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Abstract
The purpose of this research is to identify the level of job satisfaction of primary school teachers
in South Sharqiyah, Sultanate of Oman. The research used the descriptive research method to
answer the research questions. The population of the research consisted of all school primary
teachers in South Sharqiyah, Sultanate of Oman, and a sample included (370) male and female
teachers was selected to answer a valid and reliable questionnaire. The descriptive and
inferential statistics were used to analyze the collected data. The analyses showed that the level
of job satisfaction was moderate, with Mean score (3.12). The findings also showed that there
were statistically significant differences in the means scores for four dimensions of job
satisfaction by gender, p < 0.05 in favor of female teachers, with Means range (3.21-3.97); and
there was no statistically significant differences due to working experience, p > 0.05. The
research recommends to involve teachers in decision making process, and treat them in more
clear and transparent methods, mainly teachers with high academic qualifications. Moreover, it
recommends to motivate male teachers to participate in more educational works and
competitions, and award teachers their promotions. Further quantitative and qualitative
researches are recommended to get more in-depth information on job satisfaction.
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امللخص:
هدف البحث إىل الععرف لل درجة الرضا الوظيفي ملعلمي الععليم األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف
سلطنة لمان .اسعخدم البحث املنهج الوصفي العحليلي؛ وأتلف جمعمع البحث من مجيع معلمي ومعلمات الععليم
األساسي يف جنوب الشرقية ،و اشعملت لينة البحث لل ( )370معلما ومعلمة .ولعحقيق هدف البحث ،مت
تطوير اسعبانة والعأكد من صدقها وثباهتا؛ ومت اسعخدام العحليل اإلحصائي الوصفي واالسعداليل .توصلت نعائج
العحليل اإلحصائي إىل أن الرضا الوظيفي للمعلمني جاء بدرجة معوسطة ،حيث بلغ املعوسط احلسايب (.)3.12
كما أظهرت النعائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a < 0.05يف مسعوايت مجيع حماور الرضا الوظيفي
تعزى ملعغري النوع االجعمالي ،ما لدا حموري ظروف العمل والعالقة مع الزمالء ،تعود لصاحل اإلانث مبعوسطات
حسابية ترتاوح بني ( ، )3.97-3.21يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملعغري سنوات اخلربة .وأوص
البحث العمل لل متكني املعلمني من خالل إشراكهم يف لملية صنع القرارات ،والععامل معهم بكل شفافية ووضوح
 ،وخاصة ذوي الشهادات العليا ،وحتفيز مدارس الذكور للمشاركة واملثابرة يف العمل الرتبوي واملسابقات الرتبوية
املخعلفة ،ومنح املعلمني حقوقهم يف الرتقيات ،و لمل أحباث من النوع الكيفي ابسعخدام املقابالت مع املعلمني
واملعلمات وصناع القرار يف وزارة الرتبية والععليم للحصول لل بياانت أكثر لمقا يف ما يععلق ابلرضا الوظيفي.
Keywords: Job satisfaction; Primary school teachers; Sultanate of Oman

الكلمات املفتاحية  :الرضا الوظيفي  ،معلمون  ،سلطنة لمان.

املقدمة:
يشهد العامل اليوم تقدما معسارلا حنو العطور العقين واملعلومايت ،مما يرتتب لليه غالبا شعور الفرد
ابلضغوطات النفسية املسعمرة ،وتزايد األلباء اليومية ابلعايل االنسحاب النفسي واملادي العدرجيي من
العمل .ومن أجل ضمان اسعقرار العامل نفسيا ومهنيا كان من األمهية مبكان معرفة درجة الرضا الوظيفي
لديه  ،ومنحه كافة السبل اليت جتعل من وظيفعه بيئة حمفزة للعمل مما يليب طموحاته الشخصية املهنية و
جيعله أكثر رضا.
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انل موضوع الرضا الوظيفي أمهية ابلغة يف خمعلف اجملاالت البحثية ملا له من دور فعال يف النجاح
الذي حتققه املؤسسات ،حيث يسهم شعور الفرد ابلرضا الوظيفي يف رفع مسعوى اإلنعاجية والروح
املعنوية واخنفاض مسعوى الضغوط النفسية اليت يععرض هلا يف جمال لمله خاصة إذا كان مصدر الرضا
هو لمله والنجاح الذي حيققه (حكيم .)2009 ،فأصبح الرضا الوظيفي وسيلة وليس غاية يف حد
ذاته ،ألنه يعمل لل إجياد احللول لكثري من املشكالت والعحدايت اليت تواجه األفراد يف لملهم
(حميسن.)2004 ،
لذا يعد الرضا الوظيفي من املوضولات اليت القت "اهعماما ابلغا" من قبل الباحثني ،وهو أساس
لعحقيق االنسجام النفسي واالجعمالي للفرد يف جمال لمله كما يسهم يف حتسني األداء الوظيفي للفرد
كونه مرتبطا" ابلنجاح (لالم.)2012 ،
اهعم نظام الععليم ابملعلمني يف سلطنة لٌمان ،حيث وفر هلم الوسائل املعاحة كافة ،وبذل اجلهود

لعحقيق الرضا الوظيفي هلم هبدف رفع اإلنعاجية وختفيف الضغوطات لل املعلم ،وذلك من خالل هتيئة
البيئة املدرسية لعكون جاذبة وحمببة للمعلم والطالب ،وقد أكد ذلك تقرير العنمية اإلنسانية العربية للعام
( ،)2009فقد صنفت السلطنة من الدول العربية األكثر إنفاقا لل الععليم (احلسين .)2012،
وابلرغم من االهعمام ابملعلمني يف البيئة العمانية وذلك من خالل العطوير والعحديث املسعمر جلوانب
العملية الععليميةكافة ،إال إن الدراسات اليت تناولت مواضيع الرضا يف البيئة العمانية أشارت إىل احنفاض
رضاهم الوظيفي وقلة محاسهم ودافعيعهم للعمل ،وإىل تذمرهم املسعمر ،فقد توصلت (اليافعي )2009،
إىل إن ( )%80-%75من املعلمني يشعرون بعدم

رضاهم ومحاسهم للعمل ،وأن ( )%60من

املعلمني وأغلبهم من الذكور لديهم الرغبة يف تغيري وظيفعهم ،كما إن مديري املدارس يعانون من تذمر
املعلمني فيما يععلق ابألنشطة ،واملهام األخرى (املزامي .)2014،كما وكشفت لدد من الدراسات إىل
إن املعلمني يعمععون برضا وظيفي بدرجة معوسطة مما يسعدلي العمل لل زايدة البحوث والدراسات
لقياس درجة الرضا الوظيفي للمعلمني بشكل منعظم ومسعمر ( الشقصي  2014،؛ املنذري 2015،؛
البلوشية.)2018 ،
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وينظر الباحثون إىل الرضا الوظيفي نظرة اهعمام كربى ،والعمدت دراسعهم يف بدايعها بدرجة
لالية لل النظرايت اليت ركزت لل حاجات األفراد والعمل لل تفسري املعغريات املعصلة ابلرضا
الوظيفي ،وقد اسعنعج العلماء بعد توظيفهم لألساليب واالسرتاتيجيات يف أحباثهم إىل لدد من النظرايت
اليت سامهت يف تفسري مسعوايت رضا العاملني وانعكاسها لل الفرد واجلمالة واملؤسسة ،منها نظرية
هريزبرج (.)Herzberg Theory
ترتبط هذه النظرية بعطبيق نظرية ماسلو ( )Maslo Theoryللحاجات يف مواقع العمل،
وتبحث النظرية لن ماذا يدفع الفرد لألداء؛ إذ يرى هريزبرج ( )Herzbergأن هناك جممولعني من
العوامل إحدامها تعد مبثابة دوافع تؤدي إىل رضا العاملني لن ألماهلم وأطلق لليها لوامل مرتبطة
ابلوظيفة أو العمل نفسه ،وقد حصرها يف إحساس الفرد ابإلجناز ،وحتمل املسؤوليات ،وتوفر فرص
الرتقية للوظائف األلل واملشاركة يف القرارات املععلقة ابلعمل؛ أما اجملمولة األخرى من العوامل فيعدها
مبثابة دوافع تؤدي إىل لدم رضا العمال لن ألماهلم ،وأطلق لليها لوامل حميطة ابلوظيفة أو العمل وقد
حصرها يف تلك الظروف اليت حتيط ابلعمل كالرائسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو منط القيادة ،وطبيعة
العالقات بني الفرد وزمالئه ،وبينه وبني رؤسائه ،وظروف البيئة احمليطة ابلعمل (الشيخ وشرير.)2008،
ولل ضوء ما سبق ،وللعأكد من وجود مشكلة البحث لل أرض الواقع ،قامت الباحثة بعمل
اسعطالع رأي إليكرتوين لشرحية من الرتبويني ،شارك يف االسعطالع ( )110من الرتبويني ابحملافظة،
حصلت فيه العبارة (هل يرغب املعلمون يف االسعمرار يف العدريس) لل نسبة  %43.6وهي نسبة
اقل من املعوسط ،وهذا مؤشر بوجود مشكلة يف رضا املعلمني تسعدلي البحث.
ومن خالل لمل الباحثة يف احلقل الرتبوي؛ تبني أن املعلمني يواجهون هذه األايم حتدايت كربى
معسارلة وظروف لمل خمعلفة ،منها زايدة األلباء األخرى –غري العدريسية – كاإلشراف ،واملعابعة
لألنشطة الطالبية واملناوبة ،يف مقابل لدم احلصول لل لائد مايل كبري يعينهم لل العيش حبياة كرمية،
ولدم منحهم حقوقهم يف الرتقيات ،مما قد يؤثر يف رضاهم الوظيفي.
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ومما سبق ولسد الفجوة البحثية ،ارأتت الباحثة دراسة درجة الرضا الوظيفي ملعلمي الععليم األساسي
يف حمافظة جنوب الشرقية –حتديدا -لندرة البحوث املطبقة لل حمافظة جنوب الشرقية من قبل الباحثني
ومن خارجها ،نظرا لبعدها اجلغرايف لن العاصمة حيث تقع يف األقص الشرقي لسلطنة لمان ،وللععرف
لن قرب لل درجة رضا املعلمني يف جنوب الشرقية ،والذي كما لرفعه الباحثة يف دراسعها أبنه
"شعور وجداين يشعر به معلمي الععليم األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان جتاه ما
يقومون به من أداء وظيفي وحتدد بدرجة الرضا لن الرواتب ،وظروف العمل ،والعالقة مع اإلدارة ،ومنط
اإلشراف ،والعالقة بني الزمالء ،والرضا لن فرص النمو ،والرتقيات اليت حيصلون لليها مقابل جهدهم
الذي يبذلونه" ،ويعمثل ابلدرجة اليت حيصل لليها املسعجيب من خالل إجابعه لن لبارات اسعبانة
الرضا الوظيفي املعدة هلذا الغرض من قبل الباحثة ابإللعماد لل نظرية هريزبرج ( Herzberg
 ،)Theoryوذلك أبخذ  5لوامل وقائية وهي (الرواتب ،وظروف العمل ،والعالقة مع اإلدارة ،ومنط
اإلشراف ،والعالقة بني الزمالء) ،ألمهيعها يف امليدان الرتبوي ،فهي تشكل أساس لرضا العاملني حسب
النظرية ،وقياس العوامل الدافعة وهي

(الرتقيات ،وفرص النمو)،حيث إهنا لوامل حتفيزية ترفع من

درجة رضاه الوظيفي.
كما سيقدم البحث احلايل مقرتحات وتوصيات مفيدة للجهات املعنية ،هبدف رفع مسعوى الرضا
الوظيفي للمعلمني ،مما يطور من أدائهم ،ويفعل دورهم يف املدرسة ،وخيدم العملية الععليمية يف البيئة
العمانية.
-1أسئلة البحث:
تعبلور مشكلة البحث من خالل اإلجابة لن األسئلة العالية
 -1ما درجة الرضا الوظيفي ملعلمي مدارس الععليم األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية بسلطنة لمان؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي ملعلمي مدارس الععليم األساسي يف
حمافظة جنوب الشرقية بسلطنة لمان وفق معغريات (النوع االجعمالي وسنوات اخلربة)؟
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-2منهج البحث
مت االلعماد لل املنهج الوصفي العحليلي يف سبيل اإلجابة لل تساؤالت البحث وحتقيق
أهدافها نظرا ملالئمة هذا املنهج ألغراض البحث ،إذ يعد من أفضل األساليب املععلقة ابلسلوك اإلنساين،
ويععمد لل الظاهرة كما هي يف الواقع .وقد اسعخدم هذا املنهج لعوصيف معغريات البحث من خالل
االلعماد لل اسعبانة تعضمن جماالت الرضا الوظيفي ملعلمي مدارس الععليم األساسي يف جنوب الشرقية
بسلطنة لمان للعام الدراسي 2020/2019م ،ومت توصيف النعائج املخعلفة وحتليلها واخلروج
ابالسعنعاجات حسب اخلطوات العلمية املععارف لليها .
-3جمتمع البحث
يعألف جمعمع البحث من مجيع املعلمني واملعلمات العاملني مبدارس الععليم األساسي للصفوف
من ( )12-1يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان ،والبالغ لددهم ( )4368معلما ومعلمة
موزلني لل ( )92مدرسة حسب آخر بيان لقسم اإلحصاء ابحملافظة بعاريخ 2019/7/2م ؛ ومبا
أن احملافظة تعكون من لدد من الوالايت ولكثرة الفئات اليت تندرج حتعها هذه املدارس وتعددها،
واملصنفة حسب الصفوف ،ولعسهيل اخعيار العينة ،وحتقيق أهداف البحث مت تقسيم اجملعمع إىل ()5
مناطق جغرافية ،متثل مخس والايت ابحملافظة ،وهي (صور  ،مصريه ،جعالن بين بو للي ،جعالن بين
بو حسن ،الكامل والوايف) ،وذلك حسب العوزيع السكاين وكثافة املدارس بكل والية.
-4عيّنة البحث وطرق اختيارها

مت اخعيار العينة العشوائية الطبقية لعحقيقها أهداف البحث؛ وابسعخدام موقع )) Roasfot
وكذلك جدول ) )Morganمت حتديد حجم العينة ،بنسبة خطأ ( )%5ونسبة ثقة ( ،)%95و مت
اخعيار ( )15مدرسة بوصفها لينة للدراسة من أصل ( )92مدرسة ابحملافظة ،مع األخذ اباللعبار،
كثافة املدارس بكل والية ولدد املعلمني واملعلمات هبا والعنوع بني حلقة أوىل ،وحلقة اثنية؛ وقد بلغ
لدد أفراد العينة ( )370معلما ومعلمة من مدارس الععليم األساسي مبخعلف الصفوف -وبذلك متثل
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لينة البحث نسبة ( )%8من جمعمع البحث ،منهم ( )156معلما بنسبة ( ،)%42و( )214معلمة
بنسبة ( ، )%58وبذلك تعفق هذه النسب مع نسب الذكور واإلانث يف جمعمع البحث.
-5صدق أداة البحث (االستبانة)
مت لرض االسعبانة بصورهتا األولية لل جممولة من احملكمني ولددهم ( )7حمكمني من ذوي اخلربة
واالخعصاص يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي وجممولة من األكادمييني اخلرباء يف الرتبية من سلطنة
لمان للعحقق من صدق احملعوى ألداة االسعبانة من خالل العأكد من مدى قياس كل فقرة للجانب املراد
قياسه ،ومدى وضوح الفقرات ،وسالمة الصياغة اللغوية ،إضافة إىل املالحظات والععديالت اليت يعم
اقرتاحها من قبلهم لل احملعوى العام لألداة .وبعد مجع آراء احملكمني ومراجععها واألخذ مبالحظاهتم
وتوصياهتم ،مت حذف  13فقرة ،واإلبقاء لل بقية الفقرات جبميع حماور البحث احلايل ،فأصبحت
اسعبانة الرضا الوظيفي بصيغعها النهائية ومبحاورها السبعة ،تعألف من ( )48فقرة.
-1-5ثبات األداة (االستبانة)
مت العحقق من ثبات أداة البحث احلايل من خالل تطبيقها لل ( )50معلما ومعلمة اخعريوا
بطريقة لشوائية من شرائح خمعلفة من مدارس الععليم األساسي ،ومن مَثَّ ممتَّ حساب معامل كرونباخ ألفا
للعحقق من االتساق الداخلي لألداة .لل النحو املبني يف اجلدول رقم ()1
جدول رقم ()1
قيم ثبات كرونباخ ألفا حملاور مقياس الرضا الوظيفي

361

م

حماور مقياس الرضا الوظيفي

عدد الفقرات

قيم ثبات كرونباخ ألفا

1

الرضا لن الرواتب

6

0.874

2

الرضا ظروف العمل

6

0.706

3

الرضا لن اإلدارة

11

0.950

(Journal of Human Developmespecialized Research )JHDESR
Page from 355 to 370

4

الرضا لن منط اإلشراف

10

0.963

-6

5

الرضا لن العالقة بني الزمالء

مجع

5

0.933

6

الرضا لن الرتقية

4

0.855

7

الرضا لن فرص النمو

6

0.918

48

0.965

احملور ككل

البياانت و حتليلها:
بعد مجع البياانت النهائية مت فحصها للعأكد من سالمة اإلجاابت وخلوها من األخطاء،
وإدخال البياانت ابسعخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجعمالية ( )SPSSاإلحصائي ،ومت
اسعخدام املقاييس اإلحصائية لإلجابة لل أسئلة البحث ،واسعخراج املعوسطات احلسابية والعكرارات
والنسب املئوية واالحنرافات املعيارية ،ومت ترتيت املعوسطات احلسابية تنازليا واحلكم لليها ابسعخدام
احلدود الفعلية للفئات بناء لل العدرج اخلماسي ( .(Likert, 1932
كما مت اسعخدام اخعبار (ت) ( )T-Testجملمولعني مسعقلعني  .وحلساب حجم األثر مت اسعخدام
d= 2√η2
َ ، η2 = 𝑡 2ث حتويل ايعا تربيع إىل حجم أثر "د"
معادلة ايعا تربيع
)𝑓𝑑(𝑡 2 +

)√(1−η2

( ،)cohen,1988حيث  tميثل قيمة اخعبار (ت)  df ،درجات احلرية ،ومت تصنيف حجم
األثر بناء لل معايري كوهني ( )cohen,1988:40حسب اجلدول العايل
قيمة حجم األثر ()d
أقل من ( )0.5

صغري

0.8 > d ≤ 0.5

معوسط

 0.8فألل
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-6نتائج البحث ومناقشتها
نتائج السؤال األول:
لإلجابة لن السؤال األول واملعمثل بقياس درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الععليم
األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان ،مت اسعخراج املعوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية جلميع حماور االسعبانة واحملور العام ،وقد مت ترتيبها تنازليًّا وفقا لدرجة املعوسط احلسايب لعقدير
الرضا الوظيفي للمعلمني ،كما هو موضح يف اجلدول رقم(.)2
اجلدول رقم ()2
نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور الرضا الوظيفي وترتيبها تنازليًّا
ر

م

األبعاد

النسبة املئوية

املستوى

1

5

العالقة مع الزمالء يف العمل

3.92

0.71

78.38

لال

2

3

العالقة مع اإلدارة

3.38

0.87

67.65

معوسط

3

4

منط اإلشراف

3.27

0.97

65.35

معوسط

4

7

فرص النمو

3.20

0.99

64.03

معوسط

5

2

ظروف العمل

3.16

0.79

63.30

معوسط

6

1

الرواتب

2.39

0.97

47.77

منخفض

7

6

فرص الرتقية

1.94

0.93

38.81

منخفض

3.12

0.64

62.40

معوسط

مقياس الرضا الوظيفي
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املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
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يظهر اجلدول ( )2أن املسعوى العام للرضا الوظيفي ملعلمي الععليم األساسي يف حمافظة جنوب
الشرقية جاء بدرجة معوسطة ،حيث بلغ املعوسط احلسايب ( ، )3.12وهو مؤشر لل شعور املعلمني
برضا معوسط  ،وهذة النعيجة تعفق مع دراسة كال من ( الشقصي 2014،؛ املنذري 2015،؛
البلوشية ، )2018 ،وحصل حمور "العالقة مع الزمالء" لل الرتتيب األول مبعوسط حسايب بلغ
( ،)3.92وتعزو الباحثة ذلك اىل انه لندما تكون لالقة املعلم مع زمالئه مبنية لل أسس العفاهم
واملشاركة والععاون واملودة فهذا خيفف من ضغوط العمل ،حيث ان هناك الكثري من املعلمني ينعمون
وجدانيا ملدارس رغم أهنم انعقلوا إىل مدارس أخرى  ،لععلقهم الشديد بزمالئهم املعلمني ،وهذا يشكل
مع الوقت ضمن سلم أولوايهتم فيظلون يف نفس املدرسة بدون االنعقال إىل مدرسة أخرى ،رغم بعدها
لن منطقة سكنه ،وهذا ما يؤكده ويفسره حصول احملور الثاين وهو العالقة مع اإلدارة  ،لل معوسط
حسايب بلغ ( ، )3.38حيث تعزو الباحثة أان الزمالء واإلدارة تشكالن قطيب العالقة األخوية العشاركية
اهلامة داخل اإلطار االجعمالي ابملدرسة ابلنسبة للمعلم ،فهو يقضي فيها نصف يومه ،فيععرب نفسه

فردا ضمن األسرة الرتبوية ،لذا يشارك زمالئه يف املدرسة ،أفراحه وأتراحه ،ومهومه ومعالبه ،سواء داخل
املدرسة أو خارجها  ،مما يسهم يف رفع مسعوى رضاه لن العمل ،أما لندما يكون اجلو مشحوان
ابملشادات الكالمية ولدم تقبل الرأي االخر ،مع تزايد جدولة املهام الوظيفية اليومية ،قد يؤدي إىل
لدم االنضباط يف العمل ،و نفور وضغط نفسي يرتاكم مع مرور الوقت  ،وابلعايل انسحاب املعلم
تدرجييا من الوظيفة أو االنعقال إىل مدرسة أخرى أو وظيفة أخرى أو العقالد املبكر .كما أظهرت
النعائج حصول احملاور ( منط االشراف  ،فرص النمو ،ظروف العمل) لل الرتتيب الثالث والرابع
واخلامس ولل درجات رضا معوسطة ،وهو مؤشر لل أمهية الدفع ابجتاه متكني املعلم والعمل لل
اسعثمار وهتيئة ظروف العمل املالئمة للمعلم وكذلك ارتياحه لنمط االشراف املعبع وهتيئة فرص النمو
اليت ترتقي مبسعواه املهين والوظيفي واالكادميي ،مما يسهم يف رفع الروح املعنوية .كما يوضح اجلدول
حصول حمور الرواتب لل معوسط حسايب ( ،)2.39وحمورالرتقية لل معوسط حسايب ( ،)1.94وهي
درجات رضا معدنية أو ضعيفة ،وتعزو الباحثة ذلك إىل افعقاد املعلم حلقوقه املهنية يف الرتقيات وحرمانه
منها ،مما سبب له اسعياء وضجر ،وشعور أبنه فرد ال يسعحق االهعمام به ،كما أنه غري راض لن الراتب
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الشهري الذي يعقاضاه ،مما قد يرتتب لل ذلك نعائج سلبية مع الوقت ،تنعهي به إىل العزوف لن
مزاولة وظيفة العدريس.
نتائج السؤال الثاين

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي ملعلمي ومعلمات مدارس الععليم
األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان وفقا ملعغريات (النوع االجعمالي ،وسنوات اخلربة)؟
أوالا :متغري النوع االجتماعي
مت اسعخراج املعوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جمال من جماالت الرضا الوظيفي
وفقا ملعغري النوع  ،واسعخدام اخعبار "ت" للعينات املسعقلة كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
جدول رقم ()3
نتائج الفروق اإلحصائية يف درجة الرضا الوظيفي وف اقا ملتغري النوع االجتماعي
جماالت
الرضا
الوظيفي
الرواتب
ظروف
العمل
العالقة
مع اإلدارة
منط
اإلشراف
العالقة
مع

365

النوع
االجعمالي

درجات قيمة ت
العدد املعوسط احلسايب االحنراف املعياري احلرية

أنث

214

2.48

1.01

ذكر

156

2.26

0.92

أنث

214

3.21

0.80

ذكر

156

3.10

0.78

أنث

214

3.47

0.84

ذكر

156

3.27

0.88

أنث

214

3.38

0.92

ذكر

156

3.11

1.03

أنث

214

3.97

0.72

ذكر

156

3.85

0.70

368
368
368
368
368

مسعوى
الداللة

حجم
األثر

0.226 0.029 2.186
0.135 0.197 1.293
0.230 0.028 2.202
0.275 0.009 2.637
0.173 0.098 1.660

تصنيف
االثر
صغري
صغري
صغري
-
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الزمالء يف
العمل
فرص
الرتقية
فرص
النمو
مقياس
الرضا
الوظيفي

أنث

214

2.13

0.96

ذكر

156

1.68

0.81

أنث

214

3.36

0.94

ذكر

156

2.98

1.00

أنث

214

3.22

0.62

ذكر

156

2.98

0.64

368
368
368

 0.514 0.000 4.932معوسط
0.394 0.000 3.776
0.380 0.000 3.649

صغري
صغري

يعضح من اجلدول رقم ( ، )3أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ملعغري النوع االجعمالي يف مجيع
حماور الرضا الوظيفي ،لند مسعوى داللة (، )0.05ما لدا حموري ظروف العمل ،والعالقة مع الزمالء،
تعود لصاحل اإلانث ،مبعوسطات حسابية ترتاوح بني ( .)3.36-2.48ففي حمور الرواتب توجد فروق
ذات داللة إحصائية تعود لصاحل اإلانث ،وتعزو الباحثة أسباب ذلك ،إىل أن املرأة بشكل لام تشارك
أسرهتا يف األمور املعيشية ،فهي شريك الرجل يف احلياة ،وتبحث دائما لن سبل الرتفيه ألسرهتا ،وهي
تؤمن هبذا الدور ،ومن هذا املنطلق فهي تبحث لن دخل اثبت ومرتفع حىت يسهم ذلك يف ارتفاع
درجة رضاها الوظيفي ،وهذا ينطبق بشكل تلقائي مع جماالت فرص النمو والرتقية ،كذلك جمال العالقة
مع اإلدارة .واتفقت نعائج هذا البحث مع دراسات (العنوك 2011؛ الزيودي 2018 ،؛ املنذري،

 ،)2015حيث دلت نعائج هذه الدراسات لل وجود فروق دالة إحصائيًّا تعود لصاحل اإلانث،
وختعلف مع دراسة (زرلة 2009؛ العمري وآخرين 2009؛ املزامي  2014؛ الشقصي،)2014 ،
واليت أشارت نعائجها إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا تعود لصاحل الذكور ،حملوري الرواتب والعالقة مع
اإلدارة ،ويعزى ذلك إىل أن املعلم يعحمل كثريا من األلباء املادية واألسرية ،حبكم األلراف اجملعمعية،
بينما املعلمة هتعم ابجلانب املعنوي والعحفيزي أكثر.
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اثنيا :سنوات اخلربة:
أظهرت نعائج البحث أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لند مسعوى داللة ( )0.05ملعغري
سنوات اخلربة للمعلمني كما هو موضح يف اجلدول رقم(. )4
اجلدول ()4
نتائج اختبار ت لعينتني مستقلتني يف متوسطات درجة الرضا الوظيفي وف اقا ملتغري سنوات اخلربة
العدد

املعوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة ت

مسعوى
الداللة

أقل من  15سنة

21

2.9167

.73086

41

-1.097

.279

15سنة فأكثر

22

3.1686

.77299

اخلربة

-7اخلامتة:
ولل ضوء ما سبق فإن البحث احلايل أظهر لددا من النعائج اليت تععلق برضا املعلمني والذي
بلغ معوسطة احلسايب ( ،)3.12وهي درجة معوسطة ،وتعزو الباحثة ذلك لدم متكني واسعثمار املعلم
بشكل حقيقي يعكس خربته الطويلة يف امليدان ،ولدم إشراكه يف صنع القرارات احملورية سواء فيما
خيص الوظيفة نفسها او اخلطط واملنهاج العدريسية ونظرته فيما خيص مسعقبل الععليم يف السلطنة
لألجيال القادمة .و املعلم يعطي جزء كبريا من وقعه يف املدرسة ،فيعأثر رضاه الوظيفي بعالقعه مع اإلدارة
وزمالئه ابملدرسة وكذلك منط االشراف املعبع يف املدرسة ،فإذا كان اجلو مشحوان ابخلالفات واملشكالت
بني املعلم وزمالئه او إدارته فإنه يشعر بعدم الرغبة يف االسعمرار يف العمل ،كما أن لدم مساع شكاوى
املعلم واقرتاحاته سواء فيما خيص املناهج أو اخلطط الدراسية أو األلباء اإلضافية يف ظل أتخر الرتقيات
ولدم زايدة الرواتب،كل ذلك يدفع يف إجتاه واحد وهو قلة رضاه الوظيفي؛ فاملعلم هو أحد أركان
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العملية الععليمية ،ولنصر فالل ومؤثر يف اجملعمع احمللي  ،لذا جيب منحه حقوقه وهتيئة املناخ العدريسي
احملفز لل اإلبداع واالبعكار ،ومنط اإلدارة واالشراف املناسب لظروف لمله.
كما تظهر نعائج البحث احلايل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ملعغري النوع االجعمالي يف
مجيع حماور الرضا الوظيفي ،لند مسعوى داللة ( ،)0.05ما لدا حموري ظروف العمل ،والعالقة مع
الزمالء ،تعود لصاحل اإلانث ،مبعوسطات حسابية بلغت ( )3.97-3.21لل العوايل ،وتعزو الباحثة
أسباب ذلك اىل أن املعلمة تؤسس الطالب والطالبات يف مرحلة الععليم األساسي حلقة أوىل يف مجيع
مدارس السلطنة ،وبطبيععها العاطفية وشعورها الوجداين تؤثر وتعأثر ابلبيئة الصفية وظروف العمل ،فإذا
كانت لالقعها إجيابية مع زميالهتا يف املدرسة ،ومت منحها ظروف لمل مناسبة كقرب مكان لملها
من أسرهتا ،فسوف يكون رضاها الوظيفي مرتفعا ،وسعبذل كل ما يف وسعها من أجل مدرسعها وطالهبا،
أما لو كانت العالقة سلبية ،أو مقر لملها يبعد لن مكان سكن أسرهتا ،فسيكون تفكريها مشغوال
طوال الوقت مع أفراد أسرهتا حىت لو كانت تؤدي لملها لل أكمل وجه ،وابلعايل رضاها الوظيفي
سينخفض أكثر مع الوقت ،مما يرتتب لليه انسحااب نفسيا ،وآاثرا سلبية لل املدى البعيد ،كرغبعها يف
االنعقال إىل وظيفة أخرى ،قريبة من مكان سكن أسرهتا ،أو العقدم بطلب العقالد املبكر ،وابلعايل
العزوف لن العدريس ،مما خيلق جيال ال يرغب مبزاولة هذه الوظيفة العظيمة والرسالة السامية.
(
ويف جمايل فرص الرتقية والرواتب ،ظهر املعوسط احلسايب بدرجة ضعيفة ،حيث بلغ
 )2.39-1.94لل العوايل ،وتعزو الباحثة أسباب ذلك إىل أن لكل إنسان طموح ورؤية مسعقبليه،
يسع دائما لعحقيق هذا الطموح من خالل إاتحة فرص الرتقية اليت تعناسب مع درجعه املالية وتكمل
مسريته الرتبوية وترتقي به يف السلم الوظيفي آخذا اباللعبار أمهية رضاه الوظيفي لن هذه الفرص املعاحة
يف الرتقيات ،هبدف حتسني مسعواه املادي لألفضل ،وابلعايل زايدة راتبه الشهري مبا يعالئم وظروف احلياة
املعيشية .
وتعفق نعائج هذا البحث مع دراسة كل من ( الشقصي 2014،؛ املنذري2015 ،؛ البلوشية،
 ، )2018واليت توصي ابلعمل لل رفع الروح املعنوية للمعلمني من خالل تعزيزهم املسعمر املادي
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واملعنوي وإجياد آلية للحراك الوظيفي والرتقية وإشراكهم يف اختاذ القرار ،مما يرفع من مسعوى دافعية
اإلجناز والرضا الوظيفي.
-8التوصيات:
ولل ضوء نعائج البحث احلايل توصي الباحثة القائمني لل الععليم وتطويره واملخعصني والباحثني
مبا أييت
 -1متكني املعلم واسعثمار خربته امليدانية يف صنع القرارات احملورية ملسعقبل الععليم يف السلطنة.
ماداي لوضا لن قلة الرواتب ،فاجلانب املادي لامل
 -2منح املعلمني ترقياهتم ،وإلطائهم حافزا ًّ
مهم لرفع مسعوى الرضا الوظيفي وفق نظرية هريزبرج ()Herzberg Theory
 -3مراجعة وزارة الرتبية والععليم لسياسعها الرتبوية لل الدوام.
 -4العخفيف من األلباء اإلشرافية ،كاملناوبة واالحعياطي وغريها ،واليت تثقل كاهل املعلم.
 -5لل إدارات املدارس الرتكيز لل حتسني العالقات الودية واألخوية بني املعلمني من جانب
وبني إدارة املدرسة واملعلمني من جانب آخر ،مما يٌسالد لل خلق جو مهين تعاوين حمفز بينهم ،ويقلل
من املشاحنات اليومية واملشاكل النفسية األخرى ،مما يرفع من درجة الرضا الوظيفي.
 -6لمل أحباث من النوع الكيفي ابسعخدام املقابالت مع املعلمني واملعلمات وصناع القرار يف
وزارة الرتبية والععليم للحصول لل بياانت أكثر لمقا يف ما يععلق ابلرضا الوظيفي.
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