.4145 3.75432 .721 -16.9819 6.1529

-19.2869* 1.97816 .000 -25.3818 -13.1921

-11.8062* 2.15530 .000 -18.4468 -5.1655

-12.8424* 3.78484 .021 -24.5038 -1.1809

5.4145 3.75432 .721 -6.1529 16.9819

-13.8725* 3.29127 .001 -24.0132 -3.7318

-6.3917 3.40068 .473 -16.8695 4.0861

-7.4279 4.60916 .627 -21.6291 6.7733

19.2869* 1.97816 .000 13.1921 25.3818

13.8725* 3.29127 .001 3.7318 24.0132

7.4808* 1.17593 .000 3.8576 11.1039

6.4446 3.32604 .440 -3.8032 16.6924

11.8062* 2.15530 .000 5.1655 18.4468

6.3917 3.40068 .473 -4.0861 16.8695

-7.4808* 1.17593 .000 -11.1039 -3.8576

-1.0362 3.43434 .999 -11.6177 9.5453

12.8424* 3.78484 .021 1.1809 24.5038

7.4279 4.60916 .627 -6.7733 21.6291

-6.4446 3.32604 .440 -16.6924 3.8032

1.0362 3.43434 .999 -9.5453 11.6177

(J) job

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

4.00

5.00

1.00

2.00

3.00

5.00

1.00

2.00

3.00

4.00

(I) job

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Mean

Dif ference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean dif ference is signif icant at the .05 level.*. 
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 (4ملحق رقم )                                   

ANOVA

SUMALL

70037.283 3 23345.761 15.671 .000

9826482 6596 1489.764

9896519 6599

Betw een Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 Multiple Comparisons 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: SUMALL

Scheffe

-1.7740 1.51633 .713 -6.0140 2.4660

.2811 1.53544 .998 -4.0123 4.5745

6.2036* 1.48513 .001 2.0509 10.3564

1.7740 1.51633 .713 -2.4660 6.0140

2.0551 1.29968 .475 -1.5791 5.6893

7.9776* 1.23984 .000 4.5108 11.4445

-.2811 1.53544 .998 -4.5745 4.0123

-2.0551 1.29968 .475 -5.6893 1.5791

5.9225* 1.26315 .000 2.3905 9.4546

-6.2036* 1.48513 .001 -10.3564 -2.0509

-7.9776* 1.23984 .000 -11.4445 -4.5108

-5.9225* 1.26315 .000 -9.4546 -2.3905

(J) expei

2.00

3.00

4.00

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

4.00

1.00

2.00

3.00

(I) expei

1.00

2.00

3.00

4.00

Mean

Dif ference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Conf idence Interval

The mean dif ference is s ignif icant at the .05 level.*. 
 

 
 


