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  :ملخصال

م بتلطنة عمان يلد  المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعل رضا الىظيفيهدفت الدراسةة لل  الشف  ع  متتى  ال

وقد اسةةةةت دمت الدراسةةةةة المني، الىيةةةةفي، وبنيت اسةةةةتئاية  شىيت م  جزءيي ،  ناوي التزا ااوي الئيايات العامة افرا  عينة 

محاور، و شىيت عينة الدراسة  خمتة( فقرة، مقتمة لل  52و شىن م  ) رضا الىظيفيالدراسة، و ناوي التزا الثايي متتى  ال

  م اختيارهم بالطريقة العفىاءية. ي  والمىظفات في المديريات التعليمية، وقد( م  المىظف604م  )

(، كما أظيرت النتاء، وجى  فروق ذات  اللة ر فعجاا بمتةةةةتى  )م الرضةةةةا الىظيفيوقد  ىيةةةةلت الدراسةةةةة لل  أن متةةةةتى  

ي ف عز  لمتغير ال ئرة ظيفي حىي متةةتى  الرضةةا الى في  قديرات عينة الدراسةةة (α ≤ 0.05لحصةةاءية عند متةةتى  الداللة )

 .اإليتايية لصالح الفئة ااعل  خئرةمحىر الرا ب والحىافز ومحىر العالقات 

لعا ة النظر في يظام  قاعد المىظفي  ومشافأة يياية ال دمة، وم اطئة  وفي ضةةةةةةىا هةائ النتاء، قضدمت بعي التىيةةةةةةيات، منيا

ضةةةةةرورة وجى  معايير واضةةةةةحة للترقية مر ئطة وكالك  مىظفي التةةةةةلطنةالتيات المعنية لتىحيدئ مع أيظمة التقاعد ااخر  ل

 باا اا والشفااة وواضحة لتميع المىظفي .

 مانالمديريات العامة للتربية والتعليم، سلطنة عض الرضا الىظيفي،  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

mailto:aaalabri99@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

The level of job satisfaction among employees working in the General Directorates of 

Education in the Sultanate of Oman 

 

Abstract: 

The study aimed to reveal the level of job satisfaction among employees working in the General 

Directorates of Education in the Sultanate of Oman. The study used the descriptive approach, and 

utilized a questionnaire that consisted of two parts. The first part dealt with the general data of the 

study sample members. However, the second part dealt with the level of job satisfaction and 

consisted of (25) items divided into five axes. The study sample consisted of (406) male and female 

employees in the educational directorates, and they were chosen randomly. 

The study concluded that the level of job satisfaction was at a (high) level. It also showed that 

there were statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) in the study 

sample’s estimates about the level of job satisfaction due to the experience variable in the axis of 

salary and incentives and the axis of human relations in favor of the top experience category. 

In light of these results, some recommendations were made, including reconsidering the employee 

retirement system and end of service benefits, and addressing the concerned authorities to unify it 

with other retirement systems for the employees of the Sultanate. Moreover, emphasizing the need 

to have clear criteria for promotion related to performance and efficiency and clear to all 

employees. 

Keywords: job satisfaction, general directorates of education, Sultanate of Oman 

 

 :المقدمة   

 ة في  لكىن حتر الزاوياال اريىن في مديريات التربية والتعليم هم جزا م  اإل ارة التربىية، فيؤالا اال اريىن يفشليعتئر       

وير ئط يتاح  لك المديريات بنتاح مىظفييا يظراً لدورهم في  تيير  ة م  التعليم،ويقىمىن بتنفيا ااهداف المرجى ،المديريات

تربىية في الميدان، و قديم التتييالت الالزمة لمديري المدارس والمعلمي ؛ مما يلزم  ىافر عىامل وأسئاب  تاعدهم العملية ال

 ا م  القيام بااعماي المىكلة للييمحت  يتمشنى ،االعتناا واالهتمام بيم م  جميع النىاحيعل  التشي  مع م تل  أبعا  عمليم، و

 (،5005المفي ي، يتاباً والعشس يحيح )إل اريي  ايعشس ذلك عل  الميدان لا خير قيام، فشلما  حت  أ اا هؤالا



 
 
 

 

 

 

م  قئل وزارة التربية والتعليم فعملت الىزارة _جاهدة_ عل   حقيق  ولالك فقد حظي مىضىع الرضا الىظيفي اهتماما كئيرا 

 ، ليماياً م  الىزارة بأن أي  قصير  تائ الرضا الىظيفي لمىظفييا، م  خالي بعي المزايا التي  قدميا  اءرة رعاية المىظفي

هؤالا المىظفي  م  حيث التدريب أو التحفيز م  شأيه أن يتاهم في خلق خلل  اخل هائ المديريات  نعشس آثارئ عل  الميدان 

 التربىي المتمثل في المدارس بفشل عام.

 :بحثمشكلة ال

 ت ضم  أولىيات الحشىمات ال سيما في التايب المتعلق بالتعليم لما له يعتئر الرضا الىظيفي م  المىاضيع الميمة التي با        

 حقيق ااهداف والتياسات التربىية التي  ؤثر بال شك في لعدا  ااجياي و نميتيم فشريا وثقافيا وخلقيا، م  أهمية كئيرة في 

  المتتفيدي  تعليم م  شأيه أن  نعشس آثارئ علوبالتالي فإن أي قصىر أو خلل في  حقيق الرضا الىظيفي للمىظفي  في التربية وال

م  هائ ال دمة بفشل خاص وعل  المتتمع بفشل عام، لاا فقد سعت مؤستات العصر لل   ئني سياسات التأكيد عل  يىعية 

 الرضا الىظيفي.بالعاملي ، وبدأت  عيد النظر في أساليب  حفيزهم وكيفية  فعيم يحى التد واالجتيا  والمثابرة، وم  بينيا االهتمام 

 يا شأييا شأن مثيال _ م  منطلق اعتئار المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان( أيه 5002التراحي ) وير           

 و شىن أكثر  حفيزاً و لئية لحاجات العاملي  بيا، ،منظمات عامة  تع  لل   حقيق أهدافيا بشل كفااة وفعالية_ م  الدوي ااخر 

المنطق يفرض علييا االهتمام بأولئك العاملي ، حيث  ىاجه هائ المديريات الشثير م  التغيرات والتحديات الاي يزيد م   فإن

 و نفيا خطة  طىير التعليم في التلطنة. ،أهمية الدور الاي  لعئه في ظل التغيرات المتتارعة

اء، و ىييات لال أن يت ليم في  طىير المديريات التعليمية بالمحافظاتوبالرغم م  التيى  التي  ئاليا وزارة التربية والتع          

( التي أشارت لل  5008) الفيدي كدراسة ،بعي الدراسات  فير لل  أيه ما زاي هناك قصىر في أ اا هائ المديريات التعليمية

بل عل  متتى   ،تلفة في المديرية الىاحدةغياب التنتيق بي  الدواءر الم ؛ بتئب ضرورة  دوير المىظفي  في المديريات التعليمية

( التي 5002) التراحي وضياع الىقت والتيى  الئفرية و عطيل المعامالت، و  راسة ،مما ينت، عنه قلة اإليتاز ،الداءرة الىاحدة

  حدة ليل مللتق ،وقيم وأهداف المنظمة ع  طريق  شيي  بيئة العمل ،أشارت لل  ضرورة العمل عل   تايس قيم وأهداف الفر 

 مفشالت العمل ورفع الروح المعنىية والتعاون وااللتزام.

بيدف  حتي   ؛يفاا أقتام ليا في المديريات التعليمية اءرة لضئط التى ة في الىزارة ول ومع استحداث وزارة التربية والتعليم      

لصا رة م  قتم ضئط التى ة بأحد المديريات أشارت بعي التقارير ا ،(5002المنت، والىيىي لل  رضا المتتيلك )الترايدة، 

 ع  الثلث ااوي م  5002يي م  عام التعليمية لل  أن عد  حاالت اافعاي التحتينية اقتام  لك المديرية قد ار فع في الثلث الثا

دم الرضا   حالة م  عمما يؤشر لل  وجى ،منتزة في المىق  التنفياي لألفعاي التحتينيةالغير كما ار فعت ااعماي  ،يفس العام

المديريات التعليمية واطالعه عل  سير  لحد وم  خالي عمل الئاحث كمىظ  في ايعشس عل  أ اءيم في العمل، لد  المىظفي  

الحظ وجى  حالة م  عدم الرضا ع  سير العمل   والمىظفي  يالمدارس والتربىيي ع  قرب والتقاءه بالعديد م  مديريالعمل 

 اخل المديرية.في بعي ااقتام  

 وفي ضىا ما سئق  حاوي هائ الدراسة اإلجابة ع  التتاؤالت التالية:     



 
 
 

 

 

 

وجية يظر  م  ما متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  في المديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان -0

 ؟عينة الدراسة

لد  المىظفي  العاملي  في المديريات العامة للتربية هل  ىجد فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  الرضا الىظيفي  -5

 ؟وسنىات ال ئرة والمؤهل العلمي التنس عز  لمتغيرات  م  وجية يظر عينة الدراسة والتعليم

 أهداف الدراسة:

  يدف الدراسة لل   حقيق ما يلي:     

 تلطنة عمان.متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  بمديريات التربية والتعليم بالتعرف عل   -0

الشف  ع  وجى  فروق  الة لحصاءياً لتقديرات أفرا  عينة الدراسة لمتتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي   -5

   (، سنىات ال ئرةالمؤهل العلمي بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان  ئعاً لمتغيرات )التنس،

 أهمية الدراسة:

 هميتيا مما يلي: هائ الدراسة  تتمد أ     

  األهمية النظرية 

ي وبالتالي فإن هائ الدراسة ستتاهم ف ،رضا الىظيفييدرة الدراسات العمايية التي  ناولت الو تمثل هائ ااهمية في     

فتح المتاي تيريات التربية والتعليم بالتلطنة، كما أييا سلد  مىظفي مدلرضا الىظيفي ع  متتى  ا -ل  حد مال -الشف  

 .مىضىع الرضا الىظيفي لمؤستات أخر اسات حىي الام الئاحثي  إلجراا  رأم

 األهمية التطبيقية 

ارة العليا  بىزارة التربية والتعليم واإليناع القرار فيد أن   و تمثل هائ ااهمية في يتاء، الدراسة والتي م  المتىقع     

دابير ال  اذ الت تا الىظيفي لمىظفي هائ المديريافي معرفة ومتتى  الرض والتعليم والىسط  بمديريات التربية

يؤمل أن  فيد النتاء، المتعلقة بيائ الدراسة التيات المعنية بالتلطنة م  أجل  نظيم بعي الدورات والئرام، المناسئة، كما 

 .زيا ة الرضا الىظيفيتدريئية لال

 حدود الدراسة:

 الحدو  التالية: ناولت هائ الدراسة    

)الرا ب  ، وستشىن محاور القياس::  درس الرضا الىظيفي م  خالي أبعا  الرضا الىظيفيوضوعيةالحدود الم -

 والحىافز، العالقات اإليتايية، االستقرار الىظيفي، ظروف وبيئة العمل، الترقيات(.

 ة. نمحافظات التلطتميع عل  مىظفي المديريات العامة للتربية والتعليم ب: طئقت الدراسة ةالحدود البشري -

 .عليم بمحافظات التلطنة االحد  عفرةتربية والتالعامة لل مديرياتال طئقت هائ الدراسة في: الحدود المكانية -

 .م5002/5050:  م  طئيق هائ الدراسة في الفصل الثايي م  العام الدراسي الزمانيةالحدود  -



 
 
 

 

 

 

 :مصطلحات الدراسة

  تناوي هائ الدراسة المصطلحات التالية:    

 ظيفي:الرضا الى -

المفاعر التي يحمليا المىظ  يحى وظيفته ومد  ومتتى  "بأيه: ( 022، 5002)عيدي وآخرون التعرفه     

   ".قئىله لميام  لك الىظيفة وواجئا يا وبيئة  أ يتيا

ل ديريات التعليمية م  قئشئاع رغئات المىظفي  العاملي  في المويعرف الرضا الىظيفي لجراءياً: بأيه ل    

طلىب وبما يحقق ااهداف المرسىمة، ويتم يتاز ااعماي المنىطة بيم بالفشل المة؛ لزيا ة  افعيتيم يحى لاإل ار

 التعرف عليه وفق الدرجة التي يضعيا المتتيدفىن عل  فقرات االستئاية. 

 المىظفىن العاملىن بمديريات التربية والتعليم: -

بية المديريات العامة للترهى: جميع المىظفي  العاملي  في  جراءياائ الدراسة يشىن  عري  المىظفي  لفي ه     

اا مديريات، وال يفمل هوفي جميع  واءر وأقتام  لك ال ،والتعليم بتلطنة عمان بم تل  متميا يم الىظيفية

 المدارس وغيرهم. ينتمىن للمدارس كالمعلمي  ومديري أولئك الاي  المصطلح

 :الدراسات السابقة

(  راسة، هدفت ال  معرفة متتى  الرضا الىظيفي وعالقته بئعي المتغيرات: ) النىع 5002ي وآخرون )أجر  التعيد      

االجتماعي والمرحلة الدراسية وسنىات ال ئرة( لد  ااخصاءيي  النفتيي  بمدارس سلطنة عمان، و شىيت عينة الدراسة م  

وزارة التربية والتعليم، واست دمت الدراسة المني، التحليلي، ( أخصاءياً يفتياً م  م تل  المراحل الدراسية في مدارس 026)

كما است دمت االستئاية لتمع الئيايات، وكففت يتاء، الدراسة بأن متتى  الرضا الىظيفي لد  ااخصاءيي  النفتيي  في مدارس 

يي  لرضا الىظيفي لد  ااخصاءالتلطنة جاا بدرجة متىسطة، كما  لت النتاء، عل  وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  ا

النفتيي ؛  عز  لمتغير النىع ولصالح اإلياث، وأظيرت النتاء، أيضاً عدم وجى  فروق  الة في الرضا الىظيفي  عز  لمتغير 

 المرحلة الدراسية وسنىات ال ئرة.

لىان التعليمية والعمالا م  ( لل  الشف  ع   رجة رضا كال م  المىظفي  اإل اريي  بإ ارة ح5002وهدفت  راسة قطب )     

التميىر المتعاملي  معيم، كما هدفت لل  التعرف عما لذا كايت هناك عالقة  الة بي  كل م  الرضا الىظيفي للمىظفي  اإل اريي  

ورضا العمالا المتعاملي  معيم، واست دمت الدراسة المني، الىيفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد  شىيت عينة الدراسة م  

( م  العمالا باست دام عينة طئقية منيم، واست دمت الدراسة استئايتي : 028( مىظفاً ومىظفة  م أخاهم بطريقة عفىاءية، و)028)

ااول  لقياس الرضا الىظيفي، والثايية لقياس رضا العمالا. وأظيرت يتاء، الدراسة أن  رجة الرضا الىظيفي وكالك رضا 

 كففت وجى  عالقة قىية ذات  اللة لحصاءية بي  كال م  الرضا الىظيفي ورضا العمالا.  العمالا كايت بفشل عام متىسطة، كما

( بدراسة، هدفت لل  التعرف عل  متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  اإل اريي  في جامعة 5002الشندري ) وقامت     

( مىظ  ومىظفة، كما است دمت 000ة م  )الشىيت، واست دمت الدراسة لتحقيق اليدف استئاية  م  طئيقيا عل  عينة مشىي

 المني، الىيفي،



 
 
 

 

 

 

وأظيرت يتاء، الدراسة ار فاع متتى  الرضا لد  المىظفي  م  حيث العالقة مع رءيس العمل والىاجئات الىظيفية والعالقة مع  

مشي  تىسطاً م  حيث التالزمالا، والحصىي عل  الترقية والمشافأة والرا ب. بالمقابل كففت النتاء، أن رضا المىظفي  كان م

ومفاركتيم في ا  اذ القرار، و شريم المىظ  المثالي والتحفيز عل  العمل اإلبداعي، كما  لت النتاء، عل  عدم وجى  فروق  الة 

م  وجيات يظر المىظفي ، وفقا للنىع والتنتية والعمر وسنىات ال ئرة والمؤهل العلمي، لش  وجدت فروق ذات  اللة لحصاءية 

 جيات يظر المىظفي  باختالف المتتى  الىظيفي لصالح مىظفي الىظاء  اإلشرافية.بي  و

( لل   قييم أثر االلتزام التنظيمي المتتمر وعدم الثقة التنظيمية عل  Khan, et. al, 2016) وهدفت  راسة كيان وآخرون    

ظيفي، واعتمدت الدراسة أ اة االستئاية المىجية الرضا الىظيفي مع التركيز عل   حديد أثر االلتزام المتتمر عل  الرضا الى

للطئقات اإل ارية الثالث باالعتما  عل  يمىذج ماير وال  المشىن م  خمس عفرة فقرة ايىاع االلتزام الثالث، و شىيت عينة 

اكتتان، ( م  المىظفي  العاملي  في سئعة قطاعات حشىمية وخاية لمؤستات والمنظمات اليندسية في ب520الدراسة م  )

و ىيلت الدراسة لل  وجى  عالقة سلئية بي  الثقة التنظيمية والرضا الىظيفي، وكالك وجى  عالقة قىية بي  االلتزام المتتمر 

 .والرضا الىظيفي، كما  ىيلت النتاء، لل  عدم جى  عالقة بي  عدم الثقة م  المنظمة وااللتزام المتتمر

فت ال  الشف  ع  الرضا الىظيفي وضغىط العمل لد  مديري المدارس ثناءية (  راسة، هدHans,2014وأجر  هايس )     

( مديرا م  مديري 60اللغة في متقط كدراسة حالة، واست دمت الدراسة المني، الىيفي، و م اختيار عينة عفىاءيا  شىيت م  )

ت الرضا الىظيفي وضغىط العمل، وكففالمدارس ثناءية اللغة في متقط، واست دمت الدراسة استئاية مشىية م  فقرات  تناوي 

يتاء، الدراسة أن مديري المدارس يتمتعىن برضا وظيفي مر فع، وأشارت الدراسة أيضا أن هؤالا المديري  هم أكثر عرضة م  

 غيرهم لضغىطات العمل.

عية بتلطنة عمان ( بدراسة، هدفت للشف  ع   رجة الرضا الىظيفي لد  معلمي الدراسات االجتما5006وقام الفقصي )     

( معلماً 608م  وجية يظرهم، واست دم الئاحث لتحقيق هاا اليدف المني، الىيفي وقام بتطئيق استئاية عل  عينة مشىية م  )

ومعلمة م  معلمي الدراسات االجتماعية بتلطنة عمان، في محافظات متقط وجنىب الئاطنة وشماي الئاطنة، وأظيرت يتاء، 

الىظيفي للمعلمي  جاات بدرجة متىسطة، وأن هناك فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغير النىع  الدراسة أن  رجة الرضا

االجتماعي لصالح الاكىر في جميع المحاور، كما بينت النتاء، عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغيرات الت صص 

 وال ئرة التدريتية والمحافظة التعليمية عل  جميع المحاور.

(، لل  التعرف عل  الرضا الىظيفي لد  المعلمي  الىافدي  في مدارس التعليم ااساسي بمحافظة 5006وهدفت  راسة الشندي )     

الداخلية بتلطنة عمان، واست دمت الدراسة المني، الىيفي، كما است دمت االستئاية جمع الئيايات والمعلىمات و م  طئيقيا عل  

معلمة. وقد أشارت أهم النتاء، لل  أن الرضا الىظيفي لد  المعلمي  جاا مر فعاً، كما أن متاي ( معلما و500عينة مشىية م  )

التنمية المينية جاا في المر ئة ااول  بدرجة  ىافر كئيرة جداً؛ حيث يعتئر م  أكثر المتاالت التي  ىافق الرضا الىظيفي لد  

 في المر ئة ااخيرة بدرجة  ىافر قليلة بي  أفرا  عينة الدراسة.المعلمي  الىافدي ، كما جاا متاي االستقرار الىظيفي 

( لل  معرفة  ور االلتزام الىجدايي في الرضا الىظيفي kamari & Afroze, 2013وهدفت  راسة كماري وأفروز)     

ات، تمع المعلىمللمىظ ، حيث أن الرضا يعطي حشم بفشل عام ع  حياة المىظ  في وظيفته، واست دمت الدراسة االستئاية ل



 
 
 

 

 

 

( مىظ  ل اري في مدينة سنئا را اليندية، واعتمدت الدراسة 500كما است دمت المني، الىيفي، وطئقت عل  عينة مشىية م  )

( سنىات، و ىيلت 2( سنىات، وخئرة المفارك بمعدي )0( سنة، ومعدي  ثئيت المىظ  في وظيفته )00معدي العمر للمىظ  )

 ية بي  االلتزام الىجدايي ورضا المىظفي  اإل اريي  في منظما يم.الدراسة لل  وجى  عالقة قى

(  راسة، هدفت لل  التعرف عل   رجة الرضا الىظيفي لد  معلمي مدارس التعليم ااساسي بىالية 5000وأجر  الرواس )     

في للمعلمي ، و شىيت عينة ياللة م  وجية يظرهم، وأيضاً معرفة أثر كل م  التنس وسنىات ال ئرة عل   رجة الرضا الىظي

( معلما ومعلمة واست دمت الدراسة المني، الىيفي، كما است دمت االستئاية لتمع الئيايات، وأشارت يتاء، 42الدراسة م  )

الدراسة لل  أن رضا المعلمي  كان متىسطا بفشل عام في جميع محاور الدراسة، باستثناا محىر الروا ب والمزايا المالية حيث 

( سنىات خئرة، 2ن فضة، كما أظيرت الدراسة وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية بي  متىسطات الرضا للمعلمي  أقل م  )كايت م

 وأشارت أيضاً لل  أن المعلمات أكثر رضاً م  المعلمي  عل  محاور الرا ب والمزايا المالية. 

اإل اريي  العاملي  في المديرية العامة للتربية ( لل  معرفة متتى  الرضا الىظيفي لد  5005وهدفت  راسة المفي ي )     

 5000/5005والتعليم لمحافظة ظفار، و شىن متتمع الدراسة م  جميع اإل اريي  العاملي  بمديرية محافظة ظفار للعام الدراسي 

الىيفي كما  ( مىظفا ومىظفة، واست دمت الدراسة المني،504( ل اريا، واختيرت عينة عفىاءية بلغت) 620والئالغ عد هم)

است دمت االستئاية كأ اة لتمع الئيايات، وكففت النتاء، المتعلقة بالدراسة أن متتى  الرضا الشلي لمىظفي مديرية ظفار كان 

وأن المتاي ال اص بالعالقات اإليتايية في متتى  الرضا الىظيفي قد حصل عل  المر ئة ااول  لد  اال اريي   ،متىسطا

     .ةالعاملي  بتلك المديري

 التعقيب على الدراسات السابقة 

 يالحظ م  الدراسةات التةابقة أن هائ الدراسةة  تفةابه مع معظم الدراسةات التابقة في هدف الدراسة والمتمثل في معرفة متتى 

لال أن ما يميز هائ  (، 5005(، والمفةةةةي ي )5000(، والرواس )5002(، والشندري )5002كدراسةةةةة قطب )الرضةةةةا الىظيفي 

اسةةةةةةة م  وجيةة يظر الئاحث بأييا الدراسةةةةةةة ااول  التي  ناولت جميع مىظفي المديريات التعليمية في التةةةةةةلطنة كمتتمع الةدر

 للدراسة  ون اقتصارها عل  مديرية معينة. 

 :أوجه التشابه واالختالف

 الىيفي.ا فقت هائ الدراسة مع الدراسات التابقة في المني، المتت دم، حيث است دمت المني،  المنهجية: -0

 ئاينت الدراسات التابقة في العينة المتتيدفة، حيث استيدفت العديد م  الدراسات فئة المعلمي   العينة:  -5

(، بينما اقتصر بعي 5000(، والرواس )5006(، والشندي )5006(، والفقصي )5006والمعلمات كدراسة المزامي )

(، واستيدف بعضيا فئة المىظفي  كدراسة Hans,2014الدراسات عل  مديري ومديرات المدارس فقط كدراسة هايس)

(، Kamari & Afroze, 2013وكماري وأفروز)(، Khan & et. al, 2016)وكيان وآخرون (،5002الشندري )

 (.5005(، و راسة المفي ي )5002بينما استيدفت مىظفي مديريات التربية والتعليم كالً م   راسة قطب )

 .معظم الدراسات التابقة في است دام االستئاية كأ اة للدراسة لتمع الئيايات والمعلىماتا فقت هائ الدراسة مع  األداة: -0



 
 
 

 

 

 

: استفا  الئاحث م  الدراسات التابقة في لعدا  اإلطار النظري للدراسة، وكالك في االستفادة من الدراسات السابقة 

 لك الدراسات مع يتاء، الدراسة الحالية، ويياغةاختيار مني، الدراسة و صميم أ اة الدراسة، كما استفا  في ربط يتاء،  

 التىييات والمقترحات.

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

است دم الئاحث في هائ الدراسة المني، الىيفي االر ئاطي باعتئارئ منيتاً مناسئاً ليائ الدراسة، حيث أن المني، الىيفي "  

ويتم ويفيا ويفاً  قيقاً وذلك بتمع الئيايات و نظيميا و حليليا، ووي  النتاء،  يعتمد عل   راسة الظاهرة كما  ىجد في الىاقع

 (.56، ص5005و فتيرها في عئارات واضحة الست الص  عميمات ع  الظاهرة )جعفىر، 

 مجتمع الدراسة: 

( 4202ن والئالغ عد هم ) شىن متتمع الدراسة م  جميع المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عما 

 (.5002( مديرية  عليمية في محافظات التلطنة )وزارة التربية والتعليم، 00مىظفا ومىظفة، والمىزعي  عل  )

  عينة الدراسة:

( مىظفا ومىظفة م  مىظفي المديريات التعليمية في محافظات التلطنة اإلحد  عفرة، حيث  م 604 شىيت عينة الدراسة م   )

( القاءم عل  معا لة حتابية  قيقة،  و م اختيارها بطريقة عفىاءية وبنتئة ثابتة م  عد  simple sizeاست دام بريام، ) حديدها ب

( استتابة عئر الرابط 080( م  متتمع الدراسة،  م الحصىي عل  )%5.9المىظفي  في كل مديرية  عليمية، وهى ما يمثل يتئة )

( م  متمىع العينة، جميعيا يالحة للتحليل عدا واحدة فقط  فابيت فييا كل %93.8) المرسل ال اص باالستئاية، بما يتئته

( م  المتتمع الشلي للدراسة، %5.5( استتابة، بما يتئته )080لجابات المفحىص، ليصئح متمىع االستتابات القابلة للتحليل )

 فية.  ( يىضح  ىزيع أفرا  عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات الديمىغرا0والتدوي )

 ( 1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية

 يىع المتغير
 العد  المتتىيات

 النتئة المئىية

)%( 

 التنس
 69.5 264 ذكر

 30.5 116 ايث 

 المؤهل العلمي

 13.4 51  بلىم فأقل

 57.1 217 بشالىريىس

 29.5 112  راسات عليا

 17.1 65 لفأق سنىات 00 سنىات ال ئرة



 
 
 

 

 

 

 44.7 170 50 – 00 سنة

 38.2 145 سنة 50أكثر م  

 
 100.0 380 المتمىع

 

 أداة الدراسة

م  أجل  حقيق أهداف الدراسة،  م  طىير استئاية لتمع المعلىمات والئيايات المتعلقة بيائ الدراسة، بعد الرجىع لل  اا ب التربىي      

(؛ لقياس الرضا الىظيفي لد  المىظفي  5002لدراسة حيث  م االستفا ة م   راسة الشندري )والدراسات التابقة المتعلقة بمفشلة ا

(؛ 5006(؛ لقياس الرضا الىظيفي لممارسي العالقات العامة، و راسة الشندي )5002اإل اريي  في جامعة الشىيت، و راسة عيا  )

(؛ لقياس الرضا الىظيفي لد  اإل اريي  العاملي  في المديرية 5005لقياس الرضا الىظيفي لد  المعلمي  الىافدي ، و راسة المفي ي )

 العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. 

عل  المتغيرات الديمىغرافية )التنس، المؤهل العلمي،   شىيت أ اة الدراسة في يىر يا ااولية م  جزأي : التزا ااوي يفمل     

( فقرات أيضاً، وهائ 2ل  متاي الرضا الىظيفي ويضم خمتة محاور في كل محىر )وسنىات ال ئرة(، والتزا الثايي ويفمل ع

المحاور هي: محىر الرا ب والحىافز، محىر العالقات اإليتايية، محىر االستقرار الىظيفي، محىر ظروف وبيئة العمل، ومحىر 

 ( يئي  أ اة الدراسة في يىر يا االبتداءية.5الترقيات، والملحق )

 دراسةصدق أداة ال

للتحقق م  يدق اا اة قام الئاحث باست دام الصدق الظاهري ) يدق المحشمي (، وذلك م  خالي عرض أ اة الدراسة      

( محشماً م  ذوي ال ئرة واالختصاص في كل م  جامعة التلطان قابىس، وجامعة يزو ، واللتنة الىطنية للتربية 00عل )

ظة لي، وكلية العلىم التطئيقية، ووزارة التربية والتعليم، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافوالثقافة والعلىم، ووزارة التعليم العا

(، حيث قامىا بإبداا مالحظا يم وآراءيم حىي مناسئة فقرات االستئيان، ومد  ايتماا الفقرات 0الداخلية كما هى مئي  في الملحق )

و عديل  ( فقرات،6( فقرة، كما  م استئداي )00ضىا ذلك  م  عديل يياغة )لشل محىر، وكالك وضىح يياغتيا اللغىية، وفي 

 .ىر ال امس في متاي الرضا الىظيفيعنىان المح

 االستبانة بصورتها النهائية:

 يفيلىظرضا ا شىيت أ اة الدراسةة في يةىر يا النياءية م  جزأي : التزا ااوي شةمل الئيايات ااساسية، والتزا الثايي متتى  ال     

( فقرات وهائ المحاور 2محاور، في كل محىر ) خمتةةة( فقرة مىزعة عل  52لد  المىظفي  العاملي  في المديريات التعليمية وشةةمل )

 .الرا ب والحىافز، العالقات اإليتايية، االستقرار الىظيفي، ظروف وبيئة العمل، الترقياتهي: 

 صدق االتساق الداخلي:

( مىظ  ومىظفة م  خارج عينة 52لي لالستئاية  م  طئيقيا عل  عينة استطالعية مشىية م  )وللتحقق م  الصدق الداخ     

(، حيث  م SPSSحصاءي )بي   رجات كل محىر وذلك باست دام الئريام، اإل (بيرسىن)الدراسة، و م حتاب معامل ار ئاط 

 احتتاب معامالت االر ئاط بي   رجة كل محىر م  محاور االستئاية والمحاور ااخر .

 



 
 
 

 

 

 

 (2جدول )

 قياس الصدق باستخدام قياس االتساق الداخلي بين محاور االستبانة

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحاور المجال

 الرضا الىظيفي

 0.00 0.75 الرا ب والحىافز

 0.00 0.65 يتاييةالعالقات اإل

 0.00 0.81 االستقرار الىظيفي

 0.00 0.81 ظروف وبيئة العمل

 0.00 0.66 الترقيات

 

( وجى  ا تاق  اخلي بي  محاور الرضا الىظيفي لمىظفي المديريات التعليمية عند متتى  الداللة لالختئار 2يتضح م  التدوي )     

(α ≤ 0.01مما يدي عل  أن اا اة قاب ،).لة للتطئيق 

 ثبات أداة الدراسة

 است دم الئاحث ؛بعد أن  م التأكد م  يدق اا اة ولجراا التعديالت الالزمة علييا، والست راج  الالت يدق الئناا لأل اة      

شل في ك است رج معامالت الثئات ابعا  القياس، ومعامالت ار ئاط الفقرات مع المقياساال تاق الداخلي "كرو يئاخ ألفا" حيث 

( مىظفا ومىظفة م  مىظفي مديريات التربية والتعليم، حيث  م  حليل 52عينة استطالعية م  خارج عينة الدراسة  شىيت م  )

 ( يىضح ذلك.3فقرات االستئاية وحتاب معامل ار ئاط كل فقرة م  فقرات االستئاية، والتدوي )

 الدراسة معامالت الثبات كرو نباخ ألفا لمجاالت ومحاور (3جدول )

 المحاور المجال
 Cronbach'sكرو نباخ ألفا )

Alpha) 

 الرضا الىظيفي

 0.77 المحىر ااوي: الرا ب والحىافز

 0.72 المحىر الثايي: العالقات اإليتايية

 0.77 المحىر الثالث: االستقرار الىظيفي

 0.76 المحىر الرابع: ظروف وبيئة العمل

 0.77 المحىر ال امس: الترقيات

 0.89 معامل الثبات للرضا الوظيفي

 



 
 
 

 

 

 

و راوحت معامالت الثئات لمحاور الرضا الىظيفي  (،0.89) بلغ ( أن معامل الثئات لمتاي الرضا الىظيفي3يىضح التدوي )     

 اسة.روهاا يدي عل  أن االستئاية  تمتع بدرجة عالية م  الثئات  تعليا قابلة للتطئيق عل  عينة الد (،0.72 – 0.77بي  )

 الدراسة إجراءات

بعد أن  م التأكد م  يدق أ اة الدراسة )االستئاية( وثئا يا، ولخراجيا في يىر يا النياءية  م  حىيليا لل  استئاية الشترويية      

(، وذلك لتتييل وسرعة ويىي االستئاية لمىظفي المديريات التعليمية Google Driveباست دام النماذج م  جىجل  راي  )

(، وللحصىي 02خصىيا في ظل الظروف التي  زامنت مع  طئيق الدراسة والمتمثلة في  ففي مرض كىرويا) كىفيد ،تتيدفةالم

م   ؛م  عما ة كلية العلىم واآل اب بتامعة يزو خطاب عل  الئيايات وأرقام اليىا   ال اية بالمتتيدفي  قام الئاحث بأخا 

ثم الحصىي عل   تييل ميمة باحث م  المشتب الفني للدراسات والتطىير في وزارة ، وم   تييل ميمة  طئيق أ اة الدراسةأجل 

رساي رابط االستئاية ليم ع  طريق بريام، )الىا س اب( بعد أن  م ل  م حيث(، 6التربية والتعليم كما هى مىضح في الملحق )

 التنتيق مع مىظ  م  كل مديرية  عليمية.

 المعالجة اإلحصائية

( لتحليليا، و م SPSSبعد  فريغ االسةةتئايات التي جمعت  م معالتتيا احصةةاءيا باسةةت دام بريام، الرزمة اإلحصةةاءية )             

( للتأكد م  ثئات أ اة الدراسةةةةة، كما  م اسةةةةت دام معامل ار ئاط بيرسةةةةىن Alpha Cronbachاسةةةةت دام معا لة كرو يئاخ ألفا )

(Pearson.لقياس يدق الفقرات ) 

عل  التةةةةةةؤاي ااوي  م اسةةةةةةت راج المتىسةةةةةةطةات الحتةةةةةةابية وااليحرافات المعيارية والر ئة لتقديرات المىظفي   ولإلجةابةة    

 .رضا الىظيفيبالمديريات العامة للتربية والتعليم لتميع محاور ال

( T-Testم اختئار )ولإلجابة عل  التةةؤاي الثايي:  م اسةةت دام المتىسةةطات الحتةةابية وااليحرافات المعيارية، كما  م اسةةت دا    

 ( للمقاريات الئعدية.LSDو حليل التئاي ، وفي حاي وجى  فروق  م است دام اختئارات )

 النتائج ومناقشتها

 معيار تصحيح النتائج

( وقتةةةمته عل  عد  الحدو  6=  0 – 2 م  حديد المد  لمقياس ليشرت ال ماسةةةي المطئق في اا اة، حيث  م حتةةةاب المد  )    

( للحصةةةةىي عل  طىي الفئة حتةةةةب 0.8=  0.8+ 0( ولضةةةةافة النا ، عل  أقل قيمة ) 0.8=  2/6حديد طىي الفئة )المطلىبة لت

 المعا لة التالية:

)طىي الفئة=  
 أكئر قيمة−أيغر قيمة

أكئر قيمة
  =

1−5 

5
  =0.8) 

يتاء، الدراسةةة مر ئة حتةةب  ( يىضةةح معيار الحشم عل  الفقرات حتةةب مد  المتىسةةط الحتةةابي، وفيما يلي عرض6والتدوي )

 أسئلتيا:

 ( معيار الحكم على الفقرات حسب مدى المتوسط الحسابي4الجدول )

 المتتى  مد  المتىسط الحتابي



 
 
 

 

 

 

(0 (0.8أقل م    -  من في جداً  

(5.4أقل م   – 0.8)م    من في 

(0.6أقل م   – 5.4)م    متىسط 

(6.5أقل م   – 0.6)م    مر فع 

(6.5 – 2) اً مر فع جد   

 

لدى الموظفين العاملين في المديريات  رضا الوظيفيأوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: والذي نص على "ما مستوى ال

 العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة؟"

لتقديرات عينة الدراسة في المحاور  ارية م است راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات المعي ،ولإلجابة عل  هاا التؤاي     

ال متة المتعلقة بالرضا الىظيفي والفقرات المىجى ة فييا، لتحديد متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  في المديريات 

 ( يىضح ذلك.05العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان، والتدوي )

  محاور الرضا الوظيفي ل المعياريةالحسابية واالنحرافات  المتوسطات (11جدول )

رقم 

 المحور
 المحور رتبة المحور

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

مستوى 

 الرضا

 مر فع 0.55  4.17 العالقات االيتايية 1 2

 مر فع 0.72  3.73 االستقرار الىظيفي 2 3

 مر فع 0.74  3.59 ظروف وبيئة العمل 3 4

 متىسط 0.89  3.01 الرا ب والحىافز 4 1

 متىسط 0.80  2.71 الترقيات 5 5

 مرتفع 0.54  3.44 المتوسط الحسابي العام للمحاور  

       

( أن متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان 05ويتضح م  التدوي )    

(، و راوحت المتىسطات الحتابية  للمحاور 3.44حيث بلغ المتىسط الحتابي العام ) حتب  قديرات أفرا  العينة جاا مر فعاً،

 - 4.17ال متة المتعلقة بتقديرات أفرا  العينة حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية  بي  )

أعل  المحاور م  حيث متتى  الرضا الىظيفي لد  أي بي  المر فع والمتىسط، وجاا محىر العالقات اإليتايية  ك ؛(2.71

يليه محىر  ،( وبمتتى  مر فع0.55( وايحراف معياري )4.17المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية بمتىسط حتابي )

ط س( وبمتتى  مر فع، يليه محىر ظروف وبيئة العمل بمتى0.72( وايحراف معياري )3.73االستقرار الىظيفي بمتىسط حتابي )



 
 
 

 

 

 

( وايحراف معياري 3.01يليه محىر الرا ب والحىافز بمتىسط حتابي ) ،( وبمتتى  مر فع0.74( وايحراف معياري )3.59)

( وبمتتى  0.80( وايحراف معياري )2.71( وبمتتى  متىسط، ثم محىر الترقيات في المر ئة ااخيرة بمتىسط حتابي )0.89)

 متىسط.

أن يعز  ذلك  ويمش   الرضا الىظيفي لد  المىظفي  في المديريات التعليمية جاا مر فعاً، ويتضح م  يتاء، الدراسة أن متتى   

لل  الفترة الزمنية التي عايرها معظم هؤالا المىظفي  والاي  مض  عل   عيينيم فترة م  الزم ، ابتداًا م  حاجة سىق العمل 

لك م   حت  لألوضاع المعيفية، و غيير في جدوي الروا ب، ثم للييم والتىظي  المئاشر ليم وما شيد ه التنىات الالحقة بعد ذ

 االستقرار الىظيفي الاي ياحب الشثير منيم يتيتة للظروف المناسئة وبيئة العمل المتتقرة. 

وجاا محىر العالقات اإليتايية في المر ئة ااول  م  حيث متتى  الرضا، وقد يعز  ذلك للثقافة التاءدة لد  المتتمع،       

المتمثلة في احترام اآلخري  ولقامة العالقات الطيئة مع التميع سىاًا  اخل العمل أم خارجه، كما جاا محىر الترقيات في المر ئة 

ااخيرة في  ر يب محاور الرضا الىظيفي بأقل متىسط حتابي وبمتتى  رضا متىسط، وربما يعز  ذلك لل   ىق  الترقيات 

سنىات يتيتة للظروف االقتصا ية التي  مر بيا بعي الدوي ومنيا التلطنة، مع استمرارها في  في قطاع ال دمة المديية منا عدة

 القطاع العتشري والتي ششلت أوجه مقارية بينيما م  قئل المىظفي . 

 ، ونصه:ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال ثانياً:

لدى الموظفين العاملين في المديريات العامة للتربية " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي      

 ؟"وسنوات الخبرة تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي من وجهة نظر عينة الدراسة والتعليم

ع  هاا التؤاي  م  حليل الئيايات الست راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات المعيارية لشل محىر م  محاور  لإلجابة      

(، للتحقق ONE WAY ANOVAلىظيفي، ومقارية هائ المتىسطات باست دام اختئار )ت( و حليل التئاي  المتعد  )الرضا ا

 م   اللة الفروق التي  عز  لمتغيرات التنس والمؤهل العلمي وسنىات ال ئرة، عل  النحى التالي:

 ". متغير " الجنس1

عيارية واختئار)ت( لتقديرات عينة الدراسة حىي متتى  الرضا الىظيفي  م است راج المتىسطات الحتابية وااليحرافات الم       

 .( يىضح ذلك08لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية بتلطنة عمان حتب متغير التنس )ذكر/ أيث (، والتدوي رقم )

 س في مجال الرضا الوظيفي)ت( للمقارنة بين متوسطات الذكور واالناث تبعا لمتغير الجن نتائج اختبار (11الجدول )

 الجنس المحاور
 العدد

380 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 االحصائية

 المحىر ااوي:

 الرا ب والحىافز

 0.68 0.42- 0.85 3.00 264 ذكر

   0.98 3.04 116 ايث 

 المحىر الثايي:

 يتاييةالعالقات اإل

 0.99 0.01 0.53 4.17 264 ذكر

   0.59 4.17 116 ايث 

 0.24 1.18 0.69 3.76 264 ذكر المحىر الثالث:



 
 
 

 

 

 

   0.78 3.66 116 ايث  الىظيفي االستقرار

 المحىر الرابع:

 ظروف وبيئة العمل

 0.77 0.30 0.73 3.60 264 ذكر

   0.75 3.57 116 ايث 

 المحىر ال امس:

 الترقيات

 0.15 1.44 0.73 2.75 264 ذكر

   0.75 2.62 116 ايث 

 العام ىستوالم
 0.15 0.68 0.53 3.45 264 ذكر

   0.58 3.41 116 انثى

       

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05( عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية عند متتى  الداللة ) 08يالحظ م  التدوي )     

لتعليمية في سلطنة عمان حتب متغير التنس في جميع حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات ا

الحقىق والىاجئات، وكالهما له يفس الفرص في الترقي  كالً م  الاكىر واالياث له يفسوربما يعز  ذلك لل  أيه ، المحاور

ة في ااجىر واحدوالحصىي عل  الحىافز، وكالهما يفتركان في يفس بيئة العمل، وهم ينتمىن لل  يفس المؤستة التي ليا سياسة 

 (،5006(، والشندي )5002هائ النتيتة مع يتيتة  راسات الشندري ) ا فقتوالمشافآت، وقد 

 . متغير" المؤهل العلمي"1

(، لتقديرات أفرا  عينة ONE WAY ANOVA( يتاء، اختئار  حليل التئاي  ااحا ي )02يىضح التدوي )      

 ر المؤهل العلمي.الدراسة لمتاي الرضا الىظيفي وفقاً لمتغي

تبعا لمتغير المؤهل العلمي  ONE WAY ANOVAنتائج اختبار انوفا لتحليل التباين األحادي  (11الجدول )

 ANOVA في مجال الرضا الوظيفي

 المحاور                  المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

المحىر ااوي: 

 لرا ب والحىافزا

 0.39 0.94 0.74 2 1.49 بي  المتمىعات

   0.79 377 298.64  اخل المتمىعات

    379 300.12 الشلي

المحىر الثايي: 

 يتاييةالعالقات اإل

 0.69 0.38 0.12 2 0.23 بي  المتمىعات

   0.31 377 115.09  اخل المتمىعات

    379 115.32 الشلي

المحىر الثالث: 

 الىظيفي تقراراالس

 0.59 0.53 0.27 2 0.54 بي  المتمىعات

   0.51 377 193.38  اخل المتمىعات

    379 193.92 الشلي

 0.96 0.05 0.03 2 0.05 بي  المتمىعات



 
 
 

 

 

 

المحىر الرابع: 

 ظروف وبيئة العمل

   0.55 377 205.80  اخل المتمىعات

    379 205.85 الشلي

المحىر ال امس: 

 تالترقيا

 0.97 0.04 0.02 2 0.05 بي  المتمىعات

   0.65 377 244.05  اخل المتمىعات

    379 244.09 الشلي

 المستوى العام
 0.72 0.33 0.10 2 0.20 بين المجموعات

   0.30 377 111.90 داخل المجموعات

    379 112.10 الكلي 

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05صاءية عند متتى  الداللة ) ( عدم وجى  فروق ذات  اللة لح02يالحظ م  التدوي )     

حىي متتى  الرضا الىظيفي لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية في سلطنة عمان  عز  لمتغير المؤهل العلمي في جميع 

ة لمية، فالتتاوي في فرص وبيئوقد يعز  ذلك لل  الظروف المفتركة التي  تمع المىظفي  باختالف مؤهال يم الع، المحاور

العمل والعالقات مع اآلخري  وظروف العمل المتفابية، أ   لل   فابه وجيات النظر حىي متئئات الرضا الىظيفي، فأيئحت 

(، والشندي 5002النتيتة مع يتيتة  راسات الشندري ) هائ ىقعا يم للميزات التي يتب أن يحصلىا علييا متفابية أيضاً، و تفق 

 (.5005(، والمفي ي )5006)

 . متغير" سنوات الخبرة"3

(، لتقديرات أفرا  عينة الدراسة لمتاي ONE WAY ANOVA( يتاء، اختئار  حليل التئاي  ااحا ي )50يىضح التدوي )     

 الرضا الىظيفي وفقاً لمتغير سنىات ال ئرة.

 

تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في  ONE WAY ANOVA نتائج اختبار انوفا لتحليل التباين األحادي (12الجدول )

 ANOVA مجال الرضا الوظيفي

 المحاور                   المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 االحصائية

المحىر ااوي: 

 الرا ب والحىافز

 0.04* 3.06 2.40 2 4.80 بي  المتمىعات

   0.78 377 295.33  اخل المتمىعات

    379 300.12 الشلي

المحىر الثايي: 

 يتاييةالعالقات اإل

 0.04* 3.17 0.95 2 1.91 بي  المتمىعات

   0.30 377 113.42  اخل المتمىعات

    379 115.32 الشلي

 0.33 1.12 0.57 2 1.15 بي  المتمىعات



 
 
 

 

 

 

المحىر الثالث: 

 ستقرار الىظيفياإل

   0.51 377 192.77  اخل المتمىعات

    379 193.92 الشلي

المحىر الرابع: 

 ظروف وبيئة العمل

 0.81 0.21 0.11 2 0.22 بي  المتمىعات

   0.55 377 205.63  اخل المتمىعات

    379 205.85 الشلي

المحىر ال امس: 

 الترقيات

 0.96 0.05 0.03 2 0.06 بي  المتمىعات

   0.65 377 244.03  اخل المتمىعات

    379 244.093 الشلي

 المستوى العام

 0.154 1.880 0.553 2 1.107 بين المجموعات

   0.294 377 110.992 داخل المجموعات

    379 112.099 الكلي

( في  قديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05( عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية عند متتى  الداللة ) 50يالحظ م  التدوي )     

ى  الرضا الىظيفي بفشل عام لد  المىظفي  العاملي  بالمديريات التعليمية في سلطنة عمان  عز  لمتغير سنىات حىي متت

ال ئرة، ولش  يالحظ وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية حىي متتى  الرضا الىظيفي  عز  لمتغير سنىات ال ئرة في المحىر 

اإليتايية(، حيث أن متتى  الداللة في المحىري  أيغر م  متتى  الداللة  ااوي )الرا ب والحىافز(، والمحىر الثايي )العالقات

 (.α ≤ 0.05اإلحصاءية )

-00سنىات فأقل، 00ولئيان الفروق  م است راج المتىسطات الحتابية لتقديرات عينة الدراسة حتب متغير سنىات ال ئرة )    

 ( يىضح ذلك50ز وأيضاً العالقات اإليتايية، والتدوي )سنة( في كال المحىري : الرا ب والحىاف 50سنة، أكثر م   50

المتوسطات الحسابية ألثر متغير سنوات الخبرة حول مستوى الرضا الوظيفي في محوري الراتب والحوافز  (11الجدول )

 والعالقات االنسانية

 العدد المحور                             سنوات الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

 ااوي: المحىر

 الرا ب والحىافز 

 3.12 65 فأقل سنىات 00

 2.89 170 سنة 11-20 

 3.11 145 سنة20م أكثر    

 3.01 380 الشلي

 المحىر الثايي:

 يتاييةالعالقات اإل 

 4.19 65 فأقل سنىات 00

 4.10 170 سنة  11-20 

 4.25 145 سنة 20م أكثر    

 4.17 380 الشلي



 
 
 

 

 

 

(  ئاينا متقارباً في المتىسطات الحتابية لتقديرات عينة الدراسة حىي متتى  الرضا الىظيفي للمىظفي  50لتدوي )يئي  ا          

 في محىري الرا ب والحىافز والعالقات اإليتايية. العاملي  بالمديريات التعليمية حتب متغير سنىات ال ئرة

اختئار   م است دام ،في المحىر ااوي والثايي م  محاور الرضا الىظيفيوإليتا  الفروق بي  سنىات ال ئرة افرا  العينة        

( للمقارية بي  متتىيات ال ئرة لتقديرات أفرا  عينة الدراسة في المحىر ااوي والثايي للرضا الىظيفي كما Lsdأقل فرق  اي )

 (.55في التدوي )

 تويات الخبرة( للمقارنة بين مسLsd) نتائج اختبار أقل فرق دال (11الجدول )

 سنوات الخبرة سنوات الخبرة المحور
الداللة 

 االحصائية

 المحىر ااوي

 الرا ب والحىافز 

 فأقل سنىات 00
 0.07 سنة 11-20 

 0.93 سنة20م أكثر  

 سنة 11-20 
 0.07 فأقل سنىات 00

 0.03* سنة20م أكثر  

 سنة20م أكثر  
 0.93 فأقل سنىات 00

 0.03* سنة 11-20

 المحىر الثايي

 يتاييةالعالقات اإل

 سنىات فأقل10
 0.22 سنة 11-20

 0.50 سنة20م أكثر  

 سنة 11-20 
 0.22 فأقل سنىات 00

 0.01* سنة20م أكثر  

 سنة20م أكثر 
 0.50 فأقل سنىات 00

 0.01* سنة 11-20

  لمتغير ال ئرة في المحىر ااوي )الرا ب والحىافز( لصالح ( وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز55يالحظ م  التدوي )      

 كما ، (0.03<  0.05( وهي أيغر م  متتى  الداللة )0.03سنة(، حيث لن متتى  الداللة ) 50الفئة ااعل  خئرة )أكثر م  

اعل  تايية( لصالح الفئة ايالحظ أيضاً وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية  عز  لمتغير ال ئرة في المحىر الثايي )العالقات اإلي

وقد يعز  ، (0.01<  0.05( وهي أيغر م  متتى  الداللة )0.01سنة(، حيث لن متتى  الداللة ) 50خئرة أيضاً )أكثر م  

ذلك لل  أن هائ الفئة هي الفئة التي حصلت عل  أكثر م  أربع  رقيات منا بداية  عيينيا، وهي أقل الفئات  ضرراً بتىق  الترقيات 

خمس سنىات  قريئاً، كما أن هائ الفئة هي أكئر الفئات عمراً، وأكثرها يضتاً وبالتالي فيي قا رة عل  التىايل ولقامة  منا

(، والتي  ىيلت لل  أن سنىات ال ئرة ليا  أثير عل  5002العالقات اإليتايية أكثر م  غيرها. وهاا ما أكد ه  راسة قطب )

ح الفئة ااعل  خئرة أيضاً، كما اختلفت يتيتة هائ الدراسة مع يتيتة  راسات الشندري الرضا الىظيفي، وكايت النتيتة لصال

(، والتي خلصت لل  عدم وجى  فروق ذات  اللة لحصاءية في متتى  الرضا 5005(، والمفي ي )5006(، والشندي )5002)

 الىظيفي  عز  لمتغير سنىات ال ئرة.  



 
 
 

 

 

 

 :التوصيات

 يل ليا  ىيي الدراسة باآل ي:في ضىا النتاء، التي  م التى

لعا ة النظر في يظام  قاعد المىظفي  ومشافأة يياية ال دمة، وم اطئة التيات المعنية لتىحيدئ مع أيظمة التقاعد  -0

 ااخر  لمىظفي التلطنة.

مية يم  خالي أقتام رعاية المىظفي  في المديريات التعل ،العمل عل   قديم العروض والمزايا للمىظفي  بصىرة أكئر -5

 بالتىايل مع الفركات ومؤستات القطاع ال اص.

 .  صيص وقت معي  الستراحة المىظفي  في المديريات التعليمية -0

 ارجية لتطىير قدرا يم وميارا يم المىظفي  في الئرام، والفعاليات والدورات الم تلفة الداخلية منيا وال لشراك -6

 وفق آلية واضحة للتميع.

 لترقية مر ئطة باا اا والشفااة وواضحة لتميع المىظفي .ضرورة وجى  معايير واضحة ل -2

 :البحوث المقترحة

  قترح الدراسة لجراا الئحىث التالية:

  صىر مقترح لتىحيد يظام التقاعد للمىظفي  في وحدات التياز اإل اري في سلطنة عمان. -0

 طاع الحشىمي بتلطنة عمان.أثر اازمة االقتصا ية و ىق  الترقيات عل  الرضا الىظيفي للعاملي  في الق -5

 عالقة الرضا الىظيفي باا اا لد  مىظفي المديريات العامة للتربية والتعليم بتلطنة عمان. -0

 

 قائمة المراجع

 أوالً: المراجع العربية

ربية العوامل المؤثرة في سلللللوم المواطنة التنظيمية لدى العاملين في المديريات العامة ت(. 5002التراحي، آمنة سةةةةعيد حمد )

 كلية التربية، جامعة التلطان قابىس.(، رسالة ماجتتير غير منفىرة) والتعليم بسلطنة عمان: دراسة تحليلية

(. متطلئات  طئيق ل ارة التى ة الفاملة في العمل اإل اري في المديريات العامة للتربية والتعليم. 5002الترايدة، محمد سليمان )

 .044-050(، 004)52، المجلة التربوية

 .020-066(، 02، التزاءر، )دراسات(. المني، الىيفي بي  الىعي ويمطية الحدث. 5005جعفىر، ربيعة )

الرضللللا الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األسللللاسللللي بوالية صللللاللة من وجهة (. 5000الرواس، من  عئد التةةةةالم )

 رسالة ماجتتير غير منفىرة(. جامعة ظفار، ياللة.) نظرهم

(. متةةةتى  الرضةةةا الىظيفي في عالقته بئعي المتغيرات لد  5002يدي، منار والمعفةةةني، أحمد وعئد الرشةةةيد، يايةةةر )التةةةع

-088(، 004، )دراسللات عربية في التربية وعلم النفسااخصةةاءيي  النفتةةيي  في مدارس سةةلطنة عمان:  راسةةة متةةحية. 

506. 

لدى معلمي الدراسلللات االجتماعية بسللللطنة عمان من وجهة درجة الرضلللا الوظيفي (. 5006الفةةةقصةةةي، محمى  سةةةالم سةةةي  )

 كلية التربية، جامعة التلطان قابىس، سلطنة عمان.(، رسالة ماجتتير غير منفىرة) نظرهم



 
 
 

 

 

 

(. الرضةا الىظيفي لممارسةةي العالقات العامة:  راسةةة عل  الدواءر والييئات الحشىمية اإلمارا ية "  راسةةة 5002عيا ، خيرت )

 .04-0(، 02، )جلة العربية لبحوث االعالم واالتصالالممتحية ". 

(. بريام، مقترح لمعايير  قىيم أ اا المديريات العامة للتربية والتعليم بتةةةةةةلطنة عمان، 5008الفيدي، راشةةةةةةد سةةةةةةليمان حمدان )

 .004-25(، 06)0، المجلة العربية للعلوم االجتماعية

ظفي  اإل اريي  بةإ ارة حلىان التعليمية بمحافظة القاهرة وعالقتيا (. الرضةةةةةةا الىظيفي للمى5002قطةب، سةةةةةةلى  محمةد علي. )

 .04-02(، 0)0المنظمة العربية للتنمية اإل ارية،  ،المجلة العربية لإلدارةبرضا العمالا. 

لة مج(. الرضةةةةةا الىظيفي لد  المىظفي  اإل اريي  في جامعة الشىيت:  راسةةةةةة ميدايية. 5002الشندري، يئيلة يىسةةةةة  عئد   )

 .062-002 (،60)042متلس النفر العلمي، ، دراسات الخليج والجزيرة العربية

الرضللا الوظيفي لدى المعلمين الوافدين في مدارس التعليم األسللاسللي بمحافظة الداخلية (. 5006الشندي، مصةةطف  هالي بدر )

 ، كلية اآل اب والعلىم، جامعة يزو .(رسالة ماجتتير غير منفىرة) في سلطنة عمان

الرضللللا الوظيفي لدى اإلداريين العاملين في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة (. 5005المفةةةي ي، أحمد سةةةةعيد سةةةةالم )

 ، جامعة يزو ، سلطنة عمان.(رسالة ماجتتير غير منفىرة) ظفار

 رية، سلطنة عمان.، المديرية العامة لتنمية المىار  الئفخطة االنماء المهني(. 5000وزارة التربية والتعليم )

 .www,moe.gov.om.  م استرجاعه م  الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية(. 5002وزارة التربية والتعليم )
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