
  

 

 

 جامعة نزوى

 كلٌة العلوم واآلداب

 قسم التربٌة و الدراسات اإلنسانٌة

 

دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف ببرامج الدراسات 
 الوظيفي العميا بالجامعات الُعمانية وعالقتيا باستقرارىـ

 

The Motivations of the Employees of the Ministry of Education 

to Pursue Higher Education Degree in the Sultanate of Oman at 

Omani Universities And its Relationship to their Job Stability 

 رسالة ماجستٌر مقدمة من:

 حمد بن محمد بن ناصر التوبً  

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة      استكماال

 تخصص إدارة تعلٌمٌة

 

 لجنة اإلشراف:

المجيد بنجاللي  عبد أ.د.    التوبي         بن سيف عبدهللا د.             . رنا الصمادي    د       

 قسم اللغة العربية          ب      اكلية العلوم واآلدعميد       لتربية والدراسات االنسانية قسم ا

 مشرف ثالث    مشرف ثاني                                  مشرف أول                         

 

 م 1026



  

 ب 
 

 

 
 



  

 ج 
 

 
 
 
 
 

 ِبْسـِ المَِّو الرَّْحَمِف الرَِّحيـ
 

 َقاَؿ َتَعاَلى:

  

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَف َوَسُتَردُّوَف  ﴿ َوُقِؿ اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُك
ـْ َتْعَمُموَف ﴾  ِإَلٰى َعاِلـِ اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكـ ِبَما ُكنُت

(501 :التوبةسورة )  

 
 
 
 
 
 



  

 ج 
 

 
 
 

 داءػػػػػػػػػػػػػػاإلى
 

 إلى كؿ عزيز وغالي

 إلى الوالديف الكريميف إجالاًل وتقديراً 

 إلى رفيقة حياتي حبًا وكرامة

 إلى أوالدي الذيف تحمموا انشغالي عنيـ

 مالذي وممجئي وسنديإلى إخواني وأخواتي 

 العوف إليَ زرني وشجعني ومد يد آإلى كؿ مف 

  إلى كؿ مف لو فضٌؿ عميَ 

 أىدى إلييـ ثمرة اجتيادي 

 

 

 

 

 

 



  

 د 
 

 الشكر والتقدير

العالميف، حمد العارفيف والذاكريف والشاكريف، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا  هلل رب   الحمد  
ـ    لى النور.إالبشرية واليادي  محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(، معم
ىذا الجيد، أف أتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف، إلى نيي يطيب لي ويشرفني، وأنا أ  

فيض عمميـ، وكثر نصحيـ وتوجيييـ، إلى الذيف أعطوني فأحسنوا العطاء،  الذيف منحوني
يات ـ، ولـ يبخموا بفكرىـ، إلييـ كؿ آوأعانوني فكانوا نعـ المعينيف، إلى مف بسطوا أيدييـ بالكر 

الشكر والتقدير، وأخص بالشكر الوافر الجزيؿ الدكتورة/ رنا الصمادي المشرؼ الرئيسي عمى ىذه 
وجيدىا الكبير في إرشادي ومتابعة رسالتي منذ أف كانت فكرة حتى أينع الثمر وخرجت الرسالة، 

ألثر في نفسي، بيذا الشكؿ الذي بيف أيديكـ، فكانت لتوجيياتيا ورقي تعامميا ودماثة أخبلقيا أبمغ ا
اهلل عمي بإتماـ ىذا العمؿ، فميا مني عظيـ الشكر والتقدير  مف   لبذؿ مزيد مف الجيد حتى

 .واالحتراـ
كما أتقدـ بالشكر إلى جامعة نزوى، وأخص بالشكر أساتذتي في كمية العموـ واآلداب، قسـ 

ا أرفع شكري وتقديري كمالتربية والدراسات اإلنسانية، لما تعممت عمى أيدييـ كؿ ما ىو جديد، 
أيضا إلى أساتذتي المحكميف مف جامعة نزوى، وجامعة السمطاف قابوس، وجامعة صحار، ووزارة 
التربية والتعميـ، عمى ما قدموه مف مبلحظات في إخراج أداة الدراسة بصورتيا النيائية، فمـ يبخموا 

ود لوزارة التربية والتعميـ عمى ثـ الشكر ممدـ، ومعارفيـ، إلتماـ ىذه الدراسة، بوقتيـ، وخبراتي
لى زمبلئي العامميف بمركز التدريب والتأىيؿ إرصة إكماؿ الدراسة والشكر موصوؿ إتاحتيا لي ف

التربوي بنزوي، وعمى رأسيـ األستاذ الفاضؿ إسحاؽ بف حمود البوسعيدي، لتعاونيـ الصادؽ معي 
 في إتماـ دراستي.

وأف ينفع بو كؿ  ىذا العمؿ خالصًا لوجو الكريـ، وختامًا أساؿ المولى عز وجؿ أف يجعؿ  
 خر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.آمف اطمع عميو، و 

 الباحث: حمد بف محمد التوبي
 



  

 ه 
 

 قائمة المحتويات  

 ج  ......................................................................................................................... اإلىػػػػػػػػػػػػػػداء

 د  ...................................................................................................................... والتقدٌر الشكر

 ه  .................................................................................................................... المحتويات قائمة

 ح  ....................................................................................................................... الجداوؿ قائمة

 ي  ...................................................................................................................... األشكاؿ قائمة

 ك  ....................................................................................................................... المالحق قائمة

 ل  .................................................................................................... العربٌة باللغة الدراسة ُملَخص

Abstract..................................................................................  ف 

 1 ......................................................... اإلطار العاـ لمدراسة    األوؿ الفصؿ

 2 ...............................................................................................................................المقدمة

 4 ...................................................................................................................... الدراسة مشكمة

 5 ....................................................................................................................... الدراسة أسئلة

 6 ...................................................................................................................... الدراسة أهداف

 7 ....................................................................................................................... الدراسة أىمية

 8 ..................................................................................................................... الدراسة محددات

 8 ..................................................................................................................ةالدراس مصطمحات

 11 ...........................................األدب النظري والدراسات السابقة    الثاني الفصؿ

 11 ..................................................................... الدوافع: األوؿ حورالم

 22 ............................................................................................................... الدوافع مفيـو: أوالً 

 21 ............................................................................................................... الدوافع أىمية: ثانياً 

 24 ............................................................................................................. الدوافع تصنيؼ: ثالثاً 

 27 ..................................................................................................... بالتعمـ الدافعية عالقة: رابعاً 

 27 ................................................................................................. وأبعادىا الدوافع وظائؼ: خامساً 

 29 ............................................................................................................ الدوافع قياس: سادساً 



  

 و 
 

 22 ........................................................................................ لمدوافع المفسرة النظريات بعض: سابعاً 

 23 .......................................................... الوظيفي االستقرار :الثاني جاؿالم

 12 .................................................................................................. الوظيفي االستقرار مفيـو: أوالً 

 12 .................................................................................................. الوظيفي االستقرار أىمية: ثانياً 

 15 .............................................................................. الوظيفي بالرضا العمؿ في االستقرار عالقة: ثالثاً 

 16 ................................................................................................. الوظيفي االستقرار مظاىر: رابعاً 

 18 ................................................................................. الوظيفي االستقرار في المؤثرة العوامؿ: خامساً 

 32 .......................................................................... السابقة الدراسات

 41 ..................... العميا الدراسات ببرامج االلتحاؽ بدوافع المتعمقة الدراسات :األوؿ المحور

 41 .............................................................................................................العربية الدراسات :أوالً 

 49 .......................................................................................................... األجنبية الدراسات :ثانياً 

 52 ....................................................... الوظيفي باالستقرار المتعمقة الدراسات :الثاني المحور

 52 .............................................................................................................العربية الدراسات :أوالً 

 56 .......................................................................................................... األجنبية الدراسات: ثانياً 

 57 .................................................................................................. السابقة الدراسات عمى تعقيبال

 53 ....................................................... الطريقة واإلجراءات    الثالث الفصؿ

 62 ................................................................................................................ الدراسة منيج: أوالً 

 62 ............................................................................................................. الدراسة مجتمع: ثانياً 

 62 ............................................................................................................... الدراسة عينة: ثالثاً 

 64 ................................................................................................................. الدراسة أداة: رابعاً 

 65 .................................................................................................................... األداة صدؽ

 66 ..................................................................................................................... األداة ثبات

 67 ........................................................................................... الدراسة أداة تطبيؽ إجراءات: خامساً 

 67 ..................................................................................................... اإلحصائية المعالجة: سادساً 

 61 ........................................................ عرض نتائج الدراسة   الرابع الفصؿ



  

 ز 
 

 72 .....................................................................................األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض: أوالً 

 82 ................................................................................... الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض: ثانياً 

 92 ................................................................................... الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض: ثالثاً 

 91 ................................................................................... الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض: رابعاً 

 98 ............................................................................. الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج عرض: خامساً 

 111 ..................................... مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات    الخامس الفصؿ

 222 ................................................................................. األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة: أوال

 222 ................................................................................الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة: ثانياً 

 227 ................................................................................الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة: ثالثاً 

 222 ................................................................................ الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة: رابعاً 

 224 .......................................................................... الخامس بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة: خامساً 

 136 ......................................................................... الدراسة توصيات

 137 ......................................................................... الدراسة مقترحات

 138 ....................................................................... ػػراجػػػػػػػػعالمػػػ قائمة

 212 .................................................................................................................... المراجع قائمة

 212 ...................................................................................................... العػػػػػػػػػربية المػػػػػػػراجع: أوالً 

 218 .................................................................................................. األجنبية المراجع قائمة: ثانياً 

 131 ......................................................................... المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػػؽ

 



  

 ح 
 

 

 الجداوؿقائمة   

 36 .......................... متغيرات الدراسة(  جدوؿ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 5جدوؿ  )
 31 ....................... (  طريقة االستجابة عمى أداة الدراسة حسب التدرج الخماسي2جدوؿ  )
 33 .................................... (  معامبلت االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة6جدوؿ  )
 00 ....................................... المعيار المعتمد في تفسير نتائج  الدراسة  )4جدوؿ  )
 05 ..................... ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدوافع 1جدوؿ )
 06 .......... الدافع العممي لممجاؿ األوؿ (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3جدوؿ  )
 01 ......... الدافع الميني لممجاؿ الثاني(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 0جدوؿ  )
 00 ......... الدافع النفسي لممجاؿ الثالث(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8جدوؿ  )
 08 ...... الدافع االجتماعي لممجاؿ الرابع(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9جدوؿ  )
 80 الدافع االقتصادي  لممجاؿ الخامس(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 50جدوؿ  )
 82 .................. وفقا لمتغير النوع االجتماعياللتحاؽ (  اختبار "ت" بيف دوافع ا55جدوؿ  )
 86 ......... (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغير الفئات العمرية52جدوؿ  )
 84 ..... (  اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمجاالت الدوافع وفقا لمتغير الفئات العمرية56جدوؿ  )
 81 .......العمر افع العممي وفقا لمتغير ( لممقارنة البعدية لمحور الدLSDاختبار )(  54جدوؿ  )
 83 ................ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع الوظيفة  (51جدوؿ  )
 80 ........ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمجاالت الدوافع وفقا لمتغير نوع الوظيفة  (53)  جدوؿ
 88 ......................... ومتغير التفرغ لمدراسة االلتحاؽاختبار "ت" بيف دوافع   (50) جدوؿ 
 89 .......... ومتغير نوع الجامعة االلتحاؽ بالدراسات العميااختبار "ت" بيف دوافع   (58) جدوؿ 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة  ( 59) جدوؿ 

 90 .......... العمانيةالتربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات 
 92 .......... فقرات االستقرار الوظيفيلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   (20) جدوؿ 
ت( بيف االستقرار الوظيفي ومتغير كؿ مف النوع االجتماعي، والتفرغ ) اختبار  (25)  جدوؿ

 94 ..................................................................... لمدراسة، ونوع الجامعة.
 91 ......... المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغير الفئات العمرية  (22)  جدوؿ



  

 ط 
 

 91 .. اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لبلستقرار الوظيفي وفقا لمتغير الفئات العمرية  (26) جدوؿ 
 93 ................ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع الوظيفة  (24) جدوؿ 
 90 ..... اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لبلستقرار الوظيفي وفقا لمتغير نوع الوظيفة  (21) جدوؿ 
( لممقارنة البعدية لمفروؽ بيف مجموعات الوظيفة لمجاؿ االستقرار LSDاختبار )  (23) جدوؿ 
 90 ....................................................................................الوظيفي
اختبار معامؿ االرتباط بيرسوف بيف دوافع االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا   (20)  جدوؿ

 98 ......................................................................... واالستقرار الوظيفي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ي 
 

 

 

 

 قائمة األشكاؿ
 22 ........................................... (Maslo(  ىـر االحتياجات عند ماسمو )5شكؿ )
 23 ............................................ (Vroom(  نموذج نظرية التوقع لفوـر )2شكؿ )
 61 ............................................ (  األثر المتتابع والكبير لمرضا الوظيفي6شكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 ك 
 

 

 

 

 قائمة المالحؽ

 121................................الدراسة في صورتيا األولية أداة( 1) الممحؽ

 137.................الدراسة في صورتيا النيائية.............. أداة( 3الممحؽ )

  142 ......................ألداة الدراسة.... المحكميف أسماءقائمة   (2الممحؽ )

 143...........................مف جامعة نزوى ( تسييؿ ميمة باحث3الممحؽ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ل 
 

 العربيةُمَمخص الدراسة بالمغة 

الدراسات العميا دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف ببرامج 
 بالجامعات الُعمانية وعالقتيا باستقرارىـ الوظيفي

 إعداد/ حمد بف محمد بف ناصر التوبي

 ـ.3115ماجستير جامعة نزوى 

  )رئيسًا( إشراؼ الدكتورة/  رنا الصمادي

 )عضوا( االستاذ الدكتور/ عبدالمجيد بنجاللي             )عضوا( التوبي الدكتور/ عبدا      

 

التعرؼ عمى دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف  ىىدفت الدراسة إل

وقد استخدـ  .وعبلقتيا بدرجة استقرارىـ الوظيفيببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية، 

ستبانة الباحث المنيج الوصفي نظرًا لمبلئمتو لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا، كما تـ استخداـ اال

كأداة لجمع البيانات والمعمومات، وتـ تطبيقيا عمى عينو مف موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة 

 ،طالبًا وطالبة( 501مكونة مف ) ،ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية

%( مف المجتمع االصمي لمدراسة. وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية 2156وىي تمثؿ ما نسبتو )

 :األتية( أظيرت الدراسة النتائج SPSSلمبيانات باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـو اإلنسانية )

 إف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا في 

الجامعات العمانية جاءت مرتبة تنازليا كما يمي: الدافع العممي، الدافع النفسي، الدافع 

 الميني، الدافع االجتماعي، الدافع االقتصادي. 

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(0501≥ α)  بيف متوسطات

 الدوافع تعزى لمتغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، والوظيفة.
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  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(0501≥ α)  في مجاؿ الدافع العممي

(. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ 61-21تعزى لمتغير العمر ولصالح الفئة العمرية )

تعزى لمتغير نوع  ،ذات داللة إحصائية في مجاؿ الدافع االجتماعي، والدافع االقتصادي

وظؼ ولصالح الجامعات الخاصة. كما أظيرت النتائج وجود الجامعة التي يدرس بيا الم

في مجاؿ الدافع االجتماعي  (α ≤0501)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 غير متفرغيف. الموظفيف تعزى لمتغير التفرغ لمدراسة وتميؿ لصالح

  ببرامج الدراسات العميا درجة استقرار موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف

 في الجامعات العمانية جاء بدرجة متوسطة.

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(0501≥ α)  في مجاؿ االستقرار

الوظيفي تعزى لمتغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، التفرغ لمدراسة، نوع الجامعة 

 التي يدرس بيا الموظؼ.

 اللة إحصائية عند مستوى داللة وجود فروؽ ذات د(0501≥ α)  في مجاؿ االستقرار

 دارييف.ح اإل، تعزى لمتغير الوظيفة بيف المعمميف واإلدارييف ولصالالوظيفي

  وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف الدوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية

 والتعميـ واالستقرار الوظيفي.

 -:منيا قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات وفي ضوء ىذه النتائج

ضرورة استمرار وزارة التربية والتعميـ في تقديـ الدعـ المادي والمعنوي لمموظفيف  -5

 لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا.

 اىتماـ الوزارة بالموظفيف مف حممة المؤىبلت العميا وتوظيفيـ في مجاؿ تخصصاتيـ. -2
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This study aimed at identifying the motives that push the employees in 

the ministry of education in the Sultanate of Oman to enroll in the higher 

education programs at Omani universities and the relation between this and their 

job stability from their perspectives.     

Aquestionnaire was used as a tool for data collection, which was 

disseminated to (175) employees, both males and females, who were enrolled in 

higher educational programs at Omani universities. This number represents 

(25.3%) of the whole targeted group. Using the (SPSS) program, the study 

findings reveals the following: 

 

• The Ministry of Education in the Sultanate of Oman employees 

enrolled motives inside  graduate programs in Oman universities 

came descending as following : scientific motivation, psychological 

motivation, professional motivation, social motivation, economic 

motivation. 

 



  

 س 
 

• The results showed that there were no statistically significant differences at the 

significance level (α ≤ 0.05) between the Average motives due to social and 

function variables type. 

• The results showed no statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05) in the scientific field motivation due to the life variable and in 

favor to the age group least (25-35).  

The results also showed a statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05) in the social motivation, economic motivation field attributed to 

kind of university where the employee taught and it was benefit for private 

universities type.  

The results also showed a statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05) in the social motive field attributed to full-time study and tend to 

favor non-full-time studies . 

• The results also showed that the stability degree to Ministry of Education at 

Sultanate of Oman employee enrolled in graduate programs at Omani 

universities came moderately degree. 

• The results showed that there were no statistically significant differences at the 

significance level (α ≤0.05) at job stability area due to each gender age, full-time 

study, university type where the employee taught. 

• The results showed no statistically significant differences at the significance 

level (α ≤0.05) in the area of job stability, due to the variable positions between 

teachers and administrators and it was favor to  administrators. 

• There is a positive correlation and statistically significant relationship between 

the Ministry of Education employee enrollment motives and career stability. 

In light of these findings the study made a series of recommendations and 

proposals on study objectives. 
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 الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة 

، وال العصرنسانية والتعميـ مف أىـ عناصر اإلنتاج في ىذا أصبحت صناعة المعرفة اإل          

ف فييا؛ أل لى تطوير  العنصر البشريإ إذا لـ تسع   مستداماً  يمكف ألي دولة مف الدوؿ أف تنمو نمواً 

األمـ لذلؾ أىتمت  .لى تطوير المجتمع والنيوض بوإوؿ ألي تنمية تيدؼ نساف ىو العامؿ األاإل

التعميـ الجامعي، كونو يعكس الصورة الحضارية لؤلمة، ويتصؿ بشكؿ مباشر  وخاصةً  ،بالتعميـ

التعميـ العالي يعد  إذ ،لى لتحقيؽ غايات المجتمع وحاجاتوو ويعتبر الوسيمة األ .بحاضرىا ومستقبميا

نماء الجوانب المعرفية والعاطفية ساسية لتطوير األمف الركائز األ في  واالجتماعية واألخبلقيةفراد وا 

 أساسياً  يعتبر عامبلً كذلؾ  .مارسونيا مستقببلسموب النشاطات التي سوؼ يأدد طريقة و حياتيـ، ويح

عداد الكوادر البشرية القادرة عمى النيوض بالمجتمع وتنميتو  اليباىبة )في تدريب وتأىيؿ وا 

 الجامعي متفقا مع حاجات المجتمعيجب أف يكوف التعميـ  لذلؾو  .(2050،والجعافرة والخرابشة

، ومسخرا لحؿ المشاكؿ والعقبات التي تقؼ عائقا في طريؽ تقدمو عممياً ، ومتطمبات سوؽ العمؿ

 .واقتصادياً ، واجتماعياً 

لقوى الكامنة التي تدفع وتحرؾ يتطمب معرفة ا ببرامج الدراسات العمياإف االىتماـ المتزايد       

 (.2001)العمري، (Motivationsعمييا الدوافع ) طمؽي، والتي وبفراد نحو السعي لبللتحاؽ األ

فكمما زادت قوة الدافع لدى الفرد زاد نشاطو  ،اقة الكامنة لدى الفردتعمؿ عمى تحرير الط فالدوافع

نتاجاتو، كما إ وتعمؿ  ،دوف غيرىا مف االستجابات ةمعين ممي عمى الفرد االستجابة لمواقؼت   يانوا 
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توجيو ىذه الدوافع تفيد في  معرفةف إ .(2003)عبدالرزاؽ، في العمؿ والفاعميةالنشاط عمى استمرار 

وتحسيف نوعيتيا  تطوير العممية التعميمية وتساعد فيىداؼ المرجوة، فراد نحو تحقيؽ األسموؾ األ

 فرادبما يتناسب مع ميوؿ األ نشطة الجامعيةلبرامج الدراسية، واألبا رتقاءواالومدخبلتيا ، 

 حتى ال يضؿ الفرد في حالة مف التوتر والقمؽ حاجاتيـ ويشبع ىدافيـ أوبما يحقؽ  واتجاىاتيـ

(Plants,2000) ،الوظيفي والرضا عالية مف االستقرار   مر الذي يساعد في وصوليـ لدرجات  األ . 

االستقرار الوظيفي مف أىـ ركائز النجاح في أي منظمة كانت، فبل توجد مؤسسة  ويعد

ويتمتع بو جميع موظفييا إذ  ،ناجحة وذات إنتاجية مرتفعة إال وكاف االستقرار الوظيفي متحقؽ فييا

حتى  ،إف عدـ تحقؽ االستقرار وتدني درجتو في المنظمات التربوية ينعكس عمى إنتاجيتيا ونجاحيا

ف ك د يمثؿ أح ءات عالية ومتخصصة في مجاؿ عمميا، كما أف االستقرار الوظيفيانت تضـ كفاوا 

رتقاء العممية والميارات الضرورية في العمؿ التربوي مف أجؿ اال العوامؿ الميمة  في توفير الخبرات

مستقبميـ وي حقؽ الشعور باالرتياح واالطمئناف والرضا ل دارية والتعميميةبمستوى كفاءات الكوادر اإل

تربية أفراده تربية عممية في إعداد و ىداؼ المجتمع أ يمبيكذلؾ و  (2054)منصور،  الوظيفي

دارة عجمة التنمية االقتصادية، إل ؤىميف والمدربيفالم   باألفراد المجتمع زويدت   وعممية قادرة عمى

 ، والثقافية.واالجتماعية

 وعبلقتيا باالستقرار الوظيفي الدراسات العمياببرامج االلتحاؽ  دوافع وتحميؿ معرفة إف        

النسبة ىمية بمر يعتبر غاية في األالتربوية، وىذا األالتعميمية و يساعد في تطوير وتحسيف العممية 

ببرامج الدراسات  لبللتحاؽ لمموظفيف واالتجاىات الحقيقية دوافعالمعرفة لوزارة التربية والتعميـ ل

تحسيف و والتدريب،  لمتأىيؿعداد الخطط المستقبمية الوزارة إل المسؤوليف في يساعدوكذلؾ  .العميا

بما يتناسب  في الجامعات المختمفة لبرامج الدراسات العميا الموظفيف وابتعاث اختيار وأساليب آليات
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 ،لدييا في كافة التخصصات المطموبةالكوادر المؤىمة  مفالحالية والمستقبمية  الوزارة مع احتياجات

لى منظمات ومؤسسات أخرى بعد إنفاقيا األمواؿ الطائمة عمى تعميميا إويمنع تسرب ىذه الكفاءات 

كسابياوتدريبيا  يتناسب مع دوافع ورغبات  بماو الخبرات العممية الضرورية في المجاؿ التربوي،  وا 

الدراسات أدبيات عمى  االطبلعومف خبلؿ . (Nevgi,2000) واتجاىاتيـ المختمفةالموظفيف 

اليباىبة والجعافرة ؛ 2004صبيحات، ؛2001؛ العمري،2000مثؿ دراسة ) العريمي، السابقة

 مجاالت ىي : ىذه الدوافع في خمسصر ح   يمكف ،والتي ناقشت ىذا الموضوع (2050،والخرابشة

ونيا أكثر ك ،الدافع االقتصاديو والدافع االجتماعي،  والدافع النفسي، الدافع العممي، والدافع الميني،

 وأكثر مبلئمة لموضوع الدراسة. وشيوعا في أدب الدراسات السابقة الدوافع تكرار

 مشكمة الدراسة 
كوف الباحث يعمؿ لدى وزارة التربية والتعميـ في مركز التدريب والتأىيؿ التربوي، والذي           

 وجود إقباؿ تصاعديييتـ بالنظر في طمبات التحاؽ الموظفيف ببرامج الدراسات العميا، فقد الحظ 

ناثًا لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا مع اختبلؼ دوا متزايد فعيـ وميوليـ مف قبؿ الموظفيف ذكورًا وا 

لى التكاليؼ إدارية والتعميمية، باإلضافة اإل الكوادر في ينتج عنو نقص قدمر الذي األنحو التعميـ. 

مف  الموظؼ اءانتيوبعد ، داخؿ السمطنة وخارجيا ـ الدارسيفعلدالتي تتحمميا الوزارة  ماديةال

وزارة  فقدينتج عنو قد فرص وظيفية أفضؿ خارج الوزارة وىذا بطبيعة الحاؿ  يحصؿ عمى قد الدراسة

الم ؤىمة، تمؾ التبعات قد تحدث نتيجة اختبلؼ  التربوية ليذه الكفاءات والخبرات التربية والتعميـ

 الوزارة توظيؼوطريقة  ،دوافع الموظفيف وتوجياتيـ عف دوافع واحتياجات الوزارة الحالية والمستقبمية

وىذا ما أكدت عميو دراسة  ،بما يوفر االستقرار الوظيفي ليـ داخؿ الحقؿ التربوي الكفاءات يذهل

مرتبطة الغير مف اليدر في الحاالت الدراسية  لى وجود الكثيرإ( التي أشارت 2000العريمي )

توظيؼ حممت المؤىبلت العميا في  بضرورة ، وأوصتبسمطنة عماف بحاجة المجتمع وسوؽ العمؿ
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( إلى وجود قصور في 2002كما أشارت دراسة حسف والنبياف ) مجاالت تخصصاتيـ فقط،

التنسيؽ بيف وزارة التربية والتعمـ ووزارة التعميـ العالي في تحديد غايات وأىداؼ البرامج المقدمة 

 لمموظفيف وأوصت بضرورة وضع األسس والمعايير الختيار الموظفيف الراغبيف بإكماؿ دراساتيـ

( إلى أف 2050( ودراسة الناعبي )2052كما أوضحت نتائج دراسة كؿ مف المشيخي ) ،العميا

واوصت بضرورة البحث عف درجة استقرار موظفي وزارة التربية والتعميـ كاف بدرجة متوسطة 

لى إجراء ىذه إلذلؾ برزت الحاجة الظروؼ المناسبة لتحقيؽ مزيد مف االستقرار الوظيفي ليـ، 

وعبلقتيا  معرفة دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العمياالدراسة ل

القرارات والمسؤوليف في الوزارة مف أجؿ  متخذي، حتى  تكوف منارة ييتدى بيا باستقرارىـ الوظيفي

يتبلءـ مع احتياجات الوزارة مف  بما، عممية اختيار المبتعثيف لتكممة الدراسات العميا تحسيف وتطوير

وليتسنى لممسؤوليف استغبلؿ ىذه الدوافع في تحفيز وتطوير أداء الموظفيف  ،الكوادر المؤىمة عممياً 

 .فرادإال إذا كاف يرضي الدوافع لدى األنحو األفضؿ، فاألداء ال يكوف مثمرًا وجيدًا 

 سئمة الدراسة أ

والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا ما دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية  -5

 بالجامعات الع مانية مف وجية نظرىـ؟

ىؿ تختمؼ دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات  -2

العميا بالجامعات الع مانية باختبلؼ متغيراتيـ النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ 

 سة، ونوع الجامعة ؟لمدرا

ما مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج  -6

 الدراسات العميا في الجامعات الع مانية ؟ 
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ىؿ تختمؼ درجة استقرار موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج  -4

ع مانية باختبلؼ متغيراتيـ النوع االجتماعي، والعمر، الدراسات العميا بالجامعات ال

 والوظيفة، والتفرغ لمدراسة، ونوع الجامعة ؟

بيف دوافع التحاؽ  (α ≤0501)ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

موظفي وزارة التربية  والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا ومستوى استقرارىـ 

 ظيفي؟الو 

 أىداؼ الدراسة 

لى التعرؼ عمى الدوافع مف وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ إىذه الدراسة ىدفت     

بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا، وترتيب ىذه الدوافع حسب تواترىا ودرجة شيوعيا بيف أفراد 

ىداؼ لى تحقيؽ األإى ىذه الدراسة د تسععينة البحث ، وعبلقتيا باستقرارىـ الوظيفي، وبشكؿ محد

 -:اآلتية

التعرؼ عمى دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات  -5

 العميا بالجامعات الع مانية .

معرفة مدى تأثير متغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ لمدراسة،  -2

التي يدرس بيا الموظؼ، عمى مجاالت دوافع االلتحاؽ  خاصة(-)حكومية ونوع الجامعة

 ببرامج الدراسات العميا بالجامعات الع مانية.

التعرؼ عمى مستوى ودرجة االستقرار الوظيفي لدى موظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف  -6

 ببرامج الدراسات العميا بالجامعات الع مانية .
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م تغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ لمدراسة، التعرؼ عمى دور  -4

التي يدرس بيا الموظؼ، في التأثير عمى درجة االستقرار  خاصة(-)حكومية ونوع الجامعة

 الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ.

لدراسات العميا الكشؼ عف العبلقة بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج ا -1

 ومستوى استقرارىـ الوظيفي.

 أىمية الدراسة 

 -:اآلتيةتبرز أىمية إجراء ىذه الدراسة في النقاط 

تساعد نتائج وتوصيات ىذه الدراسة متخذي القرار والمسؤوليف في وزارة التربية والتعميـ   -5

 يةع مانبالجامعات ال ببرامج الدراسات العميا الموظفيف التحاؽ دوافعفي الكشؼ عف 

، واألخذ بيا عند العمؿ عمى وضع االستراتيجيات والخطط ومستوى استقرارىـ الوظيفي

 التربوية.

مواردىا البشرية والعمؿ  توظيؼتدعـ جيود وزارة التربية والتعميـ في سمطنة عماف نحو  -2

 عمى تطويرىا والنيوض بيا نحو األفضؿ.

وزارة التربية والتعميـ، لما  وموظف ىـتمع الذي ستطبؽ عميو الدراسة، و لمجاىمية ا -6

نجاح العممية التعميمية داخؿ إفي  مة في المجتمع، ودورىـيتمتعوف بو مف مكانة مي

 البمد.

مف خبلؿ اإلطار النظري والدراسات السابقة وما تتوصؿ إليو       و يتوقع مف ىذه الدراسة  -4

اسات أخرى، لكونيا تفتح تميد الطريؽ أماـ الباحثيف إلجراء در مف نتائج وتوصيات أف 

 أبعاد بحثية لدراسات مستقبمية ذات عبلقة بموضوع الدوافع واالستقرار الوظيفي.
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 محددات الدراسة

 تية:بشرية، والزمانية، والجغرافية اآلالموضوعية، وال بالمحددات تحددت الدراسة

: )الدافع اآلتيةالحدود الموضوعية لمدراسة: اقتصرت ىذه الدراسة عمى مجموعة الدوافع  -

 كونيا العممي، والدافع الميني، والدافع النفسي، والدافع االجتماعي، والدافع االقتصادي(

لموضوع  وخدمةً  اً ، وأكثر ارتباطالسابقة الدراسات أدب في وشيوعا تكرار الدوافع أكثر

 الديمغرافية  وعبلقتيا باالستقرار الوظيفي في ضوء عدد مف المتغيرات .الدراسة الحالية

 نوع الجامعة(.و التفرغ لمدراسة، و وىي ) النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، 

الحدود البشرية: موظفو وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف فعميا ببرامج الدراسات  -

عددىـ  العميا )الماجستير( في الجامعات الع مانية وعدـ شموليتيا لطمبة الدكتوراه بسبب قمة

 )أقؿ مف عشرة طبلب(.

 .2051 – 2054العاـ الدراسي  ،فصؿ الربيع الحدود الزمانية: -

 .الماجستيرالحدود المكانية: الجامعات الع مانية التي تقدـ برامج  -

 مصطمحات الدراسة

 اشتممت الدراسة عمى عدد مف المصطمحات منيا:

   Motivation الدافع

توتر داخمي ت ثير السموؾ وتدفعو حالة استثارة و "الدافع بأنو عبارة عف  (2000خميفة )عرؼ        

"جميع القوى التي تحرؾ  نوأ( الدافع ب2000كما عرؼ المفدى )( 39لى تحقيؽ ىدؼ معيف" )صإ

    (.194سموؾ الفرد وتوجيو وتضمف استمراره، سواء كانت ىذه القوى داخمية أو خارجية" )ص
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مف ورائو حاجة أو ىدفًا "الرغبة في القياـ بعمؿ يحقؽ الفرد  نوأب( 2001كما ي عرفو عسكر )

 (.05) صمرغوبًا" 

في  نو الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيبعرؼ الدافع إجرائيا في ىذه الدراسة بأوي  

التي أعدىا الباحث ليذه الدراسة. وقد ق صد بالدوافع في ىذه الدراسة )الدافع العممي، االستبانة 

 (.فع االجتماعي، الدافع االقتصاديوالداوالدافع النفسي، والدافع الميني، 

 Job Stability  االستقرار الوظيفي

ماف، والثبات، واألالبلزمة لسير العمؿ "االستقرار الوظيفي يعني قدرا جيدًا مف توافر الكفاية 

لممؤسسة ولمعامميف بيا بما يضمف سبلمة سير العمؿ بالمؤسسة وعدـ تعرضو لمتقمبات أو اليزات 

نو أ( االستقرار الوظيفي ب2009) والرواشدةعرؼ الصمادي ( و 84.ص ،2000الديب،)" المختمفة

الحوافز المادية  التمتع بأكبر قدر ممكف مف التركيز في العمؿ وعدـ ترؾ العمؿ نتيجة إلشباع"

 .(662ص) "المؤسسة والمعنوية واالجتماعية والنفسية المقدمة مف قبؿ

إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا  االستقرار الوظيفيوي عرؼ 

 .المستجيب في االستبانة التي أعدىا الباحث ليذه الدراسة

  Higher Studies الدراسات العميا

لى التدريب عمى إلطالب فييا مف دراسات غير معمقة ىي مرحمة ينتقؿ االدراسات العميا "

االستقصاء والتحميؿ واالستنتاج والقدرة عمى التعامؿ مع مصادر المعمومات. وىي تمي مرحمة 

 .(0، ص2009الديؾ، " )البكالوريوس
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 النظري، ويشتمؿ عمى أوال: اإلطار

 .الدوافع: األوؿ المبحث ●             

 .الوظيفي االستقرار: الثاني المبحث ●             

 ثانيا: الدراسات السابقة وتشتمؿ عمى:

 .العميا بالدراسات االلتحاؽ دوافع حوؿ سابقة دراسات ●              

 الوظيفي.ات سابقة حوؿ االستقرار دراس ●              

 التعقيب عمى الدراسات السابقة. ●              
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 مقدمة:

 مف حيث الدوافع أواًل: الدراسة وىما جاليألدب النظري لمىذا الفصؿ في عرض ا تضمف

االستقرار الوظيفي  ثانيًا:. (مفيوميا، وأنواعيا، ووظائفيا، وأىميتيا، وطرؽ قياسيا وأىـ نظرياتيا)

لمدراسات  ف ىذا الفصؿضم  كما ت  . (والعناصر المؤثرة فيو ومظاىره، وأىميتو، ،مفيومو)مف حيث 

 الدراسة، مع التعقيب عمييا. مجاليالسابقة العربية واألجنبية التي تناولت 

 النظري األدب ●

 األوؿ: الدوافع جاؿالم
 

بكفاءة العنصر البشري وقدرتو  وثيقاً  تعميمية ترتبط ارتباطاً إف فاعمية أي منظمة أو مؤسسة 

 ديةاؿ في استخداـ الموارد المالفع  عمى العطاء ورغبتو في العمؿ، باعتباره العنصر المؤثر وا

العمؿ في أي مستوى مف في تحديد حجـ وكفاءة  يسأنو يمثؿ العامؿ الحاسـ والرئ المتاحة، كما

داخؿ المؤسسة، إف طبيعة وتكويف العنصر البشري تجعمو يتصرؼ  دارية والفنيةمستويات اإلال

يط بو، لذلؾ فاف دراسة السموؾ حسب ظروؼ المواقؼ التي تح متبايناً  بطرؽ مختمفة ويسمؾ سموكاً 

ؿ وأىداؼ نساني بيدؼ فيمو وتفسيره، يعتبر ذا أىمية في توجيو الفرد نحو تحقيؽ أىداؼ العماإل

 وتمعب دوراً  أساسياً  اني ينشأ مف مجموعة مف الدوافع التي تعتبر ركناً نسالعامميف، إف السموؾ اإل
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خريف، ولقد ساىـ تطور العموـ دائو وعبلقتو باآلأفي توجيو الفرد وتؤثر في مستوى  وحيوياً  ىاماً 

 نسانية.اكـ المعرفي عف موضوع الدوافع اإلنسانية عامة والسموكية خاصة في إحداث التر اإل

 الدوافعأواًل: مفيوـ 
لفاعؿ في نسانية، وذلؾ لدورىا اة بارزة في مختمؼ فروع العموـ اإليحتؿ موضوع الدوافع مكان     

نساني وتفسير طبيعتو، ويعد إشباع ىذه الدوافع داللة عمى التوافؽ النفسي تحريؾ وتوجيو السموؾ اإل

الدافع كمرادؼ لمفيوـ الدافعية، واالجتماعي لمفرد مع ذاتو ومع بيئتو المحيطة بو، ويستخدـ مفيـو 

ساسية لمسموؾ المدفوع لذلؾ فإنو عند استخدامنا ألي مف عبر كبلىما عف المبلمح األحيث ي

لى إ (Motivationالدافعية ) مفيوـواحدًا ، ويرجع  ئالدافع أو الدافعية فإننا نقصد شيالمفيوميف ا

(، وقد عرؼ أبو 2000) خميفة، يحرؾ  (  والتي تعني يدفع أو Movere )األصؿ البلتيني لكممة 

حقيؽ نساف عمى القياـ بسموؾ معيف لتنيا "قوة محركة داخمية تحث اإلأب ( الدوافع2052النصر )

نو "تكويف فرضي يؤدي إلى توجيو أ( الدافع ب2003(، كما عرؼ راشد )500ىدؼ معيف" ص)

المباشرة عف طريؽ السموؾ الكائف الحي اتجاه أىداؼ معينة، ويمكف إخضاع الدافع لممبلحظة 

نيا " تمؾ العوامؿ التي توجو وتنشط السموؾ نحو أكما ت عرؼ الدوافع ب .(266ص) "الناتج عنو  

وقد ذكر (. Rogers,1996.87اليدؼ، وىي تكمف داخؿ الفرد وتحركو لمعمؿ بطريقة معينة" )

عف "خاصية ثابتو،  عبارةبأنو الدافع قد عرؼ ( Maslowعالـ النفس ماسمو )أف  (2000خميفة )

ىب  وذكر أيضا أففي كؿ أحواؿ الكائف الحي"  ومستمرة، ومتغيرة، ومركبة، وعامة تمارس تأثيراً 

Hebb)) أثر  لحدثيف حسييف ىما الوظيفة المعرفية التي توجو  السموؾ،  بأنيا" قد عرؼ الدافع

عرؼ الدافع بأنو ( Kagan) كاجاف وأفووظيفة التيقظ أو االستثارة التي تمد الفرد بطاقة الحركة" 

عبارة عف "تمثيبلت معرفية ألىداؼ مرغوبة أو مفضمة، تنتظـ بشكؿ متدرج )ىرمي( وتشبو تمثيؿ 

 (.39ص)المفاىيـ بشكؿ عاـ" 
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 ثانيًا: أىمية الدوافع

قباؿ عمى النشاط والعمؿ، لسموؾ الفرد وتوجياتو نحو اإل يسلـ تعد المادة ىي الموجو الرئ

حاجات أخرى يسعى الفرد لتحقيقيا، وحتى تستفيد المنظمات والمؤسسات مف ولكف أصبح ىناؾ 

مواردىا البشرية كاف لزاما عمييا إشباع ىذه الحاجات بما يحقؽ االستقرار النفسي ويبعد االضطراب 

والقمؽ الذي أحدثتو ىذه الحاجات، لذلؾ برزت حاجة المسؤوليف في المؤسسات والمنظمات المختمفة 

فراد داخؿ المنظمة، وتتجمى أىمية الدوافع في كونيا ية الدوافع وتأثيرىا عمى سموؾ األملئللماـ بأى

د، فميما تعددت وتباينت ميما في تحديد سموؾ الفر  نساني، حيث تعتبر عامبلً لسموؾ اإلتؤثر عمى ا

فراد. داء بيف األسباب الرئيسية في اختبلؼ األالمنظمة تضؿ قوة الدوافع أحد األ فراد فيخبرات األ

نساف عمى زيادة معرفتو بنفسو وبغيره وتجعمو يتصرؼ وفقا لمظروؼ كما إف الدوافع تساعد اإل

خريف قدرة عمى تفسير سموؾ وتصرفات اآل والمواقؼ المحيطة بو، وتجعؿ مف الفرد أكثر

الموظفيف مف كثرة الغياب  تصرفاتالمسؤوؿ في أي مؤسسة مثبل  يبلحظ (، فعندما2008)حسيف،

موؾ دافع عرؼ أف وراء ىذا السي، ير في أنجاز المعامبلت، والتذمر مف األعماؿ اإلضافيةوالتأخ

فمعرفة دوافع  أو وجود مشكبلت إدارية أو اجتماعية داخؿ المؤسسة ،لعدـ الرضا عف الوظيفة

 خريف تساعد في زيادة القدرة عمى التعامؿ معيـ بنجاح كبير.اآل

ونظرا ألىمية الدوافع في مجاؿ التربية والتعميـ فقد حازت عمى قدر كبير مف االىتماـ 

وذلؾ بسبب العبلقة المباشرة بيف أداء الطبلب مف جية ودوافعيـ مف جية أخرى، فرغبة الطبلب 

دوافع يتعرفوا عمى أنواع الدراسة تدفعيـ لبلىتماـ وزيادة االجتياد والمثابرة، وعمى المعمميف أف الفي 

ساليب المناسبة ب عمييـ استخداـ األجاس الطبلب وتدفعيـ لمنجاح، كما يمكف أف تثير حميالتي 

 (.5992لتحريؾ سموؾ الطبلب بالشكؿ المرغوب )اؿ ثاني،
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حتى لو توافرت فراد، الدوافع في التأثير عمى سموؾ األ ومف خبلؿ ما سبؽ تتضح لنا أىمية

داء لى ارتفاع األإلمثالية لمعمؿ، فإف ذلؾ لف يؤدي ة، والظروؼ االقدرات العالية، والخبرات الكبير 

دارة في إثارة فراد، فإذا نجحت اإلد دوافع قوية تحرؾ وتثير سموؾ األنتاج إال في حالة وجو واإل

وتحريؾ السموؾ تكوف بذلؾ قد نجحت في تحقيؽ أىدافيا وأىداؼ أفرادىا بدرجة كبيرة وبكفاءة 

 عالية.

 لدوافعثالثًا: تصنيؼ ا

شكاؿ السموؾ اإلنساني بأكثر مف طريقة، ومف أكثر أمكف تصنيؼ الدوافع التي تغطي كؿ ي

ة، ومف لى دوافع داخمية ودوافع خارجيإىي التي تصنفيا مف حيث مصدرىا  ىذه التصنيفات شيوعاً 

         ولية( ودوافع سيكولوجيةأ - لى دوافع فسيولوجية )فطريةإحيث نشأتيا فيتـ تقسيميا 

ولية أػكثر أىمية مف الدوافع الثانوية، ولكف تعني ية(، وىذا ال يعني أف الدوافع األثانو  - )مكتسبة

 (.2003أف الدوافع األولية ليا أولوية اإلشباع لدى الفرد )راشد،

 أواًل: تصنيؼ الدوافع مف حيث مصدرىا إلى

يا "النزعة ( الدوافع الداخمية بأن2003خروف )آأبو رياش و عرؼ  دوافع داخمية: -5

الفطرية التي تجعؿ الفرد ينشغؿ وييتـ ويمارس واحدة مف عدة أشياء تظير باستمرار 

( وىذا النوع مف الدوافع تكمف داخؿ النشاط أو العمؿ، 436مف الحاجات النفسية" )ص

فتجذب الفرد نحوىا فيشعر مف خبلليا بالرغبة في أداء العمؿ، دوف أف يكوف ىناؾ 

 ةرية تجعؿ الفرد ييتـ ويمارس واحديو الفرد، فيي نزعة فطتعزيز خارجي يحصؿ عم

مف عدة أشياء تظير باستمرار مف الحاجات النفسية، وىذا النوع مف الدوافع يكوف 

أقوى وأكثر ديمومة واستمرارية وخاصة في مجاؿ التعمـ، وبذلؾ يمكف القوؿ عف سموؾ 
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أجؿ النشاط ذاتو وليس مدفوعًا ذا كاف الفرد يقوـ بالنشاط مف إدفوع داخميًا، ما أنو م

 (.2050لمحصوؿ عمى أي ثواب خارجي )ولفولؾ، 

رغـ األىمية األساسية لمدوافع الداخمية إال أنو توجد سموكيات أو أنشطة  دوافع خارجية: -2

مدفوعة بصورة خارجية، وىي تمؾ القوى التي تكوف خارج النشاط أو العمؿ وتستخدـ 

ىداؼ المطموبة، وتأتي الدوافع يد مف الجيد لتحقيؽ األرد لبذؿ مز عادة لدفع وتحفيز الف

الخارجية مف الحوافز البيئية ونتائجيا وترتبط غالبا بالمكافئات والعقوبات، ويمكف أف 

تأخذ شكؿ المعززات والمحفزات المادية أو المعنوية التي يحصؿ عمييا الفرد خبلؿ 

لى حصوؿ الفرد عمى مكافئات إجيد طة، فعادة ما يؤدي األداء التفاعمو مع البيئة المحي

لنوع مف السموؾ مقابؿ أداءه الجيد كزيادة الراتب أو تحقيؽ مكانة اجتماعية، وىذا ا

ويمكف وصفو بأنو مدفوع بدوافع  ،لى الحصوؿ عمى ثواب خارجيإأساسية  ة  ييدؼ بصف

 (.2056خارجية )السقا، 

 ثانيًا: تصنيؼ الدوافع مف حيث نشأتيا 

: وىي تمؾ الدوافع الناتجة عف وجود حاجات حتمية لدى الفسيولوجية )الفطرية(الدوافع  -5

 (2008في توازنو العضوي والكيميائي )غباري و أبو شعيرة،  الكائف الحي ت حدث تغيراً 

تصاال لى تعمميا؛ ألنيا تتصؿ اإنساف مزود بيا وال يحتاج وىذا النوع مف  الدوافع يولد اإل

ساسية الموجودة لدى جميع أفراد الجنس الواحد وتسمى أحيانا وحاجاتو األمباشرا بحياتو، 

بدوافع البقاء ألنيا ضرورية لحفظ واستمرار الكائنات الحية ومف أىـ األمثمة عمى ىذه 

(. 2001مومة، ودافع الجنس)الزغموؿ، الجوع والعطش، والتنفس، ودافع األالدوافع: دافع 
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مة ومشتركة لجميع أفراد النوع الواحد ميما اختمفت بيئتيـ وىذا النوع مف الدوافع تكوف عا

 وثقافتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ.

( أربع صفات رئيسية لمدوافع 2003(، و ممحـ )2008وقد ذكر غباري و أبو شعيرة )

 الفسيولوجية الفطرية يمكف تمخيصيا في ما يمي:

 ف ىذه الدوافع تكوف عامة لجميع الكائنات الحية.أ -5

 ودة بالفطرة لدى الكائف الحي فيي غير مكتسبة.نيا موجأ -2

 نيا تحافظ عمى بقاء الكائف الحي وتضمف استمرار نوعو.أ -6

 نيا تحدث نتيجة اختبلؿ التوازف العضوي والكيميائي لجسـ الكائف الحي.أ  -4

نساف نتيجة تفاعمو مع وىي تمؾ الدوافع التي يكتسبيا اإل(: دوافع السيكولوجية )المكتسبةال -2

نسانية بيف ة التطبع االجتماعي والعبلقات اإل، وكذلؾ مف خبلؿ عمميايعيش فيي تيالالبيئة 

أفراد مجتمعو، ومف خبلؿ التنشئة االجتماعية التي يتعرض ليا في األسرة والمدرسة 

والشارع ودور العبادة والمؤسسات التعميمية واالجتماعية المختمفة  وىذا النوع مف الدوافع 

 اً ( وتمعب النمذجة أو المحاكاة دور 2056نساف اجتماعيا )السقا، اإلىي التي تضبط سموؾ 

مة في الثواب والعقاب متغذية الراجعة المتمثل وفقاً  في اكتساب مثؿ ىذه الحاجات وتتقو بارزاً 

معو               ويتفاعموف  فيو فراد مف المجتمع الذي يعيشوفف يتمقاىا األأالتي يمكف 

مف مكتسبة، دافع االنتماء، ودافع األمثمة عمى الدوافع الأىـ األومف ( 2001)الزغموؿ، 

نجاز مف خبلؿ حب لى اإلإر باألىمية واالستقبلؿ، والحاجة واالستقرار، ودافع الشعو 

 االستطبلع واالكتشاؼ.
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 رابعًا: عالقة الدافعية بالتعمـ

 باستكاساعد عمى تعد الدافعية نحو التعمـ مف أكثر الدوافع أىمية لدى اإلنساف، ألنيا ت

المعرفة والفيـ والميارات، وغيرىا مف الحاجات التي يسعى المتعمـ لمحصوؿ عمييا مثميا في ذلؾ 

ف غياب الدافعية في المواقؼ التعميمية يحوؿ دوف حدوث عممية  مثؿ الذكاء والخبرات السابقة، وا 

لمعرفي أكبر، في حيف سي واالتعمـ، فالمتعمموف الذيف يمتمكوف دافعية عالية يكوف تحصيميـ الدرا

 مثار شغب   ويكونواالذيف ليس لدييـ دافعية عالية يكوف تحصيميـ الدراسي أقؿ  يفأف المتعمم

عمى الم عمـ أف يقوـ بدور  ينبغي(. لذلؾ 2001)غباري و أبو شعيرة،  وسخرية داخؿ الصؼ

في بدايتيا تكوف مدفوعة ف عممية التعمـ باع وتحريؾ الدوافع لدى طبلبو، ألالوسيمة في عممية إش

شباع أىدافو أما ‘ بمساعدة دوافع خارجية وبعدىا يكوف الفرد قادرا عمى مواصمة نشاطو لتحقيؽ وا 

 وراء التعميـ ألنو يكوف مدفوعا إلحراز التفوؽ واالتقاف و  بنفس احؿ األخيرة تجد الفرد يميث  في المر 

 (.2003وتحقيؽ الذات)ممحـ،  في العمؿ،

 الدوافع وأبعادىاخامسًا: وظائؼ 

نحو تحقيؽ أىداؼ  الدوافع ىي القوى الداخمية والخارجية التي تحرؾ السموؾ وتعمؿ عمى توجييو     

وبيذا يكوف  (2056حقؽ اليدؼ المطموب )السقا، معينة وتحافظ عمى استمرارية السموؾ حتى يت

 لمدوافع أربع وظائؼ أساسية في عممية التعمـ:

أف يكوف في مرحمة مف االستقرار أو االتزاف النسبي، ومثؿ ىذا  تحريؾ وتنشيط السموؾ بعد -5

يو نحو عمى وجود دافعية لد السموؾ أو النشاط الذي يصدر مف الكائف الحي يعد مؤشراً 

 (.2000بو رياش وعبد الحؽ، أتحقيؽ غاية أو ىدؼ معيف )
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ؾ نحو وجية نيا توجو السمو إموب لكي تتـ عممية التعمـ، ، أي تحديد أوجو النشاط المط -2

معينة دوف أخرى وتساعد الفرد عمى اختيار الوسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية 

 (.2003المطموبة )ممحـ، 

ف الفرد مثابرا ومجتيدا حتى المحافظة عمى استمرارية السموؾ وديمومتو، فالدافعية تجعؿ م -6

 .(2001لى حالة االتزاف واالستقرار المطموب لبقائو. )الزغموؿ، إيصؿ 

لى إعمى مدى إلحاح الحاجة أو الدافع  ت حدد الدافعية شدة وقوة السموؾ، وذلؾ اعتماداً  -4

شباعيا، فكمما كانت ىناؾ إى الحاجة المراد إلصعوبة الوصوؿ شباع أو مدى سيولة أو اإل

لى زيادة عدد مرات محاولة الفرد لتحقيؽ إتعيؽ تحقيؽ اليدؼ فإف ذلؾ يؤدي  صعوبة

 (. 2001)الزغموؿ،  لديو بزيادة الدافع نشاط الفردالحاجة المطموبة، ويزداد 

 -( ثبلثة أبعاد لمدافعية تتمخص في ما يمي:2003)وقد ذكر ممحـ

بعاد وضوحا، فبعض لزمنية لبقاء الدوافع مف أكثر األتعتبر الفترة ا البقاء واالستمرارية -1

خر مف الدوافع تد لسنوات عديدة، بينما البعض اآلفع تستمر فترة زمنية طويمة تمالدوا

 جدا وسرعاف ما تنتيي. ةيستمر فترة زمنية قصير 

كاممة تبدأ بالحاجة  ورة  نسانية تمر بدويقصد بذلؾ أف الدوافع اإلالطابع الدوري لمدوافع  -3

رجوع الحاجة مرة أخرى وىكذا، لى إشباع الدوافع، ثـ اإلشباع وخفض التوتر، ثـ إالشديدة 

كدوافع الجوع والعطش  وغالبا ما يكوف الطابع الدوري أكثر وضوحا في الدوافع الفطرية،

 مومة وغيرىا.والجنس واأل

ويقصد بو أف بعض الدوافع تتصؼ بالسكوف لفترات طويمة وبصورة تامة، ثـ السكوف  -2

 دوافع الحقد، واالنتقاـ وغيرىا.تعاود الظيور فجأة وبقوة حينما تصبح الظروؼ مناسبة، ك
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 سادسًا: قياس الدوافع

ولكف يمكف أف ي ستدؿ عميو مف  إف الدوافع تكويف فرضي ال يمكف مبلحظتو أو قياسو مباشرًة.

داء والسموؾ الظاىر الصريح لئلنساف، وذلؾ مف خبلؿ بعض المقاييس المستخدمة في الوقت األ

 يمكف مف خبلليا قياس الدوافع اإلنسانية وىي( ثبلث طرؽ 2003الحاضر. وقد ذكر راشد )

 عماؿ التي يقـو بيا الفردمف األ االستدالؿ واالستنتاج-1

وىذه الطريقة تقوـ عمى افتراض أف خصائص سموؾ الفرد ىي أساس الستنتاج الحاجات 

ويمكف التعرؼ عمييا مف خبلؿ تحميؿ المواقؼ التي يتفاعؿ فييا الفرد ، المؤثرة والدافعة لو

 واستخداـ خصائص المواقؼ الشخصية بما فييا مف المدركات الحسية والسموؾ االنفعالي.

 الشخصي قريرالت-3

يمكف ، حيث خصية التي يذكرىا الفرد عف نفسوتعتمد ىذه الطريقة عمى التقارير الش

؟ ففي كثير مف  هودوافعو عف طريؽ السؤاؿ المباشر عما يريد الشخص التوصؿ لمعمومات

ىداؼ يشعر بيا ىو ويستطيع أف يحدد األ يستطيع الفرد أف يقدر رغباتو وحاجاتو كماحياف األ

التي يسعى لتحقيقيا وكذلؾ يستطيع أف يعبر عف مشاعر النجاح والفشؿ التي يشعر بيا، وىذه 

رجة الطريقة يمكف أف تزود الباحثيف بالمعمومات الكمية التي يمكف االستناد عمييا في تحديد د

حياف ىذه الطريقة ال تستطيع الكشؼ عف الدوافع واآلماؿ ع، ولكف في بعض األوقوة الداف

استخداـ طرؽ أخرى إلى الذاتية ولذلؾ لجأ  العمماء  يره  ؼ الفرد لتقار يالحقيقية لمفرد بسبب تزي

 سقاطية.  تسمى بالطرؽ اإل
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 سقاطيةاإل ائؽالطر -2

المثيرات المبيمة أو الصور التي ال فراد لبعض ه الطريقة عمى مبلحظة ردة فعؿ األوتقوـ ىذ 

تحمؿ عناويف معينة عمى افتراض أف حاجات ودوافع الفرد سوؼ تؤثر عمى طبيعة إدراكو ليذه 

 المؤثرات، وأف الفرد سوؼ يسقط دوافعو مف خبلؿ تعبيره عف ىذه المؤثرات.

ع ال لدوافومف خبلؿ العرض السابؽ لبعض الطرؽ المستخدمة لقياس الدوافع، يتضح أف قياس ا

ثار والسموؾ الظاىر والمباشرة عمى تصرفات الفرد خبلؿ تفاعمو مف إال مف خبلؿ اآل يكوف مباشراً 

 البيئة والمجتمع الذي يعيش فيو.

 سابعًا: بعض النظريات المفسرة لمدوافع

ىنالؾ نظريات عديدة تناولت موضوع الدوافع، وذلؾ لممكانة التي تحظى بيا لدى العمماء 

خر، فميس مفة عف اآللى موضوع الدوافع مف زاوية مختإ، مما جعؿ كؿ واحد منيـ ينظر ريفوالمنظ

بشكؿ كمي، ولكف ىنالؾ عناصر  مرضياً  مف الممكف أف يكوف ىناؾ نظرية معينة توفر تفسيراً 

مختمفة مف ىذه النظريات تساعد عمى فيـ وتفسير طبيعة ىذه الدوافع، وما زالت نظريات الدوافع 

فيي غير متكاممة عمى الرغـ  ،تواجو بعض المشاكؿ شأنيا شأف حقوؿ المعرفة اإلنسانية في اإلدارة

ومف الممكف  ،لراىف لـ تكف موجودة آنفاً لوقت امف وجود العديد مف النظريات واألفكار حوليا في ا

وفي  (2008)طويؿ، الموجودة حالياً ظيور نظريات في المستقبؿ تدحض أو تدعـ بعض األفكار 

 .لمدوافعما يمي عرض لبعض النظريات المفسرة 
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 (Abraham Maslo)نظرية تسمسؿ الحاجات ألبراىاـ ماسمو  -1

( مف أقدـ النظريات Masloتعد نظرية تدرج الحاجات التي وضعت مف قبؿ أبراىاـ ماسمو ) 

وؿ وأكثرىا شيوعًا وقدرة عمى تفسير السموؾ اإلنساني في سعيو إلشباع حاجاتو المختمفة، وحا

 : ما الذي يدفع الفرد لمقياـ بنشاط معيف؟اآلتيةجابة عمى االسئمة ماسمو مف خبلؿ ىذه النظرية اإل

وما ىي عوامؿ ىذه الدافعية ؟ ألف دوافع الفرد تظير عندما يكوف في حالة توتر وبرغبة منو إلزالة 

ىذا التوتر يحاوؿ إشباع حاجات داخمية وخارجية وىذه الرغبة ىي التي تحثو عمى العمؿ بدافعية 

 -( وتقـو ىذه النظرية عمى عدة فرضيات:2008كبيرة )طويؿ، 

 شباع حاجة مف الحاجات األساسية.كؿ سموؾ محدد لمبحث عف إ -5

فراد في البحث إلشباع الحاجات ث يبدأ األيتبة ترتيبا تصاعديا، بحإف حاجات الفرد مر  -2

عمى منيا( بعد إشباع الحاجة قاؿ لمحاجات األخرى ) الحاجات األاألولية، وبعدىا يتـ االنت

 (.5تباع نظاـ تسمسؿ الحاجات، كما في الشكؿ )ااألولى،  ب

مشبعة ىي التي تؤثر عمى سموؾ الفرد وتحفزه، أما الحاجات المشبعة الغير ات إف الحاج -6

فبل تؤثر عمى السموؾ، وبالتالي ينتيي دورىا، ولقد صنؼ ماسمو الحاجات اإلنسانية في 

( كما ىو موضح في 2050)الناعبي،  لى األعمىأسفؿ اليـر إخمس أولويات مف 

 .(5)الشكؿ
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 ( 23ص ،3111(، )الناعبي،Masloىـر االحتياجات عند ماسمو )( 1شكؿ )         

 افترض ماسمو في نظريتو أف الدوافع اإلنسانية تنمو بشكؿ ىرمي، تبدأ بالبحث عف وقد
ساسية التي تحفظ البقاء لئلنساف كاألكؿ، والشرب، والنوـ، الحاجات المادية وىي الحاجات األ

لمستوى الثاني لى اإتحقيؽ ىذه الحاجات انتقؿ الفرد  مف ضروريات الحياة، فإذا تـوالجنس وغيرىا 
لى حاجات تحقيؽ إذا تتدرج دوافع اإلنساف حتى تصؿ ماف واالستقرار، وىكالمتعمؽ بحاجات األ

ليرمية إال لى آخر في ىذه اإعممية االنتقاؿ ال تتـ مف مستوى الذات واالستقرار النفسي، بمعنى أف 
 (.2003شبعت الحاجات السابقة ليا ) راشد، أإذا 

 وىي :لى خمس مستويات رئيسية اـ ماسمو بتقسيـ ىـر االحتياجات إوقد ق

 الحاجات الفسيولوجية: -1

وىي تعبر عف الحاجات األساسية التي ترتبط ببقاء اإلنساف واستمراره عمى قيد 

الحياة مثؿ حاجات الماء واليواء والممبس والمأكؿ والمسكف وغيرىا، وىذه الحاجات تأتي 

لى اشباعيا، وىذه الحاجات الفسيولوجية إفي المرتبة األولى في األىمية مف حيث الحاجة 

نسانية ميما اختمفت بيئاتيـ وظروفيـ د وفي كافة المجتمعات اإلفراع األتتواجد عند جمي
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لى المستوى الثاني في إالحاجات االساسية يتـ االنتقاؿ  المعيشية، وبمجرد إشباع ىذه

المتسمسمة اليرمية لماسمو، وفي حالة عدـ إشباع ىذه الحاجات الفسيولوجية تتبلشى كافة 

 (.2050لتيجاني، الحاجات األخرى مف الوجود لدى الفرد )ا

 لى األمف واالستقرار:إالحاجة  -3

يطمب الفرد الحاجة التي تمييا وىي الحاجة  ،الفسيولوجية بعد إشباع الحاجات

لؤلمف واالستقرار، ويظير ىذا المستوى مف الحاجات في الظروؼ  الطارئة، التي تكوف 

العميا مف الحاجات غير ماف، فتصبح المستويات حياة الفرد ميددة بالخطر وعدـ األفييا 

لى تفضيؿ العيش في محيط مألوؼ وآمف، إ، ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ ميؿ الفرد ذات أىمية

ال يشعر ولف يستطيع الفرد أف يطور مف حياتو، وال أف يشعر باالنتماء لجماعتو طالما 

مف مف واالستقرار ميـ جدًا لئلنساف خاصًة في السنوات األولى باألماف، فإشباع حاجة األ

حياتو والتي غالبًا ما تتحقؽ مف خبلؿ تعمؽ الطفؿ بأمو وعبلقتو الجيدة معيا، فيي مصدر 

( وال يقتصر الشعور باألمف واالطمئناف 2003خروف، آالحماية واالستقرار لو )أبو رياش و 

نما يتضمف أيضا األمف النفسي والمعنوي، كاستقرار الفرد في  عمى الكياف المادي لمفرد وا 

تظاـ دخمو وتأميف مستقبمو الوظيفي والقوانيف التي تحدد واجباتو ومسؤولياتو داخؿ عممو وان

 (.2008)طويؿ،  المؤسسة التي يعمؿ بيا

 حاجات الحب واالنتماء: -2

عمى مف الحاجات لى المستوى األإاألمف واالستقرار، ينتقؿ لمفرد  بعد أف يتحقؽ

في جماعة وكائنًا اجتماعيًا ال  اً عضو المتصمة بالراحة النفسية واالجتماعية، كوف الفرد 

كوف موضع يستطيع العيش منفردًا، وىذه الحاجات االجتماعية ىي التي تدفع الفرد بأف ي

خريف وىي التي ت شعر الفرد باالنتماء والقبوؿ في الجماعات قبوؿ واحتراـ مف قبؿ اآل
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عف طريؽ االلتحاؽ بالنوادي الثقافية،  واالنتماء، ويمكف إشباع حاجات الحب نسانيةاإل

مع الزمبلء في  والفرؽ الرياضية، والمنظمات المينية، وكذلؾ عف طريؽ التفاعؿ المتكرر

ناية واالىتماـ عف طريؽ تكويف شباع حاجات العطؼ والحب والعإالعمؿ، كما يمكف 

ب واالنتماء لحسرة، والصداقة، والزمالة، وفي غياب ىذا العنصر الميـ مف حاجات ااأل

مراض النفسية )أبو رياش وعبد بالعزلة، واالكتئاب، والقمؽ، واألفراد يصاب الكثير مف األ

 (.2000الحؽ، 

 حاجات التقدير واالحتراـ: -3

تسمى المستويات الثبلثة السابقة مف الحاجات بالمستويات الدنيا الضرورية لتكوف      

شخصية في حياتو، بعدىا يتطمع الفرد  زماتأال يعاني مف اضطرابات وال  سوياً  فرداً 

لتحقيؽ حاجاتو السامية، والمتعمقة بالتقدير واالحتراـ وىي الحاجات المتصمة بشعور 

اإلنساف بتقدير المجتمع لخدماتو وجيوده وبذلؾ يكوف موضع تقدير اآلخريف واحتراميـ، 

الحياة وأف المجتمع  نو غير وحيد في معترؾأب الجتماعي يضفي عمى الفرد شعوراً فالتقدير ا

نجاز والقوة والثقة لى السعي واإلإنساف لى جانبو وىذه الحاجات تدفع اإلإيأزره ويقؼ 

نساف في الحصوؿ عمى الشيرة وتتضمف حاجات التقدير رغبة اإل ،واالستقبلؿ والحرية

 (.2003خروف، آلمجتمع )أبو رياش و بقدراتو وأىميتو في ا عتراؼواالاالجتماعية  والمكانة

 حاجات تحقيؽ الذات:  -4

قدراتو ومياراتو لموصوؿ لميدؼ نساف الستخداـ كافة لى حاجة اإلإويشير ىذا المستوى     

بعد إشباع الحاجات والمستويات سمى الذي يكافح مف أجؿ بموغو وتحقيقو، والذي يظير األ

تأتي بعد األساسية فيي كميا  الحاجات ما بعد وىي ما أطمؽ عمييا ماسمو ،ربع السابقةاأل

الدوافع الجمالية، والمعرفية  :ساسية المشبعة بقدر معقوؿ، وىذه الحاجات تشمؿاألالحاجات 
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واكتساب المعرفة وتذوؽ الجماؿ والنظاـ                          والعدؿ والمساواة المرتبطة بفضائؿ الخير والحؽ

 (.2003خروف آ)أبو رياش، و 

نيا تمثؿ أإال وعمى الرغـ مف االنتقادات التي وجيت لنظرية ماسمو لمحاجات  

ف كاف نكاره في تصنيؼ الحاجات اإلنسانية التي يسعإإسياما ال يمكف  ى الفرد إلشباعيا وا 

العوامؿ التي يمكف أف تؤثر في ىذا التصنيؼ وىي أساسا عوامؿ  عتباراالخذ في يجب األ

 (.2050)الناعبي،  ختبلؼ الظروؼ المحيطة باألفرادترتبط بالفروؽ الفردية وا

 (Vroomنظرية التوقع لفرـو )  -3

( مف أحدث نظريات الدوافع، وأكثرىا قبوال مف الناحية العممية Vroomتعد نظرية فروـ )

ؾ الفرد ودوافعو وتقوـ فكرتيا بيف الباحثيف وىي أكثر النظريات وضوحًا ودقة في تفسير سمو 

فراد يتوقعوف أف يتـ مكافئتيـ بما يتناسب مف جيودىـ المبذولة"   األأف " ساسية عمىاأل

عماؿ التي تؤدي فراد يبذلوف الجيد إلنجاز األ( بمعنى أف األ11، 2056و الوسف،  )ماروتز

لى النتائج التي يرغبوف فييا، ومف خبلؿ ىذه النظرية فإف الفرد غالبا ما يتجو ألداء عمؿ إ

عماؿ، فيي ترتكز عمى صوؿ عمى عائد أفضؿ مف غيره مف األمحمعيف يتوقع أنو يؤدي بو ل

جر المادي لفرد مف العمؿ، وال تتعامؿ مع األجوانب معينة مف المردود الذي يعود عمى ا

ء، فحسب، ولكنيا تتعامؿ مع عدد مف الجوانب اإليجابية: المميزات، الفوائد، الشكر، الثنا

بالفضؿ، الرضا الوظيفي، وتتضمف أيضا الجوانب السمبية: أساليب العقاب المختمفة،  عتراؼاال

( الذي 2تخفيض المستوى الوظيفي، والفصؿ مف العمؿ، وذلؾ كما ىو مبيف في الشكؿ رقـ )

لى متغيرات السموؾ إ(، كما إف نظرية فروـ أشارت Vroomيوضح نموذج نظرية التوقع لفوـر )

لعمؿ، وأكدت عمى وجود اختبلفات فردية في تحديد الدوافع الرئيسية إلنجاز ودوافع الفرد نحو ا

 (.2050األعماؿ المطموبة ) الناعبي، 
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 .(63.، ص3117( ) طويؿ،Vroomنموذج نظرية التوقع لفوـر )( 3شكؿ )

تتفاعؿ في ما ( يتضح أف الدافعية ىي محصمة اإلدراكات الثبلث، 2ومف خبلؿ الشكؿ )

بينيا إلعطاء دافعية جيدة لمعماؿ، وذلؾ بأف تكوف القيـ الثبلث موجبة، فكمما توقع الفرد أنو 

كؼء لمقياـ بما ىو منوط  بو كمما أدى ذلؾ إلى نتائج إيجابية وتجعمو يتجنب النتائج السمبية 

 .(2008يؿ، وىذا سيؤدي حتمًا الستخداـ أقصى قواه لمقياـ بالمياـ المطموبة منو ) طو 

 Douglas McGreory) ( لماكريجر  ) X , Yنظرية )   -2

،   (X)(  نظريتو السموكية المسماة نظرية Douglas McGreoryقدـ دغبلس ماكريجر )

الرؤية التقميدية  (X)نساني، وتمثؿ نظرية تحديد وتحميؿ الدوافع والسموؾ اإل، ل ( (Yونظرية 

مؿ، وىي تفترض أف الناس لمضبط المباشر، وال يصحبيا أي توجو إنساني في إدارة الع

داء المرضي ال يمكف لى تحقيؽ األداء المطموب، وأف األإلى السمطة والعنؼ لدفعيـ إيحتاجوف 
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ذكر  (. وقد2055ادري، أف يتحقؽ إال عف طريؽ الرقابة والسيطرة مف جانب المسؤوليف ) الب

 -ساسية ليذه النظرية وىي:( بعض الفروض األ2003خروف )آأبو رياش و 

 اإلنساف كسوؿ بطبعو وال يحب العمؿ ويحاوؿ تجنبو إذا تمكف مف ذلؾ. -5

خضاعيـ لممراقبة  -2 اإلدارة يجب أف تكوف صارمة في إجبار الفرد عمى العمؿ، وا 

 جيدا منيـ بذؿ أقصى إذا أردن و الفصؿ مف العمؿ والتوجيو، وحتى التيديد بالعقاب

 لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

، وىو اإلنساف يتيرب مف المسؤولية، وي فضؿ أف يكوف تابعا عمى أف يكوف مسؤوالً  -6

 خر.آعف األمف واالستقرار قبؿ أي شيء قميؿ الطموح ويبحث 

 أف المكافئات المادية ىي المحرؾ األساسي لمفرد لمقياـ بالعمؿ. -4

فترض أف األفراد  بإمكانيـ تقديـ األداء المناسب في مشاركة ف( أو نظرية ال (Yأما نظرية 

لييـ المسؤوليات وسمح ليـ باإلبداع إسندت المياـ الموكمة إلييـ إذا ما أتيحت ليـ الفرص وأ  

تخاذ انيا تسمح لمعامميف بالمشاركة في بنظرية المشاركة ألىذه النظرية أيضا سميت قد واالبتكار، و 

أف العمؿ عنصر طبيعي في حياة  وتفترض ىذه النظرية ولية المترتبة عمييا،وتحمؿ المسؤ  القرارات

لى إعبة في استرخاء، فتراىـ يتوجيوف نساف، وأف العامميف في ىذا النمط يقوموف باألعماؿ الصاإل

 (، وقد2055ادري، لى توجيو ومراقبة )البإ ةاتو مف تمقاء أنفسيـ دوف الحاجأىداؼ العمؿ ومتطمب

 -( بعض فروض ىذه النظرية ومنيا:2003خروف )آذكر أبو رياش و 

نساف بطبعو يحب العمؿ الذىني والبدني، ويجد فيو المتعة، في ضؿ الظروؼ التي اإل -5

 يعتبرىا في صالحو.
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تدخؿ  فى تحقيقيا، بتوجيو وتحكـ ذاتي دو لإاف مجموعة مف الحاجات التي يسعى لئلنس -2

 خريف.مف اآل

دتيف لمتأثير عمى سموؾ الفرد، يوالتيديد بالعقاب، ليستا الوسيمتيف الوحالرقابة الخارجية،  -6

وتحقيؽ أىداؼ المنظمة، بؿ يجب االعتماد عمى الرقابة والتوجيو الذاتي بالنسبة لؤلىداؼ 

 التي يقتنع ويمتـز بيا الفرد.

، خريفاآل قبؿ مف ال مسيراً  أو قائداً  نساف عف المسؤولية ويحب أف يكوف م وجياً يبحث اإل -4

نما  فرادبيف األ الميارات والمعارؼ المختمفة ال ليكوف مقبوالً  ويرغب في اكتساب فقط وا 

 .والصدارة في العمؿ لمبحث عف المسؤولية والقيادة

، قد بينت أف بحاث الحديثة في عمـو السموؾ اإلنسانيأف األدغبلس ماكريجر ويعتقد 

 ئ( قد تكوف أكثر صحة مف مبادYالبديمة في ما يسمى بنظرية ) ئاالفتراضات والمباد

نساف أمر طبيعي يبذلو اإل ف العمؿ والجيد البدني والذىني الذي( وذلؾ ألXوافتراضات نظرية )

ف الضغط الخارجي والتيديد والوعيد ليس ىو الوسيمة الوحيدة لدفع  مثمو مثؿ التعب والراحة، وا 

( ىي X( ولكف قد تكوف نظرية )2050المرجوة )التيجاني، فراد نحو تحقيؽ األىداؼ األ

نسب في ظؿ ظروؼ ( قد تكوف ىي األYنسب في ظؿ ظروؼ معينة، كما أف نظرية )األ

 المناسب لو. والمكاف استخداـ كؿ أسموب في الوقت الناجحة وعمى اإلدارة أخرى معينة

 (Hullنظرية التعمـ االجتماعي لييؿ ) -3

عمى أساس أف اإلنساف كائف اجتماعي يعيش  (Hull)ؿ يتقوـ نظرية التعمـ االجتماعي لي    

نو يتعمـ إالسموؾ ومحاكاتو فضمف مجموعات اجتماعية يؤثر ويتأثر بيا، ومف خبلؿ مبلحظة 

الكثير مف الخبرات والميارات والمعارؼ واالتجاىات وأنماط السموؾ المختمفة، وذلؾ يعني أف العديد 
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وفقا لمنتائج التي تتبع سموؾ  ف الدوافع اإلنسانية مكتسبة مف خبلؿ عممية المبلحظة والتقميدم

 (.2001خريف )الزغموؿ، اآل

 (Frederick Herzbergنظرية العامميف لييرزبيرغ ) -4

( سمط فييا الضوء عمى Frederick Herzbergقدـ ىذه النظرية العالـ فريدريؾ ىيرزبيرغ )

ف العمؿ، وتسمى ىذه النظرية بثنائية العوامؿ ألنيا ترى وجود عامميف يدفعاف دور الدوافع في مكا

 الفرد لمقياـ بالعمؿ إلشباع بعض حاجاتو وىما:

 عوامؿ صحة بيئة العمؿ - أ

وىي العوامؿ الخارجية التي ترتبط بالبيئة الوظيفية، والتي تحوؿ دوف تحقؽ عدـ الرضا لدى 

لكنيا ال تحقؽ الرضا بذاتيا، وال يعني وجودىا بالضرورة العامميف، فيي تحجب مشاعر عدـ الرضا 

تبارىا وجود دافعية لدى العامميف فيي تعد ذات أثر ميـ في منع الدوافع السمبية في العمؿ ويمكف اع

الخصوص وتتمثؿ ىذه العوامؿ في األماف الوظيفي، و الرواتب،  ابمثابة صماـ األماف في ىذ

 (. 2052)أبو النصر، ونوعية اإلشراؼوظروؼ العمؿ، وسياسة المنظمة، 

 العوامؿ الدافعة  - ب

لى اإلنجاز، وتدعـ شعور الفرد بالرضا عف إامؿ الداخمية التي تدفع األفراد وىي العو 

وظيفتو، ألنيا تسيـ في زيادة اندفاعو نحو العمؿ، فإذا لـ تتوفر ىذه الظروؼ فمف ينتج عف 

لوظيفة، ويطمؽ عمييا عوامؿ الرضا حتوى اذلؾ شعور بعدـ الرضا، وىذه العوامؿ تتعمؽ بم

  لذاتي، والمسؤوليةنجاز، والتقدـ الوظيفي، والنمو والتطور اوىي تتمثؿ بعوامؿ التقدير، واإل

 .(2003خروف،آش و )أبو ريا
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لقد كانت اإلدارة قبؿ ظيور ىذه النظرية، تركز اىتماميا عمى معالجة انخفاض الروح 

 لدى األفراد، مف خبلؿ زيادة أجورىـ وتحسيف ظروؼ العمؿ،المعنوية، والشعور بعدـ الرضا 

غير أف ذلؾ لـ يحقؽ النتائج واألىداؼ التي كانت تبتغييا، وبعد ظيور ىذه النظرية أصبحت 

أوسع في تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ التركيز عمى العوامؿ  اإلدارات قادرة عمى أف تمعب دوراً 

ة مف عدـ عالي ةغ عندما ال تكوف موجودة تسبب درجالدافعة، فالعوامؿ الصحية برأي ىيرزبير 

لى إمؿ، بينما العوامؿ الدافعة تؤدي لى مزيد مف الدافعية لمعإؤدي يالرضا، ولكف وجودىا ال 

عند عدـ توفرىا  تحفيز قوي ورضا تاـ عند توفرىا، ولكنيا ال تسبب الكثير مف الرضا

 (.2050)الناعبي،

لمحاجات  فقد   (Maslo )عف نظرية ماسمو تختمؼ كثيراً  ف ىذه النظرية الإوكما ىو واضح ف

لى مجموعتيف بداًل مف خمس إ(  (Maslo( بتقميص مستويات ماسمو Herzbergقاـ ىيرزبيرغ )

مجموعات، فالعوامؿ الصحية عند ىيرزبيرغ تقابؿ مستوى الحاجات الدنيا عند ماسمو، أما 

مثؿ العوامؿ الدافعة عند ىيرزبيرغ  فيي تقابؿ المجموعة األخرى مف العوامؿ أو الحاجات والتي ت

 (.2052باقي الحاجات في المستوى األعمى عند ماسمو )أبو النصر، 

أف الدوافع ىي مف العوامؿ الميمة واألساسية التي تتحكـ في  ومف خبلؿ العرض السابؽ يتضح

سموؾ اإلنساف، وىي مجموعة مف المؤثرات الداخمية والخارجية التي تحث الفرد عمى القياـ بسموؾ 

ميا القيادات معيف لتحقيؽ ىدؼ معيف، وتعتبر الدوافع مف األدوات الميمة التي يمكف أف تستخد

شباع في ال اإلشرافيةو  اإلدارية مؤسسات التعميمية، وذلؾ لتوجيو سموؾ العامميف نحو تحقيؽ وا 

حاجاتيـ وأىدافيـ الشخصية مف جية، وتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف جية أخرى. وتنجح المؤسسة 

في عمميا عندما تستطيع الموازنة بيف أىدافيا المرسومة لتحقيقيا وبيف أىداؼ وحاجات وتوقعات 
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معمؿ لكي يشعر اما عمى المؤسسات التعميمية توفير الظروؼ المبلئمة لالعامميف لدييا، لذلؾ كاف لز 

ف الدافعية واالستقرار في العمؿ يحدداف مف الرضا واالستقرار الوظيفي، أل الموظؼ بمستوى عاؿ  

عمى االنتظاـ والتفاني واإلخبلص في  اً يجابية بينيما مؤشر الجيد لؤلداء، وتعتبر العبلقة اإلالمستوى 

ا يتضح مف خبلؿ االطبلع عمى النظريات المفسرة لمدوافع أف الباحثيف لـ يتفقوا ولـ العمؿ. كم

يعتمدوا عمى نظرية واحدة ، فقد تعددت النظريات واتفقت في نقاط معينة، واختمفت في نقاط أخرى، 

حد وىو تحقيؽ الرضا واالستقرار لمموظفيف االمطاؼ كؿ النظريات تسعى ليدؼ و  ولكف في نياية

ف و ة أخرى، وسيستمر العمماء والباحثداء واإلنتاج لممؤسسات مف جية، وتحقيؽ مزيد مف األيمف ج

 في تقديـ مزيد مف النظريات الجديدة في محاولة منيـ لتفسير الدوافع في مختمؼ المجاالت.
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االستقرار الوظيفي الثاني المجاؿ  

 :األتية المحاور مجاؿوقد تناوؿ ىذا ال

 االستقرار الوظيفيأواًل: مفيوـ 

، استقرَّت  األسعار  ثبتت،  ، استقراًرا، فيو م ستق ر  االستقرار في المغة مف "استقرَّ في يستق ر 

واستقرَّ في المكاف أي تمك ف فيو وس ك ف، واستقرَّ رأي و عمى األمر، أي صمَّـ عميو وات خذ قراًرا بشأنو" 

نو "بقاء العامؿ في عممو أبلحا باصط (. ويعرؼ االستقرار الوظيفي5091.، ص2008)عمر، 

لى مؤسسة أخرى ما داـ العمؿ األوؿ يوفر إر عممو يالذي يشغمو في المؤسسة دوف التفكير في تغي

 طمئنًا عمى مستقبمو الميني وراضلو مختمؼ احتياجاتو المادية، واالجتماعية، والنفسية، ويجعمو م

نو "بقاء العامؿ أ( االستقرار الوظيفي ب2052(. كما يعرؼ اليازيد )26 .، ص2003عنو" )جبمي، 

في خدمة المؤسسة التي يعمؿ بيا وتمسكو بعممو في ظؿ توفر بدائؿ أخرى وذلؾ لشعوره عمى 

سماعيؿ )26الدواـ باألمف والراحة وضماف االستقرار في العمؿ" )ص ( أف 2056(. ويرى عذاري وا 

لدى الموظؼ مما يترتب عميو الشعور بزيادة  االستقرار الوظيفي يعني "االستقرار النفسي والذىني

خمؽ جو يسوده الثقة والمحبة لى إأ االستقرار الوظيفي والذي يؤدي الوالء لممنظمة التي تطبؽ مبد

 (.542)ص "لؼ بيف العامميف في المنظمةآوالت

 ثانيًا: أىمية االستقرار الوظيفي

محوريًا في مختمؼ النشاطات التي تقوـ بيا المنظمة سواء  العنصر البشري دوراً  يعتبر

كانت ىذه النشاطات متعمقة بالجوانب الفكرية واالبتكارية كاتخاذ القرارات والتخطيط االستراتيجي أو 

المتعمقة بالجوانب العممية الميدانية المختمفة التي تتـ عند المستويات التنفيذية الدنيا. لذلؾ وجب 

ناية بيذا العنصر البشري مف خبلؿ توفير الظروؼ المناسبة لعممو وتحفيزه بالطريقة االىتماـ والع
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مكانياتو الكامنة. فالتي تجعمو يبذؿ مجيودات إضافية الستغبل ستقرار الوظيفي في أي االؿ قدراتو وا 

جور التشجيعية التي يحصؿ عمييا فقط حقؽ مف خبلؿ الحوافز المادية واألمنظمة ال يمكف أف يت

نما يتسع ليشمؿ كؿ ما يحيط بو في مجاؿ عممو، وتأثير ىذا المحيط عمى نفسيتو وا  

 (. 2009)حميس،

إف االستقرار الوظيفي ي عد مف أىـ درجات الرضا الوظيفي التي يصؿ إلييا أي موظؼ في 

 مجاؿ العمؿ الذي يقوـ بو، وي عتبر مف أىـ الحوافز التي يجب توفرىا واالىتماـ بيا في بيئة العمؿ

لما ليا مف تأثير ودور مباشر عمى معدالت أداء العامميف في المؤسسة، فثبات العامؿ في عممو 

واستقراره فيو لو انعكاسات إيجابية عميو وعمى المنظمة التي يعمؿ بيا. فالعامؿ المستقر في عممو 

ائما مشبع بثقافة المنظمة ومتطبع بطباع جماعة العمؿ وذلؾ عكس العامؿ كثير التنقؿ فيو د

ـ مع السموكيات الجديدة لجماعة العمؿ، وأساليب الوظيفة ؤ بحث عف التكيؼ واالستقرار والتبلي

داخؿ  يؤثر عمى مستوى أدائو   وخوؼ   الجديدة التي سيخضع ليا، فتصبح بالنسبة لو مصدر قمؽ  

ي حالة فشمو في ( فشعور الموظؼ باالستقرار الوظيفي مطموب إال ف2054المنظمة )منصور،

 ساسية المطموبة منو عمى أف يرتبط ذلؾ بتقييـ حقيقي وشفاؼ لنتائج األداء.تحقيؽ األىداؼ األ

كما إف استقرار الموظؼ في عممو يتيح لو فرصو أكبر لمتقدـ الميني وبموغ أعمى مراتب 

السمـ الوظيفي مقارنة بغيره مف الموظفيف بحكـ إتقانو لعممو والتحكـ في آلياتو، ويزيد استقرار 

ىا لممنظمة ويرتفع معدؿ التزاميا ؤ وبالتالي يدـو انتماجماعة العمؿ مف تماسكيا وترابط أعضائيا 

( مجموعة مف المميزات التي يمكف أف يحصؿ عمييا الموظؼ 2000التنظيمي  وقد ذكر الديب )

 نتيجة استقراره في وظيفتو منيا:
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 ثبات واستقرار مستوى أداء الموظؼ في عممو. -5

 الموظؼ لمتعمـ والنمو والترقي الوظيفي.استعداد  -2

 أعمى مراتب السمـ الوظيفي. إلى اع مستوى طموح الفرد لموصوؿ ارتف -6

 تقبؿ وتفاعؿ الموظؼ مع البرامج التدريبية التي تقدميا المنظمة. -4

 التمتع بمستوى مرتفع مف الرضا الوظيفي. -1

 العبلقة الجيدة بيف الموظفيف ورؤسائيـ في العمؿ. -3

 ظؼ بتقدير المؤسسة لو ولمعمؿ الذي يقوـ بو، وحرصو عمى بقائو بيا.إحساس المو  -0

ذا كانت ىذه فوائد وأىمية االستقرار الوظيفي لمموظؼ وجماعة العمؿ فيي بالنسبة  وا 

لممنظمة ليا فوائد وأىمية مضاعفة، فاستقرار الموظؼ في منظمتو يجعؿ منيا مجتمع مصغر 

الموظفوف جميعا يعمموف في المؤسسة مف أجؿ ف. ةواحد ة تنظيمية وىدؼ مشترؾ وىويوتجمعو ثقاف

استمرارىا وتحقيؽ أىدافيا، فاستقرار المنظمة مف استقرار موظفييا والعكس صحيح. وقد ذكر الديب 

( مجموعة مف الفوائد التي يمكف أف تحصؿ عمييا المؤسسة جراء ارتفاع مستوى استقرار 2000)

 الموظؼ في وظيفتو منيا:

ء المناسبيف لكافو مواقع العمؿ بالمؤسسة، والتأميف الذاتي الحتياجات توافر الردفا -5

 المؤسسة مف التخصصات المختمفة في حالة غياب أو خروج أحد الموظفيف.

 استعداد األفراد التاـ لمبذؿ والعطاء المستمر مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة. -2

 عدـ وجود عمالة إضافية أو زائدة عف حاجة العمؿ الفعمية. -6

 ارتفاع مستوى انتماء العامميف نحو المؤسسة ومواجية التحديات التي قد تتعرض ليا. -4
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قدرة ومرونة الموارد البشرية عمى استيعاب المتغيرات والتحديات المستمرة في الوظائؼ  -1

 الجديدة.

 ستقرار في العمؿ بالرضا الوظيفيثالثًا: عالقة اال

ف رضا الفرد حياة األفراد والمجتمعات وذلؾ أل يعتبر الرضا الوظيفي قضية ليا أىميتيا في

عف مينتو يعد أساسًا لتوافقو النفسي واالجتماعي وينعكس إيجابًا عمى أدائو الميني وال يمكف أف 

ديد، وأنو باؽ في وظيفتو يتحقؽ ىذا الرضا إال إذا شعر الفرد باألمف واالرتياح ضد الفصؿ والتي

أثبت جدارتو وميارتو ومسؤوليو في القياـ باألعماؿ المطموبة لى مواقع أكثر أىمية كمما إومتطور 

(. ويرى  2054منو، وبالتالي تحقيؽ مستوى جيد مف الرضا واالستقرار في ىذه الوظيفة )الكندي،

( أنو "كمما زاد رضا الفرد عف عممو ازداد الدافع لديو عمى البقاء في ىذا العمؿ، 2006سمطاف )

 (. 24)ص  طريقة اختيارية"وقؿ احتماؿ تركو لوظيفتو ب

 

 

 

 

 

 

 (78ص،3116والكبير لمرضا الوظيفي )الديب، األثر المتتابع ( 2شكؿ )

الرضا 

 الوظٌفً

االستقرار 

 الوظٌفً

* قدر جٌد من االستقرار 

والقدرة على تحقٌق العام 

 أهداف المؤسسة.

* تعزٌز قدرة المؤسسة 

على مواجهة المشكالت 

والتحدٌات التً تواجه 

 .المؤسسة
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الرضا عف العمؿ تؤدي الى االستقرار الوظيفي  ف حالة( يتضح أ6مف خبلؿ الشكؿ )

ف عدـ  والذي بدوره يودي الى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ويجعميا قادرة عمى مواجية التحديات، وا 

في ترؾ ىذا العمؿ كميًا، وىذا لى التفكير إؤدي ي الذي يقوـ بو عمؿالرضا عف الشعور الموظؼ ب

التفكير يقود الفرد لمبحث عف وظيفة جديدة يشعر فييا بالرضا واالستقرار المادي والمعنوي. وعمى 

قدر كبير مف ذا توفر لدى الموظؼ إر الوظيفي ال يمكف أف يتحقؽ إال ذلؾ يمكف القوؿ أف االستقرا

يا، وحينما توفر لو وظيفتو إمكانية بو داخؿ المؤسسة التي يعمؿ ب طالرضا حوؿ كؿ ما يحي

بداعاتو وتوظيفيا بطريقة تشعره باألمف وتحقؽ لو فرصة  االستفادة مف مياراتو وقدراتو وابتكاراتو وا 

 (. 2003التقدـ والترقي الوظيفي )جبمي، 

 رابعًا: مظاىر االستقرار الوظيفي

يعمموف  داخؿ المؤسسة التييمعب االستقرار الوظيفي دورًا ميمًا في فاعمية أداء العامميف 

لى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ورفع جودة مخرجاتيا، وال يمكف ألي مؤسسة إبيا، وبالتالي يؤدي ذلؾ 

دوف االىتماـ بمواردىا البشرية والمحافظة عمييا وتوفير كافة الظروؼ المبلئمة  أف تحقؽ نجاحاً 

ر لبلستقرار الوظيفي ( أربع مظاى32-19، ص2054الستقرارىا الوظيفي وقد ذكر منصور)

 لمعاميف وىي:

: لكي تحقؽ المنظمة قدرًا عاليًا مف االستقرار الوظيفي البد أف تماسؾ جماعة العمؿ - أ

تكوف جماعات العمؿ متماسكة ومتعاونة ومتكاتفة في ما بينيا، وأف تقمؿ مف حدة 

 التنافس والصراعات وذلؾ عف طريؽ فتح قنوات االتصاؿ الفعاؿ بيف أعضائيا، وأف

تقدـ ميتـ توزيع أدوار العمؿ كؿ حسب تخصصو وقدراتو، وتقديـ فرص متساوية ل
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لتمسؾ ببيئة العمؿ اوالترقي الوظيفي بيف األعضاء األمر الذي يدفع جماعات العمؿ 

 والمحافظة عمييا قدر المستطاع. 

: يعتبر شعور الموظؼ بالراحة النفسية الراحة النفسية والشعور باألماف الوظيفي  - ب

لى الصحة النفسية، وىي تأتي في إفي مف العوامؿ الميمة التي تؤدي ماف الوظيواأل

لوجية، فشعور المرتبة الثانية في سمـ االحتياجات لماسمو بعد إشباع الحاجات الفسيو 

ماف في وظيفة ينعكس إيجابًا عمى أدائو ويعتبر مؤشرًا عمى الموظؼ بالراحة واأل

 استقراره الوظيفي في منظمتو.

تخاذ القرارات اتنبع أىمية مشاركة الموظفيف في  :تخاذ القراراتااركة الفعالة في المش - ت

كثر قدرة عمى اتقيـ تنفيذ ىذه القرارات وىـ األىـ مف يقع عمى ع وفالموظف ءالكوف ىؤ 

حميا، تحديد ومعرفة المشاكؿ التي قد تواجييـ أثناء العمؿ، واختيار أفضؿ الطرؽ ل

ف عدـ مشاركة العماؿ في تخاذ ىذه القرارات يؤدي بالضرورة إلى الصراع وظيور ا وا 

داء، مما يشكؿ حالة مف عدـ االستقرار في منظمة المشكبلت وانخفاض مستوى األ

 (.2052العمؿ ) السفياني،

: ويقصد بيا الجيود المخططة والمنفذة لتنمية ميارات تخطيط وتنمية الموارد البشرية  - ث

وترشيد سموكيات األفراد العامميف بالمنظمة بما يعظـ مف فعالية أدائيـ ويحقؽ ذواتيـ 

وأىدافيـ الشخصية، وكذلؾ يساىـ في تحقيؽ االستقرار الوظيفي واالستقرار العاـ في 

 (. 2000المنظمة ) أبو النصر، 
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 مؤثرة في االستقرار الوظيفيمؿ الخامسًا: العوا

يرتبط االستقرار الوظيفي بمجموعة مف العوامؿ التي تتفاعؿ في ما بينيا بالرغـ مف التبايف 

أف ىذه العوامؿ ىي عبارة ( "2003مؿ في وظيفتو ويرى جبمي )في مدى تأثيرىا عمى استقرار العا

واالقتصادية التي تحدث نتيجة تفاعؿ نتاجية مؤشرات النفسية والفسيولوجية واإلعف مجموعة مف ال

و في مؤسستو"         ئممؤسسة، وتعمؿ عمى استقراره وبقاالموظؼ مع البيئة الداخمية والخارجية ل

ذا كانت مدرسة اإلدارة العممية قد ركزت عمى الجوانب المادية 42)ص وخاصة األجور (. وا 

ستقرار العماؿ في وظائفيـ فإف مدرسة ت المادية كونيا الوسيمة األساسية الآوالترقيات والمكاف

فراد، في حيف االجتماعية بيف جماعات العمؿ واألالعبلقات اإلنسانية قد ركزت عمى الجوانب 

لتحقيؽ الرضا الوظيفي الذي  ماف النفسي كوسيمةحة واألأىتمت مدرسة التحميؿ النفسي بتحقيؽ الرا

ه المدارس لمجموعة كبيرة مف االنتقادات لى االستقرار في العمؿ، وقد تعرضت ىذإيؤدي  هبدور 

كونيا أىتمت بجوانب معينة وأىممت الجوانب األخرى رغـ أىميتيا، لذلؾ كاف مف الضروري 

ف وجودىا داخؿ ية، أو اجتماعية، أو نفسية، ألالتركيز عمى مختمؼ الجوانب سواء أكانت ماد

(. ويمكف تحديد ىذه 2009يس، المؤسسة يوفر جو مف الراحة واالستقرار الوظيفي لمعماؿ )حم

 -الجوانب في ما يمي:

تكتسب الجوانب المادية أىمية كبيرة بالنسبة لمعامميف في أي  -:الجوانب المادية -1

مؤسسة ألنيا ترتبط بشكؿ مباشر بظروؼ وشروط العمؿ، وكذلؾ ترتبط باألجور، 

مف ذي يبذلو والترقيات، والعبلوات المالية التي يحصؿ عمييا العامؿ نظير الجيد ال

   -ما يمي ذكر لبعض ىذه العوامؿ:أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة. وفي
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حواؿ ذه العوامؿ في وجود مجموعة مف األوتتمثؿ ى -:العوامؿ الفيزيقية لمعمؿ -2

نيا أف توفر ألعممو والتي مف ش ئومؿ أثناء أداالتي تحيط بالعا الطبيعية والمادية

مثؿ توفر األجيزة والمعدات جو مريح ومرضي لمعامميف داخؿ المؤسسة 

والحواسيب الحديثة، واإلنارة الجيدة، وتوفر بيئة العمؿ النظيفة والصحية 

لى ذلؾ مف الظروؼ التي تمثؿ عامبًل مؤثرا ومشجعًا إوما ، (2008)شنيؽ،

 لئلبداع واالستقرار في العمؿ داخؿ المؤسسة.

ؿ نظير ما يبذلو مف يعتبر األجر المادي الذي يتقاضاه العام -:األجر المادي  - أ

جيد لو دور فعاؿ في مستوى االستقرار الوظيفي، فإذا شعر العامؿ أف نصيبو 

مف األجر الذي يحصؿ عميو يوازي الجيد الذي يبذلو فإف ذلؾ سيرفع مف مستوى 

رضاه واستقراره وذلؾ العتقاده أف المؤسسة عادلة معو مف حيث األجور، 

ر فإف ذلؾ جى ما يستحقو مف األيحصؿ العامؿ عموالعكس صحيح إذا لـ 

لى انخفاض الروح المعنوية لمعامؿ وبالتالي سيعيش في إسيشعره بالظمـ وسيؤدي 

 (.2009جو مف عدـ االستقرار )حميس، 

تعد الترقية مف الحوافز الميمة التي ترفع الروح المعنوية وتشعر  -الترقية:  - ب

ىي تدرج العامؿ في سمـ  ( "أف الترقية2003العماؿ بأىمية العمؿ، ويرى جبمي )

دة في التنظيـ اإلداري، وشغمو لمنصب ذي مستوى أعمى مصحوب بالزيا

رتفاع في المستوى اثار مادية ومعنوية، وقد يصاحبيا آالمسؤولية التي تنتج عنيا 

ألىمية الترقية عمى استقرار  (، ونظراً 41االقتصادي واالجتماعي لمعامؿ" )ص

الموظؼ فيجب عمى المؤسسة رسـ سياسة فعالة وعادلة لمترقي الوظيفي وقد ذكر 

ف المبدأ الرئيسي الذي يجب مراعاتو عند رسـ سياسة الترقية أ( "2008شنيؽ )
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بيدؼ استخداميا كحافز ىو أف يرتبط حصوؿ الشخص عمى الترقية لتحقيقو 

إذا لـ تتوفر أماـ العماؿ فرص ف(. 51اءة عالية" )صألعماؿ مميزة أو مستوى كف

نيـ سيتركوف العمؿ إة تتناسب مع مياراتيـ وقدراتيـ فالتدرج نحو مناصب وظيفي

 اويبحثوف عف مؤسسات تشبع ليـ حاجاتيـ الوظيفية، فالترقية تعطي العماؿ مزيد

  نتماء لممؤسسة التي يعمموف بيا. ء والشعور باالمف االستقرار والوال

مف أجؿ أف تحافظ المؤسسة عمى استقرار كوادرىا  -الجوانب االجتماعية: -2

، عمؿمنسانية المبلئمة لـ جو مف العبلقات االجتماعية واإلالبشرية البد أف توفر لي

يجب  نسانية والشخصية التيحي، اجتماعي بطبعو، لو حاجاتو اإلفاإلنساف كائف 

ليو عمى أنو  امتداد إوال ينظر  ،شباعيا والعناية بيا مف قبؿ أصحاب العمؿإ

، ويمكف ألي مؤسسة أف توجد بيئة اجتماعية سميمة مف (2009)حميس،  لآلالت

 -:اآلتيةخبلؿ االىتماـ بالجوانب 

نساف منذ بدء الخميقة، وتعتبر القيادة ظاىرة اجتماعية عرفيا اإلتعد  -القيادة: - أ

وىي أداة فعالة في مجاؿ ، مؤسسة ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا ألي مجتمع أو

العمؿ وتساعد عمى حؿ كثير مف المياـ والتعقيدات، وتعبر عف القدرة عمى التأثير 

( 2000في الناس مف أجؿ أف يتعاونوا لتحقيؽ ىدؼ يرغبوف فيو )أبو النصر، 

وي شعورىـ فالقيادة الناجحة تساعد عمى االنسجاـ والتفاىـ بيف أفراد الجماعة وتق

مر الذي يجعميـ يشعروف بالرضا والرغبة في االستمرار ستيـ األباالنتماء لمؤس

( "أف نمط القيادة السائد داخؿ المؤسسة يؤثر 2003والبقاء في العمؿ ويرى جبمي )

سمبًا أو إيجابًا ليس فقط عمى توازف المؤسسة، بؿ أيضًا عمى استقرار العماؿ في 

 (.40موف بيا" )صمينيـ، ووالئيـ وشعورىـ بالتقدير لممؤسسة التي يعم
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في التوجيو والتحفيز عمى العمؿ  دورًا بارزاً  يمعب اإلشراؼ الفع اؿ -اإلشراؼ:  - ب

لى تنمية وتحسيف الموارد البشرية إ بر عممية تعميمية وتدريبية تيدؼ  عتي   كونو  

ويعتبر المشرؼ ىو القائد الذي يحتؾ مباشرة بالموظفيف طواؿ مدة عمميـ ليوفر 

ويساعدىـ عمى التكيؼ مع عمميـ ويذلؿ ليـ الصعوبات التي  ليـ التدريب البلـز

نما يتجاوز ذلؾ قد تعترضيـ وال يقتصر دور المشرؼ عمى الجوا نب الفنية فقط وا 

لى معرفة الجوانب االجتماعية والنفسية لمموظفيف التي تساعده في القياـ بالتأثير إ

مى والء وانتماء عمى مرؤوسيو بما يضمف الوصوؿ لؤلىداؼ المرجوة ويحافظ ع

 (.2009واستمرار الموظفيف بالعمؿ في المؤسسة التي يعمموف بيا )حميس، 

مؤسسة ليا دور كبير في إيجاد إف عممية التواصؿ داخؿ وخارج ال -االتصاؿ:  - ت

مف االنسجاـ والتنسيؽ والتعاوف بيف األفراد، فالمسؤوؿ الناجح ىو الذي يفتح جو 

رة( بيف جميع مستويات العمؿ، ويسعى لتسييؿ قنوات اتصاؿ ) مباشرة وغير مباش

التواصؿ واالحتكاؾ بيف األفراد والجماعات ليضمف الحفاظ عمى العبلقات 

يـ داخؿ المؤسسة ياإلنسانية واالجتماعية ويعزز مستوى الرضا واالستقرار لد

( "فالعامؿ يفضؿ البقاء في المؤسسة التي يسودىا جو مف 2054)منصور، 

والتفاىـ وحب العمؿ، في حيف أنو يرغب في تغير المؤسسة التي  العبلقات الطيبة

 (. 48، 2003يسودىا سوء التفاىـ والكراىية وتنعدـ الثقة بيف أعضائيا" )جبمي،

ال تقتصر حاجات الموظفيف المينية عمى الجوانب المادية،  -:الجوانب النفسية -4

مة التي يحتاجيا لى الجوانب النفسية الميإحسب ولكف تتعداىا واالجتماعية ف

الموظؼ أثناء ممارستو لعممو فيـ بحاجو لبلحتراـ والتقدير واالىتماـ وتعزيز 

لى التوتر وعدـ االستقرار  إية، فعدـ توفر ىذه الحاجات تؤدي المكانة االجتماع
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لى التفكير في ترؾ العمؿ نيائيا في إازف داخؿ بيئة العمؿ وربما تؤدي التو و 

فيو متى  عف عممو وأكثر استقراراً  "فالفرد يكوف راضياً (، 2009المؤسسة )حميس،

مضمونًا يمكنو مف التقدـ في الوظيفة واكتساب  مينياً  عمـ أنو سيحقؽ لو مستقببلً 

 (.10، 2003الخبرات واالحتراـ والتقدير" )جبمي،

أىمية كبيرة لممؤسسات  يشكؿ االستقرار الوظيفي مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح أف

داء، رغب في تحقيؽ معدالت عالية مف األالتي تيتـ بالمحافظة عمى كوادرىا البشرية وتوالمنظمات 

وال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ العمؿ عمى توفير العوامؿ التي تؤثر عمى استقرار 

. وال يمكف بأي الموظفيف، سواء أكانت ىذه العوامؿ مادية، أو عوامؿ اجتماعية، أو عوامؿ نفسية

مة وضرورية حواؿ االستغناء عف أي عامؿ مف ىذه العوامؿ كونيا تشكؿ مجموعة ميحاؿ مف األ

مف االستقرار الوظيفي، فكمما كاف الجو السائد في المؤسسة يتميز  لمحفاظ عمى مستوى عاؿ  

لى تعزيز ثقتيـ بالمؤسسة، ورفع إوالمساواة بيف العامميف أدى ذلؾ بالتسامح والتعاوف والعدالة 

لدييـ، وفي حالة وية، وزيادة رضاىـ عف التنظيـ، وبالتالي تعزيز االستقرار الوظيفي روحيـ المعن

حد الجوانب المؤثرة عمى االستقرار الوظيفي لمعامميف، فإف ذلؾ يؤدي لتشجيع إىماؿ المؤسسة أل

 العامميف عمى ترؾ العمؿ والغياب والتسرب وبالتالي ضعؼ مستوى االستقرار الوظيفي بالمؤسسة. 
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 -:الدراسات السابقة
 -:الباحث في ىذا القسـ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوعي  الدراسة وىما تناوؿ

 الدراسات المتعمقة بدوافع االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا -المحور األوؿ:

 الدراسات العربية -أواًل:
التربية الرياضية في "دوافع التحاؽ الطمبة بكمية  دراسة كانت بعنواف (3111الزيود )أجرى 

دوافع التحاؽ الطبلب بكمية التربية الرياضية في  لمكشؼ عفىدفت ىذه الدراسة  جامعة اليرموؾ"

 ،جامعة اليرموؾ، وكذلؾ ىدفت لدراسة الفروؽ في دوافع االلتحاؽ تبعا لمتغير النوع االجتماعي

وقد استعاف باستبانة  وقاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، .والمستوى الدراسي

موزعة عمى خمسة محاور، قاـ بتوزيعيا عمى  فقرة( 63) معدلة كوسيمة لجمع البيانات تكونت مف

وطالبة، وقد أظيرت النتائج أف دوافع الطبلب كانت مرتبة  ( طالباً 32عينة عشوائية بمغ عددىا )

دوافع البدنية، الدوافع الشخصية، الدوافع االجتماعية، والدوافع المينية، والدوافع األكاديمية، تنازليا: ال

أي فروؽ ذات داللة إحصائية في دوافع التحاؽ  عدـ وجودكما أوضحت نتائج ىذه الدراسة 

 الطبلب تعزى لمتغيري الدراسة النوع االجتماعي، والمستوى الدراسي.

مبة دراسة بعنواف "دوافع التحاؽ الط (3111) والجعافرة والخرابشةاليباىبة  أجرىكما 

" وىدفت إلى معرفة دوافع التحاؽ الطبلب ببرامج ميرة عالية الجامعية ببرامج الماجستير في كمية األ

تعرؼ عمى أثر كؿ مف متغيرات لمىدفت كما  ،أىمية وتواتر ىذه الدوافع ودرجةالدراسات العميا 

، وقد االلتحاؽ دوافععمى الة االجتماعية ألفراد العينة والتخصص والعمر والحالنوع االجتماعي 

( 500عمى عينة مكونة مف ) تـ تطبيقيااستبانة المنيج الوصفي، وقاموا بإعداد  استخدـ الباحثوف

وقد أظيرت النتائج أف دوافع التحاؽ الطمبة ببرامج الماجستير في الكمية كانت مرتبة  ،طالب وطالبة
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: الدافع العممي والدافع الميني والدافع النفسي والدافع االقتصادي والدافع يأتيكما  لياً تناز 

حصائية بالنسبة لمدافع النفسي والدافع إنت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة االجتماعي. كما بي

حصائية بيف إتظير الدراسة أي فروؽ ذات داللة نو لـ أالجتماعي لصالح الطالبات في حيف ا

 لى التخصص أو العمر أو الحالة االجتماعية.إالدوافع تعزى سطات متو 

دوافع التحاؽ الدارسيف بجامعة القدس المفتوحة في "بعنواف  بدراسة (3118ربايعة )وقاـ 

 ،ىدفت لمتعرؼ عمى دوافع التحاؽ الطبلب بجامعة القدس المفتوحة "ضوء عدد مف المتغيرات

باختبلؼ متغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، والوضع مدى اختبلؼ ىذه الدوافع معرفة و 

وقاـ بإعداد  حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي الميني، ومكاف الدراسة والبرنامج األكاديمي.

وطالبة. وقد  اً ( طالب463كأداة لجمع البيانات تـ توزيعيا عمى عينة مف الطبلب بمغت ) استبانة

: الدوافع األكاديمية، الدوافع تيكاآلب كانت مرتبة تنازليا افع الطبلأظيرت النتائج أف دو 

االجتماعية، الدوافع االقتصادية، الدوافع السياسية، الدوافع الشخصية، كما بينت الدراسة عدـ وجود 

مكاف و الحالة االجتماعية، و كؿ مف النوع االجتماعي، عمى متغيرات فروؽ ذات داللة إحصائية 

أوضحت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في حيف، لمدراسةاديمي كالسكف، والبرنامج األ

 سنة. (24)الفئات العمرية األقؿ مف تعزى لمتغير عمر الدارس ولصالح 

دراسة بعنواف "فاعمية االلتحاؽ بالدراسات العميا في سمطنة  (3116العريمي ) كما أجرى         

ؽ الطبلب بالدراسات العميا، وما الحقيقية مف وراء التحاسباب عف الدوافع واأل لمكشؼع ماف" ىدفت 

ذا كانت ىذه الدوافع تختمؼ باختبلؼ النوع االجتماعي والحالة الدراسية لمطالب، وقد استخدـ إ

 ( طالباً 60) عمى عينة مف الطبلب بمغ عددىاالمقابمة المعمقة  المنيج الوصفي وطبؽ الباحث

ماجستير( مف مختمؼ الكميات والجامعات في سمطنة ع ماف وخارجيا وذلؾ  دكتوراه،وطالبة )
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سباب لى أف الدوافع واألإغرض ، وقد توصمت الدراسة باالستعانة باستمارة المقابمة المعدة ليذا ال

االقتصادية واالجتماعية كانت وراء االلتحاؽ بالدراسات العميا وأف الدوافع الشخصية والذاتية جاءت 

كما أشارت . لمعرفية جاءت في المرتبة الثالثةسباب الثقافية وابة الثانية في حيف أف األفي المرت

لى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي وخاصة في الدوافع إالدراسة 

 الشخصية واالقتصادية واالجتماعية لصالح فئة الذكور.

ىدفت لمعرفة دوافع تقدـ الطبلب  (3116جي )عبد الباقي وفريد وخفاوفي دراسة أجراىا 

ومعرفة مدى اختبلؼ  ،ؽالبللتحاؽ بكميات وأقساـ التربية الرياضية في جامعتي بابؿ والقادسية بالعر 

ستخدـ الباحثوف االستبانة كأداة لجمع البيانات ابلؼ متغير النوع االجتماعي، وقد ىذه الدوافع باخت

واستخدموا المنيج الوصفي المسحي ليذه  وطالبة ( طالباً 544مف عينة الدراسة التي تكونت مف )

. وقد كشفت الدراسة أف الدوافع الصحية والبدنية حصمت عمى المرتبة األولى تمتيا الدوافع الدراسة

األكاديمية والمينية، في حيف جاءت الدوافع االجتماعية في المرتبة األخيرة، كما بينت الدراسة عدـ 

داللة إحصائية في دوافع الطبلب تعزى لمتغير النوع االجتماعي عمى مجالي وجود فروؽ ذات 

الدوافع األكاديمية والمينية، والدوافع الصحية والبدنية، في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة 

 إحصائية بيف الجنسيف في مجاؿ الدوافع االجتماعية ولصالح الطالبات.

تعرؼ عمى دوافع التحاؽ الطبلب بأقساـ ىدفت لمفقد  (3115دراسة أبو طالع )أما 

التربية الرياضية في كميات فمسطيف الحكومية. وتحديد أثر متغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، ونوع 

وتـ  .الكمية التي يدرس بيا الطبلب، والبرنامج الدراسي، والمستوى الدراسي لمطبلب الممتحقيف

عمى عينة عشوائية  كأداة لجمع البيانات ستبانةقاـ الباحث بتطبيؽ ااستخداـ المنيج الوصفي، و 

جميع في كانت كبيرة جدا  عينة الدراسة دوافعوطالبة. أظيرت نتائجيا أف  الباً ( ط501بمغت )
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مجاالت الدراسة وأف الدوافع البدنية والصحية جاءت في المرتبة األولى، كما أظيرت الدراسة عدـ 

لتحاؽ الطبلب تعزى لمتغيرات كؿ مف النوع ذات داللة إحصائية في دوافع ا فروؽ وجود

االجتماعي، ونوع الكمية، في حيف كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في دوافع الطبلب تعزى 

، و طبلب لمتغير البرامج الدراسية لصالح  في متغير كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الدبمـو

 األولى.المستوى الدراسي، تميؿ لصالح طبلب السنة 

دراسة بعنواف "دوافع االلتحاؽ بالدراسات العميا لدى طمبة  (3114وكذلؾ أجرى العمري )        

ىدفت " 2006-2002العميا لمعاـ الدراسي  الجامعات الحكومية األردنية كما يراىا طمبة الدراسات

ودرجة  في الجامعات الحكومية األردنية، عمى دوافع الطبلب لبللتحاؽ بالدراسات العميا لمتعرؼ

أىمية وتواتر ىذه الدوافع في المجاالت النفسية والثقافية والعممية واالقتصادية وأثرىا عمى كؿ مف 

 المنيج الوصفي واستخدـ وقد استخدـ الباحث .ونوع الدراسة ،والعمر متغيرات النوع االجتماعي،

أظيرت قد وطالبة، و  اً ( طالب100عينة بمغت ) عمىيقيا لجمع البيانات قاـ بتطباالستبانة كأداة 

: مرتبة تنازلياً جاءت ردنية العالي في الجامعات الحكومية األ النتائج أف دوافع االلتحاؽ بالتعميـ

الدوافع النفسية، الدوافع الثقافية، الدوافع العممية، الدوافع االقتصادية، والدوافع االجتماعية. كما 

لى متغير إتعزى  أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية وجود عدـبينت الدراسة 

 نوع الجامعة التي يدرس بيا الطالب.و العمر، و  ،كاديميالمستوى األو  ،النوع االجتماعي

دوافع التحاؽ الطبلب ببرامج الدراسات العميا تحت عنواف "بدراسة  (3113قاـ صبيحات )و 

ت العميا في ىدفت لمتعرؼ عمى دوافع التحاؽ الطبلب ببرامج الدراسافي الجامعات الفمسطينية" 

وتحديد أثر كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، والتخصص ومكاف السكف،  الجامعات الفمسطينية

المنيج الدوافع، وقد استخدـ الباحث  ىذه والوظيفة، والحالة االجتماعية، ومستوى الدخؿ عمى
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االستبانة لجمع البيانات والمعمومات وقاـ بتطبيقيا عمى عينة  ادوقد قاـ بإعدالوصفي المسحي 

وطالبة. وأظيرت نتائج الدراسة أف دوافع الطبلب لبللتحاؽ ببرامج  اً ( طالب429مكونة مف )

الدافع الميني، الدافع العممي، الدافع النفسي، الدافع   -الدراسات العميا كانت مرتبة تنازليًا:

الدراسة وجود فروؽ ذات داللة  بينت نتائجلة، الدافع االجتماعي. كما االقتصادي، دافع البطا

كذلؾ وجود فروؽ سنة، و  (21) قؿ مفالح الفئات العمرية األصمر ولالع لمتغيرإحصائية تعزى 

متغير الوظيفة كذلؾ عمى متغير النوع االجتماعي ولصالح فئة اإلناث، و ذات داللة إحصائية عمى 

متزوجيف )أعزب(، الغير تغير الحالة االجتماعية ولصالح الحكومي، وم الحالية ولصالح الموظؼ

شيكؿ. كما أظيرت النتائج عدـ وجود  (5100)ي الدخؿ األقؿ مف و ولصالح ذ ،ومتغير الدخؿ

 فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لبقية متغيرات الدراسة.

اؽ ببرامج التأىيؿ ىدفت لمعرفة دوافع االلتح (3113حسف والنبياف ) وفي دراسة أجراىا

التربوي بكمية التربية بجامعة السمطاف قابوس، ومعرفة ما إذا كانت ىذه الدوافع تختمؼ باختبلؼ 

المنيج  افالتخصص والحالة االجتماعية، ومقر السكف، والنوع االجتماعي، وقد استخدـ الباحث

عمى ثبلثة مجاالت، وقاـ ( فقرة موزعة 28االستبانة كأداة لجمع البيانات مكونة مف )و  الوصفي

وطالبة موزعيف حسب متغيرات  ( طالباً 223بتوزيع االستبانة عمى عينة عشوائية بمغت ) افالباحث

: تيعمى النحو اآل ياً ف دوافع الطبلب جاءت مرتبة تنازلأ إلىالدراسة. وكشفت نتائج ىذه الدراسة 

 عدـ وجودتماعي، كما أوضحت الدراسة الدافع التعميمي والثقافي، الدافع االقتصادي، والدافع االج

 اللتحاؽ ببرامج التأىيؿ التربوي.لمتغيرات الدراسة عمى دوافع ا تعزى فروؽ ذات داللة إحصائية

وافع التحاؽ الطمبة د"في دراستيـ التي كانت بعنواف  (1887وقد وجد السعود وبطاح )

والتي ىدفت لتقصي دوافع الطمبة لبللتحاؽ  "ردنية مف وجية نظرىـىمية األبالجامعات األ
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ردنية ومعرفة أثر كبل مف المتغيرات النوع االجتماعي والجنسية ونوع الكمية ىمية األجامعات األبال

مكونة مف عشريف فقرة  استبانة فييا والمستوى الدراسي عمى دوافع الطبلب، والتي استخدـ الباحثاف

ب نتائج ىذه الدراسة أف الدوافع التي حدت بالطبلأظيرت قد مجاالت، و  ةربعأتوزعت عمى 

)الدوافع المعرفية، والدوافع  كاآلتي:ىميتيا أردنية ترتبت حسب ىمية األلبللتحاؽ بالجامعات األ

الدراسة عدـ وجود أثر ذات داللة االجتماعية، والدوافع الخاصة، والدوافع االقتصادية( كما بينت 

، والجنسية، ونوع الكمية، في تصنيؼ الطمبة ليذه االجتماعي النوعحصائية  لمتغيرات كبل مف إ

 ما يتعمؽ بالدوافع االجتماعية.ثر فيينما كاف لممستوى الدراسي بعض األالدوافع، ب

لى معرفة دوافع التحاؽ الطبلب بكمية تأىيؿ المعمميف إىدفت  فقد  (1885دراسة قطامي )أما 

االجتماعي، والمعدؿ التراكمي، والتخصص في الكمية، العالية ومعرفة أثر كؿ مف متغيرات النوع 

وطالبة، تـ  ا( طالب481عمى دوافع الطبلب. وقد طبؽ الباحث استبانة عمى عينة مكونة مف )

وقاـ باستخداـ  اف وأربد باألردف.ية تأىيؿ المعمميف العالية في عم  اختيارىـ بطريقة عشوائية مف كم

كانت مف أعمى  ةت النتائج أف دوافع اإلنجاز والدوافع العمميوقد بين المنيج الوصفي في الدراسة،

الدوافع التي حدت بالطبلب لبللتحاؽ بالدراسة في كمية تأىيؿ المعمميف العالية، كما أظيرت النتائج 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متغيرات كؿ مف النوع االجتماعي ولصالح فئة الذكور، 

كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الح ذي التحصيؿ المرتفع، و ومتغير المعدؿ التراكمي ولص

 دبية.لصالح التخصصات األتميؿ ظيفي، و التخصص الو في متغير 

دوافع االلتحاؽ بالتعميـ الجامعي لدى " بعنواف (1883وفي دراسة قاـ بيا الحراحشة )         

الجامعي لدى طمبة جامعة اليرموؾ معرفة دوافع االلتحاؽ بالتعميـ لىدفت  "طمبة جامعة اليرموؾ

كاديمي ومستوى الدخؿ يف والمستوى األوأثر متغيرات كؿ مف النوع االجتماعي ومستوى تعمـ الوالد
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 باالستعانة بالمنيج الوصفي، وقاـ قامة، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحثالشيري لؤلسرة ومكاف اإل

 اً ( طالب012) عينة مف الطبلب بمغت عمى بتوزيعيا كأداة لجمع البيانات قاـ بتطوير استبانة

وأظيرت النتائج أف دوافع االلتحاؽ كانت مرتبة ترتيبا تنازليًا  .وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية

الدافع االقتصادي، كما أظيرت و  ،افع النفسية والدوافع االجتماعية: الدوافع العممية والدو كاآلتي

ؽ بالتعميـ إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لدوافع االلتحاالدراسة وجود فروؽ ذات داللة 

لنوع االجتماعي ومستوى الدخؿ لؤلسرة، والكمية، ومستوى تعمـ الوالديف، االجامعي تعزى لكؿ مف 

ية تعزى لمكاف السكف والمستوى كما أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائ

 .كاديمياأل

 ة الدراسات األجنبي -ثانيًا:

 شيادة عاليةدوافع الطبلب لمحصوؿ عمى "دراسة بعنواف  (Nicole,2013أجرى نيكوؿ )

دوافع الطبلب المسجميف في برنامج   التعرؼ عمىكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة  "في التمريض

البكالوريوس لمممرضيف مف خبلؿ دراسة العوامؿ التي تؤثر عمى توجيات الطبلب في االلتحاؽ 

مريكية الواليات المتحدة األبالتعميـ الجامعي، تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طبلب جامعة رواف ب

كترونية لجمع االستبانة االلو  المنيج الوصفي وطالبة ، قاـ الباحث باستخداـ اً ( طالب200) بمغت

 عممي والحصوؿ عمى مؤىؿ جامعي عاؿ  نتائج الدراسة أف التقدـ ال ت. وقد أوضحوتحميميا البيانات

واصمة الدراسة، كما أوضحت الدراسة أف الخبرات السابقة في العمؿ لـ مكاف ىو الدافع الرئيسي ل

 يكف ليا تأثير عمى دوافع الطبلب.

كانت بعنواف  (Roness & Smith, 2009 رونيس وسميث ) راسة أجرىاوفي د

ىدفت لمتعرؼ عمى دوافع  "دوافع الطبلب لمحصوؿ عمى شيادة في الدراسات العميا في التعميـ"
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الطمبة لمحصوؿ عمى شيادات عميا ليصبحوا معمميف في المستقبؿ، وقد أجرى الباحثاف الدراسة 

( طالبًا وطالبة وذلؾ في بداية 286لنرويجية بمغ عددىـ )عمى مجموعة مف طبلب الجامعات ا

وقد أظيرت نتائج تحميؿ  المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  باستخداـوقاـ  التحاقيـ بالدراسة،

كثر األ افاالقتصادي كانا ىما الدافع االستبانات المستخدمة لجمع البيانات أف الدافع العممي والدافع

لمواصمة الدراسة في مجاؿ التعميـ، وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى المزيد مف قوة لدى الطبلب 

بدراسة عمى نفس العينة  في( قاـ نفس الباحث2050، وفي عاـ )الخيارات الحقيقية في سوؽ العمؿ

السابقة مف الطبلب تحت عنواف " استقرار الدوافع خبلؿ تدريب المعمميف" ىدفت لمتعرؼ عمى مدى 

 النتائج تسات العميا في التعميـ، وقد أشار افع لدى المعمميف بعد التحاقيـ بالدراثبات واستقرار الد

كما بينت  إلى أف حصوؿ الطبلب عمى شيادات عميا يحقؽ  طموحاتيـ وتوقعاتيـ المستقبمية،

 الدراسة ثبات واستقرار الدوافع لدى المعمميف الدارسيف.

بدراسة ىدفت لمتعرؼ عمى   (Hanen&Silver,2003)حنييف وسمفر ف كما قاـ الباحثا

الدوافع والحوافز التي حدت بالطبلب لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في جامعات المممكة المتحدة، 

وكذلؾ معرفة أثر كؿ مف متغيرات النوع االجتماعي، والعمر، ونوع الكمية التي يدرس بيا الطالب 

تـ توزيعيا  االستبانة كأداة لجمع البياناتو  اف المنيج الوصفي عمى ىذه الدوافع. وقد استخدـ الباحث

( طالبًا وطالبة. وقد أظيرت النتائج أف الدوافع العممية 5208عينة الدراسة التي بمغ عددىا ) عمى

والمعرفية، والرغبة في تطوير وتحسيف الميارات المينية، وتوسيع المعارؼ االجتماعية مف خبلؿ 

سباب التي دفعت بالطبلب لبللتحاؽ د خبلؿ فترة الدراسة كانت أىـ األدالتعرؼ عمى أشخاص ج

ببرامج الدراسات العميا في الجامعات البريطانية، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات 

وع داللة إحصائية في دوافع الطبلب تعزى لمتغيرات كؿ مف النوع االجتماعي، أو العمر، أو ن

 يا الطالب.الكمية التي يدرس ب
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وكانت بعنواف "دوافع الطبلب لبللتحاؽ  ( Williams,1996ويميمز ) وفي دراسة أجراىا 

سباب عودة الطبلب الذكور لمواصمة دراساتيـ أالعميا" ىدفت لمتعرؼ عمى دوافع و ببرامج الدراسات 

بتصميـ استبانة كأداة  وقاـ وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة العميا،

. أظيرت طالباً  (661لجمع البيانات وقاـ بتطبيقيا عمى عينة مف الطبلب الذكور بمغ عددىـ )

نتائج ىذه الدراسة أف الدوافع المينية والدوافع المعرفية كانت مف أىـ الدوافع واألسباب التي حدت 

باب والدوافع االجتماعية أقؿ أىمية سالدراسات العميا، في حيف كانت األبالطبلب لبللتحاؽ ببرامج 

 بالنسبة لمطبلب.

 الدراسات المتعمقة باالستقرار الوظيفي -:المحور الثاني

 الدراسات العربية  -أواًل:
ىدفت لمتعرؼ عمى مستوى  دراسة (3113الكندي ) في مجاؿ االستقرار الوظيفي أجرى

ساسي بمحافظة الداخمية في سمطنة األيف الوافديف في مدارس التعميـ الرضا الوظيفي لدى المعمم

)النوع االجتماعي، والمسمى الوظيفي، والمؤىؿ العممي،  متغيراتعماف، وكذلؾ التعرؼ عمى أثر 

 ، وقاـ بإعدادالمنيج الوصفي لرضا الوظيفي، وقد استخدـ الباحثاالت وسنوات الخبرة( عمى مجا

جمع البيانات والمعمومات االستقرار الوظيفي كأداة لمجاؿ مف ستة مجاالت مف بينيا  استبانة مكونة

. وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف مستوى ة( معممًا ومعمم200مى عينة بمغت )قاـ بتطبيقيا عو 

االستقرار الوظيفي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة، كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات 

الوظيفي تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي، والمسمى الوظيفي، داللة احصائية في مستوى االستقرار 

 والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة.
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كانت بعنواف "االستقرار الوظيفي وعبلقتو بأداء العامميف  بدراسة (3113منصور )كما قاـ 

داء الوظيفي عبلقة بيف االستقرار الوظيفي واأللى كشؼ الإىدفت ىذه الدراسة  في القطاع الخاص"

في مؤسسات القطاع الخاص ومعرفة مدى تأثير العوامؿ االجتماعية، واالقتصادية، والمالية، عمى 

المبلحظة المباشرة، والمقاببلت المنيج الوصفي واستعاف بىذيف المتغيريف وقد قاـ الباحث باستخداـ 

 عامبلً  (16)التي بمغ عددىا لجمع البيانات مف عينة الدراسة و  مختمفة الحرة، واالستبانات، كأدوات

صائية بيف وعاممة. وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود عبلقة ارتباطية موجبة وذات داللة إح

 داء الوظيفي.االستقرار الوظيفي واأل

ثر االستقرار في األداء أبعنواف "فقد كانت دراستيـ  (2056) عذاري و إسماعيؿأما 

" ىدفت لمتعرؼ عمى موضوع االستقرار الوظيفي المؤسسات التعميميةت المالية في التنظيمي لموحدا

وأثره في مستوى األداء التنظيمي لموحدات المالية مف خبلؿ تحميؿ مفيوـ االستقرار وأىميتو 

وقد استخدـ الباحثاف المنيج  وجيات نظر الباحثيف المختمفة عنو،و  عمى مكوناتو وأبعادهوالتعرؼ 

لجمع البيانات،  ةرئيس ةلباحثاف استمارة االستبانة كوسيموقد اعتمد ا داؼ،الوصفي لتحقيؽ ىذه االى

وقاـ الباحثاف بتوزعيا عمى موظفي الوحدات المالية في ك ميات جامعة ميساف والمعيد التقني في 

( استمارة فقط، وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة 63( استمارة موزعة تـ استرداد )40العمارة وبواقع )

تقرار الوظيفي ومف خبلؿ المتغيرات المستقمة الرئيسة ترتبط بعبلقة إيجابية ومعنوية بمستوى أف االس

 األداء التنظيمي لموحدات المالية في المؤسسات التعميمية.

ىدفت لمتعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى  دراسة (3113المشيخي )كما أجرى 

ر، ومعرفة أثر كؿ مف المتغيرات والتعميـ بمحافظة ظفااإلدارييف العامميف بالمديرية العاممة لمتربية 

الخبرة، والنوع االجتماعي، والمسمى الوظيفي، والعمر، والمؤىؿ الوظيفي( عمى مجاالت الرضا )
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 المنيج الوصفي واستخدـ الوظيفي ومف ضمنيا االستقرار الوظيفي. وقد قاـ الباحث باستخداـ

( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت مف بينيا االستقرار الوظيفي، وقاـ 60استبانة مكونة مف )

( موظفًا وموظفة، وقد أظيرت نتائج ىذه 253بتطبيقيا عمى عينة مف الموظفيف بمغ عددىـ )

الدراسة أف مستوى االستقرار الوظيفي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة، كما أظيرت 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مستوى االستقرار الوظيفي تعزى لمتغيرات  الدراسة عدـ

 الدراسة )الخبرة، والنوع االجتماعي، والمسمى الوظيفي، والعمر، والمؤىؿ الوظيفي(.

متعرؼ عمى تأثير الحوافز المادية والمعنوية لىدفت  (3113اليازيد ) وفي دراسة أجراىا

باستخداـ الباحث ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ ار بالعمؿ في المؤسساتعمى رغبة العامميف في االستمر 

 عامبلً ( 94). وقاـ بتوزيع استبانة كأداة لجمع البيانات عمى عينة بمغ عددىا المنيج الوصفي

ىمية والتأثير القوي لمحوافز المادية والعبلوات قد كشفت نتيجة ىذه الدراسة عف األوعاممة. و 

وافز المعنوية في رغبة العامميف باالستمرار بالعمؿ، كما أظيرت النتائج والمكافئات مقارنة بالح

والرغبة في  المادية والمعنوية حصائية بيف الحوافزإبلقة ارتباطية موجبة وذات داللة وجود ع

حصائية في مستوى إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إرار الوظيفي، كما أشارت الدراسة االستق

 تعزى لمتغير نوع الوظيفية التي يشغميا العامؿ.االستقرار الوظيفي 

ىدفت لمعرفة العبلقة بيف الوالء التنظيمي والرضا  دراسة (3111الناعبي ) كما أجرى

ساسي في سمطنة عماف، ولتحقيؽ ىذا رس الحمقة الثانية مف التعميـ األالوظيفي لدى مديري مدا

مف ة توزعت عمى أربعة محاور وىي )األفقر  (33)اليدؼ قاـ الباحث بإعداد استبانة مكونة مف 

توزيعيا عمى عينة عشوائية بمغ ب اـشراؼ، وطبيعة العمؿ(. وقفز، واإلواالستقرار الوظيفي، والحوا

وقد  وقاـ باستخداـ المنيج الوصفي، .مدير ومديرة، في ثبلث محافظات تعميمية (500)عددىا 
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مف واالستقرار الوظيفي لعينة الدراسة جاء بدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج أف مستوى األ

 الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي.حصائية بيف إعف وجود عبلقة موجبة وذات داللة كشفت الدراسة 

 الرضا عنواف " محدداتب (2009) الصمادي والرواشدةكؿ مف وفي دراسة أجراىا          

ىدفت إلى الكشؼ عف  مستوى الرضا  "األردف في الموانئ مؤسسة في الوظيفي واالستقرار

 موظفًا وموظفة، (280بمغ عددىـ )  واالستقرار الوظيفي لعينة مف الموظفيف في مؤسسة الموانئ

ة لجمع البيانات وبعد استخداـ االستبانة كأداب قاماو  ،استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميميوقد 

حصائية قوية بيف بيئة العمؿ إيجابية ذات داللة إعبلقة ارتباط  حصائي تبيف وجودالتحميؿ اإل

والرئيس المباشر، واستخداـ الموظؼ لمياراتو ومستوى الرضا واالستقرار الوظيفي. أما بالنسبة 

لمعبلقة بيف اإلدارة العميا والحوافز المقدمة ومستوى الرضا واالستقرار الوظيفي فقد كانت سمبية، كما 

لدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االستقرار الوظيفي تعزى أظيرت نتائج ا

 لمتغيرات النوع االجتماعي، والعمر، ونوع الوظيفة .  

بعنواف "الترقية الوظيفية واالستقرار الميني"  ىدفت ىذه دراسة  (3115جبمي )وأجرى 

واالستقرار الميني لدى العامميف في المؤسسات الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الترقية الوظيفية 

وقد استخدـ الباحث  وقاـ باستخداـ المنيج الوصفي لتحقيؽ ىذا اليدؼ. الصناعية المختمفة

مجموعة مف األدوات لجمع البيانات منيا المبلحظة المباشرة، والمقابمة، والرجوع لموثائؽ 

عاممة. وقد ( عامبًل و 90ى عينة بمغت )والسجبلت، وكذلؾ االستبانات، التي قاـ بتطبيقيا عم

لى وجود عبلقة موجبة وذات داللة إحصائية بيف حصوؿ العامؿ عمى إتوصمت نتائج الدراسة 

ناث مف فئة اإل اً الترقية الوظيفية واالستقرار الميني، كما بينت الدراسة أف فئة الذكور أكثر استقرار 

 حسب عينة الدراسة.



  

55 
 

التمكيف الوظيفي لدى القيادات األكاديمية "دراسة بعنواف  (3115)العساؼ  وكذلؾ أجرى        

في الجامعات األردنية العامة وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء 

يادات ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف مستوى التمكيف الوظيفي لدى الق "ىيئاتيا التدريسية

ضاء ىيئة التدريس في ردنية ومستوى االستقرار الوظيفي لدى أعالجامعات األاألكاديمية في 

ردنية استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات تـ تطبيقيا عمى عينة عشوائية الجامعات األ

ظيرت النتائج أف االستقرار الوظيفي الطوعي لدى ىيئات أ( مف أعضاء ىيئة تدريس و 145مغت )ب

جامعات األردنية العامة كاف مرتفعا، كما أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية وذات التدريس في ال

كاديمية في الجامعات التمكيف الوظيفي لدى القيادات األداللة إحصائية بيف مستوى ممارسة 

 األردنية العامة، واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس فييا.

لى تحميؿ العوامؿ المؤثرة في إفي دراستو التي ىدفت  (3114في حيف وجد الربايعة )

ردف ة في مستشفيات وزارة الصحة في األاالستقرار الوظيفي مف وجية نظر الكوادر الصحية العامم

االستبانة كأداة لجمع البيانات،  المنيج الوصفي وكذلؾ قاـ باستخداـ ستخدـ فييا الباحثاوالتي 

ردنية بمغ عامميف بمستشفيات وزارة الصحة األية مف الموظفيف الوقاـ بتطبيقيا عمى عينة عشوائ

أف درجة االستقرار الوظيفي لدى الموظفيف كانت بدرجة متوسطة،  موظفًا وموظفة (664عددىا )

كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات العامميف نحو االستقرار الوظيفي 

 اف العمؿ.ى لممتغيرات، العمر، مكتعز 
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 جنبية : الدراسات األثانياً 

دراسة بعنواف "أنماط االستقرار الوظيفي في الميف  (Brochu,2010)بروشو  أجرى

خيرة في االستقرار الوظيفي سباب التغيرات األأيدة" ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف الكندية الجد

الرئيسية لمسح القوى العاممة الكندي. وقد أعتمد الباحث في جمع البيانات عمى السجبلت والممفات 

لؼ أ (41)( حيث شمؿ المسح ما يقارب مف 2050 – 5900نشطة سوؽ العمؿ بيف عامي )أفي 

أظيرت النتائج أف  وقد ة،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراس أسرة كندية،

نماط المينية في ، وأف األ5990االستقرار الوظيفي في كندا كاف في عاـ  رتفاعابداية مبلحظة 

ت نتائج ىذه الدراسة أف شريحة لى مزيد مف االستقرار الوظيفي، كما بينإديد تدفع عماؿ الجاأل

 ندا.في جميع الفئات العمرية في ك اً ناث المتعممات أكثر استقرار اإل

وسمفانس و فاجي  بيرجبارت  جرائيا ثبلثة باحثوف مف النرويجبإ قاـ دراسةوفي 

Bratberg&salvanes&vaage,2010)) " ىدفت ؟ىؿ االستقرار الوظيفي منخفضبعنواف "

وقد  (2002و5983)الدراسة لتحميؿ التغيرات في االستقرار الوظيفي في النرويج بيف عامي 

سنة ( 11-53)استخدـ الباحثوف مجموعة البيانات في السجبلت السكانية لجميع األفراد مف سف

، وقاـ 2002وحتى عاـ  في 5983عمى األقؿ خبلؿ الفترة  ةلذيف كانوا يعمموف لمدة سنة واحدا

وجد تغير الباحثوف باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي في دراستيـ، وقد بينت نتائج الدراسة أنو ال ي

. 2002-5983كبير وواضح في معدالت االستقرار الوظيفي لمعماؿ في النرويج خبلؿ الفترة مف 

الت داالستقرار الوظيفي يزيد مف مع انخفاضكما أظيرت النتائج عدـ وجود مؤشرات تدؿ عمى أف 

 فراد مف عينة الدراسة.البطالة بيف األ
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كانت بعنواف "تطوير  االستقرار  بدراسة (Heisz, eta 2002 خروف )آقاـ ىيزز و و 

الوظيفي ومقارنتيا بالواليات المتحدة" ىدفت لتحميؿ وتطوير االستقرار الوظيفي في كندا خبلؿ الفترة 

حصائيات الصادرة مف القوى وف باالعتماد عمى البيانات واإل( وقد قاـ الباحث2005 – 5903)

 نتائج ىذه وقد بينت خداـ المنيج الوصفي لمدراسة،وقاموا باست العاممة الكندية خبلؿ الفترة المحددة،

( 5990 –5983الدراسة وجود تدني في االستقرار الوظيفي لدى العامميف في الفترة بيف عامي )

رتفاع اما بينت الدراسة وفي فترة التسعينيات بدأ االستقرار الوظيفي الكندي في االرتفاع تدريجيا، ك

كندا مقارنة بنسبة االستقرار الوظيفي في الواليات المتحدة خبلؿ معدؿ نسبة االستقرار الوظيفي في 

ناث في كؿ مف كندا والواليات مستوى االستقرار الوظيفي لدى اإل ىذه الفترة، وأوضحت الدراسة أف

لدى الذكور، كما بينت الدراسة أف  الوظيفي المتحدة االمريكية كاف أعمى مف مستوى االستقرار

ميف مما وذلؾ لكثرة الطمب عمى العام بيف الدوؿ االستقرار الوظيفي ينخفض مع االنفتاح االقتصادي

 لى أخرى.إيدفعيـ لمتنقؿ مف وظيفة 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

لدراسة دوافع ا بية واألجنبية التي تناولت موضوعبعد االطبلع عمى الدراسات السابقة العر 

االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا واالستقرار الوظيفي، اتضح أف ىناؾ اىتمامًا كبيرًا بموضوع 

الدراسة؛ لما قد يترتب عميو مف نتائج تنعكس إيجابًا أو سمبًا عمى أداء مجتمع الدراسة، وقد 

 -:اآلتيةاستخمص الباحث مف ىذه الدراسات النتائج 

  اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع دوافع التحاؽ الطبلب

)الدوافع العممية، والدوافع المينية،  اآلتية:ببرامج الدراسات العميا في بحث المجاالت 

 اليباىبة والجعافرةوالدوافع النفسية، والدوافع االجتماعية، والدوافع االقتصادية( كدراسة 
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(، ودراسة السعود وبطاح 2002(، وحسف والنبياف)2001(، والعمري )2050) والخرابشة

عبد ، ودراسة (2055دراسة كؿ مف الزيود )(،. وأضافت 5994(، والحراحشة )5998)

كما أضافت دراسة لى مجاالت الدوافع السابقة، إ ( الدوافع الصحية2000الباقي وفريد )

إلييا دافع  فقد أضافت (2004صبيحات )أما دراسة ، ( الدوافع السياسية2009ربايعة )

(، 2054. وفي موضوع االستقرار الوظيفي اتفقت دراسة كؿ مف الكندي )البطالة

( تضميف االستقرار الوظيفي ضمف مجاالت الرضا 2050(، والناعبي )2052والمشيخي )

 الوظيفي.

 ببرامج الدراسات وأثر كؿ  ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى تحديد دوافع التحاؽ الطبلب

صص(، وقد )النوع االجتماعي، العمر، الوظيفة، والتخ تية:المتغيرات الديموغرافية  اآل مف

ليو ىذه الدراسات مف نتائج عدـ وجود توافؽ حوؿ ترتيب إاتضح مف خبلؿ ما توصمت 

دوافع االلتحاؽ حسب أىميتيا، وكذلؾ عدـ وجود توافؽ في أثر المتغيرات الديموغرافية 

لى إتقرار الوظيفي، األمر الذي يدعو سلبل وكذلؾ الحاؿ بالنسبةعمى دوافع االلتحاؽ، 

 دراسات الجديدة في ىذا المجاؿ.الإجراء مزيد مف 

 نيكوؿ  تفقت نتيجة الدراسة الحالية مع معظـ نتائج الدراسات السابقة، كدراسةا

(Nicole,2013)(، ودراسة رونيس وسميث 2050) اليباىبة والجعافرة والخرابشة ، ودراسة

(Roness & Smith,2009ودراسة السعود وبط )( ودراسة قطامي 5998اح ،)

أف أكثر الدوافع تأثيرًا في التحاؽ  مف حيث(، 5994، و دراسة الحراحشة )(5993)

 الطبلب ببرامج الدراسات العميا كانت الدوافع العممية والثقافية. 
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  تشابيت معظـ الدراسات مع دراسة الباحث الحالية في استخداـ المنيج الوصفي المسحي

 فيا وصفاً وذلؾ لمناسبتو لطبيعة الدراسة الحالية، كونو يدرس الظاىرة كما ىي، وييتـ بوص

 يرىا.تطو تسيـ في فيـ ىذه الظاىرة و  استنتاجاتلى إدقيقًا مف أجؿ الوصوؿ 

   لجمع البيانات  سةاالستبانة كأداة رئي استخداـ الدراسات السابقة عمى معظـركزت

 اليباىبة والجعافرة والخرابشة ، ودراسة(2055) الزيود كؿ مف والمعمومات كدراسة

، (2003) طالع أبو، و (2000) وخفاجي وفريد الباقي عبد، و (2009) ربايعةو  ،(2050)

 نيكوؿ، و (2002) والنبياف حسفو  ،(2004) صبيحات، و (2001) العمريو 

(Nicole,2013) وسميث رونيس، و  (Roness & Smith, 2009) وسمفر حنييف، و 

(Hanen&Silver,2003) ،ويميمز  (Williams,1996 )، وىو ما (2054) الكندي ،

( المقابمة المعمقة كأداة 2000الدراسة الحالية. في حيف استخدـ العريمي )اتفقت معو 

، ودراسة (Heisz, eta 2002)  خروفآو  ىيززكؿ مف  لجمع البيانات، أما دراسة

 بروشوودراسة  ((Bratberg&salvanes&vaage,2010 فاجي و وسمفانس بارتبيرج

(Brochu,2010) في السجبلت والممفات  فقد استخدمت جميعيا البيانات الواردة

(، 2054منصور )حصاءات الصادرة مف جيات رسمية. في حيف استخدمت دراسة إلوا

المبلحظة المباشرة، والمقاببلت، والرجوع لموثائؽ والسجبلت كأدوات  (2003ودراسة جبمي)

 متعددة لجمع البيانات.
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 مف الدراسات السابقة فادةو االأوج

استفادت ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة في االطبلع عمى األدوات المستخدمة 

مف حيث تحديد  االستبانة الخاصة بالدراسة بناء وتطويرلجمع البيانات وذلؾ مف أجؿ 

الصمادي  ؛2050الناعبي،)ستوحاه منيا كدراسة كؿ مف ، وتضميف فقرات ممجاالتيا

تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في إثراء . كما (2004ات،صبيح ؛2009والرواشدة،

جانب النظري والمساعدة في البحث عف الكتب والمراجع المتعمقة بموضوع الدراسة، كما لا

حصائية المناسبة لطبيعة الدراسة، ات السابقة في تحديد األساليب اإلتـ االستفادة مف الدراس

مف خبلؿ مقارنتيا مع نتائج الدراسة  االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة أيضاً  كما تـ

بينيما، كما استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات الحالية ومعرفة أوجو التوافؽ والتعارض 

 السابقة في عرض النتائج وتفسيرىا وكذلؾ في تقديـ التوصيات والمقترحات.

الدراسات السابقة في كونيا درست دوافع التحاؽ  باقيوقد تميزت ىذه الدراسة عف 

كوف ىذه الشريحة مف الموظفيف موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا و 

 التعميـ مؤسساتفي المجتمع لما ليا مف دور فعاؿ في تطوير  كبيرة  بأىميةيتمتعوف 

. كما تميزت ىذه الدراسة مؤسسات الدولة باقيمر الذي ينعكس إيجابا عمى األ العاـ،

 ببحث العبلقة بيف دوافع الموظفيف لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا واستقرارىـ الوظيفي.
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 الفصؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 
 

 .منيج الدراسة 

 .مجتمع الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .إجراءات تطبيؽ أداة الدراسة 

 المعالجة اإلحصائية. 
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 الثالثالفصؿ 

 الطريقة واإلجراءات
 

جراءاتيا، ووصفا لمجتمع الدراسة     في ىذا الفصؿ تناوؿ الباحث وصفا لمنيجية الدراسة وا 

ساليب اإلحصائية تأكد مف صدؽ األداة وثباتيا، واألوعينتيا، وأداة الدراسة، والخطوات البلزمة لم

 المستخدمة في معالجة البيانات.

 : منيج الدراسةأوالً 

، وذلؾ لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة حث في ىذه الدراسة المنيج الوصفياستخدـ البا

وأىدافيا، وحسب ىذا المنيج تـ استعراض دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ لبللتحاؽ ببرامج 

يجاد قيمة  الدراسات العميا ودرجة استقرارىـ الوظيفي، وتحديد ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بينيما، وا 

 تمؾ العبلقة والتعبير عنيا بشكؿ كمي مف خبلؿ ما يسمى بمعامؿ االرتباط.

 : مجتمع الدراسةثانياً 

تكوف م جتمع الدراسة مف جميع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف 

وقد ـ، ( 2051-2054)ببرامج الدراسات العميا )الماجستير( في الجامعات العمانية لمعاـ الدراسي 

 (.2051)وزارة التربية والتعميـ،وطالبة  ( طالباً 390بمغ مجتمع الدراسة )

 : عينة الدراسةثالثاً 

قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة وذلؾ لجمع البيانات والمعمومات منيا ألغراض  

العينة العشوائية بأنيا تتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع األصمي لمدخوؿ ضمف  وتتميز الدراسة،

عينة البحث بصورة متكافئة، دوف تحيز أو تدخؿ مباشر مف الباحث في ذلؾ، وبعد توزيع أداة 
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( استبانة عمى العينة المستيدفة، وبعد فحص االستبانات تبيف أف ىناؾ  200الدراسة بمعدؿ )

( استبانة لـ يتـ إرجاعيا، وبذلؾ 51حصائي، وىناؾ )ر صالحة لمتحميؿ اإل( استبانات غي50)

المجتمع  مف %(2156، وىي تمثؿ ما نسبتو )طالبًا وطالبة(  501تكوف عينة الدراسة مف )

وىي نسبة مقبولة ألغراض البحث العممي،  ،طالبًا وطالبة( 390األصمي لمدراسة والبالغ عددىـ )

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة. ( اآلتي يوضح5والجدوؿ )

 

 ( 1جدوؿ )

 جدوؿ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 اإلجمالي النسبة العدد المستوى المتغير

 النوع االجتماعي
 ذكر
 انثى

95 
84 

12% 
48% 501 

 العمر
 سنة 61 – 21
 سنة  41 - 63
 فأكثرسنة  43

08 
02 
21 

4451% 
4552% 
5456% 

 
501 

 الوظيفة
 معمـ
 مشرؼ
 إداري

09 
65 
31 

4155% 
5350% 
6052% 

 
501 

 التفرغ لمدراسة
 متفرغ

 غير متفرغ
92 
86 

1253% 
4054% 501 

 نوع الجامعة
 حكومية
 خاصة

06 
502 

4550% 
1856% 501 

     

( توزيع عينة الدراسة عمى عدة متغيرات، المتغير األوؿ النوع 5ويوضح الجدوؿ )

%(، في حيف بمغت 12االجتماعي، حيث يظير مف الجدوؿ أف  نسبة استجابة الذكور بمغت )
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سنة(  61-21%(، أما المتغير الثاني العمر،  فيظير أف الفئة العمرية مف )48استجابة اإلناث )

سنو( المرتبة  41-63حتمت الفئة العمرية مف )ا%(، و 4451ولى بنسبة )جاءت في المرتبة األ

سنة فأكثر( في المرتبة األخيرة بنسبة  43%(، وجاءت الفئة العمرية مف )4552الثانية بنسبة )

لى ثبلثة أقساـ جاءت في المرتبة األولى إالثالث الوظيفة حيث تـ تقسيميا  %(، أما المتغير5456)

%(، وحصمت فئة المشرفيف 6052%(، تمتيا فئة اإلدارييف بنسبة )4155بة بمغت )فئة المعمميف بنس

رابع التفرغ لمدراسة، تـ ( أف المتغير ال5%(، كما يظير الجدوؿ )5350عمى أقؿ نسبة بمغت )

لمدراسة عمى نسبة أعمى بمغت  لى فئتيف، حصمت فئة الموظفيف المتفرغيف كمياً إتقسيمو 

%(، أما المتغير األخير 4054متفرغيف لمدراسة )الغير سبة الموظفيف %(، في حيف كانت ن1253)

فكاف متغير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ، جاءت الجامعات الخاصة في المرتبة األولى 

%(، أما الجامعات الحكومية )جامعة السمطاف قابوس( فكانت نسبة 1856بنسبة بمغت )

 %(.4550االستجابات )

 الدراسة: أداة اً رابع

أداة الدراسة لقياس الدوافع وعبلقتيا باالستقرار الوظيفي وذلؾ  تطويرقاـ الباحث ب 

التي تناولت الموضوع، وبخاصة دراسة كؿ مف  باالستعانة باألدب التربوي والدراسات السابقة

داة في صورتيا ( حيث اشتممت األ2050؛ الناعبي،2009؛ الصمادي والرواشدة،2004)صبيحات،

ية عمى ثبلثة أقساـ، القسـ األوؿ: اشتمؿ عمى بيانات شخصية خاصة بأفراد عينة الدراسة ولاأل

)متفرغ، غير  مر، والوظيفة، ونظاـ الدراسةوالمتصمة بالمتغيرات المستقمة "النوع االجتماعي، والع

 ة( فقرة، لقياس الدوافع موزعة عمى خمس60متفرغ( ، ونوع الجامعة". والقسـ الثاني تكوف مف )

مجاالت وىي )الدافع العممي، الدافع الميني، الدافع النفسي، الدافع االجتماعي، الدافع 

( فقرة لقياس االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة 20االقتصادي(، أما القسـ الثالث فقد تكوف مف  )
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التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا، وذلؾ كما ىو موضح في 

( Likert-وقد تمت االستجابة عف ىذه الفقرات مف خبلؿ المقياس الخماسي ) ليكرت (. 5الممحؽ)

 ( يوضح ذلؾ.2والجدوؿ رقـ )

  (3جدوؿ )

 طريقة االستجابة عمى أداة الدراسة حسب التدرج الخماسي

 الدرجة درجة االستجابة ـ
 1 موافؽ بشدة 1
 4 موافؽ 3
 6 محايد 2
 2 غير موافؽ 3
 5 غير موافؽ بشدة 4

 

 صدؽ األداة

تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لبلستبانة عف طريؽ عرضيا 

( محكمًا مف المختصيف وذوي الخبرة في مجاؿ اإلدارة التربوية، والتربية المقارنة، 58عمى )

وذلؾ في كؿ مف جامعة نزوى،  التعميـ، واإلدارة بشكؿ عاـ،والمناىج وطرؽ التدريس، وتكنولوجيا 

حيث تـ  (6انظر الممحؽ ) وجامعة السمطاف قابوس، وجامعة صحار، ووزارة التربية والتعميـ،

الطمب مف ىؤالء المحكميف إبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ درجة مبلءمة الفقرات وشموليتيا 

ارتباط كؿ فقرة مف الفقرات بالمجاؿ الخاص بيا في األداة، لمجاالت الدوافع واالستقرار الوظيفي، و 

ضافة فقرات جديدة أو حذفيا أو تعديميا، ومدى صبلحية المقياس لمتطبيؽ.  والسبلمة المغوية، وا 
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وقد توافؽ المحكميف عمى مناسبة وارتباط أداة الدراسة ومحتواىا و فقراتيا، مف حيث الوضوح، 

رتباط كؿ منيا بالمجاؿ المدرجة ضمنو، وتـ األخذ بالمبلحظات، ودقة الصياغة المغوية، ومدى ا

داة بالصورة عدد فقرات األ وبذلؾ يكوف%( مف المحكميف، 80والمقترحات حسب ما اتفؽ عميو )

( فقرة في مجاؿ 20( فقرة في مجاؿ الدوافع، و)60) تيالنحو اآل ( فقرة موزعة عمى10النيائية )

 (.2ىو موضح في الممحؽ )كما وذلؾ االستقرار الوظيفي، 

 ثبات األداة

جراء التعديبلت عمييا، قاـ الباحث بتطبيقيا ع مى عينة مف بعد التأكد مف صدؽ األداة وا 

داة، وقاـ ؼ وموظفة وذلؾ لمتأكد مف ثبات األ( موظ60صمية مكونة مف )خارج عينة الدراسة األ

داة، وذلؾ باستخداـ الكمي لفقرات األة وكذلؾ لممجموع داراج معامؿ الثبات لجميع محاور األباستخ

 ( يوضح ذلؾ.6( والجدوؿ رقـ )Cronbach's Alphaمعامؿ االتساؽ الداخمي ألفا كرونباخ )

 (2جدوؿ )

 معامالت االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة 

عدد  المػحػػػػػػػػػػػػػور
 الفقرات

معامؿ االتساؽ 
 الداخمي

 0586 0 األوؿ: الدافع العمميالمحور 
 0595 3 المحور الثاني: الدافع الميني
 0589 1 المحور الثالث: الدافع النفسي

 0594 0 المحور الرابع: الدافع االجتماعي
 0592 1 المحور الخامس: الدافع االقتصادي

 0594 60 معامؿ االتساؽ الكمي لمدوافع
 0590 20 الوظيفيمعامؿ االتساؽ الكمي لبلستقرار 

 1,82 41 معامؿ االتساؽ الكمي لمدوافع واالستقرار الوظيفي
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( أف معامبلت االتساؽ الداخمي ألفا كرونباخ لمحاور الدوافع تراوحت 6يتضح مف الجدوؿ )

(. كما يتضح 0594(، وأف معامؿ الثبات الكمي لجميع محاور الدوافع بمغت )0594 - 0586بيف )

(، وقد بمغ معامؿ 0590الداخمي ألفا كرونباخ لفقرات االستقرار الوظيفي بمغ )أف معامؿ االتساؽ 

( ، وىي قيمة تفي بأغراض البحث العممي، وتدؿ عمى أف األداة 0596الثبات الكمي لبلستبانة )

 تتمتع بدرجة عالية مف الثبات، وصالحة لتحقيؽ األىداؼ التي أعدت مف أجميا. 

 الدراسة: إجراءات تطبيؽ أداة خامساً 

خراجيا في صورتيا النيائية، قاـ الباحث بأخذ  بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا، وا 

كتاب مف عمادة كمية العمـو واآلداب في جامعة نزوى، مف أجؿ تسييؿ ميمة تطبيؽ أداة الدراسة،  

( وحتى 50/1/2051( استبانة في الفترة مف )200(، حيث تـ توزيع )4) أنظر الممحؽ

( بعدة طرؽ مف خبلؿ التسميـ باليد أو االتصاؿ الياتفي المباشر أو مف خبلؿ 65/1/2051)

إرساؿ رابط االستبانة إلكترونيًا بوسائؿ التواصؿ اإللكترونية المتنوعة مثؿ )البريد اإللكتروني، 

%( مف المجموع  2156( استبانة، أي بنسبة )501والواتس آب، الفيسبوؾ(. وقد تـ استرجاع )

 كمي ألفراد مجتمع الدراسة. ال

 : المعالجة اإلحصائيةسادساً 

دخاليا لمحاسب اآللي، وتـ معالجتيا   نتياءاالبعد  مف عممية تجميع االستبانات تـ تفريغيا وا 

ـ الباحث المعالجات (، واستخدSPSSباستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعموـ اإلنسانية )

 -تية:اإلحصائية اآل

  الحسابية واالنحرافات المعيارية.المتوسطات 
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  )اختبار )تT.Test   /نثى( ، نوع ألتحديد داللة الفروؽ لنوع المستجيب ) ذكر

 الجامعة ) حكومي/خاص(، التفرغ لمدراسة ) متفرغ/ غير متفرغ(.

 ( تحميؿ التبايف األحاديOne - Way ANOVA لتحديد داللة الفر ) وؽ في

                        داري(، إ/مشرؼ/معمـ) كؿ مف نوع الوظيفة متغيرات

 فأكثر([ 43) (،41-63)(،61-21)العمر ]

 ( اختبارLSD.لممقارنات البعدية ) 

 االلتحاؽ ببرامج الدراسات  معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف العبلقة بيف الدوافع

 واالستقرار الوظيفي. العميا
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 الفصؿ الرابع

 الدراسػػػػػػةعرض نتػػػػػائػػػج 

 

 .عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 

 .عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

 .عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

 .عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

 .عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 
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 الفصؿ الرابع

 عرض نتائج الدراسة 

عرضًا لنتائج الدراسة التي ىدفت لتحديد دوافع التحاؽ موظفي وزارة ضمف ىذا الفصؿ ت

التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية وعبلقتيا باستقرارىـ 

الوظيفي، حيث تـ استخداـ معيار ذو خمسة مستويات لتفسير نتائج السؤاليف األوؿ والثالث. 

( ومف ثـ تقسيمو عمى 4=5-1مقياس ليكرت الخماسي، تـ حساب المدى ) ولتحديد طوؿ خبليا

(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيـ إلى 058=1÷4أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ طوؿ الخمية أي )

 ( يوضح ذلؾ.4أقؿ قيمة في المقياس، لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، والجدوؿ )

  )3جدوؿ )

 المعيار المعتمد في تفسير نتائج  الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة  مدى المتوسط الحسابي
4520-1500 
6540- 4559 
2530- 6569 
5580-2519 
5500-  5509 

 كبيرة جداً 
 كبيرة

 متوسطة
 قميمة

 قميمة جداً 
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 أواًل: عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ما لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي نصو " 

تـ استخراج المتوسطات " ُعماف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات العمانية مف وجية نظرىـ؟

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لتقديرات أفراد عينة الدراسة لكؿ مجاؿ مف مجاالت 

( 1ويوضح الجدوؿ )امج الدراسات العميا بالجامعات العمانية، دوافع االلتحاؽ ببر االستبانة لتحديد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت الدوافع مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لقيمة 

 المتوسط الحسابي لكؿ مجاؿ.

 (4) جدوؿ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدوافع مرتبة تنازليًا حسب المتوسط  
 الحسابي

 
        االت الدوافع تراوحت بيفػػػسابية لمجػػػػػوسطات الحػػػػػػ( أف المت1دوؿ )ػػػػػػح مف الجػػػػػػيتض

الدافع العممي "  والدرجة الكبيرة جدًا. حيث حصؿ "أي بيف الدرجة المتوسطة   (6508-4541)

( بدرجة موافقة كبيرة جدًا، يميو 0546، وبانحراؼ معياري )(4541عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )

 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المجاؿ الرتبة  
5 

2 

6 

4 

1 

 كبيرة جداً  0546 4541 العممي الدافع

 كبيرة جداً  0535 4561 النفسي الدافع

 كبيرة 0513 4552 الميني الدافع

 كبيرة 0530 6581 االجتماعي الدافع

 متوسطة 0589 6508 االقتصادي الدافع

 كبيرة 0544 45002 المتوسط العاـ
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( وبدرجة موافقة 0535وبانحراؼ معياري ) (4561الدافع النفسي" بمتوسط حسابي بمغ ) مجاؿ "

وبانحراؼ  (4552بمتوسط حسابي بمغ ) "الدافع المينيمجاؿ "كبيرة جدًا. وجاء في المرتبة الثالثة 

 عمى المرتبة الرابعة"  الدافع االجتماعي ( بدرجة موافقة كبيرة. كما ناؿ مجاؿ "0513معياري )

في حيف جاء "  .(  بدرجة موافقة كبيرة0530( وبانحراؼ معياري )6581بمتوسط حسابي بمغ )

( بانحراؼ 6508األخيرة وحصؿ عمى أقؿ متوسط حسابي بمغ )الدافع االقتصادي" في المرتبة 

 بدرجة موافقة متوسطة.  (0589معياري )

دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ وجاءت قيمة المتوسط العاـ اإلجمالي لكافة مجاالت 

 كانت وىذا يدؿ عمى أف درجة الدوافع بشكؿ عاـ (4500)بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا 

واألىمية النسبية )الرتبة( مرتبة  وفيما يأتي عرضا لممتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعيارية كبيرة.

 -داة الدراسة:أالحسابي لكؿ مجاؿ مف مجاالت ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط 

 

الدافع العممي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف المجاؿ األوؿ: 

يحتوي ىذا المجاؿ عمى سبع فقرات لمتعبير عف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية. 

الدافع العممي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في 

ولى بيف بقية مجاالت قد جاء ىذا المجاؿ في المرتبة األالعمانية مف وجية نظرىـ، و الجامعات 

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية 3الدوافع، ويوضح الجدوؿ )

 الدافع العممي وراء)الرتبة(، مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي لمفقرات المكونة لممجاؿ األوؿ "

 " مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا
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  (5جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفراد عينة 
 تنازليًا حسب المتوسط الحسابيمرتبة العممي  لدافعالدراسة عمى فقرات ا

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 بمستوى االرتقاء في العميا الدراسات ببرامج التحاقي يساعدني 5
 العممي تفكيري

 كبيرة جداً  0515 4500

 كبيرة جداً  0518 4536 الثقافية مداركي يوسع العميا الدراسات ببرامج التحاقي 2

 العممية قدراتي مف العميا الدراسات ببرامج التحاقي ي حسف 6
 والبحوث الدراسات إلجراء

 كبيرة جداً  0510 4510

 ما عمى التعرؼ في العميا الدراسات ببرامج التحاقي يحفزني 4
 العممي المستوى عمى جديد ىو

 كبيرة جداً  0535 4511

 اكتساب فرصة لي يوفر العميا الدراسات ببرامج التحاقي 1
 تخصصي مجاؿ في جديدة وميارات معارؼ

 كبيرة جداً  0535 4515

 النظريات تطبيؽ ميارة يكسبني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 3
 درستيا التي العممية

 كبيرة جداً  0533 4520

 في مشاركتي فرص مف يزيد العميا الدراسات ببرامج التحاقي 0
 كبيرة 0589 6593 العممية والممتقيات والندوات المؤتمرات

 كبيرة جداً  0546 4543 المتوسط العاـ
       

( أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات المجاؿ األوؿ 3يتضح مف خبلؿ الجدوؿ ) 

المتعمؽ بالدافع العممي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات 

حيث حصمت جميع فقرات ىذا المجاؿ عمى درجات موافقة كبيرة ( 4500-6593)العميا تراوحت بيف

( حصمت عمى درجة موافقة كبيرة، وقد بمغ المتوسط الحسابي العاـ لتقديرات 0جدًا، ما عدا الفقرة )

( وىو يقابؿ الدرجة الكبيرة جدًا، 05429( بانحراؼ معياري )4543عينة الدراسة عمى ىذا المجاؿ )

يساعدني التحاقي ببرامج الدراسات العميا في االرتقاء  "( 5الجدوؿ السابؽ أف الفقرة )ويتبيف مف 
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( 0515( بانحراؼ معياري )4500بمستوى تفكيري العممي" حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )

 (4536)التحاقي ببرامج الدراسات العميا يوسع مداركي الثقافية " بمتوسط حسابي بمغ  تمتيا الفقرة "

 ( والتي نصت عمى0) (، بدرجة موافقة كبيرة جدًا، وحصمت الفقرة0518بانحراؼ معياري )و 

 "العممي والممتقيات والندوات المؤتمرات في مشاركتي فرص مف يزيد العميا الدراسات ببرامج "التحاقي

( وبدرجة موافقة 0589( بانحراؼ معياري )6593عمى أدنى متوسط حسابي في ىذا المجاؿ بمغ )

 كبيرة.

 

المجاؿ الثاني: الدافع الميني وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف 

يحتوي ىذا المجاؿ عمى ست فقرات، لمتعبير عف  ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية.

سات العميا في الدافع الميني وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدرا

( 0الجامعات العمانية، وقد جاء في المرتبة الثالثة بيف مجاالت الدوافع، ويوضح الجدوؿ )

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  واألىمية النسبية )الرتبة( مرتبة تنازليًا حسب 

حاؽ موظفي وزارة التربية المتوسط الحسابي لمفقرات المكونة لممجاؿ الثاني " الدافع الميني وراء الت

 والتعميـ ببرامج الدراسات العميا " مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
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 (6جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفراد عينة  
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي الميني دافعالدراسة عمى فقرات ال

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 تنمية عمى ي شجعني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 5
 عممي مجاؿ في اإلبداعية قدراتي

 كبيرة جداً  0534 4569

 تطوير في يساعدني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 2
 المينية مياراتي مستوى

 كبيرة جداً  0500 4560

 التنمية لي ي حقؽ العميا الدراسات ببرامج التحاقي 6
 المستدامة المينية

 كبيرة جداً  0534 4523

 حؿ في العميا الدراسات ببرامج التحاقي يساعدني 4
 عممي مجاؿ في تواجيني التي المشكبلت

 كبيرة 0500 4501

 لفرص أفاؽ لي يفتح العميا الدراسات ببرامج التحاقي 1
 أخرى عمؿ

 كبيرة 0599 6590

 أكبر فرصة يمنحني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 3
 بيا أعمؿ التي المؤسسة داخؿ الوظيفي لمتقدـ

 كبيرة 5559 6500

 كبيرة 0513 4552 المتوسط العاـ
 

( أف فقرات المجاؿ الثاني المتعمؽ بالدافع الميني وراء التحاؽ موظفي وزارة 0يبيف الجدوؿ ) 

( وىذا يعني أف 4569-6500التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا تراوحت بيف )

المتوسط فقرات ىذا المجاؿ حصمت عمى درجات تراوحت بيف الدرجة الكبيرة والكبيرة جدًا، وقد بمغ 

( وىو 0513( بانحراؼ معياري )4552الحسابي العاـ لتقديرات عينة الدراسة عمى ىذا المجاؿ )

التحاقي ببرامج " ( والتي نصت عمى5)يقابؿ الدرجة الكبيرة، ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة 

أعمى متوسط حصمت عمى  " ة قدراتي اإلبداعية في مجاؿ عمميالدراسات العميا ي شجعني عمى تنمي
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التحاقي ببرامج الدراسات العميا ( تمتيا الفقرة "0534( بانحراؼ معياري )4569حسابي بمغ )

( وبانحراؼ معياري 4560" بمتوسط حسابي بمغ )يساعدني في تطوير مستوى مياراتي المينية

نحني فرصة التحاقي ببرامج الدراسات العميا يمفقة كبيرة جدًا، وحصمت الفقرة  "( بدرجات موا0500)

( 650أكبر لمتقدـ الوظيفي داخؿ المؤسسة التي أعمؿ بيا" عمى أدنى متوسط حسابي بمغ )

 ( بدرجة موافقة كبيرة.5559وبانحراؼ معياري )

 

المجاؿ الثالث: الدافع النفسي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج  

. يحتوي ىذا المجاؿ عمى خمس فقرات لمتعبير عف الدافع العمانيةفي الجامعات  الدراسات العميا

الميني وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في 

( المتوسطات 8الجامعات العمانية، وجاء في المرتبة الثانية بعد الدافع العممي، ويوضح الجدوؿ )

مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط  المعيارية، واألىمية النسبية )الرتبة(الحسابية، واالنحرافات 

الدافع النفسي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ  الحسابي لمفقرات المكونة لممجاؿ الثالث "

 ببرامج الدراسات العميا" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
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 (7جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفراد عينة 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي النفسي دافعالدراسة عمى فقرات ال

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 بالرضا شعوري مف يزيد العميا الدراسات ببرامج التحاقي 5
 كبيرة جداً  0530 4514 نفسي عف

 بالثقة شعوري مف يعزز العميا الدراسات ببرامج التحاقي 2
 كبيرة جداً  0501 4541 ومياراتي قدراتي في

 الذات تقدير مستوى يرفع العميا الدراسات ببرامج التحاقي 6
 كبيرة جداً  0.09 4569 لدي

 بالتميز الشعور يمنحني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 4
 كبيرة جداً  0590 4560 أعمى مؤىؿ عمى حصولي نتيجة

 مع بالمساواة العميا الدراسات ببرامج التحاقي يشعرني 1
 كبيرة 0592 4503 عميا مؤىبلت لدييـ الذيف زمبلئي

 كبيرة جداً  0535 4561 المتوسط العاـ
 

بالدافع النفسي وراء التحاؽ موظفي ( أف فقرات المجاؿ الثالث المتعمؽ 8يشير الجدوؿ )

وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا حصمت عمى درجات موافقة كبيرة جدا 

( حصمت عمى درجة موافقة كبيرة، وقد بمغ المتوسط 1( ما عدا الفقرة )4514-4503تراوحت بيف  )

( وىو 05356( بانحراؼ معياري )4561جاؿ )الحسابي العاـ لتقديرات عينة الدراسة عمى ىذا الم

"التحاقي  ( والتي نصت عمى5)يقابؿ الدرجة الكبيرة جدًا، ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة 

حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ  " ببرامج الدراسات العميا يزيد مف شعوري بالرضا عف نفسي

التحاقي ببرامج الدراسات " والتي نصت عمى (2) (، تمييا الفقرة0530(، بانحراؼ معياري )4514)

( وبانحراؼ 4541العميا يعزز مف شعوري بالثقة في قدراتي ومياراتي " بمتوسط حسابي بمغ )

"يشعرني  ( والتي نصت عمى1) ( بدرجات موافقة كبيرة جدًا. في حيف حصمت الفقرة0501معياري )
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" عمى أدنى متوسط ي الذيف لدييـ مؤىبلت عميازمبلئ التحاقي ببرامج الدراسات العميا بالمساواة مع

 (، بدرجة موافقة كبيرة.0592(، بانحراؼ معياري )4503حسابي بمغ )

المجاؿ الرابع: الدافع االجتماعي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة 

سبع فقرات لمتعبير يحتوي ىذا المجاؿ عمى عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية. 

عف الدافع االجتماعي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات 

( 9العميا في الجامعات العمانية، وجاء في المرتبة الرابعة بيف مجاالت الدوافع، ويوضح الجدوؿ )

)الرتبة( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية

المتوسط الحسابي لمفقرات المكونة لممجاؿ الرابع " الدافع االجتماعي وراء التحاؽ موظفي وزارة 

 التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

 (8جدوؿ )

اد عينة واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفر المتوسطات الحسابية  
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي االجتماعي دافعالدراسة عمى فقرات ال

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 ألفراد محفزة قدوة يجعمني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 5
 كبيرة جداً  0582 4525 أسرتي

 دائرة توسيع في يساعدني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 2
 كبيرة 0580 6593 االجتماعية عبلقاتي

 كبيرة 0595 6593 االجتماعية مكانتي يعزز العميا الدراسات ببرامج التحاقي 6

 عمى قدرتي زيادة في العميا الدراسات ببرامج التحاقي ي سيـ 4
 كبيرة 0584 6596 عممية بمنيجية واالجتماعية االسرية المشكبلت مع التعامؿ

 اجتماعية عبلقات يمنحني العميا الدراسات ببرامج التحاقي 1
 كبيرة 0590 6539 مميزة

 عمى لمحصوؿ أفاؽ لي يفتح العميا الدراسات ببرامج التحاقي 3
 كبيرة 5501 6532 اجتماعية مراكز

 كبيرة 5550 6535 واألصدقاء االىؿ تشجيع بدافع العميا الدراسات ببرامج التحاقي 0
 كبيرة 0530 6581 المتوسط العاـ
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( أف المتوسطات الحسابية لفقرات المجاؿ الرابع المتعمؽ بالدافع االجتماعي 9يتبيف مف الجدوؿ )

العميا في الجامعات وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات 

( وىذا يعني أف فقرات ىذا المجاؿ حصمت عمى درجات 4525-6535العمانية  تراوحت بيف )

تراوحت بيف الدرجة الكبيرة والكبيرة جدًا، وقد بمغ المتوسط الحسابي العاـ لتقديرات عينة الدراسة 

الكبيرة، ويتضح مف الجدوؿ ( وىو يقابؿ الدرجة 0530( بانحراؼ معياري )6581عمى ىذا المجاؿ )

"التحاقي ببرامج الدراسات العميا يجعمني قدوة محفزة ألفراد  ( والتي نصت عمى5) السابؽ أف الفقرة

( تمييا الفقرة 0582( وبانحراؼ معياري )4525حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ) " أسرتي

بلقاتي في توسيع دائرة ع"التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدني ( والتي نصت عمى 2)

(  وفي المقابؿ حصمت الفقرة 0580( وبانحراؼ معياري )6593بمتوسط حسابي بمغ ) االجتماعية"

"التحاقي ببرامج الدراسات العميا بدافع تشجيع االىؿ واألصدقاء" عمى أدنى  ( والتي نصت عمى0)

 (.5550( بانحراؼ معياري )6535متوسط حسابي بمغ )

 

المجاؿ الخامس: الدافع االقتصادي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف 

يحتوي ىذا المجاؿ الخامس عمى خمس فقرات ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية. 

( المتوسطات 50وجاء ىذا المجاؿ في المرتبة األخيرة بيف مجاالت الدوافع، ويوضح الجدوؿ )

بية، واالنحرافات المعيارية، واألىمية النسبية )الرتبة( مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي الحسا

لمفقرات المكونة لممجاؿ الخامس "الدافع االجتماعي وراء التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج 

 الدراسات العميا" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
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 ( 11جدوؿ )

اد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفر 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي االقتصادي دافعالدراسة عمى فقرات ال

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

5 
 فرصة يمنحني العميا الدراسات ببرامج التحاقي
 والمكافآت الحوافز عمى الحصوؿ أفضؿ

 
 كبيرة 5556 6540

2 
 فرصة لي يوفر العميا الدراسات ببرامج التحاقي
 الوظيفة مف أعمى دخميا وظيفة عمى الحصوؿ
 الحالية

 
 متوسطة 5554 6526

6 
 إمكانية مف يزيد العميا الدراسات ببرامج التحاقي
 وظيفتي مع إضافي عمؿ عمى حصولي
 الحالية

 
 متوسطة 5552 6503

4 
 في يساعدني العميا الدراسات ببرامج التحاقي
 المالي دخمي مستوى زيادة

 
 متوسطة 5550 2592

 إمكانية مف العميا الدراسات ببرامج التحاقي يزيد 1
 متوسطة 5554 2582 المالية الترقية عمى حصولي

 متوسطة 0589 6508 المتوسط العاـ
 
 

وراء التحاؽ  ( أف فقرات المجاؿ الخامس المتعمؽ بالدافع االقتصادي50يوضح الجدوؿ )

موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية قد 

( وىذا يعني أف فقرات ىذا المجاؿ حصمت عمى درجات موافقة تراوحت 6540-2582تراوحت بيف )

الدرجة المتوسطة والكبيرة، وقد بمغ المتوسط الحسابي العاـ لتقديرات عينة الدراسة عمى ىذا بيف 

ويتضح مف الجدوؿ  .( وىو يقابؿ الدرجة المتوسطة0589( بانحراؼ معياري )6508المجاؿ )

 أفضؿ فرصة يمنحني العميا الدراسات ببرامج التي نصت عمى "التحاقي( 5)السابؽ أف الفقرة 
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( بانحراؼ 6540حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ ) " والمكافآت الحوافز مىع الحصوؿ

"التحاقي ببرامج الدراسات العميا يوفر لي  (2) ( وبدرجة موافقة كبيرة، تمييا الفقرة5556معياري )

( 6526فرصة الحصوؿ عمى وظيفة دخميا أعمى مف الوظيفة الحالية" بمتوسط حسابي بمغ )

التي نصت عمى    (1) ( وبدرجات موافقة متوسطة، في حيف حصمت الفقرة5554بانحراؼ معياري )

"يزيد التحاقي ببرامج الدراسات العميا مف إمكانية حصولي عمى الترقية المالية" عمى أدنى متوسط 

 ( وبدرجة موافقة متوسطة.5554(  بانحراؼ معياري )2582حسابي بمغ )

 الثانيثانيًا: عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

ىؿ تختمؼ دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة  لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي نصو:

عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات العمانية باختالؼ متغيراتيـ )النوع 

اسطة اختبار تـ إيجاد الفروؽ بو   االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ الدراسي، ونوع الجامعة(؟

لكؿ مف متغير النوع االجتماعي )ذكر/انثى(، ومتغير نوع الجامعة التي يدرس بيا  T-test"ت" 

الموظؼ )حكومية/ خاصة(،  ومتغير التفرغ لمدراسة )متفرغ/ غير متفرغ(، وتـ استخداـ اختبار 

يأتي (، لمتغيرات كؿ مف العمر، ونوع الوظيفة، وفما ONE WAY ANOVAالتبايف األحادي )

 -عرضا لمفروؽ حسب كؿ متغير:

 ( نتائج السؤاؿ الثاني المتعمقة بمتغير النوع االجتماعي:1

لمعينػات المسػتقمة بػيف دوافػع  T-testلئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخراج جػدوؿ اختبػار )ت(     

يػة عػات العمانموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف لبللتحاؽ ببػرامج الدراسػات العميػا فػي الجام

 (.55نثى( ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ )أومتغير النوع االجتماعي )ذكر/
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  (11جدوؿ )

اختبار "ت" بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا 
 في الجامعات العمانية وفقا لمتغير النوع االجتماعي

النوع  المجاالت
 االجتماعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

 الدافع العممي
 

 1,36 1,11- 1,34 3,33 81 ذكر
 1,31 3,38 73 أنثى

 الدافع الميني
 

 1,37- 1,47 3,15 81 ذكر
 

1,13 
 1,42 3,18 73 أنثى 

 الدافع النفسي
 

 1,11- 1,53 3,23 81 ذكر
 

1,83 
 1,47 3,24 73 أنثى 

 1,86 1,58 2,81 81 ذكر الدافع االجتماعي
 

1,22 
 1,53 2,71 73 أنثى 

 1,11 1,74 2,18 81 ذكر الدافع االقتصادي
 

1,83 
 1,82 2,18 73 أنثى 

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

 1,34 2,88 81 ذكر
-1,36 1,68 

 1,33 3,11 73 أنثى
 

 (α ≤0501)( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 55يتضح مف الجدوؿ )   

بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات  

 العمانية تبعا لمتغير النوع االجتماعي عمى جميع مجاالت الدوافع.

 ثاني المتعمقة بمتغير العمر( نتائج السؤاؿ ال3

( ANOVAلمتحقؽ مف داللة الفروؽ في متغير العمر، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

( يوضػػػػح 52بػػػػيف دوافػػػػع المػػػػوظفيف لبللتحػػػػاؽ ببػػػػرامج الدراسػػػػات العميػػػػا ومتغيػػػػر العمػػػػر، والجػػػػدوؿ )

 -مجاالت الدوافع :المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر لجميع 



  

83 
 

  (13جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغير الفئات العمرية

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجاالت

 الدافع العممي
 

21-61 08 4516 0545 
63-41 02 4541 0560 
 0511 4522 21 43 فأكثر

 الدافع الميني
21-61 08 4550 0536 
63-41 02 4558 0516 
 0561 4504 21 43 فأكثر

 الدافع النفسي
21-61 08 4568 0532 
63-41 02 4565 0530 
 0560 4560 21 43 فأكثر

 الدافع االجتماعي
21-61 08 6591 0505 
63-41 02 6509 0505 
 0566 6504 21 43 فأكثر

 االقتصاديالدافع 
21-61 08 6550 0594 
63-41 02 2598 0592 
 0513 6550 21 43 فأكثر

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

21-61 08 4503 0548 
63-41 02 6590 0544 
 0524 6592 21 43 فأكثر

 

( أف ىنالػػػػؾ بعػػػػض  الفػػػػروؽ الظاىريػػػػة فػػػػي المتوسػػػػطات 52يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ ) 

تػـ اسػتخداـ اختبػار  حصػائياً إأجػؿ التأكػد أف ىػذه الفػروؽ دالػة  لمتغير العمر، ومفالحسابية بالنسبة 

 (.  56تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ)
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  (12جدوؿ )

 ( لمجاالت الدوافع وفقا لمتغير الفئات العمريةANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي )

مجموع  التبايفمصدر  المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

 الدافع العممي
 

 1521 0592 2 5584 بيف المجموعات
 

1,115* 
 0558 502 60522 داخؿ المجموعات
  504 62500  المجموع الكمي

 0515 0538 0525 2 0542 بيف المجموعات الدافع الميني
 05650 502 16565 المجموعاتداخؿ 

  504 16506  المجموع الكمي
 0508 0521 05094 2 0559 بيف المجموعات الدافع النفسي

 0568 502 31550 داخؿ المجموعات
  504 31563  المجموع الكمي

الدافع 
 االجتماعي

 0525 5510 0500 2 5540 بيف المجموعات
 0544 502 03513 داخؿ المجموعات
  504 00593  المجموع الكمي

الدافع 
 االقتصادي

 0568 0590 0503 2 5512 بيف المجموعات
 0509 502 561511 داخؿ المجموعات
  504 560500  المجموع الكمي

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

 0528 5528 0521 2 0549 بيف المجموعات
 0559 502 66525 داخؿ المجموعات
  504 66500  المجموع الكمي

 (α ≤0501)دالة عند مستوى  *
 

  (α ≤0501)عند مستوى داللة  نو توجد فروؽ ذات داللة احصائيةأ( ب56يتبيف مف الجدوؿ )

بيف دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ  لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية 

 ومتغير العمر في مجاؿ الدافع العممي فقط، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة



  

85 
 

(0501≥ α)  تـ استخداـ عمى بقية المجاالت،  ولمعرفة مصدر الفروؽ في مجاؿ الدافع العممي

 ( يوضح ذلؾ:54( لممقارنات البعدية والجدوؿ ) LSDاختبار )

 (13جدوؿ )

 ( لممقارنة البعدية لمحور الدافع العممي وفقا لمتغير المستويات العمريةLSDاختبار ) 

 بالسنوات لعمرا المتوسط الحسابي العمر بالسنوات المجاؿ

 43 فأكثر 63-41 21-61

 الدافع العممي

21-61 4516 - - 05005* 

63-41 4541 - - 05059* 

  *05059 *05005 4522 43 فأكثر

 (α ≤0501)دالة عند مستوى  *

المقارنة البعدية لمفروؽ بيف مجموعات العمر في  ( والذي يعرض54يتضح مف الجدوؿ ) 

لصالح  ،(α ≤0501)مجاؿ الدافع العممي: وجود فروؽ ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

( مقابؿ أفراد عينة الدراسة الذيف تزيد 61-21أفراد عينة الدراسة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )

سنة، كما يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  43أعمارىـ عف 

(0501≥α) مقابؿ  (41-63) في ىذا المجاؿ لصالح أفراد عينة الدراسة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف

 سنة.  45األفراد الذيف تزيد أعمارىـ عف

 -( نتائج السؤاؿ الثاني المتعمقة بمتغير الوظيفة:2

( ANOVAداللة الفروؽ في متغير الوظيفة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )لمتحقؽ مف      

بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات 

يظير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير ( 51العمانية ومتغير الوظيفة، والجدوؿ )

 الوظيفة لجميع مجاالت الدوافع.                        
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 (14جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع الوظيفة

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفة المجاالت

 الدافع العممي
 

 0545 4548 09 معمـ
 0568 4546 65 مشرؼ
 0540 4544 31 إداري

 الدافع الميني
 0535 4503 09 معمـ
 0512 4509 65 مشرؼ
 4596 4522 31 إداري

 الدافع النفسي
 0519 4563 09 معمـ
 0502 4550 65 مشرؼ
 0518 4542 31 إداري

 الدافع االجتماعي
 0530 6584 09 معمـ
 0538 6534 65 مشرؼ
 0531 6598 31 إداري

 الدافع االقتصادي
 0584 2513 09 معمـ
 0534 2516 65 مشرؼ
 0533 2535 31 إداري

المتوسط العاـ لمجاؿ 
 الدوافع

 0510 6599 09 معمـ
 0566 6590 65 مشرؼ
 0540 4503 31 إداري

      
( أف ىنالؾ بعض  الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية 51يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )

تـ استخداـ اختبار  ةلتأكد أف ىذه الفروؽ دالة احصائيلمتغير الوظيفة، ومف أجؿ ا بالنسبة

 (. 53تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ )
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 ( 15جدوؿ )       
 ( لمجاالت الدوافع وفقا لمتغير نوع الوظيفةANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي )

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة "ؼ" المربعات

 الداللة

 الدافع العممي
 

 05041 2 0509 بيف المجموعات
 0559 502 65598 داخؿ المجموعات 0508 0524

  504 62500 المجموع الكمي

 الدافع الميني
 0543 2 0596 بيف المجموعات

 0565 502 12580 داخؿ المجموعات 0522 5515
  504 16506 المجموع الكمي

 الدافع النفسي
 0538 2 5563 بيف المجموعات

 0560 502 36599 داخؿ المجموعات 0553 5586
  504 31563 المجموع الكمي

 الدافع االجتماعي
 5520 2 2540 بيف المجموعات

 0544 502 01513 داخؿ المجموعات 0500 2506
  504 00593 المجموع الكمي

 الدافع االقتصادي
 0550 2 0559 بيف المجموعات

 0580 502 563588 داخؿ المجموعات 0589 0552
  504 560500 المجموع الكمي

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

 0529 2 0510 بيف المجموعات
 0559 502 66556 داخؿ المجموعات 0526 5549

  504 66500 المجموع الكمي
             

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 53يتضح مف الجدوؿ )          

في دوافع التحاؽ موظفيف وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في  (α ≤0501)اإلحصائية 

الدافع العممي، الدافع الميني، عمى جميع مجاالت الدوافع )وظيفة لمتغير ال الجامعات العمانية تبعاً 

 الدافع النفسي، الدافع االجتماعي، والدافع االقتصادي(.
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 نتائج السؤاؿ الثاني المتعمقة بمتغير التفرغ لمدراسة( 3

 T-testتـ استخراج جدوؿ اختبار )ت(  لمتحقؽ مف داللة الفروؽ في متغير التفرغ لمدراسة،     

لمعينات المستقمة بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات 

 (.50العميا في الجامعات العمانية ومتغير التفرغ لمدراسة وذلؾ كما في الجدوؿ )

 ( 16جدوؿ )
بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات اختبار "ت" بيف دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ 

 العميا في الجامعات العمانية ومتغير التفرغ لمدراسة

 العدد نوع التفريغ المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

 0560 4548 92 متفرغ الدافع العممي
0585 0542 

 0548 4546 86 غير متفرغ
 0549 4550 92 متفرغ الدافع الميني

 0532 4500 86 غير متفرغ 0523 5552
 0518 0511 0513 4560 92 متفرغ الدافع النفسي

 0533 4562 86 غير متفرغ
 *0502 2542- 0534 6504 92 متفرغ الدافع االجتماعي

 0538 6598 86 غير متفرغ
 0589 6502 92 متفرغ الدافع االقتصادي

-5500 0562 
 0588 6551 86 غير متفرغ

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

 0545 6598 92 متفرغ
-0519 0513 

 0540 4502 86 غير متفرغ
  (α ≤0501)دالة عند مستوى  *

      ( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 50يتضح مف الجدوؿ )

(0501≥ α)  والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية

غير  ع االجتماعي،  ولصالح الموظفيفالعمانية تبعا لمتغير التفرغ لمدراسة عمى مجاؿ الداف

 عمى بقية المجاالت. المتفرغيف لمدراسة، بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائياً 
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 نتائج السؤاؿ الثاني المتعمقة بمتغير نوع الجامعة -4

تـ استخراج  لمتحقؽ مف داللة الفروؽ في متغير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ ،        

لمعينات المستقمة بيف دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف  T-testجدوؿ اختبار )ت( 

( يوضح 58ؿ )لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية ومتغير نوع الجامعة  والجدو 

 -ذلؾ:

 (17جدوؿ )
اختبار "ت" بيف دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات  

 العميا في الجامعات العمانية ومتغير نوع الجامعة

المتوسط  العدد نوع الجامعة المجاالت
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة تقيمة  المعياري

 الدافع العممي
 0563 4548 06 حكومية

0510 0532 
 0548 4544 502 خاصة

 الدافع الميني
 0548 4509 06 حكومية

 0530 4554 502 خاصة 0514 0535-

 الدافع النفسي
 0515 4564 06 حكومية

 0538 4561 502 خاصة 0581 0559-

 *0502 2560- 0534 6502 06 حكومية الدافع االجتماعي
 0530 6591 502 خاصة

 الدافع االقتصادي
 0590 2592 06 حكومية

-2502 0504* 
 0583 6520 502 خاصة

المتوسط العاـ 
 لمجاؿ الدوافع

 0545 6594 06 حكومية
-5510 0552 

 0541 4501 502 خاصة
 (α ≤0501)دالة عند مستوى  *

 

        فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( يتضح أنو توجد 58مف خبلؿ الجدوؿ )

(0501≥ α)  في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات
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العمانية تبعا لمتغير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ، وذلؾ في مجاالت كؿ مف الدافع 

والدافع االقتصادي، وأيضا لصالح الجامعات الخاصة ، االجتماعي، ولصالح الجامعات الخاصة، 

 بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائيا عمى بقية الدوافع.

 ثالثًا: عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

ما مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة لئلجابة عمى السؤاؿ الثالث والذي نصو "      

تـ   ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية؟"التربية والتعميـ في سمطنة ع

استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاؿ 

االستقرار الوظيفي، وذلؾ لتحديد مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة 

( المتوسط 59، ويبيف الجدوؿ ) يف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات العمانيةعماف الممتحق

 الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجاؿ االستقرار الوظيفي لعينة الدراسة.

(18جدوؿ )  

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ  
 بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية

 

أف المتوسط الحسابي لبلستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ  (59) يتضح مف الجدوؿ

( 6569بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية جاء بقيمة )

وىذا يدؿ عمى أف مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية  (0560)وبانحراؼ معياري قيمتو 

 الدرجة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المجاؿ
 متوسطة 0560 6569 االستقرار الوظيفي
 متوسطة 0560 6569 المتوسط العاـ
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والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية كاف بدرجة 

المعيارية مرتبة تنازليًا حسب  اتوفيما يأتي سيتـ عرض المتوسطات الحسابية واالنحراف متوسطة.

 قرار الوظيفي.المتوسط الحسابي لبلست

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( 20يوضح الجدوؿ )

مرتبة ترتيبًا تنازليًا لمفقرات المكونة لمجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة 

 مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة. عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية
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 (31جدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية )الرتبة( لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 
 االستقرار الوظيفي

المتوسط  الفقػػػػػػػػػػػػػرة الرتبة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.86 6595 الميني والنمو التطور لي توفر الحالية وظيفتي 1
 كبيرة 0586 6590 فييا أعمؿ التي المؤسسة في العامميف بيف االنسانية العبلقات تسود 3
 كبيرة 0591 6581 بو أقـو الذي العمؿ عف بالرضا أشعر 2
 كبيرة 0500 6509 الكريمة المعيشة متطمبات لي تحقؽ الحالية وظيفتي 3
 كبيرة 0596 6502 الحالية وظيفتي أحب 4
 كبيرة 0594 6533 الحالية وظيفتي ممارسة أثناء بالمتعة أشعر 5
 كبيرة 0588 6531 الدراسي مؤىمي مع يتوافؽ بو اقـو الذي العمؿ 6
 كبيرة 5502 6531 الحالية وظيفتي في واالستقرار باالطمئناف أشعر 7
 كبيرة 1,66 6510 لمعمؿ مشجعة صحية بيئة في الحالية وظيفتي أمارس 8
 كبيرة 1,71 6548 اإلدارية القرارات اتخاذ في المشاركة فرصة لي توفر الحالية وظيفتي 11
 كبيرة 1,88 6541 بو أقـو الذي العمؿ مع يتناسب أتقاضاه الذي المادي االجر 11
 متوسطة 1,85 6566 ومقترحاتي أفكاري عف التعبير حرية الحالية وظيفتي في تتوفر 13
 متوسطة 1,81 6565 والتكنولوجية، المادية التسييبلت جميع الحالية وظيفتي في تتوفر 12
 متوسطة 1,84 6520 المستقبمية وتطمعاتي طموحاتي مف الكثير لي تحقؽ الحالية وظيفتي 13
 متوسطة 1,13 6525 مؤسستي أىداؼ لتحقيؽ طواعية بالعمؿ لمتبرع الميؿ لدي 14

 في الموظفيف مع المسؤوليف تعامؿ في والمساواة العدالة تتوفر 15
 المؤسسة

 متوسطة 1,88 6556

 متوسطة 1,11 6505 أخر عمؿ اي في متوفرة غير مزايا لي توفر الحالية وظيفتي 16
 متوسطة 1,31 2500 الحالية الوظيفة ترؾ في بالرغبة شعور عميَّ  يسيطر 17
 متوسطة 1,11 2501 بو أقـو الذي الروتيني العمؿ بسبب بالممؿ أشعر 18
 قميمة 1,78 2543 الحالية وظيفتي في تواجيني كثيرة تحديات ىناؾ أف أشعر 31

 متوسطة 0560 6569 المتوسط العاـ لبلستقرار الوظيفي
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مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي  ( أف المتوسطات الحسابية لفقرات20يبيف الجدوؿ ) 

وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية مف 

وىذا يعني أف فقرات ىذا المجاؿ حصمت ( 6595 – 2543)وجية نظر عينة الدراسة تراوحت بيف 

يمة. وقد بمغ المتوسط الحسابي العاـ عمى درجات تراوحت بيف الدرجة الكبيرة والمتوسطة والقم

( وىو يقابؿ الدرجة 0560( بانحراؼ معياري )6569لتقديرات عينة الدراسة عمى ىذا المجاؿ )

التي نصت " وظيفتي الحالية توفر لي  (5) المتوسطة،  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة

( 0586( بانحراؼ معياري )6595التطور والنمو الميني" حصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )

"تسود العبلقات االنسانية بيف العامميف في المؤسسة التي أعمؿ  ( التي نصت عمى2) تمييا الفقرة

التي نصت و  (20) الفقرة( وحصمت 0586( بانحراؼ معياري )2,81فييا" بمتوسط حسابي بمغ )

عمى أدنى متوسط حسابي بمغ أشعر أف ىناؾ تحديات كثيرة تواجيني في وظيفتي الحالية "  " عمى

 (.1,78( بانحراؼ معياري )3,35)

 رابعًا: عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

ىؿ تختمؼ درجة استقرار موظفي وزارة التربية لئلجابة عمى السؤاؿ الرابع والذي نصو "

باختالؼ متغيراتيـ والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات العمانية 

تـ إيجاد الفروؽ بواسطة  )النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ الدراسي، ونوع الجامعة(؟

عرض  ميما يي(، وفONE WAY ANOVAواختبار التبايف األحادي ) T-testاختبار "ت" 

 :اآلتيةلمفروؽ حسب المتغيرات 
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 النوع االجتماعي، والتفرغ لمدراسة، ونوع الجامعة( نتائج السؤاؿ الرابع المتعمقة بمتغير 1

لمعينات المستقمة بيف مجاؿ  T-testلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج جدوؿ اختبار )ت(    

االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في 

و نوع الجامعة، ويتضح  النوع االجتماعي، والتفرغ لمدراسة،  -الجامعات العمانية ومتغير كؿ مف:

 (.25جدوؿ ) ذلؾ مف

 (31جدوؿ )

) ت ( بيف االستقرار الوظيفي ومتغير كؿ مف النوع االجتماعي، والتفرغ لمدراسة، ونوع اختبار  
 الجامعة.

 العدد المتغير المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الداللة قيمة ت

االستقرار 
 الوظيفي

 

 0563 6569 95 ذكر
-0529 0500 

 0560 6540 84 أنثى

االستقرار 
 الوظيفي

 

 0566 6542 92 متفرغ
 0540 6563 86 غير متفرغ 0523 5552

االستقرار 
 الوظيفي

 0540 6540 502 خاص 0506 0563- 0562 6568 06 حكومية
 

 عند مستوى داللة  ةحصائيإ ة( أنو ال توجد فروؽ ذات دال25ؿ )يتضح مف الجدو 

(0501≥ α)  لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف في درجة االستقرار الوظيفي

مف النوع االجتماعي، والتفرغ  ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية تبعًا لمتغيرات كبلً 

 لمدراسة، ونوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ.
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 اؿ الرابع المتعمقة بمتغير العمر( نتائج السؤ 3

 لمتحقؽ مف داللة الفروؽ في متغير العمر، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي      

( One Way ANOVA( بيف االستقرار الوظيفي  ومتغير العمر، والجدوؿ )يوضح 22 )

 -المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير الفئات العمرية :

 (33جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لمتغير الفئات العمرية 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجاالت

 االستقرار الوظيفي
 

21-61 08 6563 0569 
63-41 02 6569 068، 
 0558 6510 21 43 فأكثر

     

بعض  الفروؽ الظاىرية في المتوسطات  ( أف ىنالؾ22يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )

تـ استخداـ  ةاحصائي اللةد ذات مف أجؿ التأكد أف ىذه الفروؽالحسابية بالنسبة لمتغير العمر، و 

 (.   26اختبار تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ)

 (32جدوؿ )

لالستقرار الوظيفي وفقا لمتغير الفئات ( ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي )

 العمرية

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

االستقرار 
 الوظيفي

 

 0520 5562 0558 2 0561 بيف المجموعات
 0556 502 22599 داخؿ المجموعات
  506 26564  المجموع الكمي



  

96 
 

 
 احصائية عند مستوى داللة داللة( أنو ال توجد فروؽ ذات 26مف خبلؿ الجدوؿ ) يتبيف    

(0501≥ α)  في درجة االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف

 ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية ت عزى  لمتغير عمر الموظؼ.

 الرابع المتعمقة بمتغير الوظيفة:( نتائج السؤاؿ 2

 One Wayلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )

ANOVA بيف االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف الممتحقيف ببرامج )

ة، واالنحرافات ( المتوسطات الحسابي24الدراسات العميا  ومتغير الوظيفة ويتضح جدوؿ )

 المعيارية، تبعا لمتغير نوع الوظيفة.

 (24جدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير نوع الوظيفة  

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفة المجاالت

 االستقرار الوظيفي
 

 0540 6529 09 معمـ
 0529 6542 65 مشرؼ
 0562 6510 31 إداري

 
       

( أف ىنالؾ بعض  الفروؽ الظاىرية في المتوسطات 24يتضح مف خبلؿ الجدوؿ )

الحسابية بالنسبة لمتغير نوع الوظيفة، ومف أجؿ التأكد أف ىذه الفروؽ دالة احصائيا تـ استخداـ 

 (.21ألحادي وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ)اختبار تحميؿ التبايف ا
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 (34جدوؿ ) 
 ( لالستقرار الوظيفي وفقا لمتغير نوع الوظيفةANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

االستقرار 
 الوظيفي

 

 0503 2 5512 بيف المجموعات
 0556 502 25586 داخؿ المجموعات *1,112 1590

  504 26564 المجموع الكمي
 (α ≤0501)دالة عند مستوى  *

  عند مستوى داللة  ( أف ىنالؾ فروقا ذات داللة احصائية21ويتضح مف الجدوؿ )       

(0501≥ α)   في درجة االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف ببرامج الدراسات

العميا في الجامعات العمانية تبعا لمتغير نوع الوظيفة، ولمعرفة مصدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ 

 ( يوضح ذلؾ:23( لممقارنات البعدية والجدوؿ) LSDاختبار )

 (35جدوؿ )  
 ( لممقارنة البعدية لمفروؽ بيف مجموعات الوظيفة لمجاؿ االستقرار الوظيفيLSDاختبار ) 

 المتوسط الحسابي الوظيفة المجاؿ
 مجموعات الوظيفة

 إداري مشرؼ معمـ

 االستقرار الوظيفي
 *1,111 - - 6529 معمـ

 - - - 6542 مشرؼ

 - - *1,111 6510 إداري

 (α ≤0501)دالة عند مستوى  *
      ( أنو توجد فروؽ ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة 23يتضح مف الجدوؿ )    

(0501≥ α)  في درجة االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف ببرامج الدراسات
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بيف كؿ مف المعمميف واإلدارييف، العميا في الجامعات العمانية تعزى لمتغير نوع الوظيفة، وذلؾ 

( باف ىذه الفروؽ تميؿ لصالح اإلدارييف، بينما ال توجد فروؽ دالة 23ويشير الجدوؿ السابؽ )

 إحصائيا في بقية المسميات الوظيفية.

 : عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامسخامساً 

"ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى لئلجابة عمى السؤاؿ الخامس والذي نصو      

بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج  (α ≤0501)الداللة 

تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف في إيجاد العبلقة  الدراسات العميا ومستوى استقرارىـ الوظيفي؟"

بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ في سمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في 

 ( يوضح داللة ىذه العبلقة:20الجامعات العمانية واالستقرار الوظيفي والجدوؿ )

 (20جدوؿ )
 معامؿ االرتباط بيرسوف بيف دوافع االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا واالستقرار الوظيفياختبار  

 الدافع 
 العممي

 الدافع
 الميني

 الدافع
 النفسي

 الدافع
 االجتماعي

 الدافع
 االقتصادي

 المتوسط
 لمجاؿ العاـ

 الدوافع
 المتوسط
 العاـ

 لبلستقرار
 الوظيفي

 **0510 **0542 **05460 **0560 **0544 **0561 االرتباط
 0500 0500 0500 0500 0500 0500 الداللة

 501 501 501 501 501 501 العدد

 0,01** دالة عند  مستوى 
 

( وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بيف المتوسط العاـ 20يتضح  مف الجدوؿ ) 

 .(0510)لبلستقرار الوظيفي والمتوسط العاـ لمجاؿ الدوافع بمغ قيمتو 
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 
 

 .مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 

 .مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

 .مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

 .مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

  الخامس.مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ 

 .التوصيات والدراسات المقترحة 
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
 مقدمة:

ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة في الفصؿ الرابع وتفسيرىا،  فضم  ت  

باإلضافة إلى تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات المنبثقة مف ىذه النتائج، وسيتـ مناقشة 

  -النتائج وفقا ألسئمتيا كما يمي:

 أوال: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

:  ما دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف عمى نص السؤاؿ األوؿ
 ببرامج الدراسات العميا بالجامعات الُعمانية مف وجية نظرىـ؟

المرتبة األولى بيف مجاالت  جاء في( يتضح أف الدافع العممي 1بالرجوع إلى الجدوؿ )      

مطنة ع ماف لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في الدوافع التي حدت بموظفي وزارة التربية والتعميـ بس

بانحراؼ  (4541عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )الجامعات الع مانية. فقد حصؿ المجاؿ العممي 

( وبدرجة موافقة كبيرة جدًا، وقد ي عزى ذلؾ إلى إدراؾ عينة الدراسة مف 0546معياري مقداره )

الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية،  موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف

ألىمية العمـ والتعمـ في توسيع مداركيـ العقمية والثقافية بمعارؼ وقيـ واتجاىات حديثة تتواكب مع 

المتغيرات التربوية في المدارس، ورغبتيـ في امتبلؾ أدوات البحث والدراسة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ 

عزى ذلؾ أيضا إلى دعـ وتشجيع المؤسسات التعميمية الحكومية والخاصة في توفير العممية، وقد ي  

برامج تعميمية، وتخصصات تربوية تتناسب مع احتياجات موظفي وزارة التربية والتعميـ، وتتوافؽ مع 

ظروؼ وطبيعة عمميـ الذي قد يتوجب تفريغا جزئيا مف العمؿ، كما قد ي عزى ذلؾ إلى دعـ وزارة 
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تفريغ الوالتعميـ لموظفييا وتسييؿ طمبات التحاقيـ ببرامج الدراسات العميا وذلؾ مف خبلؿ  التربية

الكمي )الكامؿ( أو الجزئي )يوـ أو يوميف في األسبوع(، كما تقوـ الوزارة بتقديـ الدعـ المالي 

لموظفييا الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا إيمانًا منيا بأىمية تكممة الدراسات العميا في خدمة 

 العممية التعميمية.                   

 (Roness & Smith,2009 دراسة رونيس وسميث ) وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة     

التي أوضحت أف الدافع العممي كاف ىو الدافع االقوى لدى الطبلب لمحصوؿ عمى شيادات عميا، 

التي أشارت إلى أف الدافع  (2050) اليباىبة والجعافرة والخرابشةكما اتفقت أيضا مع دراسة 

و الدافع الرئيسي وراء التحاؽ الطمبة ببرامج الماجستير في كمية األميرة عالية الجامعية، العممي ى

( التي أشارت إلى أف الدافع العممي حصؿ عمى المرتبة 5994وكذلؾ تتفؽ مع دراسة الحراحشة )

 ودراسة االولى مف بيف الدوافع التي حدت بطبلب جامعة اليرموؾ لبللتحاؽ بالتعميـ الجامعي،

في التحاؽ الطمبة  ( التي أشارت إلى أف الدوافع المعرفية كانت أكبر الدوافع5998سعود وبطاح )ال

( التي بينت أف 5993ردنية مف وجية نظر عينة الدراسة، ودراسة قطامي )ىمية األبالجامعات األ

يف العالية الدافع العممي كاف مف بيف أعمى الدوافع التي حدت بالطبلب لبللتحاؽ بكمية تأىيؿ المعمم

نتائجيا أف التقدـ العممي  ت( التي أوضحNicole,2013) باألردف. وكذلؾ اتفقت مع دراسة نيكوؿ

 والحصوؿ عمى مؤىؿ جامعي عالي كاف ىو الدافع الرئيسي لمواصمة الطبلب لمدراسة.

المرتبة الثانية بدرجة موافقة كبيرة جدًا  جاء فيالدافع النفسي  كما أظيرت نتائج الدراسة أف     

( 0535( بانحراؼ معياري مقداره )4561مف عينة الدراسة، حيث حصؿ عمى متوسط حسابي بمغ )

وقد ي عزى ذلؾ إلى رغبة عينة الدراسة في تحقيؽ الذات وتحقيؽ النجاح عف طريؽ الوصوؿ 

الستقرار والطموح والتحدي وتطوير لؤلىداؼ التي يسعي الييا الفرد في جميع نواحي الحياة، وا

الشخصية والتوظيؼ األمثؿ لمقدرات واالمكانيات المتاحة. كما قد ي عزى إلى رغبة عينة الدراسة في 
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دراكيـ بأف العمـ  تحقيؽ قدر مف الرضا الوظيفي بما ينعكس إيجابًا عمى الحالة النفسية لمموظؼ، وا 

فضؿ واألقرب لموصوؿ إلى التوافؽ واالتزاف النفسي بما ـ ونيؿ الشيادات العميا ىو الطريؽ األيوالتعم

ليو دراسة إفي التطوير واالنجاز. وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع ما توصمت  ـيتناسب مع ميولي

( التي أشارت إلى أف الدافع النفسي 2050) اليباىبة والجعافرة والخرابشة( ودراسة 2001العمري )

 مف وجية نظر عينة الدراسة.  حصؿ عمى درجة موافقة عالية جداً 

وكذلؾ أظيرت الدراسة أف مجاؿ الدافع الميني جاء في المرتبة الثالثة مف بيف مجاالت 

دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات 

( وبدرجة موافقة 0513ري )بانحراؼ معيا (4552)الع مانية حيث حصؿ عمى متوسط حسابي بمغ 

كبيرة مف عينة الدراسة. وقد ي عزى ذلؾ إلى ميؿ عينة الدراسة مف موظفي وزارة التربية والتعميـ لرفع 

مستواىـ الميني عف طريؽ الحصوؿ عمى الشيادات العميا باكتساب خبرات وميارات يحتاجيا 

مواصمة الدراسة كما أف لتربوية وير الميارات المينية واأدائيـ الميني، كونو ضرورة ممحة لتط

. كما قد ت عزى ىذه النتيجة إلى ما تشيده المناىج لمموظفيف تحقيؽ التنمية المينية المستدامة

الدراسية مف تطوير مستمر األمر الذي ي وجب عمى الموظفيف مواكبة ىذه التطورات والتغيرات 

المتبلحقة مف خبلؿ التحاقيـ ببرامج الدراسات العميا. كما قد ي عزى ذلؾ إلى اعتقاد عينة الدراسة أف 

فييا، وقد اتفقت ص أكبر لمتدرج الوظيفي داخؿ المؤسسة التي يعمؿ الشيادات العميا قد تفتح لو فر 

التي أشارت إلى أف الدوافع  (Hanen&Silver,2003)  دراسة حنيف و سيمفر  عىذه النتيجة م

المينية كانت مف أىـ الدوافع التي حدت بالطبلب لبللتحاؽ بالتعميـ العالي، وكذلؾ اتفقت مع دراسة 

( التي أشارت إلى أف الدافع الميني كاف مف أىـ الدوافع التي 2050) لخرابشةاليباىبة والجعافرة وا

 في كمية األميرة عالية الجامعية باألردف. لطبلب لبللتحاؽ ببرامج الماجستيرحدت با
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( إلى أف الدافع االجتماعي حصؿ عمى المرتبة 1كما تشير النتائج مف خبلؿ الجدوؿ )

( 6581ينة الدراسة حيث حصؿ عمى متوسط حسابي بمغ )الرابعة بدرجة موافقة كبيرة مف ع

ويمكف أف يفسر ذلؾ بالنظرة والمكانة االجتماعية العالية والمرموقة التي (. 0530بانحراؼ معياري )

وكذلؾ االحتراـ والتقدير والمكانة المميزة في تعامؿ  ،يحصؿ عمييا الممتحؽ ببرامج الدراسات العميا

( التي أظيرت أف الدافع االجتماعي 2009أفراد المجتمع معو. وتتفؽ ىذه النتيجة دراسة ربايعة )

حصؿ عمى درجة كبيرة مف موافقة عينة الدراسة. في حيف اختمفت ىذه النتيجة عف دراسة العمرى 

يف ببرامج االجتماعية كانت أقؿ الدوافع لدى الطمبة الممتحق ( التي أشارت إلى أف الدوافع2001)

 . ردنيةالعميا في الجامعات األ

مف بيف كما أظيرت نتائج الدراسة أف الدافع االقتصادي جاء في المرتبة الخامسة واالخيرة 

في  مجاالت دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا

بمغ الجامعات الع مانية بدرجة موافقة متوسطة مف عينة الدراسة حيث حصؿ عمى متوسط حسابي 

خيرة إلى وقد ي عزى حصوؿ المجاؿ االقتصادي عمى المرتبة األ .(0589( بانحراؼ معياري)6508)

جور الشيرية لموظفي الدولة بشكؿ عاـ، وموظفي اع االقتصادية وارتفاع معدالت األوضتحسف األ

وزارة التربية والتعميـ بشكؿ خاص إذ لـ يعد الدافع االقتصادي ىو المحرؾ الرئيسي لبللتحاؽ ببرامج 

الدراسات العميا. كما قد يفسر ذلؾ بأف االنظمة المعتمدة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في مجاؿ 

يادات التي يحصؿ عمييا الموظؼ، فحصوؿ الموظؼ عمى شيادة الترقي الوظيفي ال ترتبط بالش

السعود وبطاح عميا ال يعني بالضرورة انتقالو درجة مالية أعمى. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

اليباىبة والجعافرة ( ودراسة 2006دراسة  العمري )و  (5994( ودراسة الحراحشة )5998)

أف الدافع االقتصادي جاء مف ضمف أقؿ الدوافع التي  ( والتي أشارت جميعا إلى2050) والخرابشة

حدت بالطمبة لبللتحاؽ بالدراسات الجامعية، وقد اختمفت نتيجة ىذه الدراسة عف  دراسة العريمي 



  

204 
 

فراد ؽ األوراء التحا القتصادية كانت ىي المحرؾ الرئيس( التي أشارت إلى أف الدوافع ا2000)

    رونيس وسميثببرامج الدراسات العميا، كما اختمفت ترتيب ىذا المجاؿ عف الدراسة التي أجراىا 

( Roness & Smith,2009)  والتي أشارت نتائجيا إلى أف الدوافع االقتصادية جاءت في

ع عمى مجاالت الدوافجميع وقد يعزو الباحث حصوؿ  المرتبة الثانية بعد الدوافع العممية مباشرًا.

درجات موافقو بيف الكبيرة جدًا والمتوسطة الى الرغبة القوية لموظفي وزارة التربية والتعميـ لمواصمة 

لى كوف الدراسة عمى استخداـ أداة واحدة لجمع البيانات وىي  اقتصرت الحالية دراساتيـ العميا، وا 

 االستبانة.

الفقرات  ىلؾ بتناوؿ أعمى وأدنمجاالتيا، وذوفيما يمي مناقشة نتائج الدراسة حسب ترتيب 

 جاالت الخمسة.حسب استجابة أفراد عينة الدراسة لكؿ مجاؿ مف الم

 مناقشة نتائج المجاؿ األوؿ: الدافع العممي 

( يتضح أف جميع فقرات مجاؿ الدافع العممي تراوحت بيف الكبيرة جدًا 3الجدوؿ ) مف خبلؿ

( "يساعدني التحاقي ببرامج الدراسات العميا في االرتقاء بمستوى 5والكبيرة، حيث حصمت الفقرة )

( 2)( تمتيا الفقرة 0515( بانحراؼ معياري )4500تفكيري العممي" عمى أعمى متوسط حسابي بمغ )

"التحاقي ببرامج الدراسات العميا يوسع مداركي الثقافية " بمتوسط حسابي بمغ صت عمى والتي ن

(. ويمكف أف ي عزى  ذلؾ إلى وعي عينة الدراسة بأىمية 0518( بانحراؼ معياري مقداره )4536)

ـ الدراسات العميا ودورىا في توسيع المدارؾ المعرفية والفكرية لدى الفرد، واستخداااللتحاؽ ببرامج 

التفكير العممي المنطقي في ظؿ النِّمو  الس ريع في معظـ حقوؿ المعرفة المختمفة. كما قد ي عزى ذلؾ 

إلى إدراؾ عينة الدراسة بأىمية المعرفة بالطرؽ العممية في البحث وحؿ المشكبلت واتخاذ القرارات. 

إلى رغبة الطمبة ( التي أشارت 2002وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة حسف والنبياف )

الممتحقيف ببرامج الدراسات الجامعية، في تنمية اىتماماتيـ العممية والمعرفية، والحاجو الدائمة 
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( التي أشارت إلى أف الدوافع األكاديمية 2003دراسة أبو طالع )كذلؾ اتفقت مع لمتجديد الفكري، و 

افع الرئيسي وراء االلتحاؽ كانت ىي الد ، وتنمية المدارؾ الفكريةوالحصوؿ عمى شيادات عميا

التي  (Hanen&Silver,2003)اتفقت أيضا مع دراسة حنييف وسمفر  بالتعميـ الجامعي، وكذلؾ

 أشارت إلى رغبت الممتحقيف بالدراسات العميا في توسيع أفاقيـ العممية والمعرفية.

" التحاقي ببرامج الدراسات العميا يزيد مف  (0) كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفقرة  

فرص مشاركتي في المؤتمرات والندوات والممتقيات العممي" حصمت عمى أدنى متوسط حسابي 

 ( وبدرجة موافقة كبيرة،0589( بانحراؼ معياري )6593بمغ )مقارنة ببقية الفقرات في ىذا المحور 

ة بأىمية المشاركة في المؤتمرات والممتقيات وقد يرجع ذلؾ إلى إدراؾ الموظفيف مف عينة الدراس

العممية، التي تعزز مف الرصيد المعرفي والثقافي لدى الموظؼ، وأف التحاؽ الموظؼ ببرامج 

الدراسات العميا قد يزيد مف فرص المشاركة في مثؿ ىذه الندوات والمؤتمرات والممتقيات العممية، 

درا عمى إجراء الدراسات العممية، ولكف في المقابؿ كونو أصبح ممتمكا ألدوات البحث العممي، وقا

تبقى ىناؾ بعض العقبات التي تقمؿ مف فرص مشاركة الموظفيف في مثؿ ىذه الممتقيات 

والمؤتمرات منيا طبيعة العمؿ في وزارة التربية والتعميـ واالرتباط بالمناىج والجداوؿ الدراسية يجعؿ 

يف سواء كانوا معمميف أو مشرفيف أو إدارييف لحضور مف الصعب إرساؿ أعداد كبيرة مف الموظف

قؿ متوسط حسابي أالمؤتمرات والندوات والممتقيات العممية، كما قد ي عزى حصوؿ ىذه الفقرة عمى 

إلى قمة المؤتمرات التربوية والندوات العممية المتخصصة التي تنظـ داخؿ السمطنة مقارنتا باألعداد 

 مر الذي يجعؿ فرص حضور الموظؼ ليذه المؤتمراتة والتعميـ، األوظفي وزارة التربيالكبيرة لم

 والندوات العممية قميمو نسبيا. 
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 مناقشة نتائج المجاؿ الثاني: الدافع الميني  

( يتضح أف فقرات مجاؿ الدافع الميني لدى عينة الدراسة مف موظفي 0الجدوؿ ) مف خبلؿ

وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ بسػػػمطنة ع مػػػاف الممتحقػػػيف ببػػػرامج الدراسػػػات العميػػػا تراوحػػػت بػػػيف الكبيػػػرة جػػػدًا 

 عمػى ي شػجعني العميػا الدراسػات ببػرامج التحاقي( والتي نصت عمى "5والكبيرة، حيث جاءت الفقرة )

( بػانحراؼ 4569فػي المرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي بمػغ ) عممي" مجاؿ في اإلبداعية قدراتي تنمية

التحػاقي ببػرامج الدراسػات التػي نصػت عمػى " (2) ( وبفارؽ بسيط تمتيا العبػارة0534معياري مقداره )

معياري ( بانحراؼ 4560" بمتوسط حسابي بمغ )العميا يساعدني في تطوير مستوى مياراتي المينية 

( وقػػػد ي عػػػزى ذلػػػؾ فػػػي رغبػػػة المػػػوظفيف مػػػف عينػػػة الدراسػػػة فػػػي اكتسػػػاب الميػػػارات والخبػػػرات 0500)

منيـ فػي إحػداث التغيػر المطمػوب لبلرتقػاء  ةً ي قد تخدـ وظائفيـ التربوية رغبوالمعارؼ اإلبداعية الت

جػػػراءات العمػػػؿ التربػػػوي، ونظػػػرًا لثػػػراء المسػػػتجدًات التربويػػػة وسػػػر  عة تطورىػػػا فػػػي بأىػػػداؼ المينػػػة وا 

العصػػر الحػػديث، فػػإف الموظػػؼ التربػػوي البػػد أف يكػػوف ممًمػػا بكػػؿ جديػػد فػػي مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ، 

وقادًرا عمى التعامػؿ مػع المسػتجدًات التربويػة بشػكؿ مسػتمر، وىػذا يؤكػد حػرص المػوظفيف مػف عينػة 

يػػػؽ التطػػػوير ؿ لتحقالدراسػػػة عمػػػى االلتحػػػاؽ ببػػػرامج الدراسػػػات العميػػػا كونيػػػا الطريػػػؽ االقػػػرب واألسػػػي

بداع الميني المستمر. كما قد ي عزى ذلؾ إلى التشجيع والتكريـ السنوي الػذي تنظمػو وزارة التربيػة واإل

والتعميـ لموظفييا المجيديف والمبدعيف في المجاؿ الميني، بيدؼ تحفيز الموظفيف واالرتقاء بقدراتيـ 

بداعاتيـ المينية بما ينعكس إيجابًا عمى  العممية التعميمية بشكؿ عاـ. ومياراتيـ وا 

( التي أشارت إلى رغبة الطػبلب 2004وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة صبيحات )

الممتحقػػيف بالدراسػػات الجامعيػػة فػػي رفػػع مسػػتوى ميػػاراتيـ وقػػدراتيـ المينيػػة، كمػػا اتفقػػت مػػع دراسػػة 

التػػػي أكػػػدت عمػػػى أف االبتكػػػار واإلبػػػداع فػػػي العمػػػؿ مػػػف أىػػػـ  (2000عبػػػدالباقي وفريػػػد والخفػػػاجي) 

الػػػدوافع المينيػػػة التػػػي حػػػدت بػػػالطبلب لبللتحػػػاؽ بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية، واتفقػػػت أيضػػػا مػػػع دراسػػػة 
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التػػي أشػػارت إلػػى   (Hanen&Silver,2003)حنيػػيف وسػػمفر ( ودراسػػة Williams,1996ويميمػػز )

 المينية مف خبلؿ التحاقيـ بالتعميـ العالي.رغبة الطبلب في توسيع مياراتيـ وخبراتيـ 

 الدراسات ببرامج التي نصت عمى" التحاقي (1) ( أف الفقرة0كما يتضح مف الجدوؿ )

 الدراسات ببرامج " التحاقي ( والتي نصت عمى3) أخرى" والفقرة عمؿ لفرص أفاؽ لي يفتح العميا

بيا " حصمت عمى أقؿ  أعمؿ التي المؤسسة داخؿ الوظيفي لمتقدـ أكبر فرصة يمنحني العميا

( بالمقارنة مع بقية فقرات ىذا المحور، وقد 5559( بانحراؼ معياري )650متوسط حسابي بمغ )

ي عزى ذلؾ إلى تحسف األوضاع التربوية واالقتصادية لموظفي وزارة التربية والتعميـ مف خبلؿ 

يف التربوية وتعديؿ الرواتب والعبلوات التعديبلت التي سعت الحكومة إلى تفعيميا في األنظمة والقوان

المالية خبلؿ السنوات الماضية، ساعد في زيادة االستقرار واالمف الوظيفي، ونعكس إيجابا عمى 

معدؿ الرضا الوظيفي لمعامميف في القطاع التربوي، كؿ ذلؾ جعؿ موظفي وزارة التربية والتعميـ أكثر 

أفضؿ خارج الوزارة، كما أف األنظمة المتبعة لمتقدـ استقرارًا، وال يفكر في البحث عف فرص عمؿ 

الوظيفي داخؿ الوزارة ال تعتمد بشكؿ كامؿ عمى المؤىؿ الجامعي الذي يحصؿ عمية الموظؼ، 

فحصوؿ الموظؼ عمى درجة عممية أعمى ال يعني ذلؾ أنو سينتقؿ إلى مسمى وظيفي أعمى داخؿ 

 كـ أنظمة الترقي الوظيفي.ثيرة تحالمؤسسة التعميمية، ولكف ىنالؾ عوامؿ ك

 مناقشة نتائج المجاؿ الثالث: الدافع النفسي 

( يتضح أف جميع فقرات مجاؿ الدافع النفسي لدى عينة الدراسة مف 8الجدوؿ ) مف خبلؿ

موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا جاءت بدرجة موافقة 

ولى عمى أعمى افقة كبيرة ، حيث حصمت الفقرة األحدة كانت بدرجة مو اكبيرة جدًا ، ما عدا عبارة و 

( والتي نصت عمى "التحاقي ببرامج الدراسات 0530( بانحراؼ معياري )4514سط حسابي بمغ )متو 

العميا يزيد مف شعوري بالرضا عف نفسي" ومف الممكف أف ي عزى ذلؾ إلى أف الكثير مف موظفيف 
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وزارة التربية والتعميـ وبعد مضي عدة سنوات في مجاؿ العمؿ التربوي يبحثوف عف الطرؽ واألسباب 

لتي تجعميـ يشعروف بالرضا عف الذات والذي يمكف أف يجمب ليـ الراحة والسعادة في الحياة ا

منيـ في تحقيؽ قدر  ةً فيتجيوف إلى إكماؿ الدراسة رغبت والقدرة عمى المواصمة واإلنجاز في العمؿ،

ة والتي ( جاءت في المرتبة الثاني2) لفقرة( أف ا8مف الرضا والراحة النفسية. كما أوضح الجدوؿ )

نصت عمى "التحاقي ببرامج الدراسات العميا يعزز مف شعوري بالثقة في قدراتي ومياراتي" بمتوسط 

وقد ي عزى ذلؾ إلى إدراؾ العامميف في الحؽ التربوي  (0501( بانحراؼ معياري )4541بمغ ) حسابي

والميارات والقدرات التي النجاح الحقيقي في أي عمؿ يبدأ في معرفة اإلنساف لرغباتو و ميولو، أف 

يمتمكيا ثـ اتخاذ الخطوة الصحيحة في اختيار الطريقة السميمة لتنمية ىذا القدرات والميارات، 

دراكيـ أف الثقة بالنفس وما تمتمكو مف قدرات وميارات عالية يمكف أف تكتسب وتنمى مف خبلؿ  وا 

( 1) لفقرة( يتضح أف ا8لجدوؿ )التعميـ وااللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا، وكذلؾ مف خبلؿ ا

( 0592( بانحراؼ معياري )4503حصمت عمى المرتبة األخيرة بأدنى متوسط حسابي حيث بمغ )

مقارنة ببقية الفقرات في نفس المحور والتي نصت عمى "يشعرني التحاقي ببرامج الدراسات العميا 

قرة عمى أقؿ متوسط ىذه الفبالمساواة مع زمبلئي الذيف لدييـ مؤىبلت عميا" وقد يفسر حصوؿ 

ببقية الفقرات بأف القوانيف واالنظمة والموائح في سمطنة ع ماف بشكؿ عاـ وفي وزارة  ةً حسابي مقارنت

طالما أف طبيعة وشروط عمميـ التربية والتعميـ بشكؿ خاص ت وجب المساواة بيف جميع العامميف 

ممة واالحتراـ والتقدير حتى لو اختمفت دوف تميز بينيـ، فبل يشعر الموظؼ باختبلؼ المعا ةواحد

المؤىبلت والشيادات العممية بيف العامميف، كما قد ي عزى ذلؾ إلى طبيعة الموظؼ الع ماني في 

إظيار االحتراـ والتقدير لزمبلئو في العمؿ دوؿ أف يكوف ىناؾ تميز بينيـ عمى أساس الشيادة 

 العممية.
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( التي أوضحت أف الشعور 2004راسة صبيحات )وقد تشابيت نتيجة ىذه الدراسة مع د    

بالرضا عف النفس واعتبار مواصمة الدراسات العميا مرحمة مف مراحؿ تحقيؽ الذات وتنميتيا تعتبر 

مف الدوافع النفسية التي حققت استجابة كبيرة جدًا مف وجية نظر عينة الدراسة، كما اتفقت مع 

اللتحاؽ بالدراسات العميا ىو الطريؽ األمثؿ لتحقيؽ ( التي أشارت إلى أف ا2000دراسة العريمي )

 الدوافع الداخمية المرتبطة بالشخصية وتحقيؽ الذات، والطموح، والتحدي لدى األفراد.

 مناقشة نتائج المجاؿ الرابع: الدافع االجتماعي

( يتبيف أف جميع فقرات مجاؿ الدافع االجتماعي جاءت بدرجة 9بالرجوع إلى الجدوؿ )

كبيرة ما عدا الفقرة االولى جاءت بدرجة موافقة كبيرة جدًا في المرتبة األولى بمتوسط حسابي موافقة 

"التحاقي ببرامج الدراسات العميا يجعمني قدوة  ( ونصت عمى0582( بانحراؼ معياري )4525) بمغ

بأىمية ميـ محفزة ألفراد أسرتي" وقد ي عزى ذلؾ إلى وعي عينة الدراسة مف موظفي وزارة التربية والتع

سرة والمجتمع، كونيا مف أكثر الوسائؿ تأثيرًا عمى سموؾ األخريف. وقد وجود القدوة الحسنة في األ

ي عزى ذلؾ أيضا إلى سعي الموظؼ في أف يكوف المثؿ والنموذج المرتقب ألبنائو وطبلبو وزمبلئو 

عجاب والتقدير. وكذلؾ يع أفراد أسرتو، حيث ي ثير في النفس قدرًا كبيرًا مف االستحساف واإلموج

النواة األولى لتكويف المجتمع وأحد  كونياسرة إلى وعي عينة الدراسة بأىمية األ يمكف أف ي عزى ذلؾ

جاءت في المرتبة  (2) ( أف الفقرة9العوامؿ األساسية في بناء العممية التربوية. كما أظير الجدوؿ )

الثانية نصت عمى " التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدني في توسيع دائرة عبلقاتي االجتماعية 

( وي عزى ذلؾ إلى إدراؾ عينة الدراسة أف 0580( بانحراؼ معياري )6593" بمتوسط حسابي بمغ )

خبرات تربوية  يمع أفراد ذ ةد في تكويف عبلقات اجتماعية جديدااللتحاؽ بالدراسات العميا تساع

متنوعو، وثقافات متعددة، يمكف أف ت ثمر ىذه العبلقات إلى تعاوف مشترؾ يحقؽ أىداؼ تربوية 

وتعميمية مشتركة، ويمكف أف تمعب وسائؿ التواصؿ االجتماعي الحديثة دورا ميمًا في تسييؿ ىذه 



  

220 
 

تمع ميما تباعدت أماكف تواجدىـ العممية وتوسيع دائرة العبلقات االجتماعية مع مختمؼ فئات المج

 وسكناىـ.

عبدالباقي وفريد والخفاجي  ( ودراسة2003وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة  أبو طالع )

التي    (Hanen&Silver,2003)دراسة حنييف وسمفر ، و (2055ودراسة الزيود ) (2000)

فرصة كبيرة لبناء الصداقات فراد بالدراسات الجامعية تحقؽ لتحاؽ األاأشارت جميعيا إلى أف 

سرة حتراـ والتقدير مف قبؿ أفراد األكويف معارؼ جديدة، وتحقؽ اإلوتوسيع العبلقات االجتماعية، وت

 والمجتمع.

( 6535( حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بمغ )0( يتضح أف الفقرة )9ومف خبلؿ الجدوؿ )    

ىذا المجاؿ ونصت عمى "التحاقي ببرامج ( مقارنة ببقية الفقرات في 5550بانحراؼ معياري )

" وقد ي عزى حصوؿ ىذه الفقرة عمى أدنى متوسط  الدراسات العميا بدافع تشجيع االىؿ واألصدقاء

حسابي مقارنة ببقية الفقرات إلى أف عينة الدراسة معظميـ مف الموظفيف التربوييف ذوي الخبرات 

ىؿ سة دوف الحاجة إلى تشجيع ودفع األلدراالعممية المتنوعة ويدركوف جيدًا أىمية مواصمة ا

ـ أنيـ واألصدقاء ليـ، وقد ي عزى ذلؾ أيضًا إلى شعور عينة الدراسة مف موظفي وزارة التربة والتعمي

 راد األسرة والمجتمع بشكؿ عاـ.  عمى الذي يحتذي بو أففي مقاـ القدوة والمثؿ األ

 مناقشة نتائج المجاؿ الخامس: الدافع االقتصادي

( يتضح أف فقرات مجاؿ الدافع االقتصادي لدى عينة الدراسة مف 50بالرجوع إلى الجدوؿ )

موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا جاءت بدرجة موافقة 

متوسطة ما عدا عبارة واحدة  كانت بدرجة موافقة كبيرة وحصمت عمى أعمى متوسط حسابي بمغ 

( وىي العبارة التي نصت عمى "التحاقي ببرامج الدراسات العميا 5556( بانحراؼ معياري )6540)

حصوؿ عمى الحوافز والمكافآت" وقد ي عزى ذلؾ لممكافآت والحوافز المالية لميمنحني فرصة أفضؿ 
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ي عزى التي تمنحيا وزارة التربية والتعميـ لبعض موظفييا المجيديف نياية كؿ عاـ دراسي. كما قد 

تاحة الفرصة ليـ لممشاركة  ذلؾ الىتماـ الوزارة بتكريـ بعض موظفييا المتميزيف والمجيديف سنويًا، وا 

في الزيارات التربوية الدولية لتبادؿ الخبرات التي تنظميا وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف مع بعض 

 الدوؿ العربية واألجنبية تحت مسمى التربوي الزائر.

( أف العبارة حصمت عمى أدنى متوسط حسابي في ىذا المحور 50دوؿ )كما يظير الج

نصت عمى "يزيد التحاقي ببرامج الدراسات العميا مف إمكانية حصولي عمى الترقية المالية " 

ويمكف أف يفسر ( وبدرجة موافقة متوسطة، 5554( بانحراؼ معياري )2582بمتوسط حسابي بمغ )

ط حسابي بأف االنظمة والقوانيف المعتمدة مف قبؿ وزارة التربية حصوؿ ىذه العبارة عمى أدنى متوس

والتعميـ في مجاؿ الترقية المالية ال ترتبط بالشيادات التي يحصؿ عمييا الموظؼ خبلؿ فترة عممو، 

 فحصوؿ الموظؼ عمى درجة عممية عميا ال تعني أنو سوؼ ينتقؿ إلى درجة مالية أعمى.

( 5994( ودراسة الحراحشة )5998السعود وبطاح )ة وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراس

( والتي أشارت جميعيا إلى 2050) اليباىبة والجعافرة والخرابشة( ودراسة 2001ودراسة العمري )

 أف الدافع االقتصادي جاء مف ضمف أقؿ الدوافع التي حدت بالطمبة لبللتحاؽ بالدراسات الجامعية.

 بالسؤاؿ الثانيثانيًا: مناقشة النتائج المتعمقة 

ىؿ تختمؼ دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف  نص السؤاؿ الثاني عمى:

الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات الُعمانية باختالؼ متغيراتيـ )النوع االجتماعي، 

  والعمر، والوظيفة، والتفرغ الدراسي، ونوع الجامعة(؟

 ؿ سيتـ مناقشة نتائج متغيرات الدراسة كما يمي:ولئلجابة عف ىذا السؤا 
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 متغير النوع االجتماعي  -1

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 55يتضح مف الجدوؿ )

(0501≥ α)  بيف دوافع موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا

في الجامعات الع مانية تبعا لمتغير النوع االجتماعي ) ذكر، أنثى(  في جميع المجاالت. وىذا 

ناثًا( حوؿ الدوافع التي حدت بيـ  يشير إلى التوافؽ في الرأي بيف أفراد عينة الدراسة ) ذكورًا، وا 

لجميع   لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا. وقد ي عزى ذلؾ أيضا إلى أف النظرة الواحدة والمتشابية

أفراد عينة الدراسة ميما كاف نوعيـ االجتماعي لدوافع االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا. كما قد 

ناثًا( يندرجوف تحت مظم ة واحدة، ويخضعوف لنفس ي عزى ذلؾ إلى أف جميع الموظفيف )ذكورًا، وا 

بيف الذكور  تمييزالموائح واألنظمة والقوانيف المتبعة لدى وزارة التربية والتعميـ دوف أف يكوف ىناؾ 

لى إواإلناث. كما يمكف أف يعزى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واإلناث 

التسييبلت التي تقدميا وزارة التربية والتعميـ لموظفييا الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا ماديا 

ومعنويا، كما إف انتشار الجامعات العمانية التي تقدـ برامج الدراسات العميا في الكثير مف 

ناثًا فرصة إكماؿ الدراسات العميا  .  محافظات السمطنة سيؿ عمى الموظفيف ذكورًا وا 

ودراسة حنييف وسمفر ( 2001وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العمري )

(Hanen&Silver,2003)  ( 2002( ودراسة حسف والنبياف )5998ودراسة السعود وبطاح )

(  التي أشارت جميعًا 2009(، ودراسة ربايعة )2003( ودراسة أبو طالع )2055ودراسة الزيود )

إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير النوع االجتماعي في دوافع التحاؽ 

( 2004اختمفت نتيجة ىذه الدراسة عف  دراسة صبيحات ) الطبلب بالدراسات الجامعية، في حيف

بيف دوافع التحاؽ  (α ≤0501)التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الطبلب بالدراسات العميا تعزى لمتغير النوع االجتماعي في مجاؿ الدافع النفسي ولصالح اإلناث، 
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( التي أظيرت 2050) اليباىبة والجعافرة والخرابشةسة كما اختمفت نتيجة ىذه الدراسة عف درا

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح الطالبات بالنسبة لمدافع النفسي، والدافع االجتماعي، 

( التي أشارت إلى 5993( ودراسة قطامي )2000وكذلؾ اختمفت ىذه النتيجة عف دراسة العريمي )

ير النوع االجتماعي وخاصة في الدوافع الشخصية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغ

واالقتصادية واالجتماعية لصالح فئة الذكور، كما اختمفت نتيجة ىذه الدراسة عف دراسة عبد الباقي 

لى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في دوافع التحاؽ إ( التي أشارت 2000وفريد وخفاجي )

 اؿ الدوافع االجتماعية ولصالح فئة اإلناث.الطبلب ت عزى لمتغير النوع االجتماعي عمى مج

 متغير العمر  -3

( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 54يتضح مف الجدوؿ )

(0501≥α)  في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا في

الجامعات الع مانية تبعا لمتغير العمر عمى مجاؿ الدافع العممي لصالح أفراد عينة الدراسة الذيف 

ة، كما سن  41( مقابؿ أفراد عينة الدراسة الذيف تزيد أعمارىـ عف 61-21تتراوح أعمارىـ بيف )

عمى مجاؿ الدافع العممي  (α ≤0501)يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( مقابؿ األفراد الذيف تزيد 41-63أيضا لصالح أفراد عينة الدراسة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )

سنة، وذلؾ يعني أنو كمما قؿ عمر الموظؼ زاد دافعو العممي لبللتحاؽ ببرامج  41أعمارىـ عف 

ثر حماسًا الدراسات العميا، وقد تكوف ىذه الفروؽ منطقية جدا في كوف الموظفيف االقؿ عمرا أك

منيـ  ةً يـ طموحات أكاديمية مرتفعة، رغبلمتعمـ والعودة لمقاعد الدراسة، ولدي ةً وأكثر اندفاعًا ورغبت

ي اكتساب الخبرات والميارات والشيادات العميا التي قد تعينيـ في تقدميـ الوظيفي وتطوير مجاؿ ف

سرية أو أ( بظروؼ 61-21عمميـ. كما قد ت عزى ىذه الفروؽ إلى قمة ارتباط الفئة العمرية )

 اقتصادية تحوؿ دوف مواصمتيـ لمدراسة.  في حيف أظيرت النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
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إحصائية عمى بقية المجاالت ) الدافع الميني والدافع النفسي، والدافع االجتماعي، والدافع 

 االقتصادي(.

( التي أشارت إلى وجود فروؽ ذات 2009وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة ربايعة )

ح الفئة داللة إحصائية عمى مجالي الدافع االقتصادي، والدافع السياسي، تعزى لمتغير العمر ولصال

( التي أظيرت وجود فروؽ دالة 2004، وتتفؽ مع دراسة صبيحات )سنة ( 24العمرية ) األقؿ مف 

(.  21)األقؿ مف  ر العمر، ولصالح الفئة العمرية إحصائيا عمى مجاؿ دافع البطالة تعزى لمتغي

اليباىبة دراسة  في حيف اختمفت ىذه النتيجة مع ولـ تظير أي فروؽ عمى بقية المجاالت.

ودراسة  ،(Roness & Smith,2009 رونيس وسميث ) (، ودراسة2050) والجعافرة والخرابشة

إلى عدـ  جميعيا التي أشارت  (Hanen&Silver,2003)حنييف وسمفر  دراسة( و 2001العمري )

 .تعزى لمتغير العمر (α ≤0501)الداللة إحصائيا عند مستوى  ذات داللةوجود فروؽ 

 متغير الوظيفة  -2

ئية عند مستوى الداللة ( يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا53الجدوؿ ) مف خبلؿ

في دوافع التحاؽ موظفيف وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في  (α ≤0501)اإلحصائية 

. الجامعات الع مانية تبعا لمتغير نوع الوظيفة )معمـ، مشرؼ، إداري( عمى جميع مجاالت الدوافع

وىذا يشير إلى التوافؽ في الرأي بيف أفراد عينة الدراسة ) معمميف، مشرفيف، إدارييف( في الدوافع 

ي حدت بيـ لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا. كما يمكف أف ي عزى ذلؾ إلى زيادة الوعي والنضج الت

د  التربوي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بأىمية مواصمة الدراسة ميما اختمفت طبيعة عمميـ، كما ق

ويخضعوف  وزارة التربية والتعميـ يندرجوف تحت مظمة واحدة، ي عزى أيضا إلى أف جميع موظفي

 لنفس الموائح واألنظمة والقوانيف. 
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اليباىبة وقد أظيرت نتيجة ىذه الدراسة تشابيًا مع النتائج التي توصمت الييا دراسة 

( في عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2002( ودراسة حسف والنبياف )2050) والجعافرة والخرابشة

ي حيف اختمفت ىذه النتيجة عف دراسة إحصائية في دوافع التحاؽ الطبلب تعزى لمتغير الوظيفة. ف

( التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيا ت عزى لمتغير التخصص الوظيفة في كؿ 5993قطامي)

مف الدافع العممي، ودافع اإلنجاز والدافع االقتصادي، لصالح المعمميف ذو التخصصات األدبية، 

فروؽ ذات داللة إحصائية ت عزى ( التي أشارت إلى وجود 2004كما اختمفت مع دراسة صبيحات )

 لمتغير الوظيفة ولصالح الموظؼ الحكومي.

 متغير التفرغ لمدراسة  -3

 (α≤0501)( أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 50بالرجوع لمجدوؿ )        

ع مانية تبعا في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات ال

لمتغير التفرغ لمدراسة عمى مجاؿ الدافع االجتماعي ولصالح الموظفيف غير المتفرغيف، بينما كانت 

الفروؽ غير دالة إحصائيا عمى بقية المجاالت، ويمكف أف يفسر ذلؾ برغبة بعض الموظفيف الذيف 

أف تكوف لو فرصة  لـ يحصموا عمى التفريغ الكمي لمدراسة في الحصوؿ عمى شيادة عميا مف أجؿ

أكثر قربًا مف أ سرىـ وأوالدىـ  فمناطؽ سكناىـ االصمية بحيث يكونو أكبر في نقؿ مقر عمميـ ل

ومجتمعيـ، وكذلؾ يمكف أف ت عزى ىذه الفروؽ أيضا إلى رغبة الموظفيف غير المفرغيف لمدراسة في 

الحصوؿ عمى مكانة اجتماعية بيف زمبلئيـ في العمؿ مف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بنظاـ 

غير المتفرغيف لمدراسة في إثبات وجودىـ يف كف أف ي عزى ذلؾ لميؿ الموظفالتفرغ الكامؿ، كما يم

 وكفاءتيـ ومكانتيـ االجتماعية بيف زمبلئيـ حتى بدوف حصوليـ عمى التفريغ الكمي لمدراسة.
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 متغير نوع الجامعة   -4

( يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 58بالرجوع لمجدوؿ )

(0501≥α)  في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات

الع مانية تبعا لمتغير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ وذلؾ في مجاؿ الدافع االجتماعي، 

ولصالح الجامعات الخاصة. وقد ت عزى ىذه الفروؽ لكوف الجامعات الخاصة التي تقدـ برامج 

محافظات السمطنة، مما يسيؿ لموظفي وزارة التربية  أكثر انتشارا في مختمؼت العميا الدراسا

والتعميـ االلتحاؽ بيا دوف الحاجة لترؾ أسرىـ واالنتقاؿ لمدراسة في محافظات أخرى. كما قد ت عزى 

ي ىذه الفروؽ لكوف معظـ الجامعات الخاصة تقدـ برامج الدراسات العميا في الفترات المسائية وف

 أياـ محددة تتناسب مع ظروؼ موظفي وزارة التربية والتعميـ االجتماعية والمينية.

 (α≤0501)( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 58كما يوضح الجدوؿ )      

في دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية تبعا 

غير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ وذلؾ في مجاؿ الدافع االقتصادي، وأيضًا لصالح لمت

الجامعات الخاصة، وقد ت عزى تمؾ الفروؽ لمدعـ المالي الكبير الذي تقدمو وزارة التربية والتعميـ 

تحمؿ  لموظفييا الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الخاصة، فقد يصؿ ىذا الدعـ إلى

وزارة التربية والتعميـ رسوـ الدراسة كاممة عف الموظؼ. كما قد ت عزى تمؾ الفروؽ لتواجد الجامعات 

الخاصة التي تقدـ برامج الدراسات العميا في الكثير مف محافظات السمطنة، مما يسيؿ لمموظؼ 

تمفة خارج المحافظة االلتحاؽ بيا دوف الحاجة لتكبد تكاليؼ النقؿ واالقامة وتكاليؼ المعيشة المخ

 التي يقيـ بيا، بينما كانت الفروؽ غير دالة إحصائيا عمى بقية الدوافع.

( التي أظيرت وجود فروؽ ذات 2004وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة صبيحات )

داللة إحصائية تبعا لمتغير نوع الجامعة عمى مجاالت ) الدافع العممي، والدافع الميني، والدافع 
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ىذه الدراسة عف دراسة العمري  النفسي، والدافع االجتماعي، والدافع االقتصادي (.  واختمفت نتيجة

  (Hanen&Silver,2003)و دراسة حنييف وسمفر  (5998السعود وبطاح )( ودراسة 2001)

ع الجامعة خصائية في دوافع االلتحاؽ ت عزى لمتغير نو إالتي أشارت إلى عدـ وجود أثر ذات داللة 

 التي يدرس بيا الطالب.

 ثالثًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث    

ما مستوى االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ  نص السؤاؿ الثالث عمى:

 بسمطنة ُعماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الُعمانية؟ 

المتوسطات الحسابية لفقرات مستوى االستقرار الوظيفي ( يتضح أف 59بالرجوع لمجدوؿ )

لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية 

( وىذا يعني أف فقرات ىذا المجاؿ 6595-2543مف وجية نظر عينة الدراسة قد تراوحت بيف )

درجة الكبيرة والمتوسطة والقميمة وقد بمغ المتوسط الحسابي حصمت عمى درجات توزعت بيف ال

( وىو يقابؿ 0560( بانحراؼ معياري مقداره )6569لتقديرات عينة الدراسة عمى ىذا المجاؿ )

الدرجة المتوسطة، وقد ي عزى ىذا المستوى مف االستجابات إلى الرضا الوظيفي واالستقرار النسبي 

ـ بسمطنة ع ماف وكذلؾ لمتعديبلت األخيرة التي أدخمتيا وزارة التربية لموظفي وزارة التربية والتعمي

والتعميـ في الموائح واالنظمة والقوانيف التي توضح واجبات وحقوؽ الموظؼ، وت حسف مف جودة 

العممية التعميمية، كما أف تعديؿ الرواتب، والعبلوات، ومعاشات ما بعد الخدمة، كاف لو دور إيجابي 

ـ في سمطنة الرضا واالستقرار الوظيفي، ولكف في المقابؿ تبقى وزارة التربية والتعمي في رفع مستوى

مر الذي يزيد مف التحديات خدمية مف حيث أعداد الموظفيف، األال اتع ماف مف أكبر الوزار 

والعقبات التي قد تقمؿ مف مستوى االستقرار الوظيفي لدى العامميف تحت مظمة ىذه الوزارة. كما أف 

عف مناطؽ  ةتعييف موظفيف في مناطؽ بعيد عة العمؿ في وزارة التربية والتعميـ يتطمب أحياناً طبي
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الكثير مف التنقبلت السنوية بيف  يفرض عمى وزارة التربية والتعميـ إجراءمر الذي سكناىـ األ

دارييف ومشرفيف كؿ ذلؾ قد يؤثر عمى در  جة الموظفيف وخاصة العامميف في المدارس مف معمميف وا 

استقرار الموظؼ ويقمؿ مف الرضا الوظيفي لديو. ول كؿ ما تقدـ سابقا مف مسوغات كاف استجابات 

عينة أفراد الدراسة في المستوى المتوسط، ولقد تشابيت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الناعبي 

( التي توصمت جميعيا 2001( ودراسة الربايعة )2009( ودراسة الصمادي والرواشدة )2050)

إلى أف درجة االستقرار الوظيفي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة، في حيف اختمفت عف 

لى أف درجة االستقرار الوظيفي كانت كبيرة لدى المعمميف إ( التي أشارت 2054دراسة الكندي )

الوافديف في مدارسة الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بسمطنة ع ماف، وكذلؾ دراسة العساؼ 

أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات لى أف درجة االستقرار الطوعي لدى إ( التي أشارت 2003)

 ردنية العامة كاف بدرجة كبيرًا.األ

وفيما يمي مناقشة نتائج الدراسة لمحور االستقرار الوظيفي، وذلؾ بتناوؿ أعمى وأدني الفقرات      

 حسب استجابة أفراد عينة الدراسة.

 مناقشة نتائج االستقرار الوظيفي

أف المتوسطات الحسابية لفقرات مجاؿ "االستقرار الوظيفي" لموظفي  (20يبيف الجدوؿ )       

ميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية مف وزارة التربية والتع

( وىذا يعني أف فقرات ىذا المجاؿ حصمت 6595-2543وجية نظر عينة الدراسة قد تراوحت بيف )

( عمى المرتبة 5عمى درجات توزعت بيف الدرجة الكبيرة والمتوسطة والقميمة، وقد حصمت الفقرة )

(  0586( بدرجة موافقة كبيرة، بانحراؼ معياري بمغ )6595ى متوسط حسابي بمغ )األولى كأعم

" وىذا يدؿ عمى رضا الموظفيف الميني والنمو التطور لي توفر الحالية وظيفتي والتي تنص عمى"

النسبي عف برامج التنمية المينية التي تقدميا الوزارة ، وقد يفسر ذلؾ باالىتماـ الكبير مف قبؿ وزارة 
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نشاء المركز التخصصي  التربية والتعميـ بالتنمية المينية مف خبلؿ مراكز التدريب بالمحافظات، وا 

قامة البرنامج األكاديمي لممعمميف ذو الخبرة الذي ينفذ سنويا في جامعة  لتدريب المعمميف، وا 

المحمية ة لبعض الموظفيف لممشاركة في الندوات والمؤتمرات صالسمطاف قابوس، وكذلؾ إتاحة الفر 

والدولية، كؿ ذلؾ كاف لو أثر إيجابي في زيادة درجة االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية 

( بانحراؼ معياري 6590( عمى المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )3والتعميـ. وحصمت الفقرة )

في المؤسسة ( بدرجة موافقة كبيرة، ونصت عمى "تسود العبلقات االنسانية بيف العامميف 0586)

التي أعمؿ فييا" وقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة المجتمع الع ماني وعاداتو وتقاليده في احتراـ وتقدير 

الموظفيف لزمبلئيـ ولمعامميف معيـ. كما أف طبيعة العمؿ في المؤسسات التربوية تتطمب الكثير مف 

ي العبلقات االنسانية بيف قو  يالتعاوف والتكاتؼ والعمؿ بروح الفريؽ الواحد األمر الذي مف شأنو أف 

الموظفيف. كما قد يرجع ذلؾ إلى إدراؾ إدارات المؤسسات التعميمية بأىمية توافر جو مف العبلقات 

االنسانية بيف العامميف في المؤسسة، بما ينعكس إيجابا عمى جودة العممية التعميمية، ويرفع مف 

 درجة استقرار الموظؼ داخؿ المؤسسات التعميمية.

( التي أشارت إلى رضا الموظفيف عف 2054وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الكندي )      

سماعيؿ ) نماءباإلريبية المتعمقة البرامج التد ( التي 2056الميني، كما اتفقت مع دراسة عذاري وا 

 أكدت عمى وجوب تحفيز الموظفيف ماديًا، ومعنويا مف أجؿ زيادة درجة استقرارىـ الوظيفي.

 كثيرة تحديات ىناؾ أف أشعر( أف الفقرة التي نصت عمى "20كما يتضح مف الجدوؿ )       

(، وبدرجة موافقة قميمة، 2543" عمى أدنى متوسط حسابي بمغ )الحالية وظيفتي في تواجيني

 وقد يفسر ذلؾ بكوف معظـ موظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف (05891)وبانحراؼ معياري 

الخبرات والمؤىبلت العممية العالية، قادريف عمى مواجية  ويببرامج الدراسات العميا ىـ مف ذ

تحديات العمؿ، بأساليب وطرؽ عممية وتربوية حديثة تجنبيـ مواجية تحديات العمؿ، كما حصمت 
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 ( ونصت عمى"5500( بانحراؼ معياري )2501( أيضا عمى أقؿ متوسط حسابي بمغ )59الفقرة )

" وقد ي عزى ذلؾ إلى طبيعة العمؿ في وزارة التربية بو أقـو الذي الروتيني العمؿ بسبب بالممؿ أشعر

وقت الفراغ، مما يبعد الموظؼ عف الشعور بالممؿ وروتيف  ةرونة والتجديد وقموالتعميـ يتسـ بالم

العمؿ المتكرر، كما قد ي عزى ذلؾ  إلى التطورات السريعة في المجاالت التربوية، الذي يوجب عمى 

مر الذي يجنبو الممؿ في أداء عممو، وقد اتفقت ىذه لكؿ ما ىو جديد األ الموظؼ أف يكوف مواكباً 

دارية عماؿ اإلعباء واأل( التي أشارت إلى أف كثرة األ 2050الناعبي )الدراسة جزئيًا مع دراسة 

 الروتينية تؤثر بشكؿ سمبي عمى رضا الموظفيف في المؤسسات التعميمية. 

 رابعًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع     

والتعميـ ىؿ تختمؼ درجة استقرار موظفي وزارة التربية  - نص السؤاؿ الرابع عمى:

بسمطنة ُعماف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالجامعات الُعمانية باختالؼ متغيراتيـ النوع 

 االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ الدراسي، ونوع الجامعة ؟

 ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ سيتـ مناقشة نتائج متغيرات الدراسة كما يمي:

 متغير النوع االجتماعي -5

( يتبيف أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 25ؿ الجدوؿ )مف خبل

(0501≥α)  في مجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف

ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية ت عزى لمتغير النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( ، وىذا 

ناثًا( في ما يخص استقرارىـ الوظيفي، يشي ر إلى التوافؽ في الرأي بيف أفراد عينة الدراسة )ذكورًا، وا 

ناثا يخضعوف لنفس الموائح واالنظمة  وقد ي عزى ىذا التوافؽ إلى كوف جميع الموظفيف ذكورا وا 

كما أف جميع والقوانيف تحت مظمة وزارة التربية والتعميـ دوف تميز عمى أساس النوع االجتماعي، 
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داخؿ المؤسسات التربوية، ويخضعوف  الموظفيف مف الذكور واالناث يعمموف في نفس بيئة العمؿ

ودراسة  (2054، وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الكندي )لنفس ظروؼ العمؿ تقريباً 

 ( التي أشارت جميعيا إلى عدـ وجود2052( ودراسة المشيخي )2009الصمادي والرواشدة )

فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االستقرار الوظيفي تعزى لمتغير النوع االجتماعي، واختمفت 

التي  (Brochu,2010) بروشو، ودراسة (Heisz, eta, 2002 خروف )آىيزز و  عف دراسة

أشارت إلى أف مستوى االستقرار الوظيفي لدى فئة اإلناث كاف أعمى مف الذكور، واختمفت أيضا 

مف فئة اإلناث  اً ( التي أشارت نتائجيا أف فئة الذكور كانوا أكثر استقرار 2003جبمي )عف دراسة 

 في المؤسسات الصناعية. 

 متغير التفرغ لمدراسة -2

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدـ وجود( 25يتضح مف الجدوؿ )

(0501≥α)  في مجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف

غير متفرغ(  –ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية ت عزى لمتغير التفرغ لمدراسة )متفرغ 

ذلؾ بمعنى أف تفرغ الموظؼ أو عدـ تفرغو لمدراسة ال يؤثر عمى استقراره الوظيفي ويمكف ي فسر 

غير المتفرغيف ميا تتناسب مع ظروؼ الموظفيف في أف كثير مف الجامعات تقدـ برامج دراسات ع

سبوع، كما قد ي عزى إلى الدعـ ، أو الدراسة خبلؿ أياـ نياية األمف خبلؿ الدراسة في الفترة المسائية

 يا ومعنويا.الدراسات العميا ماد المتواصؿ الذي تقدمو الوزارة لموظفييا الممتحقيف ببرامج

 متغير نوع الجامعة -6

( يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 25بالرجوع لمجدوؿ )

(0501≥α)  في مجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف

ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية تبعًا لمتغير نوع الجامعة التي يدرس بيا الموظؼ 
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جامعة خاصة( وذلؾ يعني مف وجية نظر عينة الدراسة مف موظفي وزارة  –)جامعة حكومية 

والتعميـ الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا، أف نوع الجامعة ال تؤثر عمى درجة استقرارىـ  التربية

الوظيفي، ويمكف أف ي عزى ذلؾ لزيادة عدد الجامعات الخاصة التي تقدـ مثؿ ىذه البرامج وبجودة 

وظفييا عالية تنافس الجامعات الحكومية، كما قد ي عزى إلى الدعـ المالي الذي تقدمو الوزارة لم

الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الخاصة لتسديد رسـو الدراسة، كما أف سيولة وتوفر 

وسائؿ المواصبلت المختمفة، وسائؿ االتصاؿ الحديثة وشبكات اإلنترنت ووسائؿ التواصؿ المتنوعة، 

ببرامج الدراسات العميا  كؿ ذلؾ قمؿ مف تأثير متغير نوع الجامعة عمى استقرار الموظفيف الممتحقيف

 مف وجية نظر عينة الدراسة.

 متغير العمر -3

( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 26يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )

(0501≥α)  في مجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف

عمر الموظؼ، ويمكف تفسر ذلؾ بأف  ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية تبعًا لمتغير

دؿ قوانيف وأنظمة الوزارة تعامؿ جميع الموظفيف بغض النظر عف فئاتيـ العمرية بنفس القدر مف الع

والمساوات، فالجميع يعمؿ في بيئة تعميمية وتربوية متشابية. وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع 

عمى عدـ وجود  ( التي توصمت2052دراسة المشيخي )( و 2009دراسة الصمادي والرواشدة )

فروؽ ذات داللة إحصائية  في مستوى االستقرار الوظيفي تعزى لمتغير العمر،  في حيف اختمفت 

( التي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2001النتيجة عف دراسة الربايعة ) ىذه

خروف  آىيزز و  مستوى االستقرار الوظيفي تعزى لمتغير العمر، وكذلؾ اختمفت عف دراسة

(Heisz, eta 2002) ( لدى 24-51التي أشارت انخفاض االستقرار الوظيفي لمفئات العمرية )

 الموظفيف في كندا.
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 متغير نوع الوظيفة  -4

( يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 23بالرجوع لمجدوؿ )

(α≤0,05 في مجاؿ االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف الممتحقيف )

وجود فروؽ دالة  ببرامج الدراسات العميا في الجامعات الع مانية تبعًا لمتغير الوظيفة، حيث تبيف

وقد تكوف ىذه ، إحصائيا بيف اإلدارييف والمعمميف في مجاؿ االستقرار الوظيفي ولصالح اإلدارييف

الفروؽ منطقية في ظؿ النقص الذي تعاني منو وزارة التربية والتعميـ في أعداد المعمميف في 

فئة المعمميف وظيفيًا،  وضغطًا إضافيا قد يؤثر عمى استقرار أً التخصصات المختمفة، مما يشكؿ عب

كما أف حركة التنقبلت السنوية بيف المعمميف في المدارس تجعؿ مف الوظائؼ اإلدارية أكثر استقرارًا 

مف الوظائؼ التدريسية، باإلضافة إلى أف طبيعة الوظائؼ التدريسية وتعامميا اليومي المباشر مع 

ة مف حيث ضغوط العمؿ والجيد الطبلب  تختمؼ بشكؿ كبير عف الوظائؼ اإلدارية المكتبي

المبذوؿ فييا، كؿ ذلؾ يجعؿ مف الوظائؼ اإلدارية أكثر استقرارًا مف الوظائؼ التدريسية مف وجية 

(، ودراسة اليازيد 2054نظر عينة الدراسة، وقد اختمفت نتيجة ىذه الدراسة عف دراسة الكندي )

(، التي أشارت جميعيا 2052ودراسة المشيخي ) ،(2009ودراسة الصمادي والرواشدة ) ،(2052)

 لوظيفي تعزى لمتغير نوع الوظيفة.إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االستقرار ا
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 خامسًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس

ىؿ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نص السؤاؿ الخامس عمى:

(0501≥ α)  بيف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ُعماف ببرامج الدراسات

 العميا في الجامعات الُعمانية ومستوى استقرارىـ الوظيفي؟

وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بيف المتوسط العاـ ( يتبيف 20بالرجوع لمجدوؿ )     

. وتعتبر ىذه العبلقة طبيعية (0510العاـ لمجاؿ الدوافع بمغ قيمتو )لبلستقرار الوظيفي والمتوسط 

مف حيث أنو كمما زاد مستوى االستقرار الوظيفي لدى موظفي وزارة التربية والتعميـ زادت دوافعيـ 

العممية والمينية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية، لبللتحاؽ ببرامج الدراسات العميا، كما أنو كمما 

لموظؼ باالستقرار في وظيفتو زادت رغبتو في تنمية مواىبة و إشباع تطمعاتو المينية شعر ا

والمعرفية والثقافية مف أجؿ تحسيف مستوى أداءه الوظيفي واالرتقاء بخبراتو التربوية، ومثؿ ىذه 

ؼ العبلقة يجب عمى وزارة التربية والتعميـ العمؿ عمى تعزيزىا واالىتماـ بيا وتوفير كافة الظرو 

المادية والمعنوية التي مف الممكف أف تؤدي إلى رفع مستوى استقرار الموظؼ داخؿ المؤسسات 

التربوية وتحسف مف جودة العممية التعميمية، ومف جانب أخر تشبع احتياجات ودوافع الموظفيف 

 في إكماؿ دراساتيـ العميا.

سماعيؿ )إوقد تشابيت نتيجة ىذه الدراسة مع ما توصمت        ( التي 2056ليو دراسة عذاري وا 

داء التنظيمي بيف االستقرار الوظيفي ومستوى األأشارت إلى وجود عبلقة إيجابية ودالة إحصائيًا 

( التي توصمت إلى أنو توجد 2052في المؤسسات التعميمية، كما تشابيت مع دراسة اليازيد ) 

وظفيف في االستقرار الوظيفي، وكذلؾ دراسة عبلقة موجبة ودالة إحصائيا بيف الحوافز ورغبة الم

( التي أشارت إلى وجود عبلقة ارتباطية إيجابية ودالة إحصائيًا بيف 2009الصمادي والرواشدة )

لى وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائيا بيف الرئيس إاالستقرار الوظيفي، وكذلؾ أشارت بيئة العمؿ و 
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( التي 2054ة ىذه الدراسة أيضا مع دراسة منصور )المباشر واالستقرار الوظيفي، وتشابيت نتيج

لى وجود عبلقة ارتباطية ودالة إحصائيًا بيف االستقرار الوظيفي واألداء الوظيفي، وكذلؾ إأشارت 

 لى وجود عبلقة إيجابية وذات داللة إحصائية بيفإ( التي توصمت 2003مع دراسة العساؼ)

ديمية في الجامعات األردنية العامة، واالستقرار كااألممارسة التمكيف الوظيفي لدى القيادات 

( التي 2003الوظيفي الطوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس فييا، وكذلؾ تشابيت مع دراسة جبمي )

 ية الوظيفية واالستقرار الميني.بينت نتائجيا وجود عبلقة موجبة وذات داللة احصائية بيف الترق

 -ممخص ألىـ نتائج الدراسة:

دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة  الدراسة إلى الكشؼ عفسعت ىذه 

في ضوء  وعبلقتيا بدرجة استقرارىـ الوظيفيع ماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية، 

النوع االجتماعي، والعمر، والوظيفة، والتفرغ لمدراسة، ونوع عدد مف المتغيرات متمثمة في )

 .(الجامعة

 -وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

إف دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة ع ماف ببرامج الدراسات العميا في  -5

الجامعات العمانية جاءت مرتبة تنازليا: الدافع العممي، الدافع النفسي، الدافع الميني، 

 الدافع االجتماعي، الدافع االقتصادي.

 داللة احصائية بيف متوسطات الدوافع ت عزى لمتغيرات كؿ مف العمروجود فروؽ ذات  -2

، والتفرغ ولصالح الجامعات الخاصة ، ونوع الجامعة(61-21ولصالح الفئة العمرية )

 .لصالح الغير متفرغيف لمدراسة لمدراسة
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النوع  كؿ مف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الدوافع ت عزى لمتغيرات -6

 تماعي، والوظيفة. االج

أف درجة االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا  -4

 متوسطة.جاء بدرجة 

االستقرار الوظيفي ت عزى لمتغير الوظيفة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات   -1

 ولصالح اإلدارييف.

بيف متوسطات االستقرار الوظيفي ت عزى لمتغيرات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  -3

 كؿ مف النوع االجتماعي، والعمر، والتفرغ لمدراسة، ونوع الجامعو التي يدرس بيا الموظؼ.

وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف الدوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية  -6

 والتعميـ واالستقرار الوظيفي.
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 الدراسةتوصيات 
، يمكف الخروج بمجموعة مف التوصيات في صورة محوري ما توصمت إليو الدراسة بناء عمى

 باآلتي:الدراسة وتتمثؿ 

  توصيات مرتبطة بالدوافع. -أواًل:

ضرورة استمرار وزارة التربية والتعميـ في تقديـ الدعـ المادي والمعنوي لمموظفيف الممتحقيف  -1

 الستثارة دوافعيـ نحو مواصمة الدراسة. ببرامج الدراسات العميا وذلؾ

عمى تطوير أدائيـ  ىـلتحفيز  موظفي وزارة التربية والتعميـدوافع تعزيز واستثمار وتطوير  -3

 .وحاتيـ في إكماؿ دراساتيـ العمياالميني، وتحقيؽ طم

اىتماـ الوزارة بالموظفيف مف حممة المؤىبلت العميا وتوظيفيـ في مجاؿ تخصصاتيـ،  -2

 .ي مجاؿ الترقي الوظيفيالسياسات واألنظمة واالجراءات المتبعة فمراجعة و 

بيدؼ تقوية  عتباراالوزارة التربية والتعميـ بعيف  أف تأخذ الجامعات الع مانية دوافع موظفي -3

االساس المعرفي واالنفتاح عمى أحدث المعارؼ العممية والتنسيؽ مع وزارة التربية والتعميـ 

 لعميا بما يتناسب مع دوافع الموظفيف.لتطوير برامج الدراسات ا

 الوظيفي باالستقرار مرتبطة توصيات -:ثانياً 

وضع أسس ومعايير محددة الختيار الموظفيف الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا تتماشى  -1

 مع احتياجات وزارة التربية والتعميـ الحالية والمستقبمية وتشبع دوافع الموظفيف. 

البحث عف الظروؼ المناسبة لتحقيؽ المزيد مف االستقرار الوظيفي لموظفي وزارة التربية   -3

 ،والمعنوية ماديةوالتعميـ وذلؾ مف خبلؿ توفير فرص إلكماؿ الدراسة أو المكافئات ال

الستقرار انيا أف تسيـ في رفع مستوى أوأيضا مف خبلؿ الدورات التدريبية، التي مف ش

 الوظيفي لدييـ.
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 مقترحات الدراسة

 :االتيةفي ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث يقترح إجراء الدراسات 

إجراء مزيد مف الدراسات لمعرفة تأثير متغيرات أخرى عمى دوافع التحاؽ الموظفيف ببرامج  -5

الدراسات العميا مثؿ مكاف سكف الموظؼ، الحالة االجتماعية لمموظؼ، نوع تخصص 

 الدراسة.

تقويـ برامج الدراسات العميا ومدى مبلئمتيا الحتياجات وزارة التربية  إجراء دراسات حوؿ -2

 والتعميـ.

إجراء دراسات حوؿ التحديات التي تواجو موظفي وزارة التربية والتعميـ الممتحقيف ببرامج  -6

 الدراسات العميا.
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 عػػػػػػػػراجػػػػػالمقائمة 
 

 أواًل: المػػػػػػػراجع العػػػػػػػػػربية 

 ثانيًا: المراجع األجنبية 
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 (. دوافع التحاؽ الطمبة بكمية التربية الرياضية في جامعة اليرموؾ. 2055الزيود، خالد محمود. )

 جامعة الزقازيؽ، مصر. 553-502 ،(83) 34مجمة بحوث التربية الرياضية،         

 (. دوافع التحاؽ الطمبة بالجامعات األىمية األردنية مف وجية 5998). بطاح ،أحمد ؛السعود، راتب

  (1) 12( العمـو االنسانية واالجتماعية) مجمة مؤتة لمبحوث والدراساتنظرىـ.         

 ردف.األعم اف، . 89-552         

 . رسالة درجة مشاركة المعمميف في اتخاذ القرارات المدرسية(. 2052السفياني، ماجد سفر. )

 السعودية. ماجستير غير منشورة. جامعة أـ القرى، المممكة العربية        

 الدوافع النفسية والحوافز وعالقتيا بأداء العامميف في حقؿ القطاع (. 2056) السقا، عوف.

 سبلمية، غزة.ماجستير غير منشورة. الجامعة اإل رسالة المصرفي في قطاع غزة.        

   :اإلسػػػػكندرية، جميورية مصر العربية .السمػػػػوؾ التنظيمي(. 2006سمطاف، محمػد سعيػد أنػػػػور. )

 .دار الجامػػػػعة الجػػػػديػػػدة        
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 . الحوافز والفعاليات التنظيمية المؤسسة المينائية لسكيكدة نموذجا(. 2008) شنيؽ، عبد العزيز.

 ، الجزائر.11أوت  20جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة        

                       ػػػػػميا في ج الدراسات العالطمبػػػػة ببرامػػتحػػػػاؽ دوافػع ال(. 2004) صبيحات، شوقي فياض.

   ميا، جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العالفمسطينيةالجػػػامعػػػات          

 فمسطيف. ،النجاح الوطنية         

 (. محددات الرضا واالستقرار   2009. )الرواشدة، فراس محمد ؛الصمادي، زياد محمد

 المجمة االردنية في إدارة الوظيفي في مؤسسة الموانئ في األردف: دراسة ميدانية.         

 .ردفاأل عم اف،. 610- 620، (6) 4 .عماؿاأل         

 . رسالة ماجستير الدافعية والرضاء الوظيفي وتأثيرىا عمى أداء اإلطارات(. 2008طويؿ، كريمة. )

 غير منشورة. جامعة الجزائر، الجزائر.      

 (. دوافع تقديـ الطمبة 2000عبد الباقي، مضر؛ فريد، صداـ محمد؛ الخفاجي، حيدر عبد الرضا. )

 المؤتمر العممي السادس عشر لكميات وأقساـ التربية إلى كميات وأقساـ التربية الرياضية.       

 اؽ، بابؿ.العر الرياضية.       

  التربية الرياضية لمبنيف بشعبة (. دوافع التحاؽ طبلب كمية 2003عبدالرازؽ ، وليد أحمد. )

  29 – 2(، 0) .. المجمة العممية لعمـو التربية البدنية والرياضةالترويح الرياضي         

 جميورية مصر العربية. جامعة المنصورة،          
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 (. أثر االستقرار الوظيفي في األداء 2056عذاري، جاسـ رحيـ؛ إسماعيؿ، مجبؿ دواي. )

   .مجمة العمـو االقتصاديةالتنظيمي لموحدات المالية في المؤسسات التعميمية.       

 العراؽ. 531 –560،  (66) 8       

 التمكيف الوظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات (. 2003) .العساؼ، حسيف موسى

 األردنية العامة و عالقتو بااللتزاـ التنظيمي و االستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء             

 اف العربية لمدراسات العميا،  لة دكتوراه غير منشورة، جامعة عم  . رساىيئاتيا التدريسية          

 األردف.          

 (. فعالية االلتحاؽ بالدراسات العميا في سمطنة ع ماف بيف  2000العريمي، حميس محمد حميس. )

 مصر.القاىرة،  06 – 14(، 33)، مجمة القراءة والمعرفةاألسباب والنتائج.          

 . الكويت، األسس النفسية واإلجتماعية لمسموؾ في مكاف العمؿ(. 2001عسكر، عمي. )

 دار الكتاب الحديث.        

 .عالـ الكتب :القاىرة. معجـ المغة العربية المعاصرة(. 2008عمر، أحمد مختار. )

 (. دوافع االلتحاؽ بالدراسات العميا لدى طمبة الجامعات الحكومية 2001العمري ، بساـ. )

 دراسات    مجمة.  2006/  2002األردنية كما يراىا طمبة الدراسات العميا لمعاـ الدراسي         

 األردف.، عم اف،  513 – 540 (،5) 23، العمـو التربوية         
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 األردف،    . عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو الصفية(. 2008أبو شعيرة، خالد. )؛ غباري، ثائر

 .المجتمع العربي مكتبة: افعم         

ربد. 5993قطامي، نايفة. )  مجمة جامعة (. دوافع االلتحاؽ بكمية تأىيؿ المعمميف العالية بعماف وا 

 ، الرياض، 612-655 (،5) 7 .سالميةد، العمـو التربوية والدراسات اإلالممؾ سعو       

 المممكة العربية السعودية.     

 الرضا الوظيفي لدى المعمميف الوافديف في مدارس التعميـ  (. 2054الكندي، مصطفى ىبلؿ. )

 رسالة ماجستير غير  منشورة. جامعة نزوى،    األساسي بمحافظة الداخمية في سمطنة عماف.      

 سمطنة عماف.      

 . ترجمة، إيماف مفمح القيادة الدافعة في الطفولة المبكرة(. 2056ماروتز، ليف؛ الوسوف، آيمي. )

 .دار الفكر :افعم   األردف، البيتاوي،       

 الرضا الوظيفي لدى اإلدارييف العامميف في المديرية العامة (. 2052المشيخي، أحمد سعيد. )

 سمطنة عماف.تير غير  منشورة. جامعة نزوى، رسالة ماجس .لمتربية والتعميـ بمحافظة ظفار      

  مجمة جامعة االماـ(. دوافع الطبلب لبللتحاؽ بمراكز النشاط الصفية. 2000) المفدى، عمر.

 المممكة العربية السعودية. .362-186(، 60) محمد بف سعود اإلسالمية،       

  .دار الميسرة: افعم  األردف، . سيكولوجية التعمـ والتعميـ(. 2003ممحـ، سامي محمد. )
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 . رسالة الوظيفي وعالقتو بأداء العامميف في القطاع الخاص االستقرار(. 2054منصور، رفيقة. )

 باتنة، الجزائر. ،ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر        

 الوالء التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري مدارس (. 2050الناعبي، ناصر حمداف. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة،  افالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في سمطنة عم        

 ماف.جامعة نزوى، سمطنة ع          

 . المديرية العامة لتنمية البرامج التأىيمية –خطة اإلنماء الميني (. 2051) وزارة التربية والتعميـ.

 ماف.الموارد البشرية، سمطنة ع         

 دار  :افعم   األردف، الديف محمود،صبلح . ترجمة، عمـ النفس التربوي(. 2050ولفولؾ، آنيتا. )

 .الفكر      

 (. 2050الخرابشة، عمر محمد عبداهلل. )  ؛الحافظ الجعافرة، اسمى عبد  عيد؛اليباىبة، عبداهلل

 البمقاء جامعة  ،ميرة عالية الجامعيةدوافع التحاؽ الطمبة ببرنامج الماجستير في كمية األ       

 ، األردف.563 – 551 (،13) ،الجامعات العربيةمجمة أتحاد   التطبيقية.      

 مجمة العمـو (. دور الحوافز المادية والمعنوية في استقرار الموارد البشرية. 2052اليازيد، وىيبة. )

 اليمف.، 582-511 ، (29). االدارية واالقتصادية       
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 .االستبانة في صورتيا االولية 

  النيائية.االستبانة في صورتيا 

 قائمة أسماء المحكميف لالستبانة 

 تسييؿ ميمة باحث 
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 (1الممحؽ )

 االستبانة االولية

.  الفاضؿ الدكتور المحكـ /......................................... المحتـر

 الموضوع: طمب تحكيـ أداة الدراسة 

 

 السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو،        وبعد:

يقـو الباحث بإعداد رسالة بحث كأحد متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير تخصص إدارة تعميمية         
بعنواف " دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية 

دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ ببرامج  لتحديدوعالقتيا باستقرارىـ الوظيفي " وتيدؼ ىذه الدراسة 
 الدراسات العميا في الجامعات العمانية.

 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد االستبانة المرفقة وتتكوف مف ثالث أقساـ:

 القسـ االوؿ: البيانات االولية لعينة الدراسة.

الدافع العممي،      ت العميا وتتكوف مف خمسة مجاالت وىي:القسـ الثاني: دوافع االلتحاؽ ببرامج الدراسا
 والدافع الميني،   والدافع النفسي،    والدافع االجتماعي،  والدافع االقتصادي .

 القسـ الثالث: االستقرار الوظيفي.

 :اآلتيحيث الموافقة عمى الفقرات كوتتدرج استجابة العينة مف 

 موافؽ،  غير موافؽ بشده( )موافؽ بشدة،  موافؽ،  محايد،  غير

ولالستفادة مف خبراتكـ فأنني أمؿ منكـ إثراء ىذه الدراسة مف خالؿ قراءة النسخة المبدئية مف االستبانة         
لتحديد مدى وضوح كؿ فقرة ومناسبة الصياغة المغوية وارتباط كؿ فقرة بالمجاؿ الذي تنتمي إليو، وذلؾ بوضع 

 ( مع طرح ما ترونو مف تعديالت. √عالمة )

 ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير لتعاونكـ الصادؽ في خدمة البحث العممي.
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 :اآلتية يرجى التكـر بتعبئة البيانات

  اسـ المحكـ )الثالثي(

  الدرجة العممية أو الوظيفة

  المؤىؿ

  التخصص

  جية العمؿ

 حمد بف محمد بف ناصر التوبياسـ الباحث /                                                                  

  

 القسـ االوؿ: البيانات األولية :

 :الرجاء تعبئة البيانات االساسية التي تتفؽ معؾ 
 أنثى  □ذكر      □ :    النوع

 سنة فأكثر 43 □سنة         41 - 63 □     61 - 21 □  :  العمر

 إداري        □ مشرؼ     □معمـ      □  الوظيفة:

 غير متفرغ   □   متفرغ ،   □:  التفرغ لمدراسة

 جامعة السمطاف قابوس  □جامعة نزوى      □ :  مكاف الدراسة

 جامعة أخرى )اذكرىا ................. ( □جامعة صحار     □          
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 وضوح العبارة الفقػػػػػػػػػػػػػػرات البند
 

  االنتماء لممجاؿ دقة الصياغة المغوية
التعديؿ 
غير  واضحة المقترح

 واضح
غير  مناسب

 مناسب
غير  منتمية

 منتمية
 أوال / الدافع العممػػي وراء التحاقي ببرامج الدراسات العميا 

ي يساعدني التحاقي ببرامج الدراسات العميا ف 1
 االرتقاء بمستوى تفكيري العممي

       

يحفزني التحاقي ببرامج الدراسات العميا في  3
 ى ما ىو جديد عمى المستوى العمميالتعرؼ عم

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يزيد مف فرص  2
مشاركتي في المؤتمرات والندوات والممتقيات 

 العممية

       

الدراسات العميا يكسبني ميارة التحاقي ببرامج  3
 يؽ النظريات العممية التي درستياتطب

       

سات العميا يخدـ مسيرتي التحاقي ببرامج الدرا 4
 العممية

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يوفر لي فرصة  5
اكتساب معارؼ وميارات جديدة في مجاؿ 

 تخصصي

       

الدراسات العميا مف قدراتي ُيحسف التحاقي ببرامج  6
 لعممية إلجراء الدراسات والبحوث ا

       

 ثانيا / الدافع الميني وراء التحاقي ببرامج الدراسات العميا 
 

ي في رفع التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدن 7
 مستوى مياراتي المينية 

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يمنحني فرصة  8
لمتقدـ الوظيفي داخؿ المؤسسة التي أعمؿ  أكبر
 بيا

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا مف فرص  يزيد 11
حصولي عمى وظيفة أفضؿ خارج المؤسسة التي 

 اعمؿ فييا

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا ُيشجعني عمى  11
 تنمية قدراتي اإلبداعية واالبتكارية في مجاؿ عممي

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا في حؿ  يساعدني 13
 يني في مجاؿ عممي المشكالت التي تواج

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا ُيحقؽ لي التنمية  12
 المينية المستدامة والتغير في مجاؿ عممي
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 وضوح العبارة الفقػػػػػػػػػػػػػػرات البند
 

التعديؿ  االنتماء لممجاؿ الصياغة المغوية
 المقترح

غير  واضح
 واضح

غير  مناسب
 مناسب

غير  منتمية
 منتمية

 ثالثا / الدافع النفسي وراء التحاقي ببرامج الدراسات العميا
 

ات العميا يشعرني بالرضا عف التحاقي ببرامج الدراس 54
 نفسي

       

لتميز با التحاقي ببرامج الدراسات العميا يمنحني الشعور 51
 نتيجة حصولي عمى مؤىؿ أعمى

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا بالمساواة مع  يشعرني 53
 زمبلئي الذيف لدييـ مؤىبلت عميا 

       

شعوري بالثقة في التحاقي ببرامج الدراسات العميا يزيد مف  50
 قدراتي ومياراتي

       

يا الشعور بإثبات العميمنحني التحاقي ببرامج الدراسات  58
 الذات وتطويرىا

       

 رابعا / الدافع االجتماعي وراء التحاقي ببرامج الدراسات العميا
 

  

زيد مف تقدير واحتراـ التحاقي ببرامج الدراسات العميا ي 59
 المجتمع لي

       

ىؿ التحاقي ببرامج الدراسات العميا نتيجة تشجيع اال 20
 شيادة عمياواالصدقاء لي لنيؿ 

       

ي في تحقيؽ مركز التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدن 25
 اجتماعي أفضؿ

       

ي سيـ التحاقي ببرامج الدراسات العميا في زيادة قدرتي  22
 حؿ المشكبلت االجتماعية واالسريةعمى 

       

أماـ أسرتي  التحاقي ببرامج الدراسات العميا يظيرني 26
 بشكؿ أفضؿ

       

حفزة ألفراد التحاقي ببرامج الدراسات العميا يجعمني قدوة م 24
 أسرتي

       

توسيع دائرة  التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدني في 23
 عبلقاتي االجتماعية
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 وضوح العبارة الفقػػػػػػػػػػػػػػرات البند
 

التعديؿ  االنتماء لممجاؿ الصياغة المغوية
 المقترح

غير  واضح
 واضح

غير  مناسب
 مناسب

غير  منتمية
 منتمية

 خامسا / الدافع االقتصادي وراء التحاقي ببرامج الدراسات العميا
 

 

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يساعدني في زيادة مستوى  20
 دخمي المالي

 

 
 
 

      

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يوفر لي فرصة الحصوؿ  20
 عمى وظيفة دخميا أعمى مف الوظيفة الحالية 

 
 

      

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يزيد مف إمكانية حصولي  28
 عمى عمؿ إضافي مع وظيفتي الحالية

 

       

التحاقي ببرامج الدراسات العميا يمنحني فرصة أفضؿ  29
 الحصوؿ عمى الحوافز والمكافآت 

 

       

يزيد التحاقي ببرامج الدراسات العميا مف إمكانية حصولي  60
 عمى الترقية المالية
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 القسـ الثالث : االستقػػػػػػػرار الوظيفػػػػػػػي

 

 

 وضوح العبارة الفقػػػػػػػػػػػػػػرات البند
 

التعديؿ  االنتماء لممجاؿ الصياغة المغوية
 المقترح

غير  واضح
 واضح

غير  مناسب
 مناسب

غير  منتمية
 منتمية

  
        أشعر باالطمئنان والستقرار في وظيفتي الحالية 65
تتوفر في وظيفتي الحالية حرية التعبير عن أفكاري  62

 ومقترحاتي
       

 عن العمل الذي أقوم بهأشعر بالرضا  66
 

       

 أحب وظيفتي الحالية 64
 

       

لدي الميل للتبرع بالعمل طواعية لتحقيق أهداف  61
 مؤسستي

       

        يسيطر علي شعور بالرغبة في ترك الوظيفة الحالية 63
        أشعر بالمتعة أثناء ممارسة وظيفتي الحالية  60
االنسانية بين العاملين في المؤسسة تسود العالقات  68

 التي أعمل فيها
       

أشعر أن هناك تحديات كثير تواجهني في وظيفتي  69
 الحالية

       

         به أقوم الذي الروتيني العمل بسبب بالملل أشعر 40
االجر المادي الذي أتقاضاه يتناسب مع العمل الذي  45

 أقوم به
       

الحالية توفر لي مزايا غير متوافرة في أي وظيفتي  42
 عمل أخر

       

        وظيفتي الحالية توفر لي التطور والنمو المهني 46
        وظيفتي الحالية تحقق لي متطلبات العيش الكريم 44
وظيفتي الحالية تحقق لي الكثير من طموحاتي  41

 وتطلعاتي
       

تتوفر العدالة في تعامل المسؤولين مع الموظفين في  43
 المؤسسة 

       

تتوفر في وظيفتي الحالية جميع التسهيالت المادية  40
 والتكنلوجية.

       

        العمل الذي أقوم به يتناسب مع مؤهلي الدراسي 48
 أمارس وظيفتي الحالية في بيئة صحية مشجعة للعمل 49

 
       

وظيفتي الحالية توفر لي فرصة المشاركة في اتخاذ  10
 القرارات االدارية
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 أية مبلحظات أو مقترحات 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
............................. 
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 (3الممحؽ )

 االستبانة في صورتيا النيائية

 استبػػػػػانة 

 والتعميـ الممتحؽ ببرامج الدراسات العميا في الجامعات العمانية.الفاضؿ الفاضمة / موظؼ وزارة التربية 

 السالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو

يقوـ الباحث بإعداد رسالة بحث كأحد متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير تخصص إدارة        
ج الدراسات العميا في تعميمية بعنواف " دوافع التحاؽ موظفي وزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف ببرام

تيدؼ ىذه الدراسة لتحديد دوافع التحاؽ موظفي وزارة و الجامعات العمانية وعالقتيا باستقرارىـ الوظيفي" 
التربية والتعميـ ببرامج الدراسات العميا في سمطنة ُعماف وعالقتيا باستقرارىـ الوظيفي لذا أرجو منؾ 

االستبانة بموضوعية ودقة حتى يتسنى لمباحث تحميؿ  التكـر مشكورا باإلجابة عمى جميع مفردات ىذه
البيانات واستخالص النتائج الصحيحة. ونؤكد لكـ أف المعمومات التي يتـ جمعيا سيتـ التعامؿ معيا 

 بسرية تامة ولف يتـ استخداميا إال لغرض البحث العممي.

 اسـ الباحث                                                                       

 حمد بف محمد بف ناصر التوبي

 القسـ االوؿ: معمومات شخصية:

 :الرجاء تعبئة البيانات االساسية التي تتفؽ معؾ 
 أنثى  □ذكر      □:    النوع

 سنة فأكثر 43 □سنة         41 - 63 □     61 - 21 □  :  العمر

 إداري        □ مشرؼ     □معمـ      □ : الوظيفة 

 غير متفرغ   □  متفرغ ،   □:  التفرغ لمدراسة

 خاصة أذكرىا ....... □حكومية    □ :  نوع الجامعة 
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 القسم الثانً: مجــــــــــــــــــال الدوافع:

  أمام كل عبارة والدرجة التً توافق رأٌك.  ٌرجى اإلجابة بوضع عالمة 
 موافق موافق بشدة الفقــــــــــــــرات البند

 
غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد

 بشدة

 أوال: الدافع العلمــً وراء التحاقً ببرامج الدراسات العلٌا

ٌساعدنً التحاقً ببرامج الدراسات العلٌا فً  2
 االرتقاء بمستوى تفكٌري العلمً

 

     

فً  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً ٌحفزنً 2
 التعرف على ما هو جدٌد على المستوى العلمً

 

     

ٌزٌد من فرص  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 1
 والملتقٌات والندوات المؤتمرات مشاركتً فً

 العلمٌة

     

ٌكسبنً مهارة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 4
 تطبٌق النظرٌات العلمٌة التً درستها

 

     

ٌوسع مداركً  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 5
 الثقافٌة

 

     

ٌوفر لً فرصة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 6
اكتساب معارف ومهارات جدٌدة فً مجال 

 تخصصً

     

من قدراتً  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقًٌُحسن  7
 العلمٌة إلجراء الدراسات والبحوث 

 

     

 العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً وراء لمهنًا الدافعثانٌاً: 
 

ٌساعدنً فً رفع  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 8
 مستوى مهاراتً المهنٌة 

 

     

ٌمنحنً فرصة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 9
 أكبر للتقدم الوظٌفً داخل المؤسسة التً أعمل بها

 

     

التحاقً ببرامج الدراسات العلٌا ٌفتح لً أفاق  22
 لفرص عمل أخرى

     

ٌُشجعنً على  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 22
 تنمٌة قدراتً اإلبداعٌة فً مجال عملً

 

     

فً حل  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً ٌساعدنً 22
 المشكالت التً تواجهنً فً مجال عملً 

 

     

ٌُحقق لً التنمٌة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 21
 المهنٌة المستدامة 
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غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة الفقــــــــــــــرات البند
 بشدة

 العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً وراء النفسً الدافعثالثاً: 
 

ٌشعرنً بالرضا  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 24
 عن نفسً

 

     

ٌمنحنً الشعور  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 25
 بالتمٌز نتٌجة حصولً على مؤهل أعلى

 

     

بالمساواة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً ٌشعرنً 26
 مع زمالئً الذٌن لدٌهم مؤهالت علٌا 

 

     

ٌزٌد من شعوري  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 27
 بالثقة فً قدراتً ومهاراتً

 

     

العلٌا ٌرفع مستوى  التحاقً ببرامج الدراسات 28
 تقدٌر الذات لدي

 

     

 العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً وراء االجتماعً الدافعرابعاً: 
 

ٌعزز مكانتً  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 29
 االجتماعٌة

     

بدافع تشجٌع األهل  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 22
 واألصدقاء

 

     

ٌفتح لً أفاق  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 22
 للحصول على مراكز اجتماعٌة

 

     

فً زٌادة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقًٌُسهم  22
قدرتً على حل المشكالت االسرٌة واالجتماعٌة 

 بمنهجٌة علمٌة
 

     

أمام  ٌظهرنً العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 21
 أسرتً بشكل أفضل

 

     

ٌجعلنً قدوة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 24
 محفزة ألفراد أسرتً

 

     

ٌساعدنً فً  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 25
 توسٌع دائرة عالقاتً االجتماعٌة
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غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة الفقــــــــــــــرات البند
 بشدة

 العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً وراء االقتصادي الدافعخامساً: 
 

ٌساعدنً فً زٌادة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 27
 مستوى دخلً المالً

 

 
 
 

    

ٌوفر لً فرصة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 27
الحصول على وظٌفة دخلها أعلى من الوظٌفة 

 الحالٌة 
 

 
 

    

إمكانٌة ٌزٌد من  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 28
 حصولً على عمل إضافً مع وظٌفتً الحالٌة

 

     

ٌمنحنً فرصة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقً 29
 أفضل الحصول على الحوافز والمكافآت 

 

     

من إمكانٌة  العلٌا الدراسات ببرامج التحاقًٌزٌد  12
 حصولً على الترقٌة المالٌة
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 االستقـــــــرار الوظٌفـــــــًثالثا: 

موافق  الفقــــــــــــــرات البند
 بشدة

غٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق
 بشدة

 

 أشعر باالطمئنان والستقرار فً وظٌفتً الحالٌة 12
 

     

تتوفر فً وظٌفتً الحالٌة حرٌة التعبٌر عن  12
 أفكاري ومقترحاتً

     

 الذي أقوم بهأشعر بالرضا عن العمل  11
 

     

 أحب وظٌفتً الحالٌة 14
 

     

لدي المٌل للتبرع بالعمل طواعٌة لتحقٌق أهداف  15
 مؤسستً

     

ٌسٌطر علً شعور بالرغبة فً ترك الوظٌفة  16
 الحالٌة

     

 أشعر بالمتعة أثناء ممارسة وظٌفتً الحالٌة  17
 

     

فً تسود العالقات االنسانٌة بٌن العاملٌن  18
 المؤسسة التً أعمل فٌها

     

أشعر أن هناك تحدٌات كثٌر تواجهنً فً  19
 وظٌفتً الحالٌة

     

 به أقوم الذي الروتٌنً العمل بسبب بالملل أشعر 42
  

     

االجر المادي الذي أتقاضاه ٌتناسب مع العمل  42
 الذي أقوم به

     

فً وظٌفتً الحالٌة توفر لً مزاٌا غٌر متوافرة  42
 أي عمل أخر

     

 وظٌفتً الحالٌة توفر لً التطور والنمو المهنً 41
 

     

 وظٌفتً الحالٌة تحقق لً متطلبات العٌش الكرٌم 44
 

     

وظٌفتً الحالٌة تحقق لً الكثٌر من طموحاتً  45
 وتطلعاتً

     

46 
 

تتوفر العدالة فً تعامل المسؤولٌن مع الموظفٌن 
 فً المؤسسة 

     

تتوفر فً وظٌفتً الحالٌة جمٌع التسهٌالت  47
 المادٌة والتكنلوجٌة.

     

 العمل الذي أقوم به ٌتناسب مع مؤهلً الدراسً 48
 

     

أمارس وظٌفتً الحالٌة فً بٌئة صحٌة مشجعة  49
 للعمل

     

وظٌفتً الحالٌة توفر لً فرصة المشاركة فً  52
 اتخاذ القرارات االدارٌة

     

 الختام أشكر لك تعاونكفي 
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 (2الممحؽ)

 قائمة أسماء المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص االسـ ـ

 جامعة السمطاف قابوس إدارة وتخطيط تربوي د/ إبراىيـ مرعي العتيقي 1

 جامعة نزوى إدارة تعميمية د/ حساـ السيد إبراىيـ 3

 والتعميـوزارة التربية  إدارة تربوية د/ خميس بف محمد الكندي 2

 وزارة التربية والتعميـ مناىج وطرؽ التدريس د/ خميفة بف عمي المفرجي 3

 جامعة السمطاف قابوس إدارة تربوية د/ راشد بف سميماف الفيدي 4

 وزارة التربية والتعميـ إدارة الموارد البشرية د/ زايد بف عمي الحوسني 5

 السمطاف قابوس جامعة إدارة تربوية د/ زىرة بنت ناصر الراسبي 6

 وزارة التربية والتعميـ إدارة الموارد البشرية د/ سالـ بف عبدا الشكيمي 7

 وزارة التربية والتعميـ مناىج وطرؽ التدريس د/ سعيد بف سالـ السناني 8

 جامعة السمطاف قابوس التربية المقارنة أ.د/ صالحة عبدا يوسؼ 11

 وزارة التربية والتعميـ إدارة تربوية د/ مميكة بنت الحسف مولود كني 11

 جامعة صحار دارة التربويةاالصوؿ واإل د/ عايدة بطي القاسمية 13

 جامعة نزوى أصوؿ تربية د/ عبدالعزيز عطا ا المعايطة 12

 جامعة نزوى إدارة تعميمية د/ عمي خميس عمي 13

 جامعة نزوى إدارة تربوية د/ محمد سميماف الجرايدة 14

 جامعة صحار دارة التربويةاالصوؿ واإل د/ محمد شامس الحوسني 15

 وزارة التربية والتعميـ إدارة جودة شاممة د/ ناصر بف سيؼ الزكواني 16

  مدرب احصاء  ماجستير تقنية معمومات أ/ ىالؿ بف عبدا العموي 17
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 (3المرفؽ)

 تسييؿ ميمة باحث

 


