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أخواني األعزاء الذين كانوا عوناً لي في إخراج هذا العمل
على.
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الكبير لكل من أسدى لي نصيحة ووقف بجانبي وقدم لي المساعدة في هذا البحث ،وأخص

بالذكر الدكتور محمد سليمان الجرايدة المشرف على هذه الرسالة ،الذي لم يدخ ار جهدا في

علي من وقته وجهده وعلمه ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء ورفع
إرشادي وتوجيهي ،والذي أفاض ّ
درجاته في الدنيا واآلخرة.
وكما يسرني ان أتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان إلى كل من الدكتور عبد الرحمن السفاسفة على

توجيهاته السديدة ومالحظاته القيمة ،التي ساهمت في إتمام هذه الرسالة ،والى الدكتور سعيد

الزبيدي ،وكذلك واألساتذة المحكمين الذين أبدو مالحظاتهم وآراءهم في أداة الرسالة وهم :الدكتور
حليس مبارك العريمي والدكتور محمد فايل العريمي ،والدكتور زهير الحميري والدكتور قاسم

النوافله ،والدكتور محمد المخيني  ،وجزاهم اهلل ألف خير.
وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول
مناقشة هذه الرسالة.
والشكر والتقدير موصول إلى جميع الزمالء والزميالت الذين قدموا لي المساعدة ،والى اإلداريين

أفراد العينة بالمحافظات التعليمية.

وفي الختام أتقدم بالشكر إلى كل من أسدى لي نصيحة أو مساعدة ومن ساهم في إنجاح هذا

البحث ولم يتسع المقام لذكره ،وأسأل اهلل أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتنا.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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الملخص
عنوان الرسالة :ضغوط العمل وعالقتها بالحراك المهني بالمديريات العامة للتربية
والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين
إعداد /:الطالبة :راية بنت سعيد بن علي المشرفي
لجنة اإلشراف:
د.محمد سليمان الجرايدة
د.سعيد الزبيدي

د.عبد الرحمن ابراهيم السفاسفة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجة ضغوط العمل وعالقتها بالحراك المهني بالمديريات

العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان ،والعالقة بينهما من وجهة نظر اإلداريين ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي ،وقد تم تصميم استبانة كوسيلة لجمع البيانات الالزمة والتي تكونت من
مجالين األول لضغوط العمل مكون من ( )12فقرة موزعة على سبعة محاور هي :صراع الدور،
وغموض الدور ،والعبء الوظيفي ،وفرص النمو المهني ،والعالقات في العمل ،والمصادر

الفردية ،والبيئة المادية .والثاني للحراك المهني مكون من ( )15عبارة موزعه على أربعة محاور
وهي العوامل االجتماعية ،والعوامل الثقافية ،والعوامل االقتصادية ،والعوامل الشخصية ،وبعد

التأكد من داللة صدقها وثباتها طبقت على( )162مدير دائرة ورئيس قسم في العام الدراسي
1111/1111م.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -أن درجة ضغوط العمل في المديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان جاءت

متوسطة ،كذلك جاءت درجة الحراك المهني بالمديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة

عمان متوسطة ،كذلك عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة (≤ α

 )1‚15في درجة ضغوط العمل تعزى إلى متغير الوظيفة الحالية ،والمؤهل العلمي،

كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )1‚15 ≤ αفي
ضغوط العمل تعزى إلى سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة القصيرة في محور
غموض الدور ،وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(≤ α

 )1‚15في الحراك المهني تعزى للنوع االجتماعي في العوامل الثقافية والعوامل
ل

االقتصادية والعوامل الشخصية ولصالح اإلناث ،وكذلك وجود عالقة موجبة ومتوسطة
بين ضغوط العمل والحراك المهني بالمديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان من
وجهة نظر اإلداريين.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها:
 إعادة النظر في رواتب المديرين ورؤساء األقسام بما يتناسب مع أعباء وظائفهم الحالية. منح عالوات طبيعة عمل تتناسب مع عملهم الحالي وبما يتفق مع توصيف الوظيفة.-

أن يتمتع الموظف بمميزات مادية ومعنوية ،تجعله أكثر شعو اًر باالطمئنان واالستقرار

-

أن تخضع مثل هذه الوظائف (مدير دائرة ورئيس قسم) للمنافسة بين المتقدمين مع

الوظيفي.

تقديم ميزات مادية حتى تشجع األفراد المؤهلين للمنافسة عليها.

م

الفصل الول :مشكمة الدراسة وأهميتها
مقدمة
يشيد عالمنا اليوـ تغيير ٍ
ات عديدةً ومتنوعة في بناء المجتمع ،مما أسيـ في تعقد الحياة وزيادة
حاجات اإلنساف ومتطمباتو ،وىو ما دفع المجتمع إلى البحث عف طرؽ ووسائؿ لتحقيؽ ىذه الحاجات
المتنوعة ،ومف أىـ ما يرافؽ ىذا التطور والتقدـ التكنولوجي ظيور العديد مف ىذه األمراض التي تيدد
حياة اإلنساف وتفتؾ بصحتو النفسية والجسمية.
إف العمؿ في التنظيمات اإلدارية يشكؿ مصد اًر لمضغوطات والتوترات التي يشعر بيا العامموف
عمى مختمؼ المستويات ،إذ يشعر كثير مف العامميف باإلرىاؽ النفسي وعدـ التوازف الجسمي ،األمر
الذي يستدعي مف المنظمات االىتماـ بموضوع ضغوط العمؿ لما لو مف آثار في األفراد مف الناحية
الجسمية والنفسية ،وانعكاس عمى إنتاجيتيـ في العمؿ (القريوتي ،)2000 ،ويحدث ىذا الضغط نتيجة
لزيادة عدد العامميف في المنظمات وزيادة أعباء العمؿ ومتطمباتو ،فقد أصبحت ىذه الضغوط سمة مف
سمات ىذا العصر(الحجايا 2022 ،؛ المعمري.)2002 ،
ويعد موضوع ضغوط العمؿ مف الموضوعات الميمة في مجاؿ التربية والتي زاد االىتماـ بيا كثي اًر
مف قبؿ عمماء النفس واالجتماع والتربوييف ،وقد تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع
الضغوط المينية والنفسية التي كاف ليا تأثير كبير عمى األداء في العمؿ ،وما تنجـ عنو ىذه الضغوط
مف تأثيرات في األداء الوظيفي(سمبي و إيجابي) لمعامميف بالمؤسسات (الوحشي ،)2008 ،وقد أشارت
بعض الدراسات إلى أف ىناؾ ميناً تُولد بطبيعتيا مستوى ٍ
عاؿ مف ضغط العمؿ ،في حيف أف ىناؾ
ميناً أخرى تولد بطبيعتيا مستويات منخفضة مف ضغط العمؿ الينداوي( .)2994وقد ورد ترتيب
الميف عمى حسب مستوى تعرض الفرد فييا مف الضغط ،وفي مقدمة ىذه الميف حسب ترتيبيا مينة
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المدير ،السكرتيرة ،والمشرؼ ،والمضيؼ في المطاعـ ،ومدير المكتب ،وبيف كذلؾ أف بعض الميف
تتعرض لمستوى منخفض مف الضغط مثؿ مينة العامؿ الزراعي ،والخادمة ،وعامؿ الميف اليدوية
عسكر( .)2988وكذلؾ أشارت بعض الدراسات إلى أف الضغوط في العمؿ تفضي إلى أعراض ،مثؿ
القمؽ والتوتر واإلحباط واألرؽ وفقداف الشيية ،أما األمراض الناجمة مف ضغوط العمؿ فمنيا :ارتفاع
ضغط الدـ ،وآالـ الظير والتياب المفاصؿ ،والصداع ،والقرحة ،والسرطاف وأمراض القمب وغيرىا مف
األمراض التي عددىا الباحثوف (.الصيرفي 2008،؛ الكساسبة 2004،؛ المعمري.)2002،
وذكرت الوحشي ( )2008مف خالؿ مالحظتيا أف أعراض االحتراؽ النفسي التي تظير عمى
المعمميف الذيف يعانوف مف الضغوط المينية ىي التعب ،وكثرة التغيب ،والممؿ ،والسمبية ،والرغبة في
ترؾ المينة (االنصراؼ عف مينة التدريس إلى مينة أخرى ذات عائد مادي أكثر).
إضافة إلى ذلؾ فالمعمموف يواجيوف تحديات جساماً مف شأنيا أف تشكؿ أسبابا دافعو لتركيـ ىذه
المينة وينتقموف إلى ميف أخرى ومف األسباب التي تجعميـ يتركوف مينتيـ منيا :سوء الوضع المادي
الناتج عف تدني الرواتب والدخؿ ،تدني األوضاع االجتماعية ،ضخامة األعباء والواجبات الممقاة عمى
عاتؽ المعمميف ،والتوتر والقمؽ ،وضعؼ انضباط الطمبة(.التميمي.)2006 ،
إف ضغط العمؿ يتغمغؿ في جوانب محيط العمؿ المختمفة ،وكؿ جانب لو القدرة عمى إحداث
الضغط مثؿ العمؿ المجيد أو العمؿ الممؿ ،أو غموض الدور أو الضوضاء ،وتختمؼ مسببات ضغط
العمؿ مف منظمة إلى أخرى ،وكؿ األفراد مف مختمؼ الميف واألعمار يتعرضوف لمضغوط مف وقت
إلى أخر في عمميـ ،ولكنيـ ال يستجيبوف بالطريقة نفسيا لممواقؼ الضاغطة ،فالفروؽ الفردية بيف
خصائص األفراد تؤدي إلى اختالؼ مستوى معاناتيـ مف ضغط العمؿ ،واختالؼ في ردود فعميـ نحو
المواقؼ الضاغطة(عسكر.)2988،
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وقد أكدت بعض الدراسات وجود مسببات ومصادر متنوعة يتعرض ليا سواء التربويوف واإلداريوف
(الحربي .)2007 ،وتتعدد مصادر الضغوط في العمؿ حيث يشير ديفيدسوف إلى أف إىتمامات المينة
تُعد مصد اًر لمضغوط ،وتشتمؿ عمى عدـ األمف الوظيفي ،ونقص فرص التنمية المينية لمترقي الوظيفي
واالنتقاؿ المفاجئ مف مكاف العمؿ(حسيف وحسيف ،)2006،كما يؤكد ذلؾ (ىيجاف )2998 ،إلى أنو
كمما زادت المعوقات في بيئة العمؿ مثؿ :عدـ التعاوف ،وعدـ تفويض الصالحيات ،وتصيد األخطاء،
وعدـ تقدير الجيود ،وسوء العالقات في بيئة العمؿ واتباع أساليب ممتوية في العمؿ ، ،وقمة فرص
التنمية المينية ،وافتقار الفرد إلى المعمومات والميارات والمعارؼ الالزمة إلنجاز المياـ ،ومطالبة الفرد
بأداء مياـ كثيرة ومتنوعة ،وعدـ توفر فرص التطور الوظيفي ،كمما ساعد في ظيور مسببات ضغوط
العمؿ ،والتي بدورىا تسبب ضغوط عمؿ.
وبما أف ىناؾ جانباً سمبياً لضغوط العمؿ الذي أكدتو معظـ الدراسات ،أيضا يوجد جانب إيجابي،
حيث أف ضغوط العمؿ قد يكوف ليا تأثير ايجابي بحيث يزيد وينمي قدرة الفرد في األداء ،ويبذؿ
أقصى جيد لتقميؿ ضغوط العمؿ ،وبذلؾ تؤدي إلى نتائج إيجابية ،وتحقؽ رضا العامميف ،ويصبح
غياب ىذا النوع مف الضغوط مصد ار لعدـ الرضا الوظيفي عف العمؿ ،والضغوط البناءة ىي
المستويات المعتدلة والمتوسطة لمضغوط التي يمكف أف تزيد مف المجيود وتثير االبتكار واإلبداع
وتشجع االجتياد في العمؿ(مصطفى .)2005،ويؤدي في النياية إلى حالة مف الحماس والفرح وىي
تمثؿ الجزء مف اإلثارة لحب العمؿ كي يشعر الفرد بالتحدي والمتعة والتغيير والتجديد (ياركندي،
.)2993
ويتطمع كؿ موظؼ إلى الترقي في السمـ الوظيفي وذلؾ إلشباع طموحاتو المادية والمعنوية ،حيث
أنو يسعى إلى تحسيف وضعو المادي ومكانتو الوظيفية؛ حيث تحتـ عميو مطالب الوظيفة الحالية إلى
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وجود نوع مف الضغوط .ورغـ ما قد يتعرض الفرد مف ضغط بسبب عدـ حصولو عمى الترقية في
عممو في الوقت المناسب؛ فإف ىذا الشعور أيضا يستمر عندما يترقى لعمؿ يفوؽ قدراتو الشخصية
وطاقاتو(.حسيف وحسيف .)2006 ،وقد أوضح جوردف ) )Gordon, 1993في النموذج الذي وضعو
لمتعامؿ مع الضغوط عمى مستوى الفرد وعمى مستوى المنظمة أف تغيير الوظائؼ واالنتقاؿ مف عمؿ
إلى آخر أو وظيفة تتناسب مع قدرات الفرد ،تساعد عمى إدارة الضغط والتغمب عمييا بشكؿ كبير .
اقتصاديا وحرصت
وسمطنة عماف منذ البداية أولت جيوداً كبيرة لتنمية المجتمع تعميمياً وصحياً و
ً
عمى توظيؼ الطاقات البشرية وتوفير فرص العمؿ كما تعمؿ عمى توفير الرعاية االجتماعية وتتكفؿ
بسياسات وبرامج متعددة لتوفير الحماية االجتماعية واألماف االجتماعي لممواطنيف .وكذلؾ اىتمت و ازرة
التربية والتعميـ بالعامميف اإلدارييف فييا اىتماماً خاصاً شأنيا شأف الو ازرات األخرى في القطاعيف العاـ
والخاص وذلؾ باعتبارىـ األساس في التغيير واإلصالح ،والمسئوليف عف تنفيذ السياسات والبرامج
التطويرية في الو ازرة .وقد بذلت الو ازرة جيوداً كبيرة في ىذا المجاؿ ،وايماناً منيا في تنمية ميارة
العامميف بديواف عاـ الو ازرة والمحافظات التعميمية ومكاتب اإلشراؼ التربوي فقد طبقت نظاـ إدارة
الجودة األيزو  ،9002يسمح بالتطوير المستمر لمدوائر والتفاعؿ مع المستفيديف واالستجابة السريعة
لطمباتيـ؛ وذلؾ لمتوظيؼ األمثؿ لما تتيحو البوابة التعميمية وغيرىا مف أدوات التواصؿ لتأميف خدمة
سريعة وشاممة لمختمؼ المدارس(و ازرة التربية والتعميـ ،)2023 ،فقد قامت الو ازرة بتوفير بيئات عمؿ
جيدة تعمؿ عمى تحسيف مستوى أداء العامميف فييا ،وتمثؿ ذلؾ في سف التشريعات والسياسات التربوية
التي تحفظ حقوؽ العامميف اإلدارييف ،وتجعميـ راضيف عف ظروؼ عمميـ .ومف ىذا المنطمؽ ،سعت
الو ازرة إلى تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف فييا ،تمثمت في تعزيز المبادرات اإلبداعية
لمعامميف ،وايفادىـ لنيؿ الدرجات العممية ،إضافة إلى أنيا اىتمت بتحقيؽ األمف واالستقرار الوظيفي،
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مف خالؿ قروض اإلسكاف الوظيفي والوحدات السكنية ،وتوفير فرص لمحراؾ الوظيفي إلى مواقع
وظيفية متقدمة(.الرواشدة والقبيالت.)2022،
إف االىتماـ باإلدارييف واعدادىـ وتدريبيـ يحتؿ مكانة كبيرة ،ألنو ىنا كعضو وقائد إداري يسيـ
إسياماً فاعالً وأساسياً في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،واف نجاح التربية في بموغ أىدافيا التربوية
والتعميمية ،وتحقيؽ دورىا في تطوير الحياة ،يتوقفاف عمى مقومات عديدة ،مثؿ االتجاىات التربوية،
والتوافؽ الميني ،وأىـ الدورات التي يتمقونيا خالؿ عمميـ ،وكذلؾ تخصصاتيـ إلى جانب التدريبات،
سواء أكانت تربوية أو غير تربوية ،حيث إف االتجاه الذي يحممو اإلداري نحو مينتو يحدد ويؤثر بشكؿ
كبير في نوع أدائو ومستوى رضاه عف عممو ومدى نجاحو في ذلؾ ،كما إنو يمثؿ حداً بيف ما يمكف
أف يمثؿ عامؿ محف از لو مف أجؿ اإلبداع والتألؽ في عممو ،إف كاف االتجاه الذي يحممو نحو مينتو
إيجابياً ،وبيف ما يمكف أف يكوف عامؿ ضغط سمبي يثير الضغوط لديو ،إذا ما كاف االتجاه الذي
يحممو نحو مينتو سميباً؛ وبالتالي تقع المشكمو في رغبة اإلدارييف باالنتقاؿ والحراؾ إلى وظائؼ آخرى
تختمؼ عف ما تـ تدريبيـ عميو وال تتوافؽ مع المعارؼ والميارات التي تالقيا خالؿ فترة عممة
بالمديريات.
"واذا كانت دراسة الحراؾ الميني واالجتماعي قد اشتقت مف التحميالت السيكولوجية لعمـ
االجتماع؛ فإف دراسة ىذه الظاىرة في ارتباطيا بالتعميـ تمقي الضوء عمى أىمية التعميـ في تغيير الواقع
االجتماعي واالقتصادي لمفرد في االتجاه الذي يحقؽ لو الرقي االجتماعي الذي ينتمي إليو"(.عبد
التواب ،)242 : 2992 ،وقد يسعى الفرد مف خالؿ الحراؾ الميني في حياتو المينية إلى تحقيؽ
طموحاتو المتمثمة في دراستو التنقالت المينية التي يرغب فييا خالؿ مراحؿ حياتو العممية ،والترقيات
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المينية المرغوبة ،والتي تصعد بالفرد إلى الوظائؼ العميا ،والمكافآت والدخوؿ اإلضافية التي يرغب
الفرد أف يحصؿ عمييا مف وظيفتو الجديدة التي يأمؿ الفرد أف يرقى إلييا (عبد التواب.)2992 ،
وبما أف اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ ىـ أحد أقطاب العممية التربوية ،وىـ
المسئولوف عف األعماؿ اإلدارية والفنية ،وىـ حمقة الوصؿ بيف المدارس والمؤسسات واألخرى ،حيث
يعمموا عمى تنظيـ العمؿ وتسييمو ،مما ينعكس عمى أداء العامميف ككؿ بالمديريات العامة لمتربية
والتعميـ والمدارس .لذلؾ يجب االىتماـ بيذه الفئة القيادية ،واختيار الكفاءات المتميزة والمجيدة؛ لشغؿ
مثؿ ىذه الوظائؼ اإلدارية في الحقؿ التربوي ،وتوفير البيئو المناسبة ليـ ،واإلستقرار الوظيفي في
العمؿ؛ حتى تزيد مف إنتاجيتيـ في العمؿ .لذلؾ فإف ىذه الدراسة سوؼ توضح العالقة بيف ضغوط
العمؿ والحراؾ الميني بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف ،حيث
سيتـ التعرؼ عمى مستوى الضغوط مف خالؿ التعرؼ عمى المصادر التي تسبب ضغوط العمؿ
بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف ،وكذلؾ مستوى الحراؾ الميني لدييـ ،وبالتالي معرفة العالقة
التي تربط بينيما.
مشكمة الدراسة وأسئمتها
تعد سمطنة عماف مف الدوؿ المتطمعة إلى تنمية الموارد البشرية ،فقد أنطمؽ ىذا االىتماـ بالكوادر
البشرية في سمطنة عماف مف مرتكزات أساسية استوحتيا الو ازرة مف التوجيات السامية لجاللة السمطاف
قابوس بف سعيد ،الذي وجو في كثير مف المناسبات إلى ضرورة تنمية ىذه الموارد .واسياماَ مف و ازرة
التربية والتعميـ بسمطنة عماف لمفكر السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السمطاف قابوس بف سعيد
بأىمية العناية باإلنساف العماني ،وتعميمة وتدريبة ،مف أجؿ أف يكوف مواطناً صالحاَ لخدمة وطنة ،فقد
عممت و ازرة التربية والتعميـ عمى ترجمة ىذا الفكر منذ أف صدر المرسوـ السمطاني رقـ2008/37ـ
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لتحديد اختصاصات و ازرة التربية والتعميـ ،واعتماد ىيكميا التنظيمي ،والى القرار الوزاري رقـ
2008/79ـ باعتماد التقسيمات اإلدارية لو ازرة التربية والتعميـ وتحديد اختصاصاتيا ،فقد تـ إنشاء دائرة
خاصة برعاية الموظفيف تحت مسمى رعاية الموظفيف ،والتي مف أىـ أىدافيا تعزيز الرضا الوظيفي
لدى جميع منتسبي الو ازرة ،وتقديـ كافة التسييالت والبرامج الترفييية ،والخدمات ،وايجاد بيئة اجتماعية
وثقافية تفاعمية تمبي الطموحات المستقبمية(و ازرة التربية والتعميـ.)2020 ،
وبالرغـ مف اإلىتماـ الكبير الذي تولية و ازرة التربية والتعميـ في سمطنة عماف في تعزيز الرضا
الوظيفي لدى جميع منتسبي و ازرة التربية والتعميـ عبر إنشاء دائرة لرعاية الموظفيف وتقديـ كافة
التسييالت والخدمات ،وتوفير بيئة تعميمية اجتماعية وثقافية تمبي طموحات منتسبييا ،وتنفيذ برامج
تطويرية ،فعمى سبيؿ المثاؿ فقد نفذت خالؿ الفترة مف  2022/2/5إلى  2022 /22/28برامج
تطويرية لموظائؼ اإلدارية حوؿ تنمية ميارات الوقت وطرؽ مواجية الضغوط ،وتنمية ميارات إعداد
إدارة الفريؽ والعمؿ ،ومياـ توزيع المياـ لدى أفراد الفريؽ ( المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية،
 ،)2022وبالرغـ مف البرامج التدريبية التي يحضى بيا اإلدارييف بمديريات التربية والتعميـ وذلؾ
تماشياً مع خطط التنمية المينية لإلدارييف ،ومع جيود الو ازرة في مواصمة التدريب لإلدارييف واعداد
الكوادر اإلدارية إعدادًا يسيـ في حركة التنمية ويحقؽ أىداؼ الو ازرة عمى المدى القريب والبعيد ،إال أف
الواقع يشير مف خالؿ استطالع الرأي الذي قامت بو الباحثة إلى أف ىناؾ رغبة في الحراؾ الميني
داخؿ المديريات العامة لمتربية والتعميـ بيف دوائرىا وأقساميا .وقد أكدت دراسة المشيخي( )2022أف
مستوى الرضا في العمؿ لدى موظفي مديريات التربية والتعميـ بمحافظة ظفار كاف متوسطاً ،فقد جاء
الرتب والترقيات في المرتبة األخيرة ،مما يدؿ عمى وجود مشكمو
محور اإلستقرار الوظيفي والرضا عف ا
عند اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ في عممية اإلستقرار في وظائفيـ.
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ولمتحقؽ مف المشكمة فقد قامت الباحثة بمقابمة استطالعية لاللتقاء ببعض المسؤوليف في الوظائؼ
القيادية بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ والبالغ عددىـ عشرة مف اإلدارييف؛ لمتعرؼ عمى عدد
الطمبات المقدمة لالنتقاؿ إلى وظائؼ وأقساـ أخرى ،فقد تعددت الطمبات الخاصة لتصؿ إلى العديد
مف الطمبات المقدمة ،والبعض اآلخر يقدـ عمى الوظائؼ الجديدة والمستجدة؛ نتيجة زيادة األقساـ
بمديريات التربية والتعميـ واستحداث وظائؼ جديدة .وقد أكدت المقابمة باستطالع رأي (ممحؽ رقـ
( ،))2تيدؼ إلى اإلجابة ىؿ ثمة ميؿ لمحراؾ داخؿ المديريات العامة لمتربية والتعميـ بيف دوائرىا
وأقساميا؟ فقد جاءت نسبة  %84مف أفراد العينة البالغ عددىـ  25فرداً أنيـ يرغبوف باالنتقاؿ إلى
أقساـ ووظائؼ أخرى داخؿ مديريات التربية والتعميـ بالشرقية شماؿ والباطنة جنوب ،وذلؾ نتيجة
مجموعة مف العوامؿ ومف أىميا :كثرة األعباء الوظيفية في العمؿ ،وعدـ مناسبة المكاف لتأدية العمؿ،
واحساس الفرد بعدـ المساواه في الحقوؽ والواجبات ،وعدـ وجود عالقات طيبة بيف األفراد داخؿ القسـ
الواحد.
إضافة إلى مالحظة الباحثة – كونيا مف اإلدارييف المنتسبيف لمو ازرة -أف ىناؾ رغبة كبيرة مف قبؿ
اإلدارييف لمحراؾ الميني إلى وظيفة آخرى داخؿ المديريات العامة لمتربية والتعميـ ذات واجبات
ومسؤوليات أخرى ،وقد تعددت أسباب االنتقاؿ ليذه الوظائؼ نظ ار الختالؼ وجيات النظر بينيما،
ولكنيا تنحصر جميعيا حوؿ مصادر ضغوط العمؿ ،عمماً بإف ىؤالء اإلدارييف وىما(مدير دائرة،
رئيس قسـ) ،قد مروا خالؿ فترات زمنية مختمفة لوظائؼ متنوعة ومتعددة بالمديريات العامة لمتربية
والتعميـ.
وباستعراض الدراسات السابقة لوحظ أف األبحاث والدراسات تناولت الضغوط المينية وعالقتيا إما
بالرضا الوظيفي ،أو األداء الوظيفي ،أو المناخ التنظيمي واالحتراؽ النفسي ،أو اتجاىاتيا نحو مينة
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التدريس ،أو عالقتيا بالمعتقدات التربوية .وقد تناولت ىذه الدراسة الضغوط وعالقتيا مف زوايا أخرى،
إال أف تمؾ الدراسات -في حدود عمـ الباحثة  -لـ تتناوؿ ضغوط العمؿ لدى اإلدارييف بالمديريات
العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،وعمى الحراؾ الميني ،ومعرفة العالقة بينيما.
ومف ىناء جاءت الدراسة لمتعرؼ عمى درجة ضغوط العمؿ والحراؾ الميني بالمديريات اليامة لمتربية
والتعميـ والتعرؼ عمى نوعية العالقة بينيما.
وعميو وفي ضوء مشكمة الدراسة يمكف أف تطرح أسئمة الدراسة بالشكؿ التالي-:
-2

ما درجة ضغوط العمؿ بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر

اإلدارييف في ىذه المديريات؟
-2

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0‚05≤αفي ضغوط العمؿ لدى

اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،تعزى إلى (النوع االجتماعي ،والمؤىؿ
العممي ،والوظيفة الحالية ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟
-3

ما درجة الحراؾ الميني بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر

اإلدارييف في ىذه المديريات؟
-4

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0‚05≤αفي الحراؾ الميني لدى

اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،تعزى إلى (النوع االجتماعي ،والمؤىؿ
العممي ،والوظيفة الحالية ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟
-5

ىؿ توجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف ضغوط العمؿ والحراؾ الميني بالمديريات

العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف؟
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أهداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 -2التعرؼ عمى درجة ضغوط العمؿ بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية
نظر اإلدارييف.
 -2دراسة مدى وجود فروؽ فردية بيف اإلدارييف تجاه ضغوطات العمؿ ،تعزى لمتغير النوع
االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية.
 -3التعرؼ عمى درجة الحراؾ الميني لدى اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة
عماف مف وجية نظر اإلدارييف .
 -4دراسة مدى وجود فروؽ فردية بيف اإلدارييف تجاه الحراؾ الميني ،تعزى لمتغير النوع
االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية.
 -5تحديد طبيعة العالقة بيف الضغوط في العمؿ والحراؾ الميني بالمديريات العامة لمتربية
والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف.
أهمية الدراسة
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف حيث استيدافيا لمفئة القيادية بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ
والتي تؤثر في إدارة العمؿ ،وأيضا تستمد أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ التعرؼ عمى العالقة بيف
ضغط العمؿ والحراؾ الميني وتأثير ذلؾ في تنمية االتجاىات اإليجابية نحو العمؿ (وليس اليروب
مف واجبات ومسؤوليات إلى واجبات ومسؤوليات أخرى قد تشكؿ عبئا وضغطا عمى اإلدارييف أكثر
مما سبؽ في الوظيفة السابقة).
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كما تعتبر ىذه الدراسة دعوة إلى متخذي القرار لتحقيؽ سبؿ اإلستقرار الوظيفي لدى العامميف
بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ مما يضمف اإلستفادة مف الخبرات وعدـ فقد الكفاءات لإلنتقاؿ إلى
وظائؼ اخرى.
كما تعتبر ىذه الدراسة مف أولى الدراسات التي تناولت الضغوط في العمؿ وعالقتو بالحراؾ
الميني حيث ال توجد دراسة -في حدود عمـ الباحثة  -تناولت ىذا الموضوع في سمطنة عماف.
كما تشكؿ قاعدة انطالقة لمكثير مف الدراسات الجديدة وبمتغيرات مختمفة ،حيث تسيـ في إثراء
األدبيات في مجاؿ اإلدارة التربوية في العالـ العربي بصفة عامة وسمطنة عماف بصفة خاصة.
وستكوف ىذه الدراسة محاولة متواضعة لمباحثة تساعد المسئوليف في النظر إلى الحراؾ الميني
بناء عمى أسس واتجاىات معينة تضمف استق ار اًر واحتفاظاً بالكوادر المتميزة في العمؿ مما يساعد ذلؾ
عمى االرتقاء بعمؿ المؤسسة .وكما تسيـ ىذه الدراسة في االستفادة مف ظاىرة الحراؾ الميني بشكؿ
ايجابي عمى العممية التعميمية.
محددات الدراسة
اشتممت ىذه الدراسة عمى المحددات اآلتية:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى ضغوط العمؿ وعالقتيا بالحراؾ الميني لدى اإلدارييف
بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،ضمف مجاليف
تتضمنيما الدراسة ىما :المجاؿ األوؿ :ضغوط العمؿ ويشمؿ المحاور (صراع الدور ،وغموض الدور،
والعبء الوظيفي ،وفرص النمو الميني(الوظيفي) ،والعالقات في العمؿ ،والمصادر الفردية ،والبيئة
المادية)
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المجاؿ الثاني :الحراؾ الميني ويتضمف المحاور (العوامؿ االجتماعية ،والعوامؿ الثقافية ،والعوامؿ
االقتصادية ،والعوامؿ الشخصية).
الحدود المكانية :شممت الدراسة عمى المديريات العامة لمتربية والتعميـ واقتصرت عمى المحافظات
التالية وىي :محافظة الشرقية جنوب ،ومحافظة الباطنو شماؿ ،ومحافظة مسقط ،ومحافظة البريمي،
ومحافظة الداخمية ،ومحافظة الظاىرة.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى اإلدارييف متمثمة في(مدير دائرة ،رئيس قسـ).
الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ الدراسي .2023/2022
مصطمحات الدراسة
اشتممت ىذه الدراسة عمى المصطمحات اآلتية:
ضغوط العمل  :تعرؼ الضغوط في المغة عمى انيا "الضغطة بالضـ تعني الزحمة والشدة والضغطة
بالفتح تعني الضيؽ والقير واإلضطرار ،وضغطة عصره وزحمة ،و(ضاغطة) مضاغطة بمعنى
احمة ،وتضاغطا بمعنى تتزاحما (مصطفى وآخروف.)542 :2972 ،
زاحمة ،وضغاطاً :ز َ
أما في لساف العرب فقد ورد أف الضغط والضغطة بمعنى عصر شيء إلى شيء وضغطو يضغطو
ضغطاً زحمو إلى حائط ونحوه (ابف منظور)2994:342 ،
ويعرفيا المشعاف( )72 :2002بأنيا " المصادر التي توجد في مجاؿ العمؿ وتفرض حمال زائدا عمى
العامميف ،ويترتب عمييا درجة مف التوتر والضيؽ التي يسعى الفرد إلى تجنبيا أو التقميؿ منيا".
ومف الناحية اإلجرائية فتعرؼ الباحثة ضغط العمؿ عمى أنو :مصادر الضغوط التي توجد في
مجاؿ العمؿ ويتعرض ليا اإلداريوف في عمميـ كمديري دوائر ورؤساء أقساـ بالمديرية العامة لمتربية
والتعميـ بسمطنة عماف وتسبب ليـ التوتر والقمؽ وعدـ االرتياح في عمميـ،
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الحراك المهني Occupational Mobility:ويقصد بو ىو "انتقاؿ الفرد مف مينة إلى مينة أخرى ،أو
مف مستوى إلى مستوى أخر ،أو مف درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أخرى في ذات المينة" (جورج،
.)7 : 2022
ومف الناحية اإلجرائية فتعرؼ الباحثة الحراؾ الميني عمى أنو العوامؿ التي تؤثر في انتقاؿ الفرد مف
وظيفة إلى أخرى ،أو مف قسـ إلى أخر ،أو مف مديرية إلى أخرى ،داخؿ المديريات العامة لمتربية
والتعميـ بسمطنة عماف.

13

الفصل الثاني
الدب النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لألدب النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع
الدراسة.
أوال الدب النظري
يقوؿ اهلل تعالى في محكـ كتابو  لقد خمقنا إ
ال نسان في كب إد ( سورة البمد ،اآلية  )4فقد
وجدت الضغوط منذ خمؽ اإلنساف عمى وجو األرض .حيث أننا نواجو خالؿ حياتنا الكثير مف
الضغوط سواء داخؿ األسرة ،أو في العمؿ ،أو في المجتمع الخارجي ،حيث أف العمؿ كاف ولما يزؿ
مصدر الشقاء لإلنساف  ،واذا كانت الضغوط الزمة في حياة العامميف بالمنظمة وخاصة إدارتيا  ،فال
بد مف إدارة ىذه الضغوط ومواجيتيا ،والتصدي ليا واالستفادة منيا وتوجيييا التوجيو السميـ ،وذلؾ
عف طريؽ زيادة الضغوط النافعة التي تدفع اإلدارييف إلى النمو واالزدىار ،إضافة إلى التقميؿ مف
الضغوط الضارة التي تعرض إدارة المدرسة لممخاطر .
ولقد لقي موضوع الضغوط اىتماـ العديد مف الباحثيف وعمماء االجتماع ،حيث أصبحت ىذه
الضغوط تمثؿ مشكمة بسبب تأثيرىا في أداء الفرد في المنظمة وصحتو النفسية والجسمية .وذكر
المقابمة ( )2009أنو نتيجة تعرض الفرد لعدة ضغوط في حياتو ،فإف ذلؾ يؤثر سمباً في أدائو في
وظيفتو ،أو عمى موقعة الوظيفي الذي تحدده التعميمات والموائح ،فيؤدي إلى مظاىر متنوعة مثؿ
التغيب عف العمؿ وعدـ اإلتقاف لممياـ المطموبة ،وعدـ التعاوف مع اآلخريف ،فيؤدي إلى ترؾ العمؿ أو
تطور التناقض إلى درجة يصعب معيا االستمرار في العمؿ.
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يعد موضوع الضغوط المينية مف الموضوعات التي تناولتيا العديد مف الدراسات ،والتي بدأت
تستقطب الكثير مف التربوييف لدراستيا ،حيث أف ىذه الضغوط المينية مرتبطة بالعمؿ وليا تأثيرات
سمبية وايجابية في بيئة العمؿ ،إال أنيا تختمؼ في قوتيا عمى حسب تحمؿ الفرد ليا ،وتغمبو عمى ىذه
الضغوطات الناجمة عف عوامؿ عدة .لذلؾ سنستعرض ضغوط العمؿ ،مفيوميا ،ومصادرىا،
وأنواعيا ،ومدى تأثيرىا في العمؿ ،ونماذج منيا.
المحور الول :الضغوط أنواعها ومصادرها
 ماهية ضغوط العمل وتعريفاتهاإف مصطمح ضغط العمؿ مصطمح يكتنفو غموض شديد؛ نظ ار الرتباطو بمترادفات عديدة تجد ليا
مكانا واسعا لالستخداـ في مجاؿ عمـ السموؾ واإلدارة الوظيفية ،مثؿ القمؽ والتوتر واإلحباط والصراع
في أثناء مواجيتو لمواقؼ المحيط التي تشكؿ تيديدا لو(.بساـ العمري .)2994 ،وأيضا "مف المعاني
التي تدؿ عمى كممة ضغط وتصريفاتيا مالو عالقة بالقضايا المادية"(يوسؼ.)2007:20 ،
ويعرؼ الصيرفي( )2008الضغوط والقمؽ عمى أنو حالة غير محددة لمفرد تعبر عف عدـ شعوره
بالسعادة تجاه المستقبؿ ،وىو ُيعد نتيجة سيكولوجية لتعرض الفرد لمضغط ،ولنقص إشباع الحاجات
،كما إنو أكثر األعراض السيكولوجية الممحوظة لضغط العمؿ ،كما يقؿ الشعور بالقمؽ بزيادة الشعور
بالذات.
وقد أشار كؿ مف كوبر ومرشاؿ ( )Cooper & Marshalأف ضغط العمؿ عبارة عف "مجموعة
مف العوامؿ البيئية السمبية مثؿ(غموض الدور ،صراع الدور ،ظروؼ العمؿ ،عبء العمؿ الزائد) ،التي
ليا عالقة بأداء عمؿ معيف"(حنفي وآخروف.)282 :2002 ،
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ويرى ىوتماف( )Hotman, 2005الضغط الميني أنو نمط مف التفاعالت التي تحدث لمعامميف
عندما ال تتناسب متطمبات العمؿ عمى مياراتيـ وقدراتيـ ومعارفيـ ،مما يحد مف قدراتيـ عمى التأقمـ،
أو وجود خمؿ واضح في التوازف بيف المطالب والمواد البيئية أو الشخصية ،مما قد يؤدي إلى ردود
فعؿ فسيولوجية واستجابات عاطفية ومعرفيو وسموكيو.
ونجد مف المفاىيـ السابقة أف ىناؾ ثالثة عناصر رئيسة تعمؿ عمى إحداث الضغوط المينية ىي:
المثيرات السمبية المزعجة التي يتعرض ليا الفرد في العمؿ ،واستجابة الموظؼ (ردود الفعؿ) ليذه
المثيرات السمبية ،وحدوث الضغط الميني( أبو نبعة .)2999 ،حيث أف التعريفات السابقة لمضغوط
يوجد شبو اتفاؽ فيما بينيا عمى أف الضغوط تتمثؿ بوجود مثيرات بيئية ،وعوامؿ خارجية ،وصراعات
وأحداث متباينة يخبرىا الفرد في مواقؼ وأوقات مختمفة ،وتسبب لو جيدا فسيولوجيا وسيكولوجيا،
وتحدث لديو إحساسا بالتوتر أو تشوييا في تكامؿ شخصيتو ،أو قد تفقده قدرتو عمى التوازف ،وتسيـ
في مختمؼ االضطرابات النفسية والجسمية.
 مصادر ضغوط العملاجتيد الباحثوف في تحديد ضغوط العمؿ الرئيسة ،فقد توصموا مف خالؿ المناىج التي اتبعوىا في
دراسة ىذه الظاىرة إلى تقسيـ مصادرىا عمى وفؽ ثالثة نماذج عمى النحو األتي:
النموذج األوؿ :وىو يطمؽ عميو النموذج الثنائي ،حيث يتـ تصنيؼ ضغوط العمؿ في ىذا النموذج
إلى مجموعتيف رئيسيتيف ىما :المصادر المتعمقة بشخصية الفرد ،والمصادر المتعمقة بالمنظمة(.أبو
نبعة 2999 ،؛ عسكر 2988 ،؛ السعد ومفتي 2002 ،؛ فائؽ 2988 ،؛ ىيجاف.)2998 ،
النموذج الثاني :ويسمى النموذج الثالثي ويتـ تصنيؼ ضغوط العمؿ إلى ثالث مجموعات ىي:
المصادر المتعمقة بشخصية الفرد (المصادر الفردية) ،والمصادر المتعمقة بالبيئة (مصادر بيئية)،
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والمصادر المتعمقة بالمؤسسة ( مصادر تنظيمية) ،وقد اتفؽ عمى ذلؾ (أبو سعده 2008 ،؛ سيزالقي
و واالس 2992،؛ محمد.)2992 ،
النموذج الثالث :يطمؽ عميو نموذج متعدد األبعاد ،حيث تصنؼ مصادر الضغوط إلى أربع مجموعات
رئيسة فأكثر لتشمؿ المشكالت المتعمقة بعبء العمؿ واإلحباط الوظيفي ،والتغيير الميني ،ومصادر
أخرى تتعمؽ بظروؼ العمؿ(.العدواف 2992 ،؛ ماىر 2986 ،؛ المشعاف 2990 ،؛ المير.)2995 ،
فمثال صنؼ المشعاف ( )2990ضغوط العمؿ بناء عمى النموذج الثالث إلى العوامؿ الفيزيقية ،العوامؿ
الفردية ،العوامؿ التنظيمية.
وفيما يأتي نستعرض بشكؿ مفصؿ مجموعة مف مصادر ضغوط العمؿ المسببة لإلدارييف:
 -2طبيعة الوظيفة :تعد الوظيفة ذاتيا مصد اًر مف مصادر الرضا والضغوط في العمؿ لدى الفرد،
وذلؾ لما تتصؼ ىذه الوظيفة مف صفات تميزىا عف غيرىا مف الوظائؼ األخرى ،سواء أكاف ذلؾ ما
يتعمؽ بالفئة التي تصنؼ منيا ىذه الوظيفة ،أو المكانة التي تتيحيا لشاغميا ،ويعد االختالؼ بيف
األىمية والمكانة الحيوية سبباً رئيساً مف أسباب الضغط لدى الفرد في العمؿ(.مصطفي.)2005،
 -2سوء العالقات في العمؿ :إف سوء العالقات في العمؿ يؤثر في درجة الضغوط التي يتعرض ليا
الفرد ،فالخالفات التي تسود بيف الزمالء في العمؿ تؤثر في األداء ،وتؤكد نتائج دراسات كابماف
ولوثر ( )Chapman & Lowther, 1982أف االعتراؼ الحقيقي الذي يحصؿ عميو الفرد مف زمالئو
ورؤسائو في العمؿ لو عالقة إيجابية برضاه في مينتو ،وأف العالقات الجيدة بيف األفراد ىي بيئة
صادقة عمى صحة الفرد والمنظمة(الكساسبة.)2004،
 -3عدـ التطور الوظيفي والترقي :تعتبر عائقا وأحد مصادر ضغوط العمؿ المؤثرة ،مثؿ اإلفتقار إلى
فرص الترقية الوظيفية في المستقبؿ وعوائؽ الطموح وعدـ تحقيؽ األماؿ(.فائؽ .)2988 ،فمألجور
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دور فعاؿ في استقرار الفرد في عممو ،ودفعة إلى زيادة إنتاجو ،وتطور قدراتو المينية ،فعمية فاألجر
يدفع العامؿ إلى بذؿ المزيد مف الجيد؛ وذلؾ مف خالؿ رفع الروح المعنوية ،وزيادة الوالء واالنتماء إلى
المؤسسة وبالتالي تحقيؽ االستقرار في العمؿ(.قاتح .)2006 ،ويذكر الصباغ( )23 :2982أف عوائؽ
النمو والتقدـ الميني أحد ضغوط العمؿ والمتمثمة بعدـ وجود فرص لمترقية ،فضالً عف عدـ الشعور
باألمف الوظيفي ،وعدـ التأكد مف المستقبؿ الوظيفي والتغيير الوظيفي الذي يتعارض مع طموحات
الفرد.
 -4ردود الفعؿ في المنظمة :تؤثر الضغوط في المؤسسات كما تؤثر عمى الفرد ،فتظير في غياب
الفرد ،وفساد العالقات بيف العامميف ،وانخفاض الجودة ،وضياع الوقت ،وعدـ الدقة في اتخاذ الق اررات
وىذا يترتب عميو نتائج غير محمودة لممؤسسة والعامميف بيا(.دوديف.)2022 ،
 -5صراع الدور :وينشأ ىذا النوع مف الضغوط نتيجة التعرض واالختالؼ بيف توقعات العامميف في
التنظيـ وتوقعات التنظيـ مف العامميف(عياصرة وأحمد.)226 :2008 ،
 -6زيادة العبء :يعرفيا عسكر( :)23 :2988زيادة عبء الدور وقياـ الفرد بمياـ ال يستطيع انجازىا
في الوقت المتاح وأنيا تتطمب ميارات عالية ال يممكيا الفرد.
ويتعرض بعض الناس بفعؿ عوامؿ كثيرة مختمفة ومنيا :زيادة األعباء الناجمة عف تعدد األدوا ،أو
تعدد المسئوليات ونمط الشخصية إلى اإلحساس المتزايد بالضغوط إذا ما قورنوا باألشخاص الذيف
يؤدوف عددا مف المياـ أقؿ ،وال يتحمموف مسؤوليات كبيرة .ويزداد ىذا اإلحساس إذا كاف الفرد مسئوالً
عف أناس آخريف (أ يتعامؿ مع البشر)(.يوسؼ.)23 :2007 ،
 -7غموض الدور :ويقصد بو االفتقار إلى المعمومات التي يحتاجيا الفرد في أداء دوره في المنظمة،
مثؿ المعمومات الخاصة بحدود سمطتو ومسئولياتو ،والمعمومات الخاصة بسياسة المنظمة ،وتقييـ
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األداء وغيرىا .ويصبح الفرد غير متأكد مف متطمبات وظيفتو مثؿ :عدـ معرفتو بالتوقعات المطموبة
منو لألداء ،وكيفية تحقيؽ ىذه التوقعات(أبو العالء.)2009 ،
 -8المشكالت الذاتية لمفرد مثؿ :المشكالت االقتصادية والنفسية ،والعائمية واالجتماعية والتي تنعكس
آثارىا داخؿ الفرد.
 -9صرامة ىيكؿ المنظمة ومناخيا التنظيمي :ويعد الييكؿ التنظيمي أحد مصادر ضغوط العمؿ،
حيث أف تمركز السمطة وعدـ تفويضيا بشكؿ مالئـ ووجود درجة عالية مف الرسمية ،ووجود إجراءات
وقواعد وتعميمات مكتوبو مبالغ فييا وااللتزاـ بحرفيتيا ،قد يرافقة تيديد لحرية الفرد واستقاللو ،وبالتالي
قد تؤثر بمجموعيا عمى نفسية الفرد وتؤدي إلى شعورة بالضغط(.أبو الحصيف.)2020 ،
ويمكف القوؿ :أف الضغوط تحدث نتيجة التغيرات التي تقع في المنظمة مثؿ :الدخوؿ في مجاؿ
عمؿ جديد ،أو حدوث تغيرات في طبيعة متطمبات العمؿ التي يجب عمى الفرد أف يتكيؼ معيا:
الوقت المقرر إلنجاز العمؿ ،ونقص المعمومات لدى الفرد مما يؤدي إلى اتخاذ ق اررات خاطئة
ومتسرعة ،يضاؼ إلى ذلؾ المسؤولية المرتبطة باإلشراؼ عمى عدد مف الموظفيف ،كما أف المعمومات
الزائدة التي يتمقاىا الموظؼ الناجمة مف زيادة استخداـ البريد اإللكتروني ،وتصفح المواقع اإللكترونية،
واالستخداـ المفرط لميواتؼ الخموية تتطمب مف الموظؼ الكثير مف الوقت لمعالجة ىذه المعمومات
والرد عمييا ،األمر الذي يتسبب في إحداث ضغوط عمى الموظؼ؛ نتيجة عدـ تمكنو مف انجاز العمؿ
بصورة صحيحة ضمف الوقت المحدد.
عالوة عمى ذلؾ فإف خبرة الفرد الحياتية ربما تكوف مف العوامؿ المسببو لمضغوط مثؿ تعرضو
ألحداث مؤلمة في حياتو الشخصية ،لذا تـ النظر إلى الضغوط عمى أنيا ضريبة يدفعيا الفرد مقابؿ
قدراتو الشخصية عندما يسعى إلنجاز أعمالو(.الزعبي وحجازي.)2008 ،
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 أنواع ضغوط العملتتعرض المنظمات إلى كثير مف أنواع الضغوط التي تؤدي دورىا بيف المتغيرات ،ويظؿ موضوع
الضغوط ذات أىمية كبيرة؛ لما يمتمكو مف تأثير واضح عمى المنظمة وعمى األفراد ،ويحمؿ ضغط
العمؿ مف اإليجابيات ما يحممو مف السمبيات ،فيو في ذاتو يحمؿ أىمية وفاعمية ذاتية ليا أثرىا في
مستوى األداء الوظيفي(الخثيمو.)2997 ،
وقد ذكرت ال ارسبية والرقمية( :)2022أف فئة مف الباحثيف صنفيا إلى ضغوط إيجابية وسمبية وىي
أبرز التصنيفات ،ويقصد بالضغط اإليجابي :ىو الذي ينتج عف الخبرات السارة ،ويتسـ بأنو ضغط
معتدؿ يثير الحافز والدافع لإلنجاز ،ويعطي الفرد إحساسا بالقدرة عمى اإلنتاج  ،والشعور بالسعادة
والسر ،والحيوية والنشاط .أما الضغوط السمبية :فيي الضغوط الضارة وذات إنعكاسات سمبية عمى
الفرد ،والمنظمة التي يعمؿ بيا ،ويترتب عمييا شعور الفرد بالقمؽ واإلحباط ،وعدـ الرضا واالرتباؾ في
العمؿ.
وفيما يمي نستعرض أنواع الضغوط مف حيث نوعيا إيجابية وسمبيو:
أوال :تصنيؼ الضغوط مف حيث نوعيا ىي:
-1الضغوط اليجابية
يطمؽ عمى ىذا النوع مف الضغوط مصطمح الضغط األساسي؛ نظ اًر ألىميتو وضرورتو ،فيو
ضغط الزـ تتطمبو طبيعة العمؿ ،وتستمزمو خصائص النشاط ،ويحتاج إليو المديروف لمضغط عمى
العامميف لالحتفاظ بحيويتيـ ودافعتييـ ،وفي الوقت نفسو لقير أي تكاسؿ أو تخاذؿ ينجـ عنو رتابة في
العمؿ(.مصطفى.)2005 ،
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ويعرؼ أحمد( )2007الضغط اإليجابي :ىو الضغط الذي ينتج عف الخبرات السارة ،ويتسـ بأنو
ضغط مناسب (معتدؿ) يثير الحافز والدافع لمنجاح واإلنجاز ،ويعطي الفرد إحساسا بالقدرة عمى
اإلنتاج والشعور بالسعادة والسرور والحيوية والنشاط.
وبنظرة تحميمية فاحصة ألدبيات ضغوط العمؿ تـ استنتاج أنو مف الممكف أف تكوف الضغوط مفيدة
ونافعة لمفرد والمنظمة ،وذلؾ عندما تكوف عامال محف از لمفرد ،حيث أف الضغوط ليس بالضرورة سيئة
أو ىدامة ،ذلؾ أف ىذه الضغوط إذا ما كانت معتدلة ومقبولة وترمي إلى ىدؼ معيف ،فمف الممكف أف
تكوف حاف از لمفرد نحو اإلنجاز ،وتحقيؽ األىداؼ(.ىيجاف ،)2998،أي أنيا تمثؿ حالو مف التوتر
والقمؽ الناجـ مف حدث مفيد ،وينجح فيو الفرد في التكيؼ اإليجابي مع الحدث الذي يستطيع الفرد أف
يحوؿ ىذا الحدث الضاغط إلى حافز يستنفر جيد وطاقات الفرد اإلبداعية ،ويؤدي في النياية إلى
حالة مف الحماس والفرح ،فيي تمثؿ ذلؾ الجزء مف اإلثارة لحياة العمؿ؛ كي يشعر الفرد بالتجديد
والمتعة والتغيير والتحدي(.ماىر.)2992،
وقد أكد ماىر ( )2992في الدراسة التي أجراىا لمتعرؼ عمى العالقة بيف ضغوط العمؿ واألداء،
عمى أنو ال بد مف وجود ضغط مناسب باعتباره يمثؿ حجماً مثالياً في عالقتو باألداء ،فيو يوجو نحو
تحسيف ىذا األداء.
-2الضغوط السمبية
ىي الضغوط المؤذية أو الضارة ذات اإلنعكاسات السمبية عمى كؿ مف الفرد والمنظمة التي يعمؿ
بيا ،ويترتب عمييا شعور الفرد باإلحباط والقمؽ ،وعدـ الرضا واالرتباؾ في العمؿ ،وفقداف الرغبة في
العمؿ ،والضغط السمبي ىو النوع الشائع مف ضغوط العمؿ(.أحمد 2007 ،؛ فميو وعبد المجيد،
 ،)2005والجدير بالذكر أف اآلثار السمبية لضغوط العمؿ ال تمس الموظؼ فقط في حد ذاتو ،وانما
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تحديا لممؤسسات التي يعمؿ بيا أيضاً ،وتعيؽ مسيرتيا الوظيفية الحالية والمستقبمية عف
تمتد لتمثؿ
ً
العمؿ والتطوير.
ويتمثؿ الجانب السمبي مف الضغوط في تأثيرىا عمى الناحية الشخصية لمفرد ،حيث أف الدراسات
أكدت عمى ارتباط ىذه الضغوط بصحة الفرد ،ويكوف عرضو لكثير مف األمراض ،حيث أف نتائج
الجانب السمبي لمضغط ىي التي تحظى باىتماـ الباحثيف ورجاؿ اإلدارة؛ لما ليا مف آثار ضارة عمى
الفرد والمجتمع بصفة عامة( عبيد العمري 2004 ،أ) ،وأما مف الناحية االقتصادية تتمثؿ في تعرض
العامميف لخسائر اقتصادية كبيرة ناجمة عف تعرضيـ ليذه الضغوط(.الشامات.)2006 ،
ومف اآلثار الناجمة عف تعرض الفرد ليذه الضغوط السمبية ىي :الغياب والتأخير ،والشكاوى،
وضعؼ االتصاالت ،واتخاذ الق اررات الخاطئة (عبد العظيـ مصطفى ،)2005 ،ويطمؽ عمييا البعض
اسـ الضغوط اليدامة  ،وىي الضغوط التي تؤثر عمى سموؾ كؿ مف المدير والعامميف معو بشكؿ
سيء وضار ،وتتولد معيا مجموعة مف اإلجراءات اإلدارية التي يرتكز معظميا حوؿ ما يمي :
فقداف الرغبة في العمؿ .العزوؼ عف المبادرات الفردية ،واالستسالـ إلى الرتابة ونمطية العمؿ .تنامي اإلحساس باإلحباط .عدـ التوافؽ ،واالكتئاب ،والقمؽ ،وعدـ النضج اإلداري .المحور الثاني :تصنيف الضغوط عمى حسب الفترة الزمنية
وتوجد فئة أخرى صنفت الضغوط عمى حسب الفترة الزمنية التي تستغرقيا إلى ضغوط مؤقتة،
وضغوط حادة ،وضغوط مزمنة(.فميو وعبد الحميد ،)2005 ،فالضغوط الحادة تتمثؿ في :ضغط
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الوقت ،والصراعات الشخصية في العمؿ ،ويعد غموض الدور الوظيفي مثاؿ عمى الضغوط
المزمنة(.المعمري.)2002 ،
ويتوصؿ الزارس ( )Lazarusإلى أف الضغط ينشأ مف التعامؿ بيف الفرد والبيئة؛ عندما يعد
المنبو عمى أنو تيديد أو أذى أو تحد ،وأف إدراؾ المتطمبات لممواقؼ الضاغطة تشكؿ عبئاً أو تجاو اًز
لموسائؿ المتاحة لو ،وأف ىذه المتطمبات المفروضة عمى الفرد تكوف بأنماط مختمفة ،فقد تكوف حضارية
أو نفسية أو فسيولوجية أو مادية ،وأف أساس أي تغيير في التوازف يتطمب منو وسائؿ أخرى لمتعامؿ
معيا(.) Sutterley , 1991:13
وافترض الزارس أف التعامؿ ىو أحد المكونات التي بموجبيا يتفاعؿ الفرد مع البيئة ،ويحاوؿ
السيطرة عمييا بإدراكو لمتطمبات التيديد الذي يواجيو ،وأكد عمى عامميف ميميف في التعامؿ مع
الضغوط ىما :التنظيـ المعرفي ،وتقييـ االنفعاؿ ،وقاؿ :أف التعامؿ مع الضغوط يتضمف السموؾ
المحرؾ التعبيري؛ بيدؼ الحفاظ عمى تكامؿ الشخصية (مظموـ.)2020،
ومف المالحظ أف أفضؿ ىذه التصنيفات تمؾ التي تقسـ الضغوط مف حيث نوعيا إلى ضغوط
إيجابية وضغوط سمبيو ،حيث أف جميع ىذه األنواع تندرج تحت ىذا التصنيؼ.
المحور الثالث :النماذج المتخصصة في ضغوط العمل
ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف فيما يتعمؽ بالنموذج الذي يمكف اعتماده لدراسة ضغوط العمؿ ،وىذا
التبايف ال يمكف اعتباره اختالؼ جوىري بقدر ما ىو نوع مف تكامؿ جيود الباحثيف ،فقد ذكر
ىيجاف( )2998بعضا مف النماذج وىي كما يمي:
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 -1نموذج ميتشجان
وسمي ىذا النموذج نسبة إلى جامعة (ميتشجاف) ،حيث ظير ىذا النموذج نتيجة لمدراسات العديدة
التي قاـ بيا معيد البحث االجتماعي التابع لمجامعة .وقد أشارت الدراسة إلى نموذجيف رئيسيف ىما :
النموذج الول :يسمى بالنموذج االجتماعي البيئي ،ويمثؿ ىذا النموذج محاولة مبكرة لفيـ عمميات
ضغوط العمؿ ،مف خالؿ التركيز عمى تأثير البيئة كمصدر لمضغوط ،وعميو إدراؾ الفرد ليذه المثيرات
والتي تؤثر في النياية عمى صحة الفرد ،وقد أشار ىذا النموذج إلى عدة عوامؿ تؤثر عمى درجة
تعرض الفرد لمضغوط واستجابتو ليا وىي كما يمي:
أ-البيئة الموضوعية ،وما تحويو مف عوامؿ متعمقة ببيئة العمؿ المادية ،مثؿ المكتب ،وسائؿ الصحة
والسالمة في المنظمة.
ب-البيئة النفسية ،والتي تتضمف العوامؿ التي تشير إلى درجة تعرض أو سالمة الفرد لالضطرابات
النفسية ،مثؿ القمؽ ،والشعور باالكتئاب ،وعدـ االستقرار واضطرابات النوـ والشخصية ،والتي تعود في
النياية إلى تذبذب الكفاية اإلنتاجية لمفرد.
النموذج الثاني :يطمق عميه المواءمة بين الفرد والبيئة :يقدـ ىذا النموذج توضيحا موضوعياً وذاتياً
لخصائص الفرد وبيئتو ،حيث تشير غمى وجود نوعيف مف عدـ المواءمة بيف الفرد والبيئة ،والتي يتوقع
أف تعود إلى التأثير سمباً عمى صحة ورضا العامميف ىما:
أ-النوع األوؿ يتمثؿ في عدـ تطابؽ حاجات الفرد مع مكافآت المنظمة أو الوظيفة وما تقدمة مف
مزايا.
ب-النوع الثاني ويتمثؿ في عدـ التطابؽ بيف ميارات الفرد وقدراتو ومتطمباتو وشروط الوظيفة أو
العمؿ .وفي كال النوعيف فإف الخمؿ المتمثؿ في عدـ تطابؽ حاجات الفرد ومكافآت المنظمة وشروط
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الوظيفة ،قد يؤدي إلى حدوث الضغوط لدى الفرد في المنظمة ،عمى أف ىذه المواءمة ليست مطمقة
في كال الحاالت ،وانما مرتبطة بتوفر شروط محددة يتعمؽ بعضيا بطبيعة األعماؿ التي يمارسيا
الفرد ،والكيفية التي تنجز بيا األعماؿ ،والمواعيد النيائية المخصصة إلنجازىا ،وبعضيا مرتبط بالفرد
ذاتو ،مف حيث خصائصو الشخصية أو الصحية(الكساسبة.)2004 ،
 -2نموذج الضغوط المهنية
جاء ىذا النموذج مف دراسات ماكجراث(  ،)McGrath, 1976وفي ىذا النموذج يتـ إدراؾ الموقؼ
مف قبؿ الفرد كما ىو الحاؿ في النموذج االجتماعي والبيئي لدى ميتشجاف ،وغير أف ىناؾ تأكيداً قوياً
في ىذا النموذج عمى تقويـ الموقؼ في عممية اإلدراؾ ،مقارنة بالنموذج االجتماعي والبيئي لدراسة
الضغوط ،وىذا التقويـ مف قبؿ الفرد لمموقؼ قد يقود إلى القياـ باستجابة محددة تجاه ىذا الموقؼ ،ىذه
االستجابة ىي سموكيو تطوعية في المقاـ األوؿ ،بدالً مف كونيا تمثؿ اتجاىاً أو مجموعة مف
االستجابات العضوية والسموكية والنفسية ،كما ىو الحاؿ في النموذج االجتماعي والبيئي ،وعمى الرغـ
مف أف ىذيف النموذجيف -نموذج الضغوط النموذج االجتماعي والبيئي -يوجد بينيما وجو مف التماثؿ
في تفسيرىما لظاىرة ضغوط العمؿ؛ فإنيما يختمفاف في نوع النتائج التي يركزاف عمييا .ففي الوقت
الذي نجد فيو النموذج االجتماعي والبيئي يركز بدرجة أكبر عمى أنواع التوترات التي يتعرض ليا الفرد
نتيجة لضغوط العمؿ؛ فإف نموذج الضغوط المينية والذي يطمؽ عميو أيضا نموذج عممية اتخاذ القرار
يتجاىؿ ىذه التوترات؛ لينقؿ التركيز عمى شرح السموؾ االجتماعي الذي يقوـ بو الفرد في عممو،
وبخاصة أداء الميمة (ىيجاف.)2988 ،
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 -3نموذج عدم التأكد
يستخدـ ىذا النموذج مصطمح (عدـ التأكد) في مستويات متعددة تتضمف الفرد والجماعة والمنظمة
والبيئة خارج المنظمة .فعمى سبيؿ المثاؿ فإنو عندما يستخدـ مصطمح (عدـ التأكد) كمالزـ لضغوط
العمؿ عمى مستوى الفرد ،فإنو يشير إلى الظروؼ التي يتطمب فييا مف الموظؼ أف يقوـ بعمؿ ما ،أو
أف ىذا الموظؼ يرغب في القياـ بتصرؼ ما كرد عمى حدث معيف ،غير أنو ليس متأكداً تماماً مف
النتائج التي سوؼ تترتب عمى ىذا التصرؼ .في حيف أنو عندما يستخدـ مصطمح (عدـ التأكد) عمى
مستوى المنظمة ،فإنو يتضمف قدرة المنظمة عمى التنبؤ بالمستقبؿ ،والذي يمكف عمى أساسو العمؿ
عمى توحيد سموؾ العامميف .لذا فإف ىذا النموذج والذي ىو مستمد مف نظرية التوقع في الدوافع يفسر
الضغوط عمى أساس الطريقة التي يمكف بيا تحقيؽ األىداؼ .ذلؾ أف الضغوط تبعاً لتفسيرات ىذا
النموذج إنما تحدث لألفراد؛ بسبب أف لدييـ أىدافا يريدوف أف يحققوىا ،وىـ يحاولوف عمؿ شيء ما،
أو ينتظروف حدوث شيء ما ،مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ .وبالتالي فإف أي شيء يعوؽ تحقيؽ ىذه
األىداؼ قد يعد سببا مف أسباب حدوث الضغوط لدى الفرد في العمؿ(ىيجاف.)2988 ،
إف نموذج (عدـ التأكد) يتفؽ في كثير مف أطروحاتو مع نموذج الضغوط المينية الذي سبقت اإلشارة
إليو ،والذي يتعرض فيو الفرد لضغوط محتممو بناء عمى إدراكو لممواقؼ المسببة لمضغوط ،حيث يؤدي
بو ذلؾ إلى تقويـ الموقؼ ،ثـ القياـ بالتصرؼ المالئـ .إال أف نموذج (عدـ التأكد) يختمؼ عف نموذج
الضغوط المينية؛ في كونو أف األفراد يميموف إلى المبادرة في تصرفاتيـ كاستجابة لممواقؼ الضاغطة،
بدؿ أف تكوف استجابتيـ مجرد ردود أفعاؿ (الكساسبة.)2004،
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 -4نموذج ضغوط العمل لبير ونيومان
ىو النموذج الذي قاـ بو بير ونيوماف (  ) Beehr& Newman, 1978وقد جاء ىذا النموذج
نتيجة العديد مف الدراسات المتعمقة بضغوط العمؿ والتي تمت في الفترة ما قبؿ  ،2978ويركز ىذا
النموذج عمى تصنيؼ المتغيرات التي ييتـ بيا الباحثوف عادة في مجاؿ ضغوط العمؿ ،ويفترض أف
الضغوط التي يتعرض ليا األفراد في بيئة العمؿ إنما تأتي مف مصدريف رئيسيف ىما :الفرد والمنظمة،
حيث التفاعؿ بيف ىذيف المصدريف في زمف محدد قد يؤدي إلى أف تترؾ ىذه الضغوط أثراىا عمى كؿ
مف الفرد والمنظمة ،مما قد يدفع كالً منيما إلى تبني الظروؼ المالئمة ليذه الضغوط (الكساسبة،
.)2004
المحور الرابع :أعراض الضغوط في العمل وتأثيرها
تناولت دراسات عديدة العالقة بيف الضغوط وتأثيراتيا الناجمة عنيا ،وقد وضح جبسوف وآخروف
) (Gibson & others, 1994: 267-268مجموعة مف اآلثار المترتبة عف ضغوط العمؿ وىي :
 -2آثار ذاتية(:غير موضوعية) مثؿ :العدوانية ،والالمباالة ،والقمؽ ،والضجر ،واإلعياء/التعب،
واإلحباط.
 -2آثارسموكية مثؿ :تناوؿ المخدرات والمسكرات ،واإلفراط في األكؿ والشرب أو التدخيف ،والميؿ إلى
ارتكاب الحوادث.
 -3آثار ذىنية (معرفية) مثؿ :عدـ القدرة عمى اتخاذق اررات صائبة ،وعدـ القدرة عمى التركيز.
 -4آثار صحية وفسيولوجية مثؿ :آالـ الصدر والظير ،وآالـ القمب ،والربو ،واإلسياؿ ،وزيادة ضغط
الدـ ،وزيادة السكر في الدـ ،وزيادة دقات القمب ،وجفاؼ الحمؽ ،والتعرؽ.
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 - 5آثار تنظيمية مثؿ :الغياب ،وضعؼ الوالء التنظيمي ،وضعؼ األداء الوظيفي ،وعدـ الرضاء
الوظيفي .وتشير الدراسات وفقاً لما يذكره (الكبيسي )275 :2003 ،وجود عالقة كبيرة بيف ضغوط
العمؿ الشديدة ،وارتفاع ضغط الدـ ومستوى الكولستروؿ في الدـ ،والتي قد تؤدي إلي أمراض القمب
واالضطرابات المعوية والتياب المفاصؿ .وقد يكوف ىناؾ عالقة طرديو بيف ضغوط العمؿ ومرض
السرطاف .وأف الضغط النفسي والوضع التنافسي في العمؿ يزيد مف الخطر القمبي بحوالي الضعؼ،
كما ويقوؿ بأف الخبراء يشيروف إلى أف الضغط النفسي  % 80مف الرجاؿ يكونوف أكثر عرضة
لإلصابة بالنوبات القمبية إذا ما واجيوا ضغوطات نفسية في العمؿ ،وأف الخطر يزداد أكثر كمما تأثروا
بيذه الضغوط بصورة أكبر.
أما بعض الباحثيف يرى أف الضغوط تمثؿ نوعاً مف التحدي لمسموؾ اإلنساني ،وتعد مشكالت
العمؿ وصعوباتو وتوتراتو ،بمثابة تحديات تبني أنماطا بناءة مف السموؾ ،وتؤدي إلى أداء أفضؿ،
ويفترض ىذا االتجاه أنو في حالة وجود ضغوط منخفضة ال يواجو الفرد أي تحديات تحثو عمى العمؿ
واالبتكار ،وأنو بارتفاع حجـ الضغوط يزداد التحدي الذي يواجو الفرد ويرتفع أداءه بالتبعية(الكساسبة،
.)2004
أف ضغط العمؿ يتداخؿ مع محيط العمؿ ،وكؿ جانب لو القدرة عمى إحداث الضغط ،مثؿ العمؿ
المجيد أو العمؿ الممؿ ،أو غموض الدور ،أو عدـ مالئمة الدور أو الضوضاء ،وتختمؼ مسببات
ضغط العمؿ مف منظمة إلى أخرى ومف مينة إلى أخرى (باروف.)2999 ،
إذف يمكف القوؿ إنو مع وجود ضغط مناسب يولد لدى الفرد القدرة عمى العمؿ والتحدي واإلثارة
لألداء األفضؿ في العمؿ ،في حيف إف انعداـ ىذه الضغوط يجعؿ عمؿ الفرد غير مثير وغير محفز
ويشعر الفرد فيو بالممؿ واإلحباط.
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 ضغوط العمل والداءيعتمد مقدار ضغط العمؿ في األداء ،وعمى مدى إدراؾ وشعور وتفسير الفرد ليذه الضغوط ،إال
أنو مف الثابت وجود مقدار معقوؿ مف الضغط يجعؿ األفراد يشعروف بالتوتر ،مما يزيد في اإلنجاز
ألنو يمثؿ ذلؾ الجزء مف اآلثار لحياة العمؿ كي يشعر الفرد بالتجديد والتغيير والتحدي(دواي وعابر،
بدوف سنو).
وأشارت نتائج الدراسات العديدة التي أجريت حوؿ العالقة بيف ضغوط العمؿ واألداء إلى نتائج
مختمفة ،تؤكد بعض الدراسات أف العالقة سمبية بيف ضغوط العمؿ واألداء ،ويرى البعض وجود عالقة
إيجابية ،ومف الباحثيف مف يرى أف ليس ىناؾ عالقة ،وآخريف يروف أف ىناؾ عالقة منحنية بيف
ضغوط العمؿ واألداء(ماىر ،)2992 ،وأكد ماىر أف العالقة تختمؼ بيف ضغوط العمؿ واألداء
الدراسي وضغوط العمؿ واألداء الوظيفي ،أما المير( )2995فيؤكد وجود عالقة سمبية بيف ضغوط
العمؿ واألداء ،وتشير نتائج المير إلى وجود بعض االختالفات بيف المجموعة لتوكيد أىمية الدور الذي
يمعبو التكويف الثقافي والصفات الشخصية في تحديد مواقؼ األفراد وسموكيـ.
"إذف فالضغوط ليس مف الضروري أو مف المستحسف تجنبيا ،ذلؾ إنو ماداـ اإلنساف يتفاعؿ مع
بيئتو ،فإنو عرضو لمطالب الحياة التي تؤدي إلى الضغوط ،بؿ إف الفرد في كثير مف األحياف يحتاج
إلى درجو معقولة مف الضغوط التي تدفعو نحو تحقيؽ درجو أعمى مف اإلنجاز والتفوؽ لذا نجد أف
الضغوط حتمية في حياة الفرد وأف المطموب ليس إلغاء الضغوط تماما أو تجنبيا بقدر ماىو مطموب
إدارتيا واالستفادة منيا والتخفيؼ مف حده الضغوط القاسية والنتائج السيئة المترتبة عمييا ( ىيجاف،
.)34 :2998
ويذكر عياصرة وأحمد( )2008أف ىناؾ نموذجيف لتوضيح العالقة بيف مستوى الضغط واألداء:
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-1نموذج  Dadson – Yerksويقوؿ ىذا النموذج :إف إنتاجيو الفرد تزداد بازدياد الضغط الواقع
عميو إلى أف تصؿ لمستوى معيف ،وبعد حد معيف يصؿ إليو الضغط ستقؿ إنتاجيتو الفرد؛ ألنو سيبذؿ
جيده لمتكيؼ معو مما يؤدي النخفاض إنتاجيتو وىذا ما يوضحو الشكؿ(.)2
الموقع

عالي األداء

نتائج الدراسة

عالي

منخفض

مستوى الضغط
الشكل()1

العالقة بين الضغط والداء
المصدر (عياصرة وأحمد)2008 ،
-2نموذج  Meglineويعتبر ىذا النموذج أف الضغط معادؿ لمتحدي ،فالمشاكؿ والضغوط تولد
نشاط بناء يحسف مف مستوى األداء أي وجود مستوى مف الضغط فإذا كاف ىذا الضغط عاليا قد يولد
فتور ىمة الفرد.
وىذا ما يبينو الشكؿ ( )2أف تزايد الضغط واستم ارره يؤدي إلى تدني األداء ،في حيف أف الضغط
المنخفض يولد حالة مف الممؿ واإلحباط وعدـ الرضا ،أما الضغط المتوسط يؤدي إلى اإلبداع والحؿ
العقالني لممشكالت ،والضغط المرتفع يؤدي إلى حؿ المشكالت بطرؽ غير عقالنية ،ويحدث اإلرىاؽ،
وتعرض الفرد لممرض.
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المحور الخامس :الحراك المهني مفهومه وأنواعه:
 مفهوم الحراك المهنيإف اإلنساف في الوقت الحالي ىو محور التنمية ،وقائد مسيرتيا ،ومبدع ومطور سياستيا ،حيث
أنو ال يوجد إنساف تكوف تكوينا كامال مرة واحدة ولألبد ،إنما يمر بفترات تتكوف فييا شخصيتو ويطور
فييا مف قدراتو ومياراتو.
ويعتبر اإلنساف وىو المصدر الحقيقي لمتطوير والتنمية؛ ألنو المورد الوحيد الذي يتميز بالقدرة
عمى التفكير واإلبداع واالبتكار ،مما زاد االىتماـ بو تعميما وتدريبا ،واستخداـ أنجع الطرؽ واألساليب
التي تؤدي إلى استثمار طاقاتو والعمؿ عمى توظيؼ قدراتو؛ ألنو عنصر أساسي يقود عممية ترقية
األداء وتنمية المنظمات الحكومية والخاصة(العموي.)2022،
وأف تربية اإلنساف تستمزـ الكفاح؛ مف أجؿ حفاظ المرء عمى تكيفو مع الواقع ،ومالحقة الحياة في
كؿ مساراتيا ،وتشكيؿ اختياره طواؿ حياتو،والرغبة المستمرة في فيـ الحياة،وعمى ذلؾ فإف تربية
اإلنساف تعني القدرة عمى فيـ كافة التغيرات،وارادة الشخص الناجح في أف يظؿ ناجحاً(جورج.)2022،
والمتابع لحاؿ الكثير مف الموظفيف المدنييف عمى وجو الخصوص يجد ركوداً في الترقيات إلى
درجة أف اآلالؼ منيـ يعمموف عمى نفس المرتبة وبنفس الراتب لعشرات السنوات ،رغـ أف بعضيـ
أضاؼ شيادات عممية لممفو الوظيفي ،ولكف لـ يتغير شيء (أي بقي عمى نفس وظيفتو) والكثير مرتبة
لـ يتغير(.المنيع .)2009 ،ومف الناحية المثالية فإف االنتقاؿ يأخذ الشكؿ العمودي في الطبيعة ،وىذا
يعني أف الناس تسعى إلى االرتقاء في سمـ العمؿ بدال مف البقاء ثابتة مع الحركة األفقية( Lehner,
 ،)2012غير أف الحركة في اتجاه الحراؾ تسير إلى حد كبير في اتجاه الحراؾ األفقي في أوساط
العماؿ دوف زيادة مقابمة في الحراؾ الرأسي...ذلؾ أف أكثر العوامؿ قوة في إحداث الحراؾ الرأسي ىو
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"التعميـ"؛ عمى اعتبار أف الرقي االجتماعي  Social gracesال يتحقؽ إال عف طريؽ التعميـ ،الذي
يجعؿ الحركة إلى أعمى ميسورة في البناء االجتماعي(.عبد الباقي.)28 :2976 ،
ويشير مصطمح الحراؾ بوجو عاـ إلى الحركة أو القدرة عمى التحرؾ ،ويعد مف أكثر المصطمحات
شيوعا في عمـ االجتماع ،ويستخدـ لإلشارة إلى الحركة ،أو االنتقاؿ مف مكاف آلخر مثؿ الحراؾ
الميني ،والحراؾ المكاني أو الجغرافي ،حيث نجد مترادفات لمحراؾ الميني ومصطمحات أخرى يذكرىا
عبد الباقي( )2976األعماؿ المينية ،والحراؾ الوظيفي ،وقد يطمؽ عميو البعض حراؾ العمؿ .ويميز
دارسو الحراؾ االجتماعي في الوقت الحالي إلى اعتبار المينة وحدىا دليال كافياً لممكانة االجتماعية
االقتصادية ومف ثـ دليالً ومحكا لمحراؾ االجتماعي ،ومعنى ذلؾ أف الحراؾ الميني يساوي ويعادؿ
الحراؾ االجتماعي(جورج)2022 ،
كما يشير مصطمح بالحراؾ الميني بوجو عاـ إلى الحركة أو القدرة عمى التحرؾ ،ويعد مف أكثر
المصطمحات شيوعاً في تراث عمـ االجتماع ،ويستخدـ لإلشارة إلى الحركة واالنتقاؿ مف مكاف
آلخر ....ثـ الحراؾ الميني ،ويقصد بو انتقاؿ الفرد مف مينة إلى أخرى ،واذا كانت في نفس المستوى
والمكانة والراتب ،مثؿ انتقاؿ الفرد مف قسـ إلى آخر في نفس المؤسسة .ويطمؽ عميو الحراؾ األفقي،أو
انتقاؿ الفرد صعودا وىبوطا داخؿ نسؽ التدرج الوظيفي أو الميني ،وىذا يتطمب وجود مستويات مينية
أو وظيفية متدرجة وفقاً ألسس معينة ،ويطمؽ عميو الحراؾ الرأسي ،ويعكس ىذا الحراؾ حركة الفرد مف
مكانة وظيفية واجتماعية إلى مكانة وظيفية واجتماعية أخرى ،ويشير الحراؾ الميني بصفة عامة إلى
تغير ممحوظ في الوضع الميني لمفرد (جورج.)2022،
ويعرؼ بعد التواب( )2992الحراؾ الميني عمى أنو ىو التغير في الوضع االجتماعي لممينة ،أي
انتقاؿ في المينة مف وضع اجتماعي معيف إلى وضع اجتماعي آخر داخؿ ىرـ البناء الميني ،وقد
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يكوف االنتقاؿ في اتجاه القمة ،فتكسب المينة مكانو اجتماعية عالية ،وقد يكوف االنتقاؿ في اتجاه
القاعدة ،فتكسب المينة مكانو اجتماعية منخفضة.
في حيف دولتوف وكيد ( )2998يحمال الحراؾ الميني في إطار متعدد الحدود ،حيث يستبعدا
بعض تمؾ الحدود ،األوؿ :البقاء في نفس الوظيفة دوف ترقية ،والثاني البقاء في نفس العمؿ مع
الترقية ،والثالث :انتقاؿ إلى وظيفة مختمفة في نفس المينة والرابعة :انتقاؿ إلى مينة أخرى.
"ويشير القاموس الموسوي لعمـ االجتماع إلى أف معظـ البحوث والدراسات ركزت اىتماميا في قياس
الحراؾ الميني عمى ما يسمى بحراؾ الفرد الميني  ،Individual Occupational Mobilityوذلؾ
ألف المينة ترتبط بالجوانب السموكية لمفرد كالدافعية ،ومستوى الطموح والذكاء وغيرىا ،وكذلؾ الجوانب
االجتماعية األخرى كالدخؿ والتعميـ ،وأف الحراؾ الميني يمكف دراستو مف خالؿ مقارنة وظائفيـ
الحالية بوظائؼ والدييـ ،أو مف خالؿ المسافة المينية بيف وظيفة الفرد في بداية تعينو ووظيفتو
الحالية(جورج.)22 :2022 ،
وتعد قضية الحراؾ الميني مف القضايا التي أولت ليا الو ازرة نظرة جيدة بعد التطورات الحديثة في
اليياكؿ التنظيمية في مديريات التربية والتعميـ بالمحافظات التعميمية ،حيث نفذت العديد مف البرامج
لصقؿ العامميف لدييا ليقوموا بمياميـ الوظيفية الجديدة  ،وذلؾ مف خالؿ المشاغؿ والورش التدريبية.
 أنواع الحراك المهنيالمجتمعات(الشيزوي.)2003،
ا
إف الحراؾ الميني مف أكثر أشكاؿ الحراؾ االجتماعي شيوعا في
ويعد الوضع الميني مف أفضؿ المؤشرات عمى الحراؾ االجتماعي ،وذلؾ ألف التغير في الوضع
الميني دليؿ ،ومحؾ جيد لمحراؾ االجتماعي ،حيث أف استخدـ مفيوـ الحراؾ الميني أصبح يعني
الحراؾ االجتماعي (البداينو والمجالي.)2996 ،
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ويمكف التمييز بيف نوعيف مف الحراؾ حسب اتجاىو وىما:
أوال :الحراك العمودي  Vertical Mobilityويعني انتقاؿ األفراد الصاعد أو اليابط في الطبقة
االجتماعية(.البداينو والمجالي .)2996 ،ويطمؽ عمية بعض الباحثيف الحراؾ الرأسي ،حيث يعرفيا
جورج( )8 :2022عمى إنو "الحراؾ الرأسي يكوف مصحوبا باالنتقاؿ مف مستوى إلى مستوى آخر ،أو
مف درجة وظيفية إلى درجة وظيفية أخرى في ذات المينة أو التخصص ،وحينما ينتقؿ الفرد مف
مستوى أدنى إلى مستوى أعمى سمي الحراؾ الميني الصاعد ،إذا كاف مف مستوى أعمى إلى مستوى
أقؿ سمى بالحراؾ الميني اليابط ".
ومف أنواع الحراؾ العمودي الصاعد أو اليابط
الحراك التعميمي  Instructional Mobilityويقصد بو انتقاؿ األفراد مف مكانو أو دور أو وضعاجتماعي معيف إلى آخر صعوداً أو ىبوطاً في السمـ االجتماعي ،اعتمادا عمى المستوى التعميمي
الذي يحققونو أو يصموف إليو ،ويعتبر الحراؾ التعميمي مف أكثر أنواع الحراؾ االجتماعي شيوعاً في
معظـ المجتمعات(.الزيات.)2002،
الحراك الدائري  Circulation Mobilityويقصد بو ترقي الفرد خالؿ درجات وظيفية داخؿ نفسالتخصص ،ومثاؿ عمى ذلؾ موظؼ يصؿ في ترقيتو الوظيفية إلى مدير عاـ ،وال يتأثر بدرجة التعميـ،
أو ال يعتمد عمى المستوى التعميمي (إبراىيـ.)33 :2992،
ثانيا الحراك الفقي  Horizontal Mobilityويعني انتقاؿ األفراد مف مكانو إلى أخرى وفي المستوى
نفسو مف المكانات االجتماعية(.البداينو والمجالي .)2996 ،وقد عرفيا غيث()92 :2979ىو" تغير
يط أر عمى الوضع االجتماعي لشخص دوف أف يصاحبو تغير في الوضع العاـ لمركزة أو نفوذه أو
مستوى الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا".
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ويحدث الحراؾ االجتماعي بطريقتيف وىما:
الحراك المهني بين الجيالوتجرى دراسة الحراؾ الميني داخؿ األجياؿ عف طريؽ مقارنة مينة األبف بمينة األب .ويعرفيا
الزيات( )232 :2002أف دراسة الحراؾ بيف األجياؿ التعرؼ عمى المدى الذي تنتقؿ بو المينة مف
جيؿ اآلباء إلى األبناء.
الحراك المهني داخل الجيل الواحدويتـ مقارنة الوظائؼ والميف التي يشغميا الفرد في حياتو الوظيفية مف وقت آلخر(عبد التواب،
 .)263 : 2992حيث أف مينة الفرد مرتبطة بالجوانب السموكية لو ،مثؿ الدافعية ،ومستوى الطموح
والذكاء واإلبداع وغيرىا ،ويمكف دراستة الحراؾ الميني مف خالؿ المسافة المينية بيف وظيفة الفرد في
بداية تعينو ووظيفتو الحالية.
ويتـ قياس الحراؾ الميني داخؿ الجيؿ الواحد عف طريؽ مقارنة الميف العديدة التي شغميا الفرد
خالؿ حياتو العممية .ومثؿ ىذا الحراؾ الميني داخؿ الجيؿ الواحد يفترض وجود مسميات مينية
متدرجة ،تستطيع أف تحدد مف خالليا اتجاىات الصعود واليبوط وفقاً لمميف التي تولى الفرد شغميا
خالؿ مراحؿ حياتو (الزيات.)2002،
ويمكف تقسيـ الحراؾ الميني عمى حسب النسؽ العاـ كما ذكرىا البداينو والمجالي( )220 :2996إلى:
الحراك المتبادل Exchange Mobilityويرجع إلى التغير في المكانات االجتماعية (المينية) لألفراد والناتجة عف تبادليـ لممواقع في
مستويات مختمفة في اليرـ الميني.
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الحراك البنائي Structural Mobilityويرجع إلى التغيرات في مكانات األفراد المينية الناتجة عف التغيرات في النظاـ االقتصادي ،ففي
حالة الرخاء االقتصادي ،يتوقع أف يكوف ىناؾ حراؾ ميني صاعد ،أما في حالة الركود االقتصادي،
فيتوقع أف يكوف ىناؾ حراؾ ميني ىابط ،ومع ىذا التغير إال أنو ال يتوقع أف يفي األفراد مكاناتيـ
الفعمية كثي ار ،إذ أف الفرد قد يغير مكانتو الفعمية قميال ولكنو يظؿ قريبا مف موقعة األصمي ،وال بد مف
اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف تحرؾ األفراد صعوداً أو ىبوطاً إال أف مسافة ىذا التحرؾ تعد قصيرة.
المحور السادس :النظريات المفسرة لسباب الحراك المهني وكيفية قياسه
يمكف اتخاذ النظريات المفسرة ألسباب الحراؾ االجتماعي كأساس لتفسير أسباب الحراؾ الميني،
وذلؾ عمى أساس أف الحراؾ الميني ما ىو إال أحد مجاالت الحراؾ االجتماعي .ويمكف تفسير أسباب
الحراؾ الميني في ضوء نظريتيف متعارضتيف ىما :نظرية األسباب الفردية ألنماط الحياة المينية،
ونظرية األسباب االجتماعية ألنماط الحياة المينية(.لطفي.)2986 ،
 النظرية األولى :نظرية األسباب الفردية ألنماط الحياة المينية Individual causation theory of eareer patternsوتذىب ىذه النظرية إلى أف الحراؾ الميني يرجع إلى الدوافع الشخصية لألفراد
والعمؿ الشاؽ ،وأنو يمكف تحقيؽ النجاح أو التقدـ أو الحراؾ الميني الصاعد دوف اعتبار لمظروؼ أو
العوامؿ االجتماعية.
 النظرية الثانية :األسباب االجتماعية ألنماط الحياة المينية Social causation theory of ،carrerpatternsوىذه النظرية عكس النظرية األولى المفسرة لمحراؾ الميني -نظرية األسباب
الفردية ألنماط الحياة المينية – تذىب إلى أف التقدـ والحراؾ الميني يرجعاف إلى شبكة مف العوامؿ
االجتماعية المتداخمة ،إذ يتأثر المستوى الميني لمفرد بعدة عوامؿ متداخمة ،منيا :مينة األب،
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والظروؼ التاريخية ،ودخؿ األب وتعميمو ،والمساعدات المالية ،واالتصاالت المؤثرة ،والظروؼ
االقتصادية.
وتذىب نظرية األسباب االجتماعية ألنماط الحياة المينية أيضا إلى أف ىناؾ الكثير مف األدلة
التي تشير إلى أف الظروؼ أو العوامؿ االجتماعية ىي أساس توافر الفرص أو عدـ توافرىا أماـ الفرد
أو العامؿ .فكمما توافرت ىذه الفرص ،كمما زادت إمكانية الحراؾ الميني.
وحقيقة األمر أف الدوافع الشخصية ومقدرة الفرد أو العامؿ عمى أداء العمؿ تعتبر ضرورية لزيادة
معدالت الحراؾ الميني ،إال أف ىناؾ مف األدلة ما يشير إلى أف العوامؿ والظروؼ االجتماعية لمعامؿ
تعتبر مف أىـ عوامؿ ارتفاع معدالت الحراؾ الميني.
وفي مقابؿ ىاتيف النظرتيف المتعارضتيف ،نجد أف ىناؾ نظرية أخرى تحاوؿ تفسير أسباب الحراؾ
الميني لمفرد أو العامؿ يطمؽ عمييا نظرية التوازف  Equilibriumوتذىب ىذه النظرية إلى أف الحراؾ
الميني لمفرد أو العامؿ يحدث كنتيجة لتفاعؿ العوامؿ الفردية واالجتماعية كافة ،إذ يتحدد الحراؾ
الميني عف طريؽ العوامؿ أو الظروؼ االجتماعية ،والمقدرة الطبيعية ،والظروؼ التاريخية ،والسمات
الشخصية المكتسبة ،إذ يؤثر كؿ مف ىذه العوامؿ عمى ظاىرة الحراؾ الميني بدرجات متفاوتة خالؿ
مختمؼ مراحؿ الحياة المينية لمفرد أو العامؿ ،وعندما يصؿ العامؿ إلى الفئة العمرية مف 40-35
عاما؛ فإنو غالباً ما يحدث توازف بيف العوامؿ المسببة لمحراؾ الميني كافة.
 قياس الحراك المهنيل قد تعددت الوسائؿ المستخدمة في قياس الحراؾ الميني ،حيث قاـ العمماء والباحثوف االجتماعيوف
باالستعانة ببعض المؤشرات التي يمكف مف خالليا رصد عممية الحراؾ ،كما اختمفت الوسائؿ والطرؽ
التي استعاف بيا أولئؾ العمماء والباحثوف في قياس الحراؾ الميني مف مجتمع آلخر األمر الذي أدى
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إلى اختالؼ المؤشرات المستخدمة في قياس عممية الحراؾ الميني .حيث قاـ أحد الباحثيف بتبني
المؤشرات التي رأوىا مناسبة لقياس الحراؾ ،فمنيـ مف اكتفى بمؤشر واحد لقياس ىذه العممية ،ومنيـ
مف لجأ إلى أكثر مف مؤشر ،ومنيـ مف حاوؿ رصد ىذه العممية مف خالؿ قياس الحراؾ سواء داخؿ
الجيؿ الواحد أو بيف األجياؿ.
ويرى عبد التواب( )2992أف ىناؾ طريقتيف لقياس الحراؾ الميني ىما:
 -2طريقة الحراؾ بيف األجياؿ Intergenerational Mobility
حيث يقاس الحراؾ عف طريؽ مقارنة وظائؼ أو ميف األفراد في أجياؿ مختمفة ،كأف يقارف مينة
األب بمينة االبف ،أو مينة الجد بمينة األب ،فإذا كاف ىناؾ تشابو في المستوى الميني لكؿ مف األب
واالبف ،فإف ىذا يعني الثبات االجتماعي وعدـ الحركة ،أما إذا اختمؼ المستوى الميني لكؿ مف األب
واالبف فإف ىذا يعني الحراؾ االجتماعي ،وفي ىذه الحالة يكوف الحراؾ إما صاعداً أو ىابطاً.
 -2طريقة الحراؾ داخؿ الجيؿ الواحد Intergenerational Mobility
وفييا يتـ مقارنة الوظائؼ أو الميف التي يشغميا الفرد في حياتو الوظيفية مف وقت آلخر.
المحور السابع :العوامل المؤثرة في الحراك المهني
تتعدد العوامؿ المؤثرة في الحراؾ بتعدد الظروؼ والبيئات التي تساعد عمى التييئة في الحراؾ أو
تعويقيا ،كما تختمؼ ىذه العوامؿ مف مجتمع آلخر .فمف خالؿ األدب النظري ونتائج الدراسات السابقة
التي اطمعت عمييا الباحثة يمكف القوؿ أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تساعد في عممية انتقاؿ
الفرد مف وضع إلى وضع آخر سواء اجتماعي أو ميني أو اقتصادي ،وىذه العوامؿ تتناسب مع
مجتمع سمطنة عماف وىي:
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 -2العوامؿ االجتماعية التي يحتميا الفرد في مجتمعو وتؤثر بشكؿ ما عمى استجاباتو ،وقد أكد ذلؾ
كؿ مف (البدانية والمجالي 2996 ،؛ باحشواف 2008 ،؛ سميـ  .)2999،وأيضا جاءت النظرية
الثانية :األسباب االجتماعية ألنماط الحياة المينية Social causation theory of
 carrerpatternsالعنصر ىي جيمـ وراجيرشي متفقة مع الدراسات السابقة .وتتمثؿ ىذه العوامؿ
االجتماعية في:
 الزواج :فيؤدي الزواج إلى تغير في الوضع االجتماعي ألحد الطرفيف ،كما يزيد مف فرصواؾ(.الشيزوي)2003،
ا
الحر
 العالقات االجتماعية :وتتمثؿ العالقات االجتماعية أحد اآلليات الميمة التي تساعد عمى الحراؾاالجتماعي ،حيث تمعب الصداقة والزمالة والتعارؼ دو ار فاعالً في خمؽ قنوات تساعد في التحرؾ
العمودي ألعمى السمـ االجتماعي وفقاً لما يممكونو مف رصيد اجتماعي كبير ،وشبكة اجتماعية واسعة
مع مف يشغموف المراكز والمناصب العميا ،أو مع أصحاب النفوذ والثروات والمكانات االجتماعية
المجتمع(الشيزوي)75 : 2003 ،
ا
العالية في
 تغيير البيئة اإلنسانية واالجتماعية ومدى تأثير ىذه البيئة في تغيير الوضع االجتماعي لألفراد ،ومايصاحبو مف احتفاظيـ بالمراكز العالية ،أو عكس ذلؾ ،فينحدروف أسفؿ السمـ االجتماعي (الخشاب،
)2993
وسائؿ االتصاؿ :فكمما زادت وسائؿ االتصاؿ بيف الناس وبيف الجماعات ،كمما شجع ىذا عمىالحراؾ االجتماعي ،وكمما وضعت المعوقات والحدود أماـ سيولة االتصاؿ ،عوؽ ىذا فرص الحراؾ،
ولذلؾ فإف المجتمع الذي يتميز بكثرة وسائؿ االتصاؿ يتميز في الوقت نفسو بكثرة الحراؾ؛ ألف

39

االتصاؿ في حد ذاتو يحطـ الحواجز التي تفصؿ الناس بعضيـ عف اآلخر ،ويسمح ليـ باالرتقاء في
السمـ االجتماعي(.الشي ازوي.)2003،
 التأىيؿ الميني :ويقصد بو ارتفاع مستوى التأىيؿ الميني لألفراد ،وما يرتبط بو مف ارتفاع مستوىالدخؿ والمكانة االجتماعية .فاألفراد الذيف يتمتعوف بتأىيؿ ميني كبير تعتبر مف أقدر الفئات التي
الميني(.الشيزوي)2003 ،
ا
يمكنيا االرتقاء والصعود في السمـ االجتماعي
 -2العوامؿ االقتصادية والتي ليا دور في حراؾ الفرد وأكد ذلؾ كؿ مف (كيـ وكولكارني 2009 ،؛
سميـ  ،)2999،وتتمثؿ ىذه العوامؿ في:
الدخؿ المادي لمفرد :ويؤكد الكثير مف العمماء عمى أىمية الدخؿ كأحد العوامؿ الميمة المؤدية إلىالحراؾ ،فقد استنتج أندرسوف في بحث أجراه عمى عينة مف الطمبة أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف الدخؿ
االقتصادي والييبة االجتماعية ،وأف ارتباط الدخؿ بالمينة أقوى مف ارتباط المينة بالييبة
االجتماعية(إبراىيـ.)2992،
التغيير في البناء الميني ويشير إلى تغيير الناس لوظائفيـ(الشي ازوي ،)2003،وىذا التغيير يسيـ فيعممية الحراؾ الميني نحو األفضؿ لمفرد ،وأكد ذلؾ كؿ مف ايمينمواوكومبوس( (Emmanuelle
 Combois, 2004و موكونكولو وباسكير وفوكيريا ودموند ( Mokounkolo, Pasquier,
.)Fouquereau & Dumond, 2012
 -3العوامؿ الثقافية :إف نشر الثقافة والتربية بيف الجماىير يساعد في الحراؾ ،فيصبح المجتمع قائما
عمى القدرات المكتسبة ،ويساىـ في تحقيؽ العدالة االجتماعية والمساواة والحرية .وقد أصبحت
الشيادات الجامعية التي لـ تكف تذكر في أقطار العالـ الثالث حتى مطمع ىذا القرف قوة فاعمة في دفع
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عممية الحراؾ االجتماعي ،فالتعميـ يساعد عمى رفع المستوى العممي لممجتمع ،مما يؤدي إلى حدوث
الحراؾ(النوري.)2002،
ويرى سوروكف أف النظاـ التعميمي بأشكالو المختمفة يعتبر مف أىـ عوامؿ الحراؾ الرأسي ،ففي
المجتمعات التي تكوف المدارس فييا مفتوحة أماـ الجميع ،فإف النظاـ التعميمي يمثؿ مصعداً
اجتماعياً Socail Elevatorيتحرؾ مف أدنى إلى أعمى القمة (الخشاب .)2993،وأكد كذلؾ كؿ مف
جيمـ وراجيرشي ( )Jhilam & Rajarshi, 2010و الضبع ( )2995وسميـ( ، )2999بأف التعميـ
ىو العنصر المحرؾ لمفرد.
 -4العوامؿ الشخصية :والتي تتمثؿ في:
الدافعية والتي ترتبط بسموؾ الفرد وجاءت دراسة كاليتو وكيميؾ( )carletto & kilic, 2011والنظرية األولى " نظرية األسباب الفردية ألنماط الحياة المينية" Individual causation theory
 of eareer patternsتتفقاف فيما بينيما.
الطموح الميني والقدرات واالستعدادات والميارات التي تجعؿ الفرد يسعى إلى الحراؾ الميني .وقدأكد ذلؾ دراسة كؿ مف عبد التواب( )2992وسميـ ( )2999والضبع(.)2995
المحور الثامن :الحراك المهني في مديريات التربية والتعميم
يعد مفيوـ الحراؾ الميني قضية تربوية ،ويتضح ذلؾ مف انتقاؿ اإلنتاج في ىذا العصر مف إنتاج
كثيؼ العمالة إلى إنتاج كثيؼ المعرفة ،وأصبحت طبيعة العمؿ نفسيا قابمة لمتغير ،فبدال مف مينة
واحدة وتخصص دقيؽ نجد أف اإلنساف يغير مف مينتو وتخصصو مرتيف أو ثالث أو خمس مرات،
وال بد أف يكوف عمى استعداد كامؿ لالنتقاؿ والتكيؼ والتغيير ،واعداد نفسو لمخاطر فقداف االستقرار،
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وبما يقتضي أف يسمح نفسو بقاعدة عريضة مف الخبرات والقدرات ،مما يمكنو عند الضرورة مف
االنتقاؿ السمس والمرف إلى فرصة آخر وعمؿ آخر(.بياء الديف.)2002 ،
ويحتاج الحراؾ الميني إلى نوع مف التدريب واكساب األفراد المعارؼ والميارات الالزمة ألداء مياـ
الوظيفة الحالية؛ وذلؾ لكي يتأقمـ الفرد مع وظيفتو الحالية ،وأف ال تنشأ مف جراء انتقالو إلى الوظيفة
الجديدة مشكالت نفسية وصحية ،تقع أثارىا عمى الفرد والمنظمة معا .إف التعميـ ىو العامؿ األساسي
الذي يجعؿ الحركة إلى أعمى ميسورة في التدرج االجتماعي" .وعميو فكمما زاد التعميـ لمفرد ،زادت
فرصتو في الحصوؿ عمى وظيفة ذات مكانة اجتماعية تتناسب مع مستواه التعميمي ،ومف ثـ فإف
التحرؾ في السمـ االجتماعي والتقدـ التكنولوجي ،يؤدي إلى ارتفاع مستويات التعميـ والتدريب ،وعمية
يصبح النجاح في التعميـ ،وارتفاع مستواه الوسيمة الرئيسة لمحراؾ االجتماعي الصاعد ،ويكوف الفشؿ
سبباً لمحراؾ االجتماعي اليابط ،وليس أدؿ عمى ذلؾ مف االرتباط الوثيؽ بيف التعميـ والمينة ،فمستوى
التعميـ المحدد بطبيعة المينة التي يشغميا الفرد(القضاة والزعبي والييالت.)30 : 2008،
وكما أشارت بعض الدراسات أف ىناؾ تأثي اًر ايجابياً وقوياً لكؿ مف التعميـ النظامي وبصفة خاصة
التعميـ الجامعي ،والتدريب ،والخبرة في العمؿ عمى الحراؾ الميني ،وأف قوة التأثير ليذه العوامؿ الثالث
عمى الحراؾ الميني تكاد تكوف متماثمة (جورج ،)24 :2022 ،أي أف النتيجة اإليجابية لتحقيؽ
ديمقراطية التعميـ ىي حراؾ الفرد مينيا ،فحراؾ الفرد في االتجاه الصاعد يترتب عمية تغيير حياة الفرد
مف جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما في ذلؾ قيمة ومبادئو ،وأسموب معيشتو ،في
حيف يرى البعض اآلخر أف حراؾ الفرد الصاعد يولد لدية مشكالت ليا آثار سمبية اجتماعية ونفسية،
حيث يؤدي الحراؾ المفاجئ إلى مشكالت نفسية واجتماعية متمثمة في القمؽ ،والعزلة ،والتوتر،
واالغتراب ،وبعض مشكالت التكيؼ االجتماعي(.عبد التواب.)2992 ،
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وتعتبر الموارد البشرية في سمطنة عماف كغيرىا مف البمداف واحدة مف أىـ الركائز األساسية
لتحقيؽ التنمية الشاممة واستدامتيا حيث تقوـ بدور محوري في العممية اإلنتاجية ،لذا تمثؿ تنمية الموارد
البشرية إحدى المقومات الرئيسة لصقؿ وتحريؾ القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبيا العممية
والمينية والسموكية ،لتمبية احتياجات المجتمع الطاقات البشرية(.الفزاري.)2009 ،
وتولي السمطنة اىتماميا بالموظؼ ،وتسعى إلى رقية في جميع مجاالت الحياة ،ويتمثؿ ذلؾ في
القوانيف والموائح التي تصدرىا والتي تمثؿ منطمؽ الرؤية التي تنير الطريؽ أماـ العامميف بسمطنة
عماف ،حيث أكد المرسوـ السمطاف  2004/220بإصدار قانوف الخدمة المدنية الذي يكفؿ لمموظؼ
اىتماما بالموظؼ وحثو عمى العمؿ واالبتكار واإلبداع والكفاءة ،فقد جاءت
حقوقو .وقد أولت السمطنة
ً
المادة(  )38مف القانوف في الفصؿ السابع(الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت والتعويضات) عمى
أنو يجوز بقرار مف رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية لمموظؼ الذي يقدـ خدمات ممتازة أعماأل أو
بحوثاً أو اقتراحات تساعد عمى تحسيف طرؽ العمؿ أو رفع كفاءة األداء ،حيث قامت الو ازرة في ىذا
الصدد بتصميـ استمارة لترشيح الموظؼ لمنحو المكافآت التشجيعية والتي تكوف بواقع أربع مرات في
السنو ،ويقوـ بتعبئة االستمارة المسؤوؿ المباشر لمموظؼ ،وذلؾ تحت أسس ومعايير تتضمنيا
اال ستمارة منيا(سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،األعماؿ المتميزة والبحوث التي قاـ بيا الموظؼ ،تقويـ
األداء الوظيفيى).
واستنادا إلى قانوف الخدمة المدنية الذي يكفؿ لمموظؼ حقوقو ،حيث جاء في المادة( )39مف الفصؿ
السابع(الرواتب والعالوات والبدالت والمكافآت والتعويضات) في المرسوـ السمطاني 2004/220
عمى أف الموظؼ يمنح بدؿ سكف وكيرباء وماء وانتقاؿ وىاتؼ ،كما يمنح بدؿ سفر لمتدريب ،إذا أوفد
في ميمة رسمية أو لمتدريب داخؿ السمطنة أو خارجيا ،وذلؾ بالفئات والشروط التي تحددىا الالئحة.
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وىذا يدؿ عمى أف القانوف كفؿ حماية الموظؼ ،وتسييؿ عممة مف الضغوطات التي قد يواجييا سواء
مف تكميفو بأعباء مالية أو جسمية أو نفسية لكي يقوـ بعممة عمى أكمؿ وجو .وجاءت المادة( )93في
الفصؿ التاسع(التدريب والبعثات والمنح الدراسية) مف قانوف الخدمة المدنية تؤكد عمى أف التدريب
واجب عمى جميع الموظفيف سواء داخؿ السمطنة أو خارجيا بيدؼ رفع كفاءتيـ في العمؿ واالرتقاء
بمستويات األداء واإلنجاز ( الالئحة التنفيذية لقانوف الخدمة المدنية.)2020،
وتمشيا مع سياسة و ازرة التربية والتعميـ الداعية إلى عرض ىذه الوظائؼ لمعامميف بالحقؿ التربوي بناءا
عمى ما جاء في المرسوـ السمطاني  2004/220في المادة ( )23في الفصؿ الرابع عف اإلعالف عف
الوظائؼ الشاغرة ،ويتـ التنافس عمييا وفؽ الشروط ،والكفايات المحددة ،والتي يجب أف يتصؼ بيا
شاغؿ الوظيفة ،وتجدر اإلشارة إلى أنو يتاح لمموظؼ التدرج في السمـ الوظيفي والترقية والتقدـ لوظيفة
أخرى في مديريات التربية والتعميـ أو الو ازرة ،ولكف تحت أسس تضمنيا المرسوـ السمطاني
 2004/220في المادة( )27مف الفصؿ السادس بند الترقية حيث تكوف الترقية مف الوظيفة التي
تسبقيا مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إلييا ،وتكوف الترقية في المادة( )28عمى
أساس الجدارة المبنية عمى عنصري الكفاية واألقدمية وذلؾ عمى النحو التالي %70-لعنصر الكفاية و
 %30لعنصر األقدمية ،فو ازرة التربية والتعميـ تشجع الموظؼ عمى الحراؾ الميني وتعطي فرصو
لمموظؼ إلثبات ذاتو واالستفادة مف مياراتو في العمؿ وتدريبو عمى رأس عممة ،حيث جاء القرار
الوزاري  2008 /69والمتعمؽ باعتماد التقسيمات اإلدارية لو ازرة التربية والتعميـ وتحديد اختصاصاتيا،
حيث تضمف ىذا القرار الييكؿ التنظيمي لمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف وتحديد اختصاصات
المديريات بالسمطنة( و ازرة التربية والتعميـ ،)2020 ،وقد حددت اختصاصات مديريات التربية والتعميـ
في القرار الوزاري ، 2008 /86وقد تضمف ىذا القرار بشكؿ تفصيمي جميع مياـ واختصاصات
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الدوائر واألقساـ التابعة لممديريات ،كما حدد التسمسؿ اليرمي لموظائؼ القيادية بمديريات التربية
والتعميـ بسمطنة عماف ،كما نص عمية قانوف تصنيؼ الوظائؼ الصادرة عف و ازرة الخدمة المدنية ،كما
يتضح مف الشكؿ رقـ( ،)2وقد حددت الواجبات والمسؤوليات لكؿ فئة في الييكؿ التنظيمي(ممحؽ
رقـ(.))2
المدير العام
نائب المدير العام
مدير دائرة
نائب مدير دائرة
رئيس قسم
شكل()2
يوضح التسمسل الهرمي لموظائف القيادية بمديريات التربية والتعميم
ونجد أف اإلدارييف بمديريات التربية والتعميـ بشكؿ عاـ يقوموف بتنفيذ السياسات والق اررات التي
تصدرىا الو ازرة المتعمقة بتوفير الخدمة التعميمية بالمحافظة ،وتوفير الرعاية والتنمية المهنية للهيئات
التدريسية واإلدارية والعاملين بالمحافظة ،وتبنى البرامج التطويرية والمبادرات التربوية الهادفة إلى
ضمان جودة األداء الميداني ،وباإلضافة إلى كؿ ىذا نجد أف كؿ دائرة ليا اختصاصاتيا التي تختمؼ
عف الدوائر األخرى داخؿ مديريات التربية والتعميـ ،ىذا باإلضافة إلى الواجبات والمسئوليات التي
يكمؼ بيا شاغؿ الوظائؼ اإلدارية تبعاً لبطاقة وصؼ الوظيفة كؿ بطبيعة تخصصة في الدائرة  ،لذلؾ
نجد اختالؼ في عدد اإلدارييف التابعيف إلى المديريات العامة لمتربية والتعميـ بالمحافظات التعميمية
وذلؾ لعدة اسباب منيا إختالؼ في أعداد المدارس في كؿ محافظة تعميمية فكمما زادت أعداد المدارس
في المحافظة تطمب ذلؾ زيادة في أعداد الموظفيف العامميف في المديرية العامة لممتابعة واالشراؼ
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عمى سير العممية التعميمية .ونالحظ أف جميع ىذه المياـ تحتاج إلى وقت وجيد مف قبؿ اإلدارييف
لتنظيـ العمؿ.
وانطالقا مف اإليماف بأىمية التدريب في تطوير العمؿ وتجويده بدأت الو ازرة مف العاـ
 2022/2020بتدريب موظفييا وتقديـ التدريب العممي والتطبيقي ،فقد تنوعت أساليب التدريب
والتأىيؿ؛ لكي تتناسب مع متطمبات العمؿ .فقد اىتمت الو ازرة بموظفييا ومنتسبييا وكاف مف مظاىر
االىتماـ عمؿ العديد مف المشاريع التي تعمؿ عمى توحيد العالقة ،وترسيخ روح التعاوف واإلخاء ،كما
اىتمت الو ازرة بتبصير الموظؼ بمياـ عممو حتى يقوـ بيا عمى أكمؿ وجو ،وبذلؾ يتيح لمموظؼ
فرصة التقدـ لموظائؼ المعمف عنيا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة( .و ازرة التربية والتعميـ.)2023 ،
ويمكف القوؿ أف و ازرة التربية والتعميـ أعطت فرصة لمموظؼ التقدـ لموظائؼ المعمف عنيا ،وتغيير
وظيفتو الحالية بما يتناسب مع شروط شغؿ ىذه الوظيفة فيي تعتمد عمى عنصري الجدارة واألقدمية.
فقد جاء المقاء التربوي بعنواف التعيينات والتنقالت أسسيا واجراءاتيا والذي عقد بتاريخ 2022/22/22
وشارؾ فيو  324مشاركا مف التربوييف بمديريات ديواف عاـ الو ازرة والمحافظات التعميمية والذي نوقش
فيو أىـ القضايا التي تتضمف اإلجراءات التخطيطية لتحديد الدرجات الشاغرة وتحديد االحتياجات مف
الوظائؼ.
ثانيا :الدراسات السابقة
مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة ،وفي حدود معرفة الباحثة واطالعيا ،لـ تجد دراسات إجريت
في سمطنة عماف تتعمؽ بموضوع الدراسة مباشرة ،وعمى الرغـ مف حداثة الموضوع عثر عمى بعض
الدراسات العربية واألجنبية التي تندرج الدراسة في إطارىا ،وفيما يمي استعراض لمدراسات األكثر قرًبا
وصمة بموضوع الدراسة الحالية والتي يمكف تصنيفيا إلى :
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 -2دراسات متعمقة بضغوط العمؿ
 -2دراسات تتعمؽ بالحراؾ الميني
أوال :دراسات مرتبطة بضغوط العمل:
ومف أىـ ىذه الدراسات ما يمي:
ىدفت دراسة بريؾ ( ،)2002إلى التعرؼ عمى مصادر الضغوط المينية لدى المعمميف بالمدارس
الخاصة مف وجية نظرىـ ،ومعرفة مستوى الضغوط وعالقتيا ببعض المتغيرات ،فقد قاـ الباحث
بتصميـ استبانة لجمع المعمومات األولية مف أفراد عينة الدراسة مكونة مف ( ،)409وتـ اختيارىـ
بطريقة عشوائية طبقية ،واستيدفت المعمميف بالمدارس ،منيـ( )255معمما و( )254معممة ،وتوصمت
الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا :أف أقوى مصادر الضغوط المينية مرتبو حسب قوة تأثيرىا ىي
العالقة مع اآلباء،العالقة مع الطمبة ،الظروؼ المعنوية ،الظروؼ المادية،العالقة مع اإلدارة ،والعالقة
مع الزمالء ،وغموض الدور ،كما أشارت النتائج إلى أف الضغوط المينية مع المعمميف أكثر مف
الضغوط المينية مع المعممات ،وأف مستوى الضغوط المينية المتعمقة بالظروؼ المادية ،والظروؼ
المعنوية ،والعالقة مع الزمالء ،أعمى لدى الفئات العمرية األقؿ سنا مف الفئات األكبر سنا ،كذلؾ
أوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروقا ذات داللة معنوية في مستوى الضغوط المينية،تبعاً لمتغير
المستوى التعميمي لصالح حممة البكالوريوس ،ومتغير الدخؿ لصالح فئة األقؿ دخال ،ومتغير العبء
التدريسي لصالح المعمميف الذيف يعمموف أكثر مف 29حصة أسبوعيا.
كما قاـ المشعاف ( )2002بدراسة ىدفت إلى بحث مصادر الضغوط بيف الموظفيف الكويتييف والغير
الكويتييف في القطاع الحكومي،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير استبانة لغرض جمع البيانات مف
تأليؼ كوبر سموف ويميامز وتعريب المشعاف  ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )289مف الموظفيف بواقع
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( )243مف الكويتييف و( )46مف غير الكويتييف و( )262مف الذكور و( )227مف اإلناث .وتوصمت
الدراسة إلى نتائج أىميا :وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف الموظفيف الكويتييف والموظفيف غير
الكويتييف ،مف ضغوط العمؿ ،حيث أف الموظفيف الكويتييف أكثر شعو ار بضغوط العمؿ مف الموظفيف
الغير الكويتييف .ما عدا متغير التطور الميني حيث أف الموظفيف غير كويتييف أكثر تعرضا لضغوط
العمؿ مف الموظفيف الكويتييف ،وجدت كذلؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف الموظفيف الذكور والموظفات
اإلناث في ضغوط العمؿ ،حيث أف الموظفات اإلناث أكثر تعرضا لضغوط العمؿ مف الموظفيف
الذكور .في حيف أظيرت الدراسة بعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الحاصميف عمى الثانوية
والجامعييف في ضغوط العمؿ ،سواء في متغير دور المدير والمناخ والييكؿ التنظيمي ،حيث أف
الجامعييف أكثر تعرضا لضغوط العمؿ مف غير الجامعييف .أما مف حيث المناخ والييكؿ التنظيمي
فنجد أف الحاصميف عمى الثانوية العامة أكثر تعرضا لضغوط العمؿ مف الجامعييف ،وأيضا مف نتائج
الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف الموظفيف المتزوجيف مف الموظفيف غير المتزوجيف.
كما قامت المعمري( )2002بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى ضغوط العمؿ لدى مديري المدارس
الثانوية بسمطنة عماف ،مع تحديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات
الحسابية ألبعاد ضغوط العمؿ وفقاً لمجنس والعمر والخبرة اإلدارية .وقد استخدمت الباحثة االستبانو
لتحقيؽ غرض الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة مف( )246مدير مدرسة ثانوية مف مختمؼ مناطؽ
السمطنة.ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الميدانية ما يمي :
وجد في سمطنة عماف أف أكثر ضغوط العمؿ شيوعا عند مديري المدارس الثانوية مرتبة تنازليا ىي:
المصادر المتعمقة بطبيعة العمؿ ،ثـ المصادر المتعمقة بالقيود اإلدارية ،تمييا المصادر المتعمقة
بالتطور الميني ،والرضا الوظيفي .توجد مصادر ضغوط عمؿ لدى مديري المدارس الثانوية بتقديرات
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مرتفعة في جميع أبعاد الدراسة .كما أظيرت النتائج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0‚05=αتعزى لكؿ مف متغير العمر ومتغير الخبرة اإلدارية .في حيف ال يوجد فروؽ ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0‚05=αتعزى لمتغير الجنس.
بينما ىدفت دراسة جودة واليافي ( )2002التعرؼ إلى ضغوط العمؿ وعالقتيا بالتوجو
البيروقراطي لدى الفرد ،وعدـ الرضا الوظيفي ،وبعض الخصائص الشخصية .واستخدمت لجمع
البيانات استبانة وزعت عمى ( )230فردا يعمموف في و ازرة الثقافة .وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة إلى
وجود عالقة بيف توجو الفرد لمعمؿ في ظؿ قيادة بيروقراطية ،وعدـ رضاه الوظيفي ،وكذلؾ جود عالقة
بيف مستوى عدـ الرضا وبيف ضغوط العمؿ.ال توجد عالقة بيف توجو الفرد لمعمؿ في منظمة
بيروقراطية وبيف ضغوط العمؿ ،وجدت فروؽ جوىرية بيف متوسطات توجو األفراد لمعمؿ في ظؿ
منظمة بيروقراطية عمى أساس مستوى التحصيؿ العممي.وكذلؾ وجدت فروؽ جوىرية بيف متوسط عدـ
الرضا الوظيفي والمكانة الوظيفية ،في حيف وجدت فروؽ جوىرية بيف متوسطات ضغوط العمؿ ،وبيف
العمر ،والمركز الوظيفي ،وكذلؾ أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسط ضغوط العمؿ ،وبيف سنوات الخبرة والمستوى التحصيمي.
وقاـ المعشر ( )2002بدراسة ميدانية تيدؼ لدراسة قياس وتحميؿ الوالء التنظيمي ،وضغوط
العمؿ في اإلدارات الحكومية في محافظة الشماؿ في األردف( اربد وعجموف وجرش والمفرؽ) ،وقد
أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية بمغت( )930موظفا ،وتـ جمع المعمومات مف خالؿ استبانة
صممت ليذه الغاية ،وأظيرت الدراسة نتائج مف أىميا وجود عالقة سمبية بيف مستوى ضغوط العمؿ
المتعمقة بصراع الدو،ر وغموض الدور ،ومستوى الوالء التنظيمي ،بحيث أنو كمما ارتفع مستوى
ضغوط العمؿ قؿ مستوى الوالء .كما أشارت الدراسة إلى أف مستوى غموض الدور كاف أعمى لدى
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الموظفيف مف حممة الشيادات الجامعية منة لدى الموظفيف ممف ال يحمموف مؤىال جامعيا ،وأف مستوى
صراع الدور كاف أعمى لدى فئة الموظفيف الذيف يشغموف وظيفة رئيس قسـ منو لدى باقي
زمالئيـ(مديريف وموظفيف).
وقاـ الينداوي ( )2002بدراسة لمكشؼ عف العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي ،وضغوط العمؿ اإلداري
لدى مديري المدارس االبتدائية في مصر ،وقد توصؿ إلى مجموعو مف المقترحات اإلجرائية لتفعيؿ
ىذه العالقة ،مما يؤدي إلى تعزيز االلتزاـ التنظيمي لدى المديريف ،وتنشيط ضغوط العمؿ اإليجابية،
ومواجية ضغوط العمؿ السمبية لدييـ .وأظيرت نتيجة الدراسة أف العالقة بيف االلتزاـ التنظيمي
وضغوط العمؿ تختمؼ باختالؼ شكؿ االلتزاـ التنظيمي المدروس،ونوع ضغوط العمؿ المقصودة ،كما
أف االلتزاـ التنظيمي يرتبط طرديا بضغوط العمؿ اإليجابية لدى المديريف ،وأف االلتزاـ التنظيمي العاـ
يرتبط ارتباطا عكسيا بضغوط العمؿ السمبية،،كما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مديري
المدارس االبتدائية في درجات ضغوط العمؿ اإليجابية والسمبية طبقا الختالؼ الجنس،المستوى
التعميمي،الخبرة اإلدارية ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مديري المدارس االبتدائية في
درجات االلتزاـ التنظيمي العاـ طبقا الختالؼ المستوى التعميمي،الخبرة اإلدارية،في حيف أظيرت
النتائج وجود فروؽ ذات داللو إحصائية طبقا لمجنس لصالح الذكور.
وقاـ أوليكاف ( )Olaekan, 2004بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مصادر الضغط النفسي لدى
المديريف ،واستراتيجيات التكيؼ المالئمة لمتخفيؼ مف حدة الضغط النفسي .واستخدمت الدراسة استبانة
طبقت عمى عينة بمغت( )346مدي ار مف مديري المدارس الثانوية في والية أوجاف في نيجيريا ،وقد
توصمت الدراسة إلى نتائج منيا :تتمثؿ أف أىـ مصادر الضغط النفسي التي يتعرض ليا المديروف
في عبء العمؿ ،وطوؿ فترة الدواـ المدرسي ،والرضا عف المينة ،وغموض الدور
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وقاـ الكساسبة( )2004بدراسة لمتعرؼ عمى ضغوط العمؿ لدى المشرفيف التربوييف العامميف
بمديريات التربية والتعميـ في محافظات جنوب األردف ،وبياف أثر كؿ مف :الخبرة اإلشرافية ،والمؤىؿ
العممي ،والمستوى اإلشرافي في إدراؾ المشرفيف التربوييف لضغوط العمؿ ،وقد تكوف مجتمع الدراسة
مف المشرفيف التربوييف العامميف بمديريات التربية والتعميـ في محافظات جنوب األردف وعددىـ()252
مشرفا ومشرفة ،أما عينة الدراسة فقد تكونت( )222مشرفا ومشرفة مثمت( )%80مف مجتمع الدراسة.
وقد استخدـ في الدراسة استبانة ضغوط العمؿ التي أعدت وطورت مف خالؿ االطالع عمى الدراسات
السابقة واألدب التربوي ،حيث احتوت عمى ثمانية أبعاد ىي :صراع الدور ،وغموض الدور ،والنمو
الميني ،والعبء الميني ،والعالقة مع الزمالء ،والعالقة مع الرؤساء ،والعالقة مع المرؤوسيف،
وضغوط الوقت .ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،أف أكثر المصادر المسببة لضغوط
العمؿ لدى المشرفيف التربوييف العامميف بمديريات التربية والتعميـ في محافظات جنوب األردف ،ىي
المصادر المتعمقة بالعالقة مع الرؤساء ،حيث جاءت في المرتبة األولى عند ترتيب المتوسطات
الحسابية لضغوط العمؿ .وكذلؾ ال توجد مصادر ضغوط عمؿ ذات تقديرات عالية لدى المشرفيف
التربوييف العامميف بمديريات التربية والتعميـ في محافظات جنوب األردف.
وقاـ عبيد العمري( 2004ب) بدراسة ىدفت إلى اختبار العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية
والمتغيرات الوظيفية ،مف جية ،وضغوط العمؿ مف جية أخرى بمدارس الرياض ،وذلؾ باستخداـ عينة
عشوائية بمغت( )472معمما .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ االستبانة واشتممت أداة
الدراسة(االستبانو) عمى ثالثة أجزاء  -2مقياس ضغوط العمؿ -2 ،المتغيرات الوظيفية وتشتمؿ
عمى(عبء العمؿ ،وصراع الدور ،وغموض الدور ،وطبيعة العمؿ ،واألماف الوظيفي) -3 ،المتغيرات
الديموغرافية وتشمؿ(العمر ،الراتب الشيري ،ومدة الخدمة) ،ثـ استخدـ االنحدار المتعدد لتحميؿ
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البيانات .وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة معنوية بيف المتغيرات الديموغرافية (العمر،والراتب
الشيري ،ومدة الخدمة) وضغوط العمؿ ،وكذلؾ وجود عالقة ايجابية معنوية بيف المتغيرات الوظيفية
(عبء العمؿ ،وصراع الدور ،وغموض الدور ،وطبيعة العمؿ ،واألماف الوظيفي) وضغوط العمؿ ،كما
أوضحت النتائج أف المتغيرات الوظيفية أكثر تأثي ار عمى ضغوط العمؿ مف المتغيرات الديموغرافية.
وقامت الشامات( )2006بدراسة لمتعرؼ عمى أىـ ضغوط العمؿ التنظيمية لدى المشرفات
اإلداريات في مدينة الرياض .وطبقت الدراسة عمى عينة( ،)204واستخدمت االستبانة بغرض جمع
البيانات ،وأسفرت النتائج عمى أف كمية العمؿ واالتصاؿ تأتي في مقدمة ضغوط العمؿ التنظيمية،
في حيف جاء صراع الدور مف أضعؼ مصادر الضغوط تأثي ار عمى أفراد الدراسة ،وكذلؾ عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير العمر.
أما الدراسة التي قامت بيا العامر( )2007التي ىدفت إلى التعرؼ إلى العالقة بيف الضغوط
المينية وكؿ مف الرضا الوظيفي ،واألداء الميني لدى معممي التربية الرياضية بالمرحمتيف اإلعدادية
والثانوية بالبحريف ،وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف معممي التربية الرياضية بالمرحمتيف اإلعدادية
والثانوية بالبحريف في كؿ مف :الضغوط المينية والرضا الوظيفي واألداء الميني ،ولقد استخدمت
الباحثة المنيج الوصفي بأسموبو المسحي ،واشتمؿ مجتمع الدراسة عمى معممي التربية الرياضية
بالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية بمممكة البحريف ،والبالغ عددىـ( )322معمما ومعممة ،ولقد قامت
الباحثة باختيار عينة عشوائية قواميا( )280معمما ومعممة يمثموف نسبة( )%58مف مجتمع البحث
بواقع( )45مف المعمميف ،و( )45مف المعممات مف كؿ مرحمة تعميمية ،ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى
وجود عالقة ارتباطيو سمبية ودالة إحصائيا بيف الضغوط المينية والرضا الوظيفي لدى معممي
ومعممات التربية الرياضية بالمرحمة اإلعدادية ومعممات التربية الرياضية بالمرحمة الثانوية ،وغير دالة
52

إحصائيا لدى المعمميف بالمرحمة الثانوية .كذلؾ وجود عالقة ارتباطيو وسمبية ودالة إحصائيا بيف
الضغوط المينية ،واألداء الميني لمعممي المرحمة اإلعدادية ،وغير دالة إحصائيا لدى كؿ مف :معممي
التربية الرياضية بالمرحمة اإلعدادية ،ومعممي ومعممات التربية الرياضية بالمرحمة الثانوية.
وقاما المصدر وأبو كويؾ ( )2007بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف ضغوط مينة
التدريس ،وأبعاد الصحة النفسية لدى معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا في قطاع غزة ،كما
ىدفت إلى التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في ضغوط مينة التدريس وأبعاد
الصحة النفسية لدييـ ،ومعرفة الفروؽ بيف المعمميف والمعممات في ضغوط مينة التدريس وأبعاد
الصحة النفسية .وتكونت عينة الدراسة مف  220معمماً ومعممة ( 208معمـ) و ( 222معممة) ،ممف
يعمموف في المدارس الحكومية ووكالة الغوث الدولية لتشغيؿ الالجئيف ( ،)UNRWAفي مرحمة التعميـ
األساسي الدنيا في قطاع غزة /فمسطيف ،لمعاـ الدراسي  .2007/2006وقد استخدـ الباحثاف االستبانة
في مقياس الصحة النفسية لمشباب .وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات المعمميف والمعممات عمى الدرجة الكمية لضغوط مينة التدريس ،وكذلؾ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عمى الدرجة الكمية لمصحة النفسية ،كما وأظيرت النتائج وجود عالقة سالبة دالة
إحصائياً بيف الدرجة الكمية لضغوط مينة التدريس والصحة النفسية بأبعادىا ودرجتيا الكمية لدى أفراد
العينة.
وىدفت دراسة الجمالية()2008إلى التعرؼ عمى درجة الرضا الميني لدى مديري مدارس التعميـ
األساسي بمحافظة مسقط،والفروؽ في الرضا الميني،وميارات التعايش مع ضغوط الحياة لدى
المديريف والمديرات في ضوء متغيرات كؿ مف المؤىالت الدراسية،ومدة الخبرة في العمؿ اإلداري،وتـ
تطبيؽ أداتيف لجمع بيانات البحث وىما مقياس الرضا الميني،ومقياس التعايش مع ضغوط الحياة
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والعمؿ(مف إعداد الباحثة)،عمى أفراد العينة التي تكونت مف()92مدي ار ومديرة مف ذوي المؤىالت
العالية والمتوسطة.وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أكدت عمى ارتفاع درجة الرضا الميني لمديري
المدارس ،وارتفاع ميا ارت تعايشيـ مع ضغوط الحياة والعمؿ .كما أكدت النتائج إلى وجود عالقة
إ يجابية دالة إحصائية بيف ميارات التعايش مع ضغوط الحياة والعمؿ والرضا الميني لممديريف .كما
تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مديري المدارس في الرضا الميني
لصالح المديرات،ولـ تتضح أي فروؽ دالة إحصائيا في الرضا الميني والتعايش مع ضغوط العمؿ
والحياة بيف مديري المدارس ترجع إلى المؤىؿ الدراسي .وكذلؾ لـ تتضح وجود فروؽ دالة إحصائيا في
الرضا الميني ترجع إلى اختالؼ مدة خدمة المديريف في العمؿ اإلداري،ولكف كشفت النتائج عف وجود
فروؽ دالة إحصائيا بيف ذوي مدة الخبرة الكبيرة ،وذوي الخبرة القصيرة في ميارات التعايش مع ضغوط
العمؿ والحياة لصالح ذوي مدة الخبرة الكبيرة.
وقاما الزعبي وحجازي()2008إلى الكشؼ عف أثر ضغوط العمؿ عمى الدافعية ،نحو العمؿ لدى
موظفي مجمس األعياف األردني مف وجية نظرىـ .وكاف تعداد مجتمع الدراسة ()265فردا ،استجاب
منيـ( )230فردا ،بنسبة مئوية مقدارىا (.)%78,7واشتممت الدراسة عمى متغير مستقؿ رئيسي وىو
ضغوط العمؿ ،ومتغير تابع واحد وىو الدافعية نحو العمؿ .واستخدمت االستبانو بغرض جمع
البيانات ،وتـ التوصؿ إلى نتائج أىميا وجود مستوى عاـ متوسط مف ضغوط العمؿ وتشمؿ مصادر
الضغوط فييا عمى( عبء العمؿ ،اإلحباط الوظيفي ،العمميات المؤسسية ،ظروؼ العمؿ المادية،
شخصية الفرد ،المصادر النفسية ،المصادر السموكية) ،وقد حصؿ محور عبء العمؿ عمى أعمى
المتوسطات الحسابية ،ووجود مستوى عاـ عاؿ مف الدافعية نحو العمؿ .وذلؾ وجود أثر ذو داللة
إحصائية لضغوط العمؿ عمى الدافعية نحو العمؿ لدى أفراد العينة.
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وأجرت الوحشي( )2008دراسة ىدفت إلى التعرؼ بيف الضغوط المينية ،واالحتراؽ النفسي،
واألداء الوظيفي .واستخدمت الباحثة االستبانة بغرض جمع البيانات ،ووزعت بطريقة عشوائية عمى
عينة مف( )200معمـ ومعممة موزعيف عمى  20مدارس ( )5ذكور و( )5إناث مف معممي التعميـ
األساسي بسمطنة عماف ،وأىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود عالقة ارتباطيو بيف الضغوط
المينية ،وأبعاد االحتراؽ النفسي ،في حيف ال توجد عالقة ذات داللة إحصائيا بيف الضغوط المينية،
واألداء الوظيفي ،كذلؾ تشير نتائج الدراسة عدـ وجود عالقة بيف ذات دالة إحصائية بيف االحتراؽ
النفسي ،واألداء الوظيفي.
كما أجرى شينغ ( )Cheng, 2008دراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف مستوى الضغوط وتقدير
الذات ،واالحتراؽ النفسي ،ونية ترؾ المعمـ لمينة التدريس ،وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة
مف( )508معمـ ومعممة في تايواف ،وقد أظيرت النتائج وجود عالقة دالة بيف ضغوط العمؿ وبيف
الراتب ،وساعات العمؿ ،والخبرة ،والجنس ،والحالة االجتماعية ،والعمر ،والمؤىؿ العممي .وكذلؾ
أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية بيف مستوى االحتراؽ ،والنية لترؾ العمؿ في مينة التدريس ،في
حيف كانت ىناؾ عالقة سمبية بيف مستوى الضغوط ،وتقدير الذات.
وقاـ رضواف( )2009بدراسة ىدفت إلى معرفة األسباب الكامنة وراء عزوؼ المعمميف في األردف
الممارسيف لمينة التعميـ عف المينة ،وتوجييـ نحو الوظائؼ اإلدارية ،وتكونت العينة مف مدرسة ثانوية
في محافظة جرش اختيرت بطريقة عشوائية في العاـ الدراسي  2009/2008واستخدـ الباحث منيجية
البحث النوعي(دراسة حالة)؛ لتحقيؽ أىداؼ دراستو ،وتـ جمع البيانات باستخداـ المالحظة والمقابمة،
وقد أوجدت الدراسة أسباب عزوؼ المعمميف عف مينة التعميـ ،وتوجييـ لموظائؼ اإلدارية وىي:
األسباب الفنية ،واألسباب االقتصادية ،واألسباب االجتماعية واألسباب النفسية.
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وقاـ أبو العال( )2009بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر مستوى ضغوط العمؿ عمى درجة
الوالء التنظيمي عند المديريف العامميف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بقطاع غزة ،ومحاولة التعرؼ
عمى األسباب التي تزيد مف درجة ضغوط العمؿ ،واستخدـ الباحث لجمع البيانات استبانو وزعت عمى
مدير مف مديري و ازرة الداخمية
عينة عشوائية طبقية مف أفراد مجتمع الدراسة مف مديريف يضـ 247
اً
واألمف الوطني مف مختمؼ األجيزة واإلدارات والمديريات المدنية منيا والعسكرية ،وقد جاءت نتائج
الدراسة أف ىناؾ مستوى ضعيؼ مف الضغوط لدى المديريف ،وأف أكثر العوامؿ المؤثرة في ضغوط
العمؿ لدى عينة الدراسة ىي عبء العمؿ ،ثـ يأتي صراع الدور ،وأيضا جاءت النتائج إلى أف ىناؾ
درجة عالية مف الوالء التنظيمي لدى المديريف بنسبة  ،%82.49وأيضا جاءت نتائج الدراسة إلى عدـ
وجود فروؽ بيف مفردات عينة الدراسة حوؿ أثر مستوى ضغوط العمؿ عمى درجة الوالء التنظيمي
تعزى لممتغيرات الشخصية والوظيفية.
وأجرى والكر( ) Walker, 2010دراسة لمتعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر في بقاء المعمميف
المضطربيف عاطفيا في وظائفيـ ،والذيف يدرسوف الطالب المعوقيف عاطفيا يعانوف مف نفس معوقات
بقائيـ في الوظيفة بالمقارنة مع معمميف آخريف .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وقاـ الباحث بوضع
فرضيو ما إذا كانت توجد عالقة ىامة بيف المتغيرات مثؿ ،تنمية قدرات الموظفيف ،واإلجياد واإلرىاؽ
والتعويض ،وانضباط الطالب ،وصراع الدور ،وعبء العمؿ ،والدعـ اإلداري ،وبيف بقاء المعمميف في
وظائفيـ .واستخدـ أداة االستبانة لجمع البيانات ،وتكوف مجتمع الدراسة مف  242معمـ مف معممي
التربية الخاصة في المناطؽ التعميمية إقميمي رقـ  6و 7مف جنوب فرجينيا ،وتـ التطبيؽ عمى الجنسيف
الذكور  22واإلناث  .78وقد توصمت الدراسة إلى نتائج منيا ،وجود عالقة قوية بيف عوامؿ الدعـ،
والتعويض ،وتنمية قدرات الموظفيف ،وبقاء المعمميف التربية الخاصة الذيف يعمموف مع الطالب ذوي
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االحتياجات الخاصة عاطفيا .وكذلؾ أف نسبة  %24مف عينة الدراسة يطمحوف لمحراؾ الميني الى
وظائؼ أخرى في حيف نسبة  %86خططوا لمبقاء فييا ،وأشارت النتائج إلى أف الدعـ ،والتعويض
وتنمية القدرات الموظفيف ،كانت مف العوامؿ التي ليا األثر األكبر في ق اررات المربيف المتخصصيف
لمبقاء أو مغادرة أماكنيـ المحددة .في حيف أف اإلجياد ،واإلرىاؽ ،وانضباط الطالب ،وصراع الدور،
وعبء العمؿ ،مف العوامؿ الثانوية التي تؤثر في الرضاء الوظيفي واألداء في العمؿ.
وأجرى خميفات والمطارنة ( )2020دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر ضغوط العمؿ في األداء
الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقميـ جنوب األردف عمى عينة الدراسة البالغ عددىـ
( )332مدي ار و مديرة ( )985معمما ومعممة ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي إلى جانب المنيج
الميداني .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية أىميا :أف مستوى الضغوط في األداء لدى المديريف
كاف متوسطا ،وىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لمستوى ضغوط العمؿ تعزى لمتغير الجنس،
والمستوى التعميمي والخبرة ،والعمر ،والحالة االجتماعية .وفي ضوء ذلؾ توصي الدراسة بتوحيد فرص
النمو الميني بما يساعد المديريف عمى إدارة العمؿ بشكؿ فعاؿ مما يحد مستوى الضغوط لدييـ.
كما أجرى القريشي ( )2020دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى ضغوط العمؿ وأثرىا في دوراف العمؿ،
حيث تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في المراكز الحدودية في المنطقة الشرقية وعددىـ()2000
شخص ،تـ اختيار عينة مالئمة حجميا( )367شخصاً مف مجتمع الدراسة .واعتمدت الدراسة عمى
المنيج الوصفي القائـ عمى وصؼ البيانات ،وتحميميا والتي تـ جمعيا بواسطة أداة الدراسة(االستبانو).
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :أف مستويات ضغوط العمؿ لدى العامميف في المراكز الحدودية
بالمنطقة الشرقية في عينة الدراسة يعد بوجو عاـ متوسطا ،وكذلؾ أف مف أىـ ضغوط العمؿ لدى
العامميف في المراكز الحدودية بالمنطقة الشرقية جاء مرتباً تنازلياً وفؽ الترتيب التالي :البيئة المادية،
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العبء الوظيفي ،غموض الدور ،العالقات في العمؿ ،المشاركة في صنع القرار ،القيادة .وكذلؾ وجود
عالقة ذات دالة إحصائية بيف ضغوط العمؿ ،ودوراف العمؿ مرتباً تنازلياً بالنقؿ أوال يميو االستقالة
وأخي ار التقاعد المبكر.
واجري الحجايا( )2022دراسة ىدفت إلى معرفة ضغوط العمؿ ،وعالقتيا بالسموؾ اإلبداعي
لدى مديري مدارس الثانوية الحكومية قي إقميـ جنوب األردف مف وجية نظرىـ.وقد تكوف مجتمع
الدراسة مف جميع المديريف والبالغ عددىـ ( )205بيف مدير ومديرة ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج
الوصفي القائـ عمى وصؼ البيانات ،وتحميميا والتي تـ جمعيا بواسطة أداة الدراسة(االستبانو) وقد
توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :توجد فروؽ ذات دالة إحصائية في ضغوط العمؿ لدى مديري
المدارس الثانوية الحكومية تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية ،ولصالح ذوي الخبرة اإلدارية ( 5سنوات)
فأقؿ ،كذلؾ يوجد فروؽ ذات دالة إحصائية في السموؾ اإلبداعي تعزى لتفاعؿ الجنس مع الخبرة
اإلدارية ،ولصالح الذكور ذوي الخبرة اإلدارية( 20سنوات) فأكثر ،في حيف توجد عالقة عكسية بيف
ضغوط العمؿ والسموؾ اإلبداعي.
ثانيا :دراسات عن الحراك المهني
وأجرى سميـ( )2999دراسة استيدفت التعرؼ عمى مفيوـ تعميـ الكبا ،وأوضاعو ،وأىدافو في
المجتمع العماني،إلى جانب تحديد تأثيرات متغيرات تعميـ الكبار في طموحات الحراؾ الميني لمدارسيف
بو في سمطنة عماف.وتـ جمع البيانات مف عينة قدرىا()226متعمما:مقسميف إلى ( )205مف الدارسيف
الذكور )222(،مف الدارسات اإلناث،والذيف يدرسوف في أي مرحمة مف مراحؿ تعميـ الكبار،وفي أي
نوع مف أنواعو في المجتمع العماني .واستخدمت الدراسة طريقة التحميؿ متعدد االنحدار ،وتحميؿ
التبايف في تحديد العوامؿ المؤثرة عمى طموحات الحراؾ الميني ليذه العينة ،وموقع تعميـ الكبار فييا.
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وقد أظيرت نتائج الدراسة أف تعميـ الكبار يشارؾ التعميـ المدرسي النظامي في تطور الحاالت
التعميمية لمسكاف العمانييف .كما أظيرت النتائج أف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى طموحات الترقي في
المينة ىي الخمفية االجتماعية واالقتصادية لمفرد،إلى جانب خبراتو الذاتية والمينية.وقد أوصت الدراسة
أف تتضمف برامج تعميـ الكبار تدريبات مينية؛ تساعد ىؤالء الدارسيف عمى الترقية في مينيـ في سوؽ
العمؿ العماني.
وأجرى الشيزاوي( )2003دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الحراؾ االجتماعي بيف جيميف مف أبناء
مدينة صحار بسمطنة عماف ،وكذلؾ الكشؼ عف أشكاؿ الحراؾ االجتماعي في مدينة صحار،
باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ العوامؿ التي تؤدي إلى تحقيؽ المكانة االجتماعية العالية في مجتمع
مدينة صحار ،ولتحقيؽ ىذا الغرض تـ بناء استبانة مكونة مف ( )40فقرة ،وتـ توزيع أداة الدراسة عمى
عينة عشوائية تكونت مف( )500أسرة في مدينة صحار .وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أث ار كبي ار
لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي شيدتيا مدينة صحار في حدوث الحراؾ االجتماعي العمودي
في بنية مجتمع مدينة صحار ،وكذلؾ وجود حراؾ اجتماعي صاعد في مدينة صحار ،تمثؿ في
الحراؾ التعميمي ،والحراؾ الميني ،والحراؾ االقتصادي ،متمثالً في الدخؿ المادي لصالح جيؿ األبناء.
وأيضا أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر مظاىر الحراؾ االجتماعي ىي مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ
بمختمؼ أشكالو ،وحدوث تغييرات كبيرة في نوعية الميف.وكذلؾ أوضحت الدراسة أف العوامؿ التي
تؤثر في الحراؾ االجتماعي ىي التعميـ ،والمينة ،والدخؿ ،واالنتماء القبمي.
وقاـ ايمينموا كومبوس ( )Emmanuelle, 2004بدراسة ىدفت إلى توضيح العالقة بيف معدؿ
الوفيات وطبيعة الميف ،وبصفة خاصة الميف الحرفية وبياف مخاطرىا عمى صحة األفراد ،وعالقة ذلؾ
بالحراؾ الميني .كما ىدفت أيضا إلى تقديـ المعمومات المتعمقة بمخاطر الميف المختمفة ،ودور الحراؾ
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الميني في مواجيتيا لمسكاف الفرنسييف مف الذكور واإلناث داخؿ وخارج قوة العمؿ.واعتمدت الدراسة
في تجميع البيانات عف الميف مف اإلحصاء الرسمي الفرنسي مف عاـ  2968حتى عاـ ،2975
وأوضحت الدراسة العالقة بيف الحراؾ الميني ،ومعدؿ المخاطر بالنسبة لمرجاؿ والسيدات ،واتضح أف
الحراؾ الميني يجعؿ كال مف الرجاؿ والسيدات أقؿ عرضة لممخاطر والفناء عف الذيف ظموا في ذات
العمؿ دوف حراؾ ميني .وساعدت الدراسة عمى التنبؤ بمخاطر الميف مف خالؿ تحميؿ البيانات
المتعمقة بكؿ مينة،ومف ثـ إمكانية تقميؿ ىذه المخاطر حفاظا عمى صحة األفراد.
وقامت باحشواف( )2008بدراسة ىدفت لمتعرؼ عمى التغير القيمي وعالقتو بالحراؾ الميني لممرأة
العاممة اليمنية ،والتعرؼ عمى المتغيرات التي أدت إلى خروج المرأة اليمنية وحراكيا الميني ،والتعرؼ
عمى المعوقات التي تحد مف الحراؾ والمشكالت التي تواجو المرأة وتحد مف حراكيا سواء في العمؿ أو
خارجة ،واعتمدت الدراسة عمى كؿ مف المنيج الوصفي والمنيج التاريخي ،واعدت الباحثة استبانو،
واستمارة مقابمة  ،وتكونت عينة الدراسة مف النساء اليمنيات في مجاالت مينية مختمفة ،وأخذت التنوع
في عينة الدراسة ،حيث أخذت عينة مف المتزوجات وغير المتزوجات ،ومف إدارات حكومية وغير
حكومية ،ومف بعض الشركات والبنوؾ والمستشفيات ،وذلؾ لتشمؿ العينة كافة التخصصات والميف.
وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا أنو يوجد تمييز في الترقيات حيث يحصؿ الرجؿ عمى الترقيات أكثر
مف المرأة ،وكذلؾ ٌيعد مف أىـ معوقات ندرة تولى المرأة العاممة لممناصب القيادية ،قمة اقتناع
المسئوليف بقدرة المرأة عمى تولي المناصب القيادية ،كذلؾ أشارت الدراسة أنو يوجد بعض النساء في
مواقع صنع القرار ،وكذلؾ أكدت الدراسة أف المرأة تواجو بعض الصعوبات ،وتقؼ أماـ طموحيا
الميني مثؿ :العادات والتقاليد ،وبعض القيـ التي تحد مف ذلؾ ،وييمش دور المرأة في معظـ
األعماؿ ،مما أدى إلى ندرة إتاحة الفرصة ليا لموصوؿ إلى المراكز القيادية.
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وقاـ كؿ مف ستيفف وبانيو وكيجؿ( )Stephen, Panu & Kjell, 2008بدراسة ىدفت إلى
التعرؼ عمى دور التعميـ في تسييؿ الحراؾ الميني في النرويج ،وتمت متابعة المواليد مف عاـ 2947
إلى  ،2985ومتابعة تعميميـ بعد التعميـ اإللزامي مف عاـ  2986إلى  ،2002وكذلؾ متابعة تقدـ
ىذه الدفعة خالؿ ىذه السنوات وبعد التعميـ ،ومتابعة وظائفيـ وما وصموا إليو ،وتـ جمع البيانات مف
خالؿ مطابقة البيانات عف خمفية الوالديف ،ومختمؼ األنظمة التعميـ اإللزامي ،وتقدير النماذج
اإلحصائية ومعالجة نتائج الحراؾ اإلقميمية التالية بوصفيا وظيفة مف التعميـ ،والميؿ السنوية لالنتقاؿ
إلى مقاطعة أخرى ،و العدد اإلجمالي لميجرات اإلقميمية عمى مدى فترة  27سنة ،واحتماؿ انتقالو إلى
منطقة حضرية .وباإلضافة إلى ذلؾ ،كذلؾ رؤية آثار سوؽ العمؿ مف التعميـ مف خالؿ دراسة تأثير
سببية التعميـ عمى العمالة واألرباح ،وتمت متابعتيـ خالؿ  27سنو ،ووضعوا في االعتبار عند
متابعتيـ تأثر التعميـ في سوؽ العمؿ ،وتتراوح عينة الدراسة بيف ( )39-28في عاـ  2947وأصبحت
أعمارىـ في عاـ  .)55-44( 2958ومف نتائج الدراسة أنو توجد عالقة تأثير بيف المستوى التعميمي،
والحراؾ الميني ،وكذلؾ أف زيادة عدد سنوات التعميـ يقمؿ في الفروؽ في الحراؾ بيف الموظفيف ،وأيضا
مف نتائج الدراسة أف كؿ سنو في زيادة التعميـ تزيد مف فرص الحراؾ بنسبة  ، %25أي خالؿ 27
سنو يزيد الحراؾ بمعدؿ  %2بالنسبة لعينة الدراسة.
قاـ كيـ وكولكارني ( )kim & kulkarni, 2009بدراسة تأثير دور وظيفة األب عمى األجياؿ في
الحراؾ التعميمي والميني فيما يتعمؽ بالجيؿ الثاني مف األميركييف الصينييف في نيويورؾ ،وقد قاـ
الباحثاف بدراسة حالة تتعمؽ بالمياجريف الصينييف ،وأطفاليـ المولوديف والناشئيف في مدينة نيويورؾ
الواليات المتحدة االمريكية .وشمؿ المسح األطفاؿ الذيف ولدوا في الواليات المتحدة (الجيؿ الثاني)،
وأولئؾ الذيف جاؤوا إلى ىنا في سف  22أو أصغر سنا ،وقاما بجمع مجموعة البيانات والتي تقوـ
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بدراسة اإلنجاز العممي والميني عبر األجياؿ داخؿ األسرة ،باإلضافة إلى ذلؾ ،شممت األشخاص ذوي
التوظيؼ الذاتي (أصحاب األعماؿ الصغيرة أو التجار)  ،وىذه الدراسة تقتصر عمى مجموعة واحدة
فقط مف المياجريف في مدينة نيويورؾ بالواليات المتحدة األمريكية ،وبالتالي فإننا نضع في االعتبار
ثالثا مف ميف اآلباء واألميات ،وىي :الميف االحترافية ،ورجاؿ األعماؿ ،والعماؿ اليدوييف ،لتقييـ دور
الوضع االجتماعي واالقتصادي لموالديف عمى االنجاز التعميمي والميني لألبناء .وركزت الدراسة عمى
المشاركيف الذيف جاء آباؤىـ الى الواليات المتحدة مف الصيف ،وىونج كونج ،وتايواف أو مف المشتتيف
الصينييف .معمومات مفصمة عف األشخاص المستجوبيف وآبائيـ ،وتـ تصنيؼ خصائص المخرجات
عمى نطاؽ واسع الى ( )2مخرجات تعميمية )2( ،و مخرجات وظيفية )3( ،و المكاسب المادية .وقد
توصمت الدراسة إلى نتائج أبرزىا ىي  :وجود عالقة إيجابية بيف الوضع االجتماعي واالقتصادي
لألب (كما تـ قياسو مف الجانب التعميمي والوظيفي لو) وبيف اإلنجاز التعميمي ،والوظيفي ،والمادي
ألبناء لمجيؿ الثاني مف األمريكييف الصينييف في مدينة نيويورؾ.
واجرى جيمـ و راجيرشي ( )Jhilam & Rajarshi, 2010بدراسة لمتعرؼ عمى الحراؾ الميني
والتربوي عبر األجياؿ في اليند عمى البعديف االجتماعي واإلقميمي ،ومدى التنقؿ بيف األجياؿ في كؿ
مف التعميـ والتحصيؿ الميني لمجماعات العرقية المختمفة في اليند؛ لفيـ القصور الذاتي لمتمييز
السائدة .واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات عف العمالة ،ومسح العينة الوطنية منظمة البطالة (سجالت
مستوى الوحدة) والمتعمقة بالسنوات 2993إلى  2004عمى التوالي؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى بيانات
األجياؿ عف التعميـ ،والمينة ،والدخؿ .وتشير نتائج الدراسة إلى أف االلتصاؽ بيف األجياؿ قوية في
كؿ مف التعميمية ،وتحقيؽ التوزيع الميني بيف الطوائؼ المصنفة ،وأوضحت أف المسيرة التعميمية تؤدي
إلى تحسيف المينة ،والتمييز في سوؽ العمؿ ،وتحسيف الوضع التربوي.
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وقاـ جورج( )2022بدراسة عف متطمبات دور الجامعة تجاه الحراؾ الميني في ضوء بعض
الخبرات العالمية ،حيث ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ متطمبات تفعيؿ دور الجامعات المصرية تجاه
الحراؾ الميني ،مع وضع تصور مقترح يتضمف أىـ المتطمبات التي تساعد عمى تفعيؿ دور الجامعات
المصرية تجاه الحراؾ الميني،و يساعد عمى تفعيؿ دور الجامعة تجاه الحراؾ الميني في ضوء بعض
الخبرات العالمية ،وواقع المجتمع المصري .وقد استخدـ الباحث كال مف المنيج الوصفي ،وقد استخدـ
في إطار ىذا المنيج الطريقة المسحية؛ وذلؾ لجمع بيانات ومعمومات توضح دور الجامعة تجاه
الحراؾ الميني ،وعف مدى إمكانية تفعيؿ دور الجامعة تجاه الحراؾ الميني ،واستخدـ المنيج المقارف؛
وذلؾ لتوضيح بعض الخبرات العالمية ،وقد تـ في إطار ىذا المنيج تحديد أوجو االستفادة مف تمؾ
الخبرات في تفعيؿ دور الجامعات المصرية تجاه الحراؾ الميني.
واجري كاليتو وكيميؾ(  )carletto & kilic, 2011بدراسة لمتعرؼ عمى أثر اليجرة عمى الحراؾ
الميني في ألبانيا ،وتأثير تجربة اليجرة الدولية عمى الحراؾ الميني لممياجريف العائديف في مقابؿ
ىؤالء الذيف ىـ في سف العمؿ ،ولكف لـ يياجروا .واستخدمت ىذه الدراسة دراسة مسحية مسماة "قياس
مستويات المعيشة األلبانية لعاـ  "2005التي أجراىا المعيد األلباني لإلحصاء بمساعدة فنية مف
البنؾ الدولي ،بيف أبريؿ ونوفمبر  ،2005وقد تـ تقسيـ إطار العينات الطبقية لممسح عمى أربع
مناطؽ ،وكاف مجموع عينة الدراسة  3640مف  455منطقة سكنية .وقد تـ توزيع العينة بشكؿ يعتمد
عمى تصميـ مجموعة متعددة المراحؿ .واستخدمت الدراسة االستبياف عمى أفراد العينة .وأىـ النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة وىي :أف تجربة اليجرة الماضية تزيد مف احتماؿ الحراؾ الميني الصاعد؛
ألف ىذا التأثير مف المرجح أف يعتمد عمى االختالفات في االمكانيات ،والفرص المتاحة الكتساب
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الميارات عبر بمداف المقصد ،وأشارت أيضا الدراسة إلى أف الدافع وراء األثر اإليجابي لتجربة اليجرة
الماضية عمى الحراؾ الميني التصاعدي يشتؽ مف الخبرة السابقة في اليجرة إلى بمداف أبعد مف ذلؾ.
في حيف أف موكونكولو وباسكير وفوكيريا ودموند ( Mokounkolo, Pasquier, Fouquereau
 )& Dumond, 2012بدراسة لمتعرؼ عمى أوجو الصمة بيف المتغي ارت النفسية المتعمقة بالحراؾ
الميني الدولي لممديريف التنفيذييف الكونغولييف والمغربييف ،واستخدمت مجموعة مف االستبيانات  ،وكاف
عدد المشاركيف  292مدي اًر تنفيذيا ،بنسبة  %32مف الكنغولييف ،و %68مف المغاربة .وكانت نسبة
الرجاؿ  ،%79والنساء  ،%22وأعمارىـ بيف  22و  58سنو .وفيما يتعمؽ بخمفيتيـ المينية كاف
 %67ممف تدربوا في أفريقيا ،و  %33في أوربا ،و  %60تمقي الوظائؼ الفنية والعممية ،وكاف %40
مف أصحاب وظائؼ الواجبات اإلدارية أو االجتماعية ،و  %23يعمموف في القطاع العاـ ،و %49
في القطاع المختمط ،و  %28في القطاع الخاص ،عمؿ  %65في مؤسسة وطنية ،و  %35في
منظمة دولية .وكاف جميع المشاركيف ناطقيف بالفرنسية .ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة
ىي :وجود ارتباط إيجابي بيف الحراؾ الميني والرضا الوظيفي المتوقع مف المينة الدولية ،وارتباط
عكسي مع المعتقدات في الرضا المتوقع لممينة المحمية ،كذلؾ لـ يكف ىناؾ ارتباط بيف الحراؾ الميني
الدولي والرضا عف الحياة ،أيضا ارتباط الحراؾ الميني الدولي بشكؿ إيجابي مع الرغبة في التغيير.
وقاما كؿ مف ويمكنسوف وشيبي وفيرارو () Wilkinson, Shippee, & Ferraro, 2012
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر التنقؿ عمى صحة المرأة العاممة بالواليات المتحدة األمريكية ،وذلؾ
مقارنة بمقاييس موضوعية ،وذاتية مف مسارات العمؿ ،واستخدـ الباحثوف المنيج المقارف ،والدراسات
الطولية ،وتـ جمع البيانات مف المسح الطولي الوطني لممرأة الناضجة ( ،)2003-2967وتـ استخداـ
نماذج منحنى؛ النمو لتقدير آثار مسارات العمؿ في منتصؼ العمر عمى الصحة بيف  2,503النساء
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في الواليات المتحدة ،وتـ تحديد مسارات العمؿ مقاسا بمؤشر دنكاف االجتماعية واالقتصادية لتنبؤ
بالصحة .وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أف الحراؾ الميني اليابط في منتصؼ العمر ،ىو ضار
بصحة المرأة في الحياة في وقت الحؽ.
التعميق عمى الدراسات السابقة:
لقد اتضح مف استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ال توجد دراسة –في حدود عمـ
الباحثة -تتناوؿ العالقة بيف ضغوط العمؿ ،والحراؾ الميني ،فقد اكتسبت الدراسة الحالية أىمية
خاصة كونيا ركزت عمى العالقة بيف ضغوط العمؿ ،والحراؾ الميني في مديريات التربية والتعميـ
بسمطنة عماف .وثمة مجموعو مف النقاط تجمع بيف ىذه الدراسة والدراسات السابقة وأخرى تختمؼ
عنيا.
 اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة مف حيث المفيوـ المشترؾ لمحراؾ الميني مع دراسة سميـ( )2999وباحشواف( )2008وستيفف وأخروف (  )Stephen et al., 2008وجيمـ وراجيرشي (
 )Jhilam & Rajarshi, 2010والقريشي (.)2020
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف المعمري(  ،)2002ودراسة أوليكاف(،)Olaekan, 2004ودراسة الجمالية( ،)2008ودراسة خميفات والمطارنة ( ،)2020ودراسة الحجايا( ،)2022ودراسة
موكونكولو وأخروف ( )Mokounkolo et al., 2012مف حيث تحديد عينة الدراسة مف المديريف،
واختمفت مع جميع الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة مف مديري الدوائر ورؤساء األقساـ.
 تتبايف مستويات ضغوط العمؿ باختالؼ الزمف ،والبيئة ،والثقافة ،والعوامؿ الشخصية ،والمستوىالوظيفي ،وأدوات القياس المستخدمة ،كما أشارت ىذه الدراسات إلى أف درجة ضغوط العمؿ مرتفعة
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ومتوسطة وبعضيا ذات مستوى منخفض ،ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ العوامؿ الداخمية الخارجية لدراسة
موضوع ضغوط العمؿ.
 اختمفت الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الوصفي عف دراسة المعشر ( )2002ودراسة ايمينمواكومبوس ( ،)Emmanuelle, 2004ودراسة وستيفف وأخروف ( )Stephen et al., 2008
ودراسة رضواف( ،)2009ودراسة كيـ وكولكارني ( ،)kim & kulkarni, 2009ودراسة جيمـ و
راجيرشي (  ،)Jhilam & Rajarshi, 2010ودراسة جورج( ،)2022ودراسة كاليتو وكيميؾ(
 ،)carletto & kilic, 2011ودراسة ويمكنسوف ووأخروف(  ،)Wilkinson et al., 2012واتفقت مع
دراسة بريؾ ( ،)2002ودراسة المشعاف ( ،)2002ودراسة المعمري( ،)2002ودراسة جودة واليافي
( ،)2002ودراسة أوليكاف ( )Olaekan, 2004ودراس الكساسبة( ،)2004ودراسة عبيد
العمري( 2004ب) ،ودراسة

الشامات( ،)2006ودراسة العامر( ،)2007ودراسة وأبو كويؾ

(،)2007و دراسة الجمالية( ،)2008ودراسة الزعبي وحجازي( ،)2008ودراسة الوحشي(،)2008
ودراسة أبو العال( ،)2009ودراسة والكر( ،) Walker, 2010ودراسة خميفات والمطارنة (،)2020
ودراسة القريشي ( ،)2020ودراسةالحجايا( ،)2022ودراسة سميـ( ،)2999ودراسة باحشواف(،)2008
ودراسة موكونكولو وأخروف (. )Mokounkolo et al., 2012
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة المعمري( ،)2002ودراسة أوليكاف (،)Olaekan, 2004و دراسةالكساسبة( ،)2004ودراسة عبيد العمري( 2004ب) ،ودراسة الشامات( ،)2006ودراسة أبو
العال( ،)2009ودراسة والكر( ،) Walker, 2010ودراسة القريشي ( ،)2020في استخداـ االستبانو
أداة البحث لجمع البيانات ،واختمفت عف باقي الدراسات في نوع األداة البحثية.
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 طبقت معظـ ىذه الدراسات في بيئات عربية وأجنبية تختمؼ عف البيئة المحمية ،ماعدا دراسةالمعمري( )2002التي طبقت عمى مديري المدارس الثانوية بسمطنة عماف ،ودراسة الجمالية()2008
والتي طبقت عمى مديري مدارس محافظة مسقط ،ودراسة الوحشي( )2008وطبقت عمى معممي
ومعممات مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف ،ودراسة سميـ( )2999وطبقت عمى دارسي تعميـ
الكبار بسمطنة عماف ،واختمفت ىذه الدراسة في استيداؼ عينة الدراسة مف اإلدارييف بمديريات التربية
والتعميـ بسمطنة عماف.
 بعض الدراسات تناولت موضوع تحديد ضغوط العمؿ لدى اإلدارييف والمشرفيف ،كدراسةالكساسبة( ،)2004ودراسة أبو العال( ،)2009ودراسة القرشي( ،)2020واستفادت الباحثة مف ىذه
الدراسات في بناء وتصميـ األداة التي مف خالليا سيتـ تحديد ضغوط العمؿ لدى مديري الدوائر
ورؤساء األقساـ بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف.
 تـ تطوير أداة الدراسة لقياس مستوى ضغوط العمؿ مف دراسة أبو العال( ،)2009ودراسة القريشي( ،)2020ودراسة الحجايا(.)2022
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الفصل الثالث:الطريقة والجراءات
تمهيد
يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً لمطريقة واإلجراءات التي تـ استخداميا في الدراسة ،وتحديد مجتمع
الدراسة وعينتو ،كما تضمف وصفاَ لكيفية إعداد أداة الدراسة واجراءات التأكد مف صدقيا وثباتيا،
إضافة إلى اإلجراءات التي تـ إتباعيا في تطبيؽ الدراسة ،ومتغيراتيا ،والمعالجة اإلحصائية التي
استخدمت في استخالص النتائج وتحميميا.
مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري الدوائر ورؤساء األقساـ في المديريات العامة لمتربية والتعميـ
في سمطنة عماف لمعاـ الدراسي 2023/2022حيث بمغ عددىـ( )333مدي اًر ورئيس قسـ موزعيف عمى
إحدى عشرة مديرية وجدوؿ رقـ( )2يوضح ذلؾ.
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جدول()1
توزيع مجتمع الدراسة عمى المحافظات التعميمية عمى حسب النوع الجتماعي والوظيفة
م

المحافظات

رئيس قسم

مدير دائرة

التعميمية

ذكر

انثى

ذكر

انثى

1

مسقط

4

2

18

10

2

الشرقيه جنوب

6

0

28

7

3

الشرقية شمال

5

1

23

4

4

الباطنه جنوب

2

1

23

3

5

الباطنة شمال

6

0

30

1

6

الوسطى

0

0

11

0

7

الظاهرة

5

0

24

4

8

الداخمية

4

0

29

2

9

ظفار

4

2

15

5

10

مسندم

2

1

21

3

11

البريمي

3

1

19

4

41

8

241

43

الجممة

284

49
333

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة مف ست محافظات تعميمية مف أصؿ إحدى عشرة محافظة تعميمية بطريقة
ممثمة وىي :محافظة الشرقية جنوب ،ومحافظة الباطنو شماؿ ،ومحافظة مسقط ،ومحافظة البريمي،
ومحافظة الداخمية ،ومحافظة الظاىرة ،وتـ استبعاد كؿ مف محافظة الشرقية شماؿ والباطنة جنوب
وذلؾ لتطبيؽ استمارة استطالع رأي عمييـ ،ومحافظة ظفار ومسندـ فيي بعيدة عمى الباحثة ومحافظة
الوسطى تعتبر إدارة تعميمية وليست مديرية ،ويمثؿ جدوؿ( )2توزيع أفراد العينة عمى المحافظات
التعميمية المختارة  ،حيث بمغ عددىـ( )207بنسبة  %62مف المجتمع الكمي ،حيث بمغ عدد مديري
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الدوائر ( )49شكمت نسبتو( )%63مف عينة الدراسة ،حيث تـ استرجاع ( )32استبانو بعد توزيعيا
عمى جميع أفراد العينة في المحافظات الست وشكمت ما نسبتو( )%200مف مجمؿ االستبيانات
الموزعة عمى عينة مديري الدوائر ،وتكونت عينة رؤساء األقساـ بالمديريات التربية والتعميـ( )276مف
العينة الكمية ،حيث شكمت العينة ما نسبتو ( )%62مف عينة الدراسة الكمية ،وقد تـ توزيع االستبيانات
عمى جميع أفراد العينة ،وتـ استرجاع( )264استبانو شكمت ما نسبتو(  ) %93مف مجمؿ االستبيانات
الموزعة .وبذلؾ خضعت لمتحميؿ(  ) 287استبانو بنسبو( ) %90مف عينة الدراسة ،بعد استبعاد 8
استبانات؛ لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ ،وبذلؾ تـ تحميؿ ما نسبتة ( )%56مف العينة الكمية ،وىي نسبو
مقبولة ألغراض البحث العممي.
جدول()2
توزيع عينة الدراسة عمى المحافظات التعميمية عمى حسب النوع االجتماعي والوظيفة
ـ

المحافظات التعميمية

رئيس قسـ

مدير دائرة
ذكر

انثى

ذكر

انثى

2

مسقط

4

2

28

20

2

الشرقيو جنوب

6

0

28

7

3

الباطنة شماؿ

6

0

30

2

4

البريمي

3

2

29

4

5

الظاىرة

5

0

24

4

6

الداخمية

4

0

29

2

28

3

248

28

الجممة

207
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ويبيف الجدوؿ ( )3عرضاً لخصائص عينة الدراسة الفعمية وقد شممت عمى المتغيرات اآلتية (النوع
االجتماعي ،والمؤىؿ العممي ،وعدد سنوات الخبرة ،والوظيفة الحالية ،والمحافظة التعميمية) .ولقد تـ
استخراج التك اررات والنسب المئوية وذلؾ لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية اإلدارية ألفراد عينة
الدراسة المؤلفة مف( )287مستجيباً ،ويوضح أيضا الجدوؿ ( )3عدد المستجيبيف عمى وفؽ متغير
النوع االجتماعي ،حيث يظير الجدوؿ إف أعمى نسبة مف المستجيبيف لصالح الذكور حيث بمغت
نسبتيـ ( ،)%85‚5بينما كانت أقؿ نسبة مف اإلناث وبمغت نسبتيف ( .)%24‚4وقد تـ تقسيـ أفراد
عينة الدراسة لثالث مجموعات تبعاً لممؤىؿ العممي ،حيث كانت غالبية المستجيبيف مف حممة
البكالوريوس ،حيث بمغت نسبتيـ( )%70‚6مف عينة الدراسة ،بينما بمغ عدد المستجيبيف مف حممة
الدبموـ وبمغت نسبتيـ ( ،)%22‚2أما حممة الماجستير فأعمى فقد بمغت نسبتيـ ( .)%28‚2كما
يظير مف الجدوؿ رقـ ( )3خصائص عينة الدراسة مف حيث عدد سنوات الخبرة وتقسـ إلى ثالث
مجموعات حيث كانت أعمى نسبة( )%46‚5مف عينة الدراسة ليـ خبرة أقؿ مف خمس سنوات،بينما
بمغت نسبة ()%37‚4مف ذوي الخبرة المتوسطة (مف 20-5سنوات) ،وبمغت أقؿ نسبة مف ذوي الخبرة
الطويمة( أكثر مف  20سنوات) وبمغت نسبتيـ( .)%26وقد تـ تقسيـ أفراد العينة إلى مجموعتيف تبعاً
لموظيفة الحالية حيث بمغت نسبة مدريري الدوائر ( (%26‚6مف عينة الدراسة ،بينما بمغت نسبة
رؤساء األقساـ( .)%83‚4ويظير مف خالؿ الجدوؿ( )3تقسيـ أفراد العينة إلى ست مجموعات تبعاً
لممديريات العامة لمتربية والتعميـ (المحافظات التعميمية) ،حيث يظير أف النسب في مديريات التربية
والتعميـ كانت متقاربة ،حيث بمغت نسبة الشرقية جنوب( ،)%22‚4وبمغت نسبة شماؿ الباطنة
( ،)%27‚6وتساوت نسبة مسقط والظاىرة حيث بمغت( ،)%26وبمغت نسبة البريمي ( ،)22‚8أما
الداخمية فقد بمغت نسبتيـ (.)%27‚2
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جدول()3
وصف خصائص عينة الدراسة الفعمية عمى وفق المتغيرات الشخصية والوظيفية
المتغير

فئات المتغير

التك اررات

النسبة المئوية

النوع االجتماعي

ذكر

260

%85‚5

أنثى

27

%24‚4

ماجستير فأعمى

34

232

%28‚2
%70‚6

دبموـ

22

%22‚2

أقؿ مف  5سنوات

87

%46‚5

مف  20-5سنوات

أكثر مف  20سنوات

70
30

%37‚4

مدير دائرة

32

%26‚6

رئيس قسـ

256

%83‚4

الشرقية جنوب

40

%22‚4

الباطنو شماؿ

33

%27‚6

مسقط

30

%26

البريمي

الداخمية

22
32

%22‚8

الظاىرة

30

%26

المؤىؿ العممي

سنوات الخبرة

الوظيفة الحالية
المحافظات التعميمية

بكالوريوس

ف=287

%26

%27‚2

أداة الدراسة
تـ بناء أداة الدراسة عمى شكؿ استبانة لمتعرؼ عمى العالقة بيف ضغوط العمؿ والحراؾ الميني
بمديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر اإلدارييف بسمطنة عماف ،وقد اشتممت عمى جزأيف ىما:
الجزء األوؿ :واشتمؿ عمى الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة مثؿ :النوع االجتماعي ،والمؤىؿ
العممي ،وسنوات الخبرة ،والوظيفة الحالية ،والمحافظة التعميمية.
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الجزء الثاني :واشتمؿ عمى مقياس أداة الدراسة وتضمف مجاليف :أ*مصادر ضغوط العمؿ .ب*
الحراؾ الميني ،وقد صنفت اإلجابة عمييا وفقاً لمقياس (ليكرت الخماسي) ،وقد حددت الدرجة بخمس
إجابات ىي( موافؽ بشدة ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة).
حيث اشتمؿ مقياس ضغوط العمؿ عمى ( )37فقرة تغطي متغير الدراسة المستقؿ ،حيث اعتمدت
الباحثة في إعداد األداة في صورتيا األولية عمى دراسة أبو العال(،)2009ودراسة القريشي (،)2020
ودراسة الحجايا( ،)2022وحددت ضغوط العمؿ ضمف سبعة مجاالت فرعية لضغوط العمؿ
بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف وجدوؿ رقـ ( )4يوضح ذلؾ.
جدول ()4
توزيع محاور الدراسة والفقرات في مجال ضغوط العمل
المحور

مجموع الفقرات

تحديد الفقرات

النسبة المئوية

صراع الدور

6

6-2

%26

غموض الدور

5

22-7

%24

العبء الوظيفي

6

27-22

%26

فرص النمو الميني

5

22-28

%24

العالقات في العمؿ

4

26-23

%22

المصادر الفردية

6

32-27

%26

البيئة المادية

5

37-33

%24

المجموع

37

37

%200
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أما مقياس الحراؾ الميني فقد اعتمدت الباحثة عمى األدب النظري ،والدراسات السابقة ،وعمى
استطالع رأي أجرتو لعينة خارج عينة الدراسة ،مع لقاءات متنوعة مف ذوي الخبرة واالختصاص .في
إعداد مقياس لمحراؾ الميني ،فقد أعدت مقياس لمحراؾ الميني يتضمف أربعة مجاالت كما يوضحة
جدوؿ(.)5
جدول ()5
توزيع محاور الدراسة والفقرات في مجال الحرات المهني
المحور

مجموع الفقرات

تحديد الفقرات النسبة المئوية

العوامؿ االجتماعية

6

6-2

%24

العوامؿ الثقافية

5

22-7

%20

العوامؿ االقتصادية

6

27-22

%24

العوامؿ الشخصية

8

22-28

%32

المجموع

25

25

%200

صدق الداة
لمتأكد مف صدؽ األداة قامت الباحثة بعرض االستبانو عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي
االختصاص والخبرة في الجامعات العمانية ،وذوي الخبرة الطويمة في العمؿ اإلداري التربوي في و ازرة
التربية والتعميـ ،والجامعات ،وبعض المشرفيف المختصيف في المغة العربية ،وقد بمغ إجمالي
عددىـ( )25محكماً (ممحؽ رقـ( ،))4وطمب مف المحكميف إبداء آرائيـ ومالحظاتيـ عمى فقرات
االستبانة؛ مف أجؿ التأكد مف شمولية أداة الدراسة ،مف حيث صياغتيا المغوية ومدى ارتباطيا
بالمحور الذي تندرج تحتو ،واجراء التعديؿ بالحذؼ أو اإلضافة لمفقرات التي تحتاج إلى ذلؾ ،وقد تـ
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أيضا التأكد مف صدؽ األداة عف طريؽ عرضيا عمى محكميف مف الجامعات األردنية مف ذوي الخبرة
والتخصص ،وذلؾ عف طريؽ إرساؿ األداة بالبريد اإللكتروني وتـ استرجاعيا بنفس الطريقة ،حيث
تكونت االستبانة قبؿ عرضيا عمى المحكميف مف (  )65فقرة موزعة عمى المجاليف ،وبناء عمى
المالحظات الواردة مف المحكميف تـ تعديؿ االستبانة المبدئية عمى النحو األتي:
 -2تعديؿ البيانات األساسية في المؤىؿ العممي ،لتشمؿ ثالث أجزاء وىي دبموـ ،بكالوريوس،
ماجستير فأعمى.
 -2إلغاء عدد  5فقرات مف مجاالت الدراسة بحذؼ بعضيا ودمج بعضيا مع األخر وتحويؿ بعض
الفقرات إلى محاور ترتبط بيا أكثر.
 -3تـ إجراء التعديالت المناسبة بناء عمى مالحظات المحكميف بتعديؿ الفقرات ،واعادة صياغتيا
لتتناسب والمحور الذي وضعت مف أجمة ،وأصبحت اإلستبانة بصورتيا النيائية( )62فقرة تقيس درجة
ضغوط العمؿ والحراؾ الميني موزعة ضمف مجاليف ،ومتدرجة حسب مقياس ليكرت( )Likert
الخماسي ،وقد تـ تحديد استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات ا الستبانة عمى النحو التالي:
إعطيت الدرجة ( )5لالستجابة التي تمثؿ " أوافؽ بشدة " .
إعطيت الدرجة ( )4لالستجابة التي تمثؿ " أوافؽ " .
إعطيت الدرجة ( )3لالستجابة التي تمثؿ " محايد " .
إعطيت الدرجة ( )2لالستجابة التي تمثؿ " ال أوافؽ " .
إعطيت الدرجة ( )2لالستجابة التي تمثؿ " ال أوافؽ بشدة " .

75

بحيث إذا زادت درجة التقدير زادت درجة ضغوط العمؿ ،والحراؾ الميني ،والعكس صحيح ،وقد
تـ تقسيـ درجة ضغوط العمؿ ،والحراؾ الميني إلى ثالث مستويات ،بناء عمى متوسطات االستجابات.
وقد استخدمت الباحثة في تفسير نتائجو السمـ التصنيفي وكما ىو موضح في جدوؿ (.)6
جدول ()6
السمم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة
المتوسط

درجة توافر ضغوط العمؿ والحراؾ

المعيار

الميني
انحراؼ معياري واحد عف

2‚33-2

منخفضة

3‚67-2‚34

متوسطة

المتوسط

5-3‚68

كبيرة

انحراؼ معياري واحد عف

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
ويمكف تبرير ىذا السمـ التصنيفي لالستجابات بما يمي:
قامت الباحثة باعتماد ىذا المقياس مف خالؿ تقسيـ الدرجة العظمي( )5عمى ثالث فئات متساوية
ضمف المدى( ،)5-2وفقاً لممعادلة األتية :القيمة العميا لبدائؿ اإلجاية في أداة الدراسة – القيمة الدنيا
لبدائؿ اإلجابة في أداة الدراسة مقسومة عمى عدد المستويات الثالثة (كبيرة  ،ومتوسطة ،ومنخفضة).
2‚33 =2‚33+2‚00
3‚66 =2‚33+2‚33
5 =2‚33+3‚66
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وبالتالي تعد قيـ المتوسطات الحسابية لتوافر ضغوط العمؿ والحراؾ الميني التي تتراوح ما بيف:
( )2‚33 =2‚33+2‚00درجة منخفضة
( )3‚66 =2‚33+2‚33درجة متوسطة
( )5 =2‚33+3‚66درجة كبيرة.

ثبات الداة
تـ التأكد مف ثبات األداة مف خالؿ احتساب معامؿ االتساؽ الداخمي (كرونباخ ألفا)( Cronbach
 ،)Alphaوقد بمغ الثبات الكمي لمجاالت الدراسة( ،)0‚944ومعامؿ الثبات لممجاؿ األوؿ مصادر
الضغوط ( ،)0.922ومعامؿ الثبات لممجاؿ الثاني الحراؾ الميني( )0.922وىي معامالت اتساؽ
تدؿ عمى ثبات مرتفع لالستبانو يبرر استخداميا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ويبيف الجدوؿ ( )7معامؿ
الثبات لمجاالت األداة..
جدول ()7
معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الداة
كرونباخ ألفا

المجاالت
ضغوط العمؿ

0‚922

الحراؾ الميني

0.922

معامؿ االتساؽ الكمي

0.944
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إجراءات الدراسة
تـ الحصوؿ عمى الموافقة الرسمية مف جامعة نزوى الممحؽ ( ،)5ومف و ازرة التربية والتعميـ الممحؽ
( ،)6عمى تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة مف مديري الدوائر ،ورؤساء األقساـ بالمديريات العامة
لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف .
 تـ حصر أفراد العينة التي سيتـ تطبيؽ الدراسة عمييا. تـ توزيع االستبانة عمى أفراد العينة ،بعد أف تمت مخاطبة المكتب الفني لمدراسات والتطوير بو ازرةالتربية والتعميـ لمخاطبة مديريات التربية والتعميـ في المحافظات التعميمية ،بعد أف تـ توضيح طريقة
االجابة عمى فقرات االستبانو ليـ.
 تـ إعطاء أفراد العينة الفرصة الكافية لإلجابة ،ومف ثـ تـ جمع البيانات بالطريقة ذاتيا التي أتبعتفي توزيعيا.
 استغرقت مدة التطبيؽ لألداة عمى أفراد العينة ( )45يوما ،خالؿ العاـ الدراسي 2023/2022ـ. تـ إدخاؿ بيانات الدراسة إلى ذاكرة الحاسوب ،واستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية()SPSS؛ بيدؼ إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة وفقاً ألسئمة الدراسة ،ثـ تـ عرض نتائج
التحميؿ ومناقشة ىذه النتائج بيدؼ اإلفادة منيا والخروج بتوصيات تفيد مجاؿ العمؿ.
 لتحديد درجة توافر ضغوط العمؿ والحراؾ الميني ألفراد عينة الدراسة ،اعتمدت تقديرات إجاباتمدريري الدوائر ،ورؤساء األقساـ عمى درجة توافر المصدر ،وتـ تحديد مؤشرات درجة توافرىا
بمستويات ثالثة( كبيرة ،ومتوسطة ،ومنخفضة).
متغيرات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى المتغيرات الديموغرافية وىي:
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 -2الجنس :مستوياف  ،ىما(:ذكر،أنثى).
 -2الوظيفة الحالية :ويمثميا مستوياف  :مدير دائرة في المحافظة التعميمية ،ورئيس قسـ
 -3المؤىؿ العممي :ويمثميا ثالث مستويات وىي :دبموـ ،وبكالوريوس ،وماجستير فأعمى.
 -4سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية :ويمثؿ أربع مستويات ،ىي :أقؿ مف  5سنوات )20-5( ،سنوات،
 20سنوات فأكثر.
 -5المحافظات التعميمية :وشممت الدراسة عمى المديريات العامة لمتربية والتعميـ ،واقتصرت عمى ست
محافظات وىي :محافظة الشرقية جنوب ،ومحافظة الباطنة شماؿ ،ومحافظة مسقط ،ومحافظة
البريمي ،ومحافظة الداخمية ،ومحافظة الظاىرة.
المعالجة الحصائية
بعد جمع البيانات ،تـ تفريغ البيانات ،واستخراج اإلجابات عف أسئمة البحث باستخداـ التحاليؿ
اإلحصائية التالية:
 -2لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ تـ حساب التك اررات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،والرتب ،الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات محور مستوى ضغوط العمؿ
لدى اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف.
 -2لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني فقد تـ استخداـ اختبار(ت)  T-Test؛ مف أجؿ التعرؼ عمى مدى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ تعزى لممتغيرات الديمغرافية المتعمقة بالنوع
االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،وتحميؿ التبايف اإلحادي اإلتجاه(  (One- Way ANOVAمف أجؿ
التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ تعزى لممتغيرات
الديمغرافية المتعمقة بالمؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،المحافظات التعميمية.
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-3لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والرتب ،الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات محور الحراؾ الميني لدى
اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف.
 -4لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع فقد تـ استخداـ اختبار(ت)  T-Testمف أجؿ التعرؼ عمى مدى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ تعزى لممتغيرات الديمغرافية المتعمقة بالنوع
االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،وتحميؿ التبايف اإلحادي اإلتجاه ((One- Way ANOVA؛ مف أجؿ
التعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ضغوط العمؿ تعزى لممتغيرات
الديمغرافية المتعمقة بالمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظات التعميمية.
-5لإلجابة عمى السؤاؿ الخامس لمتعرؼ عمى مدى وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف
ضغوط العمؿ ،والحراؾ الميني لدى اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،تـ
استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا بعد أف تـ تحميؿ البيانات إحصائيا ،وتمثؿ
ىذه النتائج وجيات نظر أفراد العينة عمى وفؽ المحاور التي تضمنيا أداة الدراسة ،وتسييال لغرض
نتائج الدراسة فقد تـ تصنيفيا وفقاً ألسئمة الدراسة بحيث تمت اإلجابة عمى كؿ سؤاؿ عمى حده ،وفيما
يأتي عرض لتمؾ النتائج  ،والبيانات اإلحصائية المتعمقة بيا.
أوالً :النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الول
الذي ينص عمى"ما درجة ضغوط العمل بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من وجهة
نظر الداريين في المديريات؟"
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى كؿ محاور وفقرات االستبانة لتحديد درجة ضغوط العمؿ لدى اإلدارييف بالمديريات
العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظرىـ .ويبيف الجدوؿ رقـ ( )8المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة في المحاور الرئيسية لمدراسة المتعمقة
بتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر ضغوط العمؿ لدى اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ
بسمطنة عماف مف وجية نظرىـ مرتبة تنازلياً عمى وفؽ قيمة الوسط الحسابي لكؿ محور.
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
المحاور الرئيسية لضغوط العمل مرتبة تنازلياً عمى وفق قيمة الوسط الحسابي
الرتبو

المحاور

المتوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

2

العالقات في العمؿ

3‚30

2‚40

2

العبء الوظيفي

2‚93

0‚75

3

البئية المادية

2‚89

0‚86

4

المصادر الفردية

2‚86

0‚72

5

غموض الدور

2‚83

0‚82

6

صراع الدور

2‚72

0‚70

7

فرص النمو الميني

2‚24

0‚62

2‚82

0‚62

مجموع المحاور

يتضح مف جدوؿ ( )8أف المتوسطات الحسابية لممحاور السبعة المتعمقة بدرجة توافر ضغوط
العمؿ بمديريات التربية والتعميـ في سمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف جاءت بدرجة متوسطة ،وقد
تراوحت بيف ( ،)2‚24 - 3‚3كما أف "محور العالقات في العمؿ" ىو أكبر المحاور مف حيث درجة
توافر ضغوط العمؿ ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( ،)3‚3وانحراؼ معياري(  ،)2‚40يميو محور
"العبء الوظيفي" بمتوسط حسابي( ،)2‚93وانحراؼ معياري( ،)0‚75يميو محور"البيئة المادية" بمتوسط
حسابي( ،)2‚89وانحراؼ معياري( ،)0‚86يميو محور"المصادر الفردية"بمتوسط

حسابي(،)2‚86

وانحراؼ معياري( ،)0‚72يميو محور"غموض الدور"بمتوسط حسابي(،)2.83وانحراؼ معياري(،)0‚82
يميو محور "صراع الدور" بمتوسط حسابي( ،)2‚72وانحراؼ معياري( ،)0‚70وأقؿ المحاور محور
"فرص النمو الميني" بمتوسط حسابي ( ،)2‚24وانحراؼ معياري( .)0‚62وفي المستوى العاـ فإف
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درجة توافر ضغوط العمؿ بسمطنة عماف جاءت بدرجة متوسطة في جميع المحاور السبعة ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي لجميع المحاور( ،)2‚82وانحراؼ معياري(  .)0‚62ولمعرفة أىـ الفقرات لكؿ محور،
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ عبارة مف فقرات المحاور السبعة بشكؿ
مستقؿ كما ىو موضح فيما يأتي:
المحورالول  :صراع الدور
يوضح جدوؿ ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمفقرات المكونة لممحور
األوؿ "صراع الدور" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى فقرات المحور الول "صراع الدور"
المتوسط

اإلنحراؼ

الرتبو

الفقرات

الحسابي

المعياري
2‚25

2

تفتقر األعماؿ التي أنجزىا إلى الدقة مف وجية نظر التنظيـ.

3‚39

2‚06

2

تتعارض التعميمات والتعاميـ الواردة في مجاؿ العمؿ مع

2‚85

متطمبات العمؿ الحاليو.
3

يشكؿ لي التوفيؽ بيف مطالب مديري المدارس ومديريات

2‚85

2‚20

التربية صعوبة في إنجاز العمؿ.
4

تكوف األعماؿ التي أقوـ بيا مقبولة أحيانا عند أشخاص

2‚45

2‚07

ومرفوضة عند آخريف.
5

تؤثر الوساطة والتدخالت األخرى في سير العمؿ.

2‚43

2‚08

6

أرى أف المحافظة عمى المركز منطمؽ تعامؿ اإلدارييف في

2‚35

2‚04

العمؿ.
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يتضح مف جدوؿ ( )9أف جميع فقرات المحور األوؿ المتعمقة بضغوط العمؿ في محور "صراع
الدور" قد تراوحت بيف ( ،)3‚39-2‚35وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚25-2‚04حيث أف الفقرات التي
جاءت رتبتيا مف( )6-2تندرج في المستوى المتوسط؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في محور صراع
الدور تتوافر بدرجة متوسطة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف
اإلدارييف.
المحور الثاني :غموض الدور
يوضح جدوؿ ( )20المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،لمفقرات المكونة لممحور
الثاني "غموض الدور" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور الثاني :غموض الدور"
المتوسط

االنحراؼ

الرتبة

الحسابي

المعياري

2

تتعارض المسئوليات مع الصالحيات المسندة إلي.

3‚03

2‚02

2

تُعد اآللية المتبعو إلنجاز األعماؿ المكمؼ بيا غير واضحة.

3

2‚06

3

تتعارض األعماؿ التي أقوـ بيا مع مؤىمي وتخصصي الحالي.

2‚83

2‚22

4

تُسند إلي مسئوليات ومياـ في عممي غير محددة بوضوح.

2‚75

2‚22

5

تُعد السمطة الممنوحة لي غير كافية لمقياـ بمسئولياتي في العمؿ.

2‚53

2‚09

الفقرات
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يتضح مف جدوؿ ( )20أف جميع فقرات المحور الثاني المتعمقة بضغوط العمؿ في محور
"غموض الدور" قد تراوحت بيف ( ،)3‚03-2‚53وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚02-2‚09حيث أف
الفقرات التي جاءت رتبتيا مف( )5-2تندرج في المستوى المتوسط؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في
محور غموض الدور تتوافر بدرجة متوسطو في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة
الدراسة مف اإلدارييف.
المحور الثالث :العبء الوظيفي
يوضح جدوؿ ( )22المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،لمفقرات المكونة لممحور
الثالث "العبء الوظيفي" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور الثالث ":العبء الوظيفي"
الرتبة

الفقرات

المتوسط الحسابي اإلنحراؼ المعياري

2

الموكؿ إلي إمكاناتي وقدراتي.
يفوؽ العمؿ ُ

3‚60

2‚24

2

يتصؼ العمؿ الذي أقوـ بو بالرتابة ويفتقد لعوامؿ الجذب والتجديد.

3‚02

2‚24

3

تُعد األعباء الوظيفية عائقا نحو تطوير مياراتي ومعارفي المينية.

2‚82

2‚03

4

ال يسمح وقت العمؿ اليومي بأداء كؿ ما أكمؼ بو.

2‚80

2‚27

5

توجد بعض األعماؿ المسندة إلي خارج نطاؽ عممي.

2‚75

2

6

تتوزع مياـ العمؿ بيف األفراد بشكؿ غير متكافئ.

2‚62

2‚09
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يتضح مف جدوؿ ( )22أف جميع فقرات المحور الثالث المتعمقة بضغوط العمؿ في محور
"العبء الوظيفي" قد تراوحت بيف ( ،)3‚60-2‚62وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚24-2‚09حيث أف
الفقرات التي جاءت رتبتيا مف ( )6-2تندرج في المستوى المتوسط؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في
محور العبء الوظيفي تتوافر بدرجة متوسطة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة
الدراسة مف اإلدارييف.
المحور الرابع :فرص النمو المهني(الوظيفي)
يوضح جدوؿ ( )22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمفقرات المكونة لممحور الرابع
"فرص النمو الميني" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور
المتوسط

اإلنحراؼ

الرتبة
2

يعتمد التقدـ الميني في العمؿ عمى العالقات مع الرؤساء.

2‚52

2‚20

2

تحدد وظيفتي مسا ار لمتطور الميني مستقبالً.

2‚32

0‚95

3

ينقصني التشجيع والتعزيز مف قبؿ المسئوليف لموصوؿ لمستقبؿ

2‚30

2‚22

الفقرات

الحسابي

المعياري

ميني أفضؿ.
4

يتيح لي المؤىؿ الحالي فرصة التقدـ الميني.

 5ال تتناسب المكافآت والحوافز في العمؿ مع المجيود الذي أبذلو.

2‚20

0‚93

2‚85

2‚02

يتضح مف جدوؿ ( )22أف جميع فقرات المحور الرابع المتعمقة بضغوط العمؿ في محور "فرص
النمو الميني"قد تراوحت بيف ( ،)2‚52-2‚85وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚20-2‚02حيث أف العباره
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التي جاءت رتبتيا مف( )2تندرج في المستوى المتوسط  ،والفقرات التي جاءت رتبتيا مف ()5-2
تندرج في المستوى المنخفض؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في محور"فرص النمو الميني" تتوافر
بدرجة ومتوسطة ومنخفضة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف
اإلدارييف.
المحور الخامس :العالقات في العمل
يوضح جدوؿ ( )23المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لمفقرات المكونة لممحور
الخامس "العالقات في العمؿ" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة
الدراسة عمى فقرات المحور الخامس ":العالقات في العمل"
المتوسط

اإلنحراؼ

الرتبة

الفقرات

الحسابي

المعياري
2‚94

2

تحوؿ الصراعات الشخصية في عممي دوف انسجاـ األفراد.

3‚55

2

تفتقر العالقات في مجاؿ عممي إلى المودة واأللفة.

3‚32

2‚22

3

يتسـ الجو الذي أعمؿ فيو بالتوتر.

3‚29

2‚27

4

ال تتاح لي فرصة التشاور واتخاذ الق اررات مع الزمالء في مجاؿ

3‚24

2‚23

العمؿ.

يتضح مف جدوؿ ( )23أف جميع فقرات المحور الخامس المتعمقة بضغوط العمؿ في "محور
العالقات في العمؿ" قد تراوحت بيف ( ،)3‚55-3‚24وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚94-2‚23حيث أف
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الفقرة التي جاءت رتبتيا ( )4-2تندرج في المستوى المتوسط؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في
"محور العالقات في العمؿ" تتوافر بدرجة متوسطة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد
عينة الدراسة مف اإلدارييف.
المحور السادس :المصادر الفردية
يوضح جدوؿ ( )24المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،لمفقرات المكونة لممحور
السادس "المصادر الفردية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور السادس" :المصادر الفردية"
المتوسط

اإلنحراؼ

الرتبو

الحسابي

المعياري

2

تعد االنتقادات الموجية إلي مصدر تيديد لوضعي الميني.

3‚43

2‚05

2

يسبب لي العمؿ مع الموظفيف اإلجياد.

3‚24

2‚08

3

يسبب لي التنافس الدائـ مع اآلخريف التوتر في مجاؿ العمؿ.

3‚20

2‚09

4

يسبب لي التغيير المفاجئ مف المسئوليف اإلرباؾ في العمؿ.

2‚79

2‚26

5

يؤثر عدـ المساواة مع االخريف في الحقوؽ والواجبات سمباً في أدائي

2‚47

2‚22

6

تساعدني قدراتي عمى التوافؽ مع ظروؼ عممي المختمفة.

2‚05

0‚85

الفقرات
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يتضح مف جدوؿ ( )24أف جميع فقرات المحور السادس المتعمقة بضغوط العمؿ في محور"المصادر
الفردية" قد تراوحت بيف ( ،)3‚43-2‚05وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚05-0‚85حيث أف الفقرات التي
جاءت رتبتيا مف ( )5-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرات التي جاءت رتبتيا مف ( )6تندرج
في المستوى المنخفض؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في محور" المصادر الفردية" تتوافر بدرجة
متوسطة ومنخفضة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف اإلدارييف.
المحور السابع :البيئة المادية
يوضح جدوؿ رقـ ( )25المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة ،لمفقرات المكونة لممحور
السابع" البيئة المادية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المحور السابع " البيئة المادية "
الرتبة

المتوسط اإلنحراؼ

الفقرات

الحسابي المعياري
2

تُعد األدوات واألجيزة المستخدمة في العمؿ غير مناسبة لطبيعة عممي

3‚25

2‚20

2

تُعد اإلضاءة والتيوية في مكتبي غير مناسبة لطبيعة عممي.

3‚23

2‚28

3

تُزعجني الضوضاء الناتجة عف أصوات الموظفيف والمراجعيف.

2‚96

2‚23

4

يسبب لي البعد بيف مقر إقامتي ومكاف العمؿ التعب واإلرىاؽ.

2‚90

2‚27

5

يتوقؼ إتماـ عممي عمى الموارد واإلمكانات المطموبة.

2‚22

2‚03
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يتضح مف جدوؿ ( )25أف جميع فقرات المحور السابع المتعمقة بضغوط العمؿ في محور "البيئة
المادية" قد تراوحت بيف(  ،)3‚25-2‚22وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚20-2‚03حيث أف الفقرات التي
جاءت رتبتيا مف( )4-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرة التي جاءت رتبتيا مف( )5تندرج في
المستوى المنخفض؛ لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في "البيئة المادية" تتوافر بدرجة متوسطة ،ومنخفضة
في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف اإلدارييف.
ثانيا :النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الثاني
الذي ينص عمى"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0‚05≤αفي ضغوط
العمل بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من وجهة نظر الداريين تعزى إلى (النوع
االجتماعي ،والمؤهل الدراسي ،والوظيفة الحالية ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟"
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واستخداـ اختبار T-
 Testلمعرفة الفروؽ اإلحصائية لدرجة ضغوط العمؿ لإلدارييف؛ تبعاً لمتغير النوع االجتماعي،
والوظيفة الحالية ،واستخداـ تحميؿ التبايف اإلحادي  ANOVAلمعرفة الفروؽ اإلحصائية لدرجة
ضغوط العمؿ لإلدارييف؛ تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظات التعميمية .وتوضح
الجداوؿ رقـ ( )22 -26المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار(ت) ،وتحميؿ
التبايف اإلحادي ،لمعرفة الفروؽ اإلحصائية بيف أفراد العينة في محاور الدراسة عمى وفؽ المتغيرات
الديمغرافية النوع االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة  ،والمحافظة التعميمية.
تـ التعامؿ مع كؿ متغير عمى حدة بالشكؿ اآلتي:
 )1متغير النوع االجتماعي
يوضح جدوؿ ( )26لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار(ت) لتقديرات أفراد عينة
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الدراسة عمى محاور ،ومجموع المحاور السبعة الممثمة ألبعاد ضغوط العمؿ عمى وفؽ متغير النوع
االجتماعي(ذكر و أنثى).
جدول ()16
نتائج اختبار(ت)  T-Testلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى محاور الدراسة عمى وفق متغير النوع االجتماعي.
المحاور

قيمة

داللة

مستوى

األناث

الذكور
المتوسط

اإلنحراؼ المتوسط اإلنحراؼ (ت)

(ت)

الداللو

الحسابي

المعياري الحسابي المعياري

صراع الدور

2‚72

0‚72

2‚78

0‚62

0‚43-

0‚66

غير داؿ

غموض الدور

2‚80

0‚82

2‚98

0‚88

2‚06-

0‚29

غير داؿ

العبء الوظيفي

2‚89

0‚73

3‚26

0‚82

2‚73-

0‚08

غير داؿ

فرص النموالميني

2‚20

0‚60

2‚45

0‚63

2‚99-

0‚05

داؿ

العالقات في العمؿ

3‚25

2‚46

3‚62

0‚93

2‚25-

0‚22

غير داؿ

المصادر الفردية

2‚83

0‚70

3‚07

0‚72

2‚66-

0‚20

غير داؿ

البيئة المادية

2‚92

0‚86

2‚80

0‚92

0‚59

0‚56

غير داؿ

اإلجمالي

2‚79

0‚62

2‚96

0‚63

2‚38-

0‚27

غير داؿ

يتضح مف جدوؿ ( )26وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الذكور واإلناث في
تقديراتيـ لدرجة توافر ضغوط العمؿ بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف
في محور فرص النمو الميني ،حيث أف قيمة "ت" كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α
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≤ )0‚05تعزى إلى النوع ولصالح اإلناث؛ بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في بقية المحاور،
والمحور الكمي ،حيث أف قيمة "ت" لـ تكف دالة عند مستوى داللة()0‚05 ≥ α
 )2متغير الوظيفة الحالية
يوضح جدوؿ ( )27نتائج اختبار(ت)  ،T-Testلمعرفة الفروؽ في المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى محاور ،ومجموع المحاور السبعة الممثمة ألبعاد
ضغوط العمؿ عمى وفؽ متغير الوظيفة الحالية.
جدول ()17
نتائج اختبار(ت)  T-Testلمعرفة الفروق في درجة مصادر ضغوط العمل
لإلداريين عمى وفق متغير الوظيفة الحالية.
ويتضح مف جدوؿ ( )27عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات مدير دائرة ورئيس
القسـ في تقديراتيـ لدرجة توافر ضغوط العمؿ بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر

االمحاور

رئيس قسـ

مدير دائرة

المتوسط اإلنحراؼ المتوسط

الحسابي المعياري

اإلنحراؼ

الحسابي

المعياري

قيمة

داللة

مستوى

(ت)

(ت)

الداللو

صراع الدور

2‚52

0‚79

2‚76

0‚68

2‚85-

0‚07

غيرداؿ

غموض الدور

2‚85

0‚88

2‚82

0‚82

0‚27

0‚87

غيرداؿ

العبءالوظيفي

2‚80

0‚83

2‚96

0‚73

2‚05 -

0‚29

غير داؿ

فرص النمو الميني

2‚23

0‚65

2‚26

0‚60

2‚07-

0‚29

غير داؿ

العالقات في العمؿ

3‚27

2‚26

3‚33

2‚44

0‚57-

0‚57

غير داؿ

المصادر الفردية

2‚78

0‚84

2‚88

68

064‚-

0‚53

غير داؿ

البيئة المادية

2‚97

0‚87

2‚87

0‚87

0‚54

0‚59

غير داؿ

اإلجمالي

2‚73

0‚73

2‚83

0‚ 6

0‚72 -

0‚47

غير داؿ
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اإلدارييف في جميع المحاور حيث أف قيمة "ت" لـ تكف ذات دالة عند مستوى داللة (.)0‚05≤
 )3متغير المؤهل العممي
يوضح جدوؿ ( )28تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات المؤىؿ العممي
ألبعاد ضغوط العمؿ.
جدول()18
تحميل التباين الحادي لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى وفق المتغير المؤهل العممي.
المحاور
صراع الدور
غموض الدور
العبء الوظيفي
فرص النمو الميني
العالقات في العمؿ
المصادر الفردية
البيئة المادية
اإلجمالي

قيمة (ؼ)

داللة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

(ؼ)

الداللو

بيف المجموعات

0‚93

2

0‚46

0‚94

داخؿ المجموعات

92‚02
1‚6

284
2

0‚49
1‚81

داخؿ المجموعات

124‚84

184

1‚68

بيف المجموعات

1‚14

2

1‚17

داخؿ المجموعات

114‚56

184

1‚57

بيف المجموعات

1‚23

2

1‚12

داخؿ المجموعات

69‚36

184

1‚38

بيف المجموعات

7‚89

2

3‚94

داخؿ المجموعات

355‚23

184

2‚93

بيف المجموعات

2‚05

2

2‚03

داخؿ المجموعات

92‚32

184

0‚50

بيف المجموعات

0‚58

2

0‚29

داخؿ المجموعات

238‚63

184

0‚75

بيف المجموعات

0‚85

2

0‚42

داخؿ المجموعات

70‚68

184

0‚38

مصدر التبايف

بيف المجموعات

درجات متوسط

مجموع

2‚28

0‚39
0‚32

غير
داؿ

غير
داؿ

0‚23

0‚88

غير
داؿ

0‚32

0‚73

غير
داؿ

2‚04

0‚23

غير
داؿ

2‚07

0‚23

غير
داؿ

0‚39

0‚68

غير
داؿ

2‚20

0‚33

غير
داؿ

ويتضح مف جدوؿ ( )28عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع المحاور حيث أف قيمة
"ت" لـ تكف ذات دالة عند مستوى داللة (.)0‚05≤
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 )4متغير سنوات الخبرة
يوضح جدوؿ( )29تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات سنوات الخبرة
الثالثة.
جدول()19
تحميل التباين الحادي( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجموع محاور الدراسة عمى وفق متغير سنوات الخبرة.
مجموع

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

2

0‚54

2‚09

0‚49
2‚11

المحاور

مصدر التبايف

صراع الدور

بيف المجموعات

2‚08

داخؿ المجموعات

90‚86
4‚22

284
2

داخؿ المجموعات

122‚22

184

1‚66

بيف المجموعات

3‚15

2

1‚53

داخؿ المجموعات

111‚65

184

1‚55

بيف المجموعات

1‚64

2

1‚82

داخؿ المجموعات

67‚95

184

1‚47

بيف المجموعات

2‚53

2

2‚27

داخؿ المجموعات

360‚48

184

2‚96

بيف المجموعات

2‚32

2

2‚26

داخؿ المجموعات

92‚05

184

0‚49

بيف المجموعات

0‚62

2

0‚30

داخؿ المجموعات

238‚62

184

0‚75

بيف المجموعات

2‚84

2

0‚92

داخؿ المجموعات

69‚68

284

0‚38

غموض الدور
العبءالوظيفي
فرص النمو الميني
العالقات في العمؿ
المصادر الفردية
البيئة المادية
اإلجمالي

بيف المجموعات

قيمة (ؼ)

داللة

مستوى

0‚34

غير داؿ

3‚28
2‚76
2‚23
0‚65
2‚34
0‚40
2‚43

(ؼ)

0‚04
0‚07
0‚22
0‚52
0‚20
0‚67
0‚09

الداللو

داؿ
غير داؿ
غير داؿ
غير داؿ
غير داؿ
غير داؿ
غير داؿ

ويتضح مف جدوؿ( )29وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات سنوات الخبرة في الوظيفة
الحالية في تقديراتيـ لدرجة توافر ضغوط العمؿ بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر
اإلدارييف في محور"غموض الدور"؛ حيث أف قيمة ؼ= 3‚280دالة عند مستوى داللة()0‚05 ≤
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تعزى إلى سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية ،كما إنو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية
لبقية المحاور تعزى إلى سنوات الخبرة ،حيث أف قيمة (ؼ) كانت غير دالة عند مستوى داللة (≤
 .)0‚05ولمتحقؽ مف مصدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية ،وجدوؿ()20
يوضح ذلؾ

جدول ()20

اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات الخبرة لمحور غموض الدور.

المحاور

سنوات الخبرة

غموض الدور

أقؿ مف  5سنوات

المتوسط
الحسابي
2‚97

مف ( )20-5سنو

2‚64

اكثر مف  20سنوات

2‚85

أقؿ مف 5
سنوات

مف ()20-5
سنو
*

اكثر مف

20سنوات

*

*مصدر الفروؽ

نالحظ مف جدوؿ ( )20وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة

القصيرة (أقؿ مف 5سنوات) ،مقابؿ أفراد عينة الدراسة ذوي المتوسطة مف ( )20-5فتتوافر ضغوط

العمؿ الخاصة بمحور غموض الدور؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة القصيرة يروف أف ضغوط
العمؿ الخاصة بمحور غموض الدور تسود بدرجة أكبر مما يراه أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة
المتوسطة.

 )5متغير المحافظة التعميمية
يوضح جدوؿ ( )22تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات المحافظة

التعميمية.
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جدول()21
تحميل التباين الحادي( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجموع
محاور الدراسة عمى وفق متغير المحافظة التعميمية
المحاور

مصدر التبايف

صراع الدور

بيف المجموعات

غموض الدور
العبء الوظيفي
فرص النمو المهني
العالقات في العمل
المصادر الفردية
البيئة المادية
اإلجمالي

مجموع

المربعات
17‚23

درجات

الحرية
5

متوسط

المربعات
3‚45

داخؿ المجموعات

74‚71

181

1‚41

بيف المجموعات

19‚29

5

3‚86

داخؿ المجموعات

117‚15

181

1‚59

بيف المجموعات

31‚41

5

6‚18

داخؿ المجموعات

74‚31

181

1‚41

بيف المجموعات

8‚53

5

1‚71

داخؿ المجموعات

61‚16

181

1‚34

بيف المجموعات

54‚84

5

11‚97

داخؿ المجموعات

318‚17

181

1‚71

بيف المجموعات

22‚17

5

4‚43

داخؿ المجموعات

71‚19

181

1‚39

بيف المجموعات

15‚95

5

3‚19

داخؿ المجموعات

123‚27

181

1‚68

بيف المجموعات

20‚32

5

4‚16

داخؿ المجموعات

52‚22

181

1‚28

قيمة (ؼ) مستوى

المحسوبة
8‚35
6‚52

14‚82
5‚16
6‚44
11‚27
4‚68
14‚36

الداللة
1‚11
1‚11
1‚11
1‚11
1‚11
1‚11
1‚11
1‚11

يتضح مف جدوؿ( )22أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لجميع محاور واجمالي الدراسة تعزى
إلى المحافظة التعميمية ،حيث كانت قيـ (ؼ) دالة عند مستوى داللة ( .)0‚05≤ولمتحقؽ مف
مصدر ىذه الفروؽ ،تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية ،والجدوؿ(25أ25-ج) توضح ذلؾ.
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جدول(22أ)
اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات المحافظة التعميمية
في المحاور (صراع الدور وغموض الدور والعبء الوظيفي)
المديريات

المتوسط

الشرقية

الباطنة

التعميمية

الحسابي

جنوب

شماؿ

الشرقية جنوب

2‚87

الباطنة شماؿ

2‚08

مسقط

2‚80

*

البريمي

2‚73

*

الداخمية

2‚98

*

الظاىرة

2‚87

*

الشرقية جنوب

3‚03

*

الباطنة شماؿ

2‚26

مسقط

2‚92

*

البريمي

2‚86

*

الداخمية

3‚22

*

الظاىرة

2‚87

*

العبء

الشرقية جنوب

3‚02

*

الوظيفي

الباطنة شماؿ

2‚26

المحاور
صراع الدور

غموض
الدور

مسقط

البريمي

الداخمية

الظاىرة

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مسقط

2‚95

*

*

البريمي

2‚85

*

*

الداخمية

3‚45

الظاىرة

3‚25

*

*

*
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*

*

*

*

*

جدول(22ب)
تابع اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات المحافظة التعميمية في المحاور
(فرص النمو والعالقات في العمل والمصادر الفردية).
المديريات

المتوسط

الشرقية

الباطنة

التعميمية

الحسابي

جنوب

شماؿ

فرص

الشرقية جنوب

2‚33

النمو

الباطنة شماؿ

2‚58

مسقط

2‚37

البريمي

2‚05

الداخمية

2‚49

*

الظاىرة

2‚26

*

الشرقية جنوب

3‚68

*

الباطنة شماؿ

2‚28

مسقط

3‚56

*

البريمي

3‚06

*

الداخمية

3‚89

*

الظاىرة

3‚22

*

الشرقية جنوب

3‚68

*

الباطنة شماؿ

2‚24

مسقط

2‚94

*

البريمي

3‚04

*

الداخمية

3‚08

*

الظاىرة

2‚92

*

المحاور

الميني

العالقات

في العمؿ

المصادر
الفردية

مسقط

البريمي

الداخمية

الظاىرة

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
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*

*

*

*

*

*

جدول(22ج)
تابع اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات المحافظة التعميمية
في محور البيئة المادية واجمالي الدراسة
المحاور
البيئة
المادية

اإلجمالي

المديريات

المتوسط

الشرقية

الباطنة

التعميمية

الحسابي

جنوب

شماؿ

الشرقية جنوب

3‚04

الباطنة شماؿ

2‚29

مسقط

2‚85

*

البريمي

3‚25

*

الداخمية

32‚09

*

الظاىرة

2‚99

*

الشرقية جنوب

3‚04

*

الباطنة شماؿ

2‚29

مسقط

2‚85

*

البريمي

3‚25

*

الداخمية

3‚09

*

الظاىرة

2‚99

*

مسقط

البريمي

الداخمية

الظاىرة

*
*

*

*

*

*مصدر الفروؽ.
يتبيف الجداوؿ(22أ22-ج) اآلتي:
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*

*

*

*

*
*

*

*

 -1وجود فروؽ لصالح كؿ مف الشرقية جنوب ومسقط والبريمي والداخمية والظاىرة مقابؿ الباطنة شماؿ؛
لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور ضغوط العمؿ الخاصة بصراع الدور ،وغموض الدور،
والعبء الوظيفي ،والعالقات في العمؿ ،والمصادر الفردية ،والبيئة المادية ،واجمالي محاور ضغوط
العمؿ تتوافر في مديريات الشرقية جنوب ،ومسقط ،والبريمي ،والداخمية ،والظاىرة ،أكثر مف محافظة
الباطنة شماؿ.
 -2وجود فروؽ لصالح الداخمية مقابؿ جنوب الشرقية ،ومسقط ،والبريمي؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف
أف محاور ضغوط العمؿ الخاصة بالعبء الوظيفي تتوافر في الداخمية جنوب أكثر مف محافظة
جنوب الشرقية ،ومسقط ،والبريمي.
 -3وجود فروؽ لصالح كؿ مف الشرقية جنوب ،ومسقط ،والداخمية ،والظاىرة مقابؿ الباطنة شماؿ؛ لذا فإف
أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور ضغوط العمؿ الخاصة بمحور فرص النمو الميني تتوافر في
مديريات الشرقية جنوب ،ومسقط ،والداخمية ،والظاىرة أكثر مف محافظة الباطنة شماؿ.
 -4وجود فروؽ لصالح الداخمية مقابؿ البريمي؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور ضغوط العمؿ
الخاصة بفرص النمو الميني ،والعالقات في العمؿ ،واجمالي محاور ضغوط العمؿ تتوافر في محافظة
الداخمية أكثر مف محافظة البريمي.
 -5وجود فروؽ لصالح الداخمية مقابؿ كؿ مف البريمي ،والظاىرة؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف
محاور ضغوط العمؿ الخاصة بالعالقات في العمؿ تتوافر في محافظة الداخمية أكثر مف محافظة
البريمي.

111

ثالثاً:عرض النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الثالث
الذي ينص عمى "ما درجة الحراك المهني بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من
وجهة نظر الداريين في المديريات؟"
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لكؿ فقرة مف
فقرات الدراسة تبعاً لممحور الذي أدرجت تحتو الفقرة .وتوضح الجداوؿ ( )27-23المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لدرجة الحراؾ الميني بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ
بسمطنة عماف مف وجية نظر اإلدارييف.
جدول () 23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى المحاور
الرئيسية لمحراك المهني مرتبة تنازلياً عمى وفق قيمة الوسط الحسابي
الرتبو

المحاور

المتوسط الحسابي اإلنحراؼ المعياري

2

العوامؿ الشخصية

2‚90

0‚84

2

العوامؿ االجتماعية

2‚64

0‚72

3

العوامؿ االقتصادية

2‚52

0‚84

4

العوامؿ الثقافية

2‚23

0‚64

2‚60

0‚64

مجموع المحاور
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يتضح مف جدوؿ ( )23بأف المتوسطات الحسابية لممحاور األربعة المتعمقة بدرجة توافر الحراؾ
الميني لدى اإلدارييف بمديريات التربية والتعميـ في سمطنة عماف قد تراوحت بيف ( ،)2‚60-2‚90كما
أف 'العوامؿ الشخصية" ىو أكبر المحاور مف حيث درجة توافر الحراؾ الميني بمتوسط حسابي
( ،)2‚90وانحراؼ معياري( )0‚84وبدرجة متوسطة ،يميو محور "العوامؿ االجتماعية" بمتوسط
حسابي( ،)2‚64وانحراؼ معياري( )0‚72وبدرجة متوسطة أيضا؛ يميو محور 'العوامؿ االقتصادية"
بمتوسط حسابي( ،)2‚52وانحراؼ معياري( )0‚84وبدرجة متوسطة أيضا؛ يميو محور "العوامؿ
الثقافية" بمتوسط حسابي( ،)2‚24وانحراؼ معياري( )0‚64وبدرجة منخفضة .وفي المستوى العاـ فإف
درجة توافر الحراؾ الميني بسمطنة عماف متوسطة في جميع المحاور األربعة ،حيث بمغ المتوسط
الحسابي لجميع المحاور( ،)2‚60وانحراؼ معياري(.)0‚64
ولمعرفو أىـ الفقرات لكؿ محور ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لكؿ
عبارة مف فقرات المحاور األربعة بشكؿ مستقؿ كما ىو موضح فيما يأتي:
المحور الول :العوامل االجتماعية
يوضح جدوؿ ( )24المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لمفقرات المكونة لممحور
األوؿ "العوامؿ االجتماعية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
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جدول()24
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفرادعينة
الدراسة عمى فقرات المحورالول" :العوامل االجتماعية"
الرتبة

المتوسط االنحراؼ

الفقرات

الحسابي المعياري

2

ال يمنحني العمؿ الحالي مكانة اجتماعية متميزة.

3‚20

2‚23

2

يجعمني التعرض لإلحراج "الوساطة والتدخالت األخرى في 3‚02

2‚05

وظيفتي الحالية إلى الرغبة بوظيفة أخرى بالمحافظة.
3

أود االنتقاؿ لوظيفة أخرى قريبة مف مقر سكني رغبة في 2‚72

2‚26

االستقرار العائمي.
4

يؤدي حصولي عمى وظيفة قيادية أعمى إلى تحقيؽ مكانة 2‚50

2‚44

اجتماعية عالية داخؿ المجتمع.
5

تتيح لي الوظيفة التي أسعى إلييا بالمحافظة فرصة تكويف 2‚25

0‚98

صداقات وعالقات اجتماعية مع اآلخريف.
6

أسعى لمحصوؿ عمى مسمى وظيفي أعمى بالرغـ مف مياـ 2‚22

0‚98

ومسؤوليات الوظيفة.
يتضح مف جدوؿ ( )24أف جميع فقرات المحور األوؿ المتعمقة بالحراؾ الميني في محور
"العوامؿ االجتماعية" قد تراوحت بيف ( ،)3‚20-2‚22وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚23-0‚98حيث أف
الفقرات التي جاءت رتبتيا مف( )4-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرات التي جاءت رتبتيا مف
( )6-5تندرج في المستوى المنخفض؛ لذا فإف درجة الحراؾ الميني في محور "العوامؿ االجتماعية"
تتوافر بدرجة متوسطة ،ومنخفضة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف
اإلدارييف.
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المحور الثاني :العوامل الثقافية
يوضح جدوؿ ( )25المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لمفقرات المكونة لممحور

الثاني "العوامؿ الثقافية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

جدول()25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفرادعينة الدراسة
عمى فقرات المحور الثاني "العوامل االثقافية"
المتوسط

الرتبة

الفقرات

2

أحرص دائما عمى التنافس مف أجؿ وظيفة أفضؿ بالمديرية.

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

ُيعد الحصوؿ عمى مؤىؿ عممي ٍ
عاؿ أىـ عنصر النتقالي
لوظيفة أفضؿ.

2‚44

2‚04

2‚44

2‚02

3

تُعد الفرص التدريبية المتاحة في الوظائؼ األخرى بالمديرية
عامال ميما لالنتقاؿ إلييا.

2‚34

0‚95

4

يمنحني المؤىؿ العممي الحالي فرصة لمحصوؿ عمى وظيفة

2‚28

2‚06

2

أفضؿ خارج المديرية.
5

تتيح لي الوظيفة األعمى بالمديرية فرصة المشاركة في

2‚05

0‚80

المؤتمرات والندوات المختمفة.
6

يساعد ارتفاع المستوى التعميمي عمى تحسيف مركزي الميني.

2‚98

0‚85

يتضح مف جدوؿ ( )25أف جميع فقرات المحور الثاني المتعمقة بالحراؾ الميني في محور
"العوامؿ الثقافية" قد تراوحت بيف ( ،)2‚44-2‚98وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚04-0‚85حيث أف
الفقرات التي جاءت رتبتيا مف( )3-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرة التي جاءت رتبتيا مف )-4
 )6تندرج في المستوى المتدني؛ لذا فإف درجة الحراؾ المينيفي محور "العوامؿ الثقافية" تتوافر بدرجة
متوسطة ومنخفضة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف اإلدارييف.
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المحور الثالث :العوامل االقتصادية
يوضح جدوؿ ( )26المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لمفقرات المكونة لممحور
الثالث "العوامؿ االقتصادية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول()26
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والهميةالنسبية (والرتبة) لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى عبارات المحور الثالث "العوامل االقتصادية"
المتوسط

االنحراؼ

الرتبة

الفقرات

2

أتمتع بإجازات محددة ال تتناسب مع ظروفي ،لذا أفكر لالنتقاؿ

3‚28

2

ُيعد الحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ بالمديرية مطمبا أساسياً
لتحسيف ظروفي المادية.

2‚59

2‚27

3

ال يتناسب الراتب مع الجيد الذي أبذلو ،لذا أفكر في وظيفة

2‚54

2‚20

4

تُعد المزايا المادية ىدفا لمحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ بالمديرية.
سأنتقؿ مف الوظيفة الحالية في حالة توفر وظيفة أخرى براتب

2‚37

2‚23

2‚85

2‚00

5

لوظيفة أخرى بالمديرية.

أخرى بالمديرية.

الحسابي

المعياري
2‚08

ومميزات أفضؿ.
يتضح مف جدوؿ ( )26أف جميع فقرات المحور الثالث المتعمقة بالحراؾ الميني في محور
"العوامؿ االقتصادية" قد تراوحت بيف ( ،)3‚28-2‚85وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚08-2‚00حيث أف
الفقرات التي جاءت رتبتيا مف( )4-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرة التي جاءت رتبتيا مف ()5
تندرج في المستوى المنخفض؛ لذا فإف درجة الحراؾ الميني في محور "العوامؿ االقتصادية" تتوافر
بدرجة متوسطة ومنخفضة في مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف
اإلدارييف.
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المحور الرابع :العوامل الشخصية
يوضح جدوؿ ( )27المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتبة لمفقرات المكونة لممحور
الرابع "العوامؿ الشخصية" مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
جدول ()27
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والهميةالنسبية (والرتبة) لتقديرات أفرادعينة
الدراسة عمى عبارات المحور الرابع "العوامل الشخصية"
الرتبة

الفقرات

2

ال تمنحني الوظيفة الحالية اإلحساس بالثقة والطمأنينة

2

ُّ
أفضؿ االنتقاؿ
تعد المسؤوليات ومياـ والوظيفة الحالية كثيرة ،لذا
إلى وظيفة أقؿ عبئاً بالمديرية.

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

3‚44

2‚09

3‚29

2‚23

3

أقضي فترات طويمة في إنجاز العمؿ ،لذا أفكر في االنتقاؿ لوظيفة

3‚26

2‚22

4

أعد عممي الحالي مؤقتاً ،والبد مف االنتقاؿ لوظيفة أخرى ترضي

3‚02

2‚24

5

يغمب عمى وظيفتي الحالية التكرار الممؿ ،لذلؾ أسعى لالنتقاؿ

أخرى.

طموحي.

2‚94

2‚23

لوظيفة أخرى أكثر حيوية بالمديرية.
6

لف أتردد في ترؾ وظيفتي الحالية في حالة حصولي عمى وظيفة

2‚64

2‚24

7

أفكر في البحث عف وظيفة تميد لي الطريؽ لموصوؿ لوظيفة قيادية

2‚58

2‚26

أخرى بالمديرية.
أعمى.

8

تستحؽ القدرات والميارات التي أمتمكيا وظيفة أفضؿ مف وظيفتي

2‚23

‚98

الحالية.

يتضح مف جدوؿ ( )27أف جميع فقرات المحور الرابع المتعمقة بالحراؾ الميني في محور "العوامؿ
الشخصية" قد تراوحت بيف ( ،)3‚44-3‚23وانحراؼ معياري بيف ( ،)2‚09-0‚98حيث أف الفقرات
التي جاءت رتبتيا مف( )7-2تندرج في المستوى المتوسط ،والفقرة التي جاءت رتبتيا مف ( )8تندرج
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في المستوى المتدني؛ لذا فإف درجة الحراؾ الميني في محور "العوامؿ الشخصية" تتوافر بدرجة
متوسطة ومنخفضةفي مديريات التربية والتعميـ مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة مف اإلدارييف.
رابعاً :النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الرابع
الذي ينص عمى"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0‚05≤αفي الحراك
المهني بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان تعزى إلى (النوع االجتماعي ،والمؤهل
الدراسي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟"
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واستخداـ اختبار T-
 Testلمعرفة الفروؽ اإلحصائية لدرجة ضغوط العمؿ لإلدارييف عمى وفؽ المتغير النوع االجتماعي،
والوظيفة الحالية ،واستخداـ تحميؿ التبايف اإلحادي ) (ANOVAلمعرفة الفروؽ اإلحصائية لدرجة
ضغوط العمؿ لإلدارييف عمى وفؽ المتغيرات المؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والمحافظات التعميمية.
وتوضح الجداوؿ رقـ( )35-28المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار(ت)،
وتحميؿ التبايف اإلحادي ،لمعرفة الفروؽ اإلحصائية بيف أفراد العينة في محاور الدراسة عمى وفؽ
المتغيرات الديمغرافية النوع االجتماعي ،والوظيفة الحالية ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة في الوظيفة
الحالية ،والمحافظة التعميمية.
وتـ التعامؿ مع كؿ متغير عمى حدة بالشكؿ اآلتي:
 )1متغير النوع االجتماعي
يوضح جدوؿ ( )28المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار(ت) لتقديرات
أفراد عينة الدراسة عمى محاور ومجموع المحاور األربعة الممثمة ألبعاد الحراؾ الميني عمى وفؽ
متغير النوع االجتماعي(ذكر و أنثى).
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جدول رقم()28
نتائج اختبار(ت)  T-Testلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة عمى
مجموع محاور الدراسة عمى وفق متغير النوع االجتماعي.
المحاور

الذكور
المتوسط

األناث

اإلنحراؼ

الحسابي

المعياري

قيمة

المتوسط اإلنحراؼ (ت)

داللة
(ت)

مستوى

الداللو

الحسابي المعياري

العوامؿ االجتماعية

2‚62

0‚70

2‚83

0‚72

2‚45 -

0‚25

غير داؿ

العوامؿ الثقافية

2‚2

0‚62

2‚49

0‚72

2‚22 -

0‚03

داؿ

العوامؿ االقتصادية

2‚46

0‚82

2‚82

0‚93

2‚46 -

0‚05

داؿ

العوامؿ الشخصية

2‚84

0‚82

3‚26

0‚88

2‚45 -

0‚02

داؿ

مجموع المحاور

2‚55

0‚62

2‚88

0‚72

2‚48 -

0‚02

داؿ

يتضح مف جدوؿ ( )28أنو عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الذكور واإلناث
في تقديراتيـ لدرجة توافر الحراؾ الميني بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر
اإلدارييف في محور"العوامؿ االجتماعية" ،حيث أف قيمة "ت" لـ تكف دالة عند مستوى داللة
()0‚05≤؛ بينما يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0‚05≤في إجمالي
المحاور ،وبقية المحاور تعزى إلى النوع االجتماعي ولصالح اإلناث.
 )2متغير الوظيفة الحالية
يوضح جدوؿ ( )29المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ونتائج اختبار(ت) لتقديرات أفراد
عينة الدراسة عمى محاور ،ومجموع المحاور األربعة الممثمة ألبعاد الحراؾ الميني عمى وفؽ متغير
الوظيفة الحالية(مدير دائرة ورئيس قسـ).
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جدول ()29
نتائج اختبار(ت)  T-Testلمعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات افراد عينة الدراسة
عمى مجموع محاور الدراسة عمى وفق متغير الوظيفة الحالية.
المحاور

مدير دائرة
المتوسط

الحسابي

رئيس قسـ
اإلنحراؼ المتوسط

المعياري الحسابي

قيمة

اإلنحراؼ (ت)

داللة
(ت)

مستوى

الداللو

المعياري

العوامؿ االجتماعية

2‚78

0‚82

2‚62

0‚68

2‚26

 0‚25غير داؿ

العوامؿ الثقافية

2‚39

0‚70

2‚22

0‚62

2‚42

 0‚26غير داؿ

العوامؿ االقتصادية

2‚47

0‚93

2‚52

0‚83

0‚27

 0‚79غير داؿ

العوامؿ الشخصية

2‚78

0‚92

2‚92

0‚83

0‚86

 0‚39غير داؿ

اإلجمالي

2‚62

0‚76

2‚60

0‚62

0‚28

 0‚85غير داؿ

يتضح مف جدوؿ ( )29أنو عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات مدير دائرة
ورئيس القسـ في تقديراتيـ لدرجة توافر الحراؾ الميني بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف
وجية نظر اإلدارييف في جميع المحاور ،حيث أف قيمة "ت" لـ تكف ذات دالة عند مستوى داللة
(.)0‚05≤
 )3متغير المؤهل العممي
يوضح جدوؿ ( )30تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات المؤىؿ العممي.

119

جدول()30
تحميل التباين الحادي ( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى
مجموع محاور الدراسة عمى وفق متغير المؤهل العممي.
المحاور

مصدر التبايف

العوامؿ

بيف المجموعات

االجتماعية

الثقافية

االقتصادية

1‚15

2

74‚78

184

4‚41

2

128‚11

184

1‚17

2

داخؿ المجموعات

131‚65

184

بيف المجموعات

2‚26

2

74‚15

184

بيف المجموعات

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات

العوامؿ
الشخصية
اإلجمالي

4‚23

2

2‚22

4‚40

88‚78

داخؿ المجموعات
العوامؿ

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة
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داخؿ المجموعات
العوامؿ

مجموع

درجات متوسط

بيف المجموعات

داخؿ المجموعات

قيمة (ؼ)

داللة

مستوى

(ؼ)

الداللو

0‚02

داؿ

0‚48
1‚52

2‚29

0‚28

داؿ

1‚41

2‚2

غير

3‚26

0‚04

داؿ

1‚71

1‚59

0‚83

0‚44

1‚71
2‚08
1‚41

2‚68

0‚07

غير
داؿ
غير
داؿ

ويتضح مف جدوؿ ( )30وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات عمى وفؽ متغير
المؤىؿ العممي في تقديراتيـ لدرجة توافر الحراؾ الميني بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف
وجية نظر اإلدارييف في محوري العوامؿ االجتماعية واالقتصادية؛ حيث أف قيمة "ت" ذات دالة
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إحصائية عند مستوى داللة ( .)0‚05≤ولمتحقؽ مف مصدر ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ()LSD
لممقارنات البعدية ،والجدوؿ ( )32يوضح ذلؾ.
جدول()31
اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات
المؤهل العممي لممحورين الول والثالث

المحاور
العوامؿ االجتماعية

العوامؿ االقتصادية

سنوات الخبرة

المتوسط
الحسابي

دبموـ

2‚79

بكالوريوس

2‚55

ماجستير فأعمى

2‚92

دبموـ

2‚73

بكالوريوس

2‚42

ماجستير فأعمى

2‚75

دبموـ

بكالوريوس

ماجستير
فأعمى
*

*
*
*

* مصدر الفروؽ.
نالحظ مف جدوؿ ( )32وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح أفراد عينة الدراسة
ذويمؤىؿ(الماجستير فأعمى) مقابؿ أفراد عينة الدراسة مؤىؿ (البكالوريوس) فيتوافر الحراؾ الميني
الخاصة بمحوري العوامؿ االجتماعية واالقتصادية؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة ذوي مؤىؿ(الماجستير
فأعمى) يروف أف الحراؾ الميني الخاصة بمحوري العوامؿ االجتماعية ،واالقتصادية تسود بدرجة أكبر
ممايراه أفراد عينة الدراسة ذوي مؤىؿ (البكالوريوس).
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 )4متغير سنوات الخبرة
يوضح الجدوؿ رقـ ( )32تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات سنوات الخبرة
الثالثة.
جدول()32
تحميل التباين الحادي ( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجموع
محاور الدراسة عمى وفق متغير سنوات الخبرة.
المحاور
مصدر التبايف
العوامؿ
االجتماعية
العوامؿ
الثقافية
العوامؿ
االقتصادية
العوامؿ
الشخصية
اإلجمالي

بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات
بيف المجموعات
داخؿ المجموعات

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2‚72

2

0‚86

92‚30

284

0‚50

3‚46

2

1‚73

72‚37

184

1‚39

1‚61

2

1‚81

131‚89

184

1‚71

1‚53

2

1‚76

131‚31

184

1‚71

2‚82

2

0‚92

74‚40

184

0‚40

قيمة (ؼ)

داللة

مستوى

المحسوبة

(ؼ)

الداللو

2‚74

4‚39

2‚23

2‚08

2‚24

0‚28

0‚02

0‚32

0‚34

0‚22

غير داؿ

داؿ

غير داؿ

غير داؿ

غير داؿ

يتضح مف جدوؿ( )32أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لممحور األوؿ والثالث ،والمحور
الرابع تعزى إلى سنوات الخبرة؛ حيث كانت قيـ (ؼ)غير دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05≤كما
يتضح مف جدوؿ ( )32أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائيو لممحور الثاني تعزى إلى سنوات الخبرة؛
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حيث كانت قيمة (ؼ=  )4‚39دالة عند مستوى داللة ( .)0.05≤ولمتحقؽ مف مصدر ىذه الفروؽ
لممحور الثاني ،تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية ،وجدوؿ( )38يوضح ذلؾ.
جدول ()33
اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات
سنوات الخبرة لمحور العوامل الثقافية
المتوسط

أقؿ مف

مف ()20-5

اكثر مف

الحسابي

5سنوات

سنو

20سنوات

المحاور

سنوات الخبرة

العوامؿ الثقافية

أقؿ مف  5سنوات

2‚35

مف ( )20-5سنو

2‚07

اكثر مف  20سنوات

2‚50

*
*

*مصدر الفروؽ

يتضح مف جدوؿ ( )33وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة

القصيرة (أقؿ مف  5سنوات) مقابؿ أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة المتوسطة مف ( )20-5فيتوافر
الحراؾ الميني الخاصة بمحور العوامؿ الثقافية؛ لذا فإف أف ارد عينة الدراسة ذوي الخبرة القصيرة يروف
أف الحراؾ الميني الخاصة بمحور العوامؿ الثقافية تسود بدرجة أكبر مما يراه أفراد عينة الدراسة ذوي
الخبرة المتوسطة.
 )5متغير المحافظة التعميمية
يوضح جدوؿ ( )34تحميؿ التبايف األحادي ( )ANOVAلممقارنة بيف مجموعات المحافظة
التعميمية
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جدول()34
تحميل التباين الحادي ( )ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجموع
محاور الدراسة عمى وفق متغير المحافظة التعميمية
مجموع

درجات

متوسط

المحاور

مصدر التبايف

العوامؿ

بيف المجموعات

28‚50

داخؿ المجموعات

74‚53

282

3‚77

5

0‚75

داخؿ المجموعات

72‚06

282

0‚40

بيف المجموعات

23‚45

5

2‚69

داخؿ المجموعات

229‚04

282

0‚66

بيف المجموعات

28‚05

5

3‚62

داخؿ المجموعات

223‚77

282

0‚63

بيف المجموعات

22‚03

5

2‚40

داخؿ المجموعات

64‚28

282

0‚35

االجتماعية

العوامؿ الثقافية بيف المجموعات

العوامؿ

االقتصادية

العوامؿ
الشخصية
اإلجمالي

المربعات

المربعات

الحرية
5

3‚70
0‚42

قيمة (ؼ) مستوى

المحسوبة
8‚99

1‚89

4‚19

5‚74

6‚78

الداللة

1‚11

1‚11

1‚11

1‚11

1‚11

يتضح مف جدوؿ( )34وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممحوراألوؿ تعزى إلى المحافظة
التعميمية ،حيث كانت قيـ (ؼ= )8‚99دالة عند مستوى داللة()0.05≤؛ كما أنو يتضح عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية لممحور الثاني تعزى إلى سنوات المحافظة التعميمة حيث كانت قيمة (ؼ=
 )2‚89غير دالة عند مستوى داللة دالة عند مستوى داللة()0.05≤؛ كما أنو توجد فروؽ ذات داللة
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إحصائية لممحور الثالث تعزى إلى المحافظة التعميمية ،حيث كانت قيـ (ؼ= )4‚09دالة عند مستوى
داللة()0.05≤؛ كما أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لممحور الرابع تعزى إلى المحافظة
التعميمية  ،حيث كانت قيـ (ؼ= )5‚74دالة عند مستوى داللة()0.05≤؛ كما أنو توجد فروؽ ذات
داللة إحصائية إلجمالي األداة تعزى إلى المحافظة التعميمية ،حيث كانت قيـ (ؼ= )6‚78دالة عند
مستوى داللة( .)0.05≤ولمتحقؽ مف مصدر ىذه الفروؽ ،تـ استخداـ اختبار ( )LSDلممقارنات
البعدية ،والجداوؿ(35أ35 -ب) توضح ذلؾ.
جدول( 35أ)

اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات المحافظة التعميمية
لمحاور العوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية)
المحاور
العوامؿ االجتماعية

العوامؿ االقتصادية

المديريات

المتوسط

الشرقية جنوب

2‚85

الباطنة شماؿ

2‚00

مسقط

2‚65

*

البريمي

2‚68

*

الداخمية

2‚96

*

الظاىرة

2‚72

*

الشرقية جنوب

2‚62

*

الباطنة شماؿ

2‚05

مسقط

2‚72

البريمي

2‚24

الداخمية

2‚83

*

الظاىرة

2‚50

*

التعميمية

الحسابي

الشرقية

جنوب

الباطنة

شماؿ

مسقط

البريمي

الداخمية

الظاىرة

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
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*

*
*

*

*

جدول(35ب)
تابع اختبار ( )LSDلممقارنات البعدية لمفروق بين مجموعات المحافظة
التعميمية لمحاور العوامل الشخصية واجمالي الدراسة
المديريات

المتوسط

الشرقية

الباطنة

التعميمية

الحسابي

جنوب

شماؿ

العوامؿ

الشرقية جنوب

2‚92

الشخصية

الباطنة شماؿ

2‚32

مسقط

3‚20

*

البريمي

2‚78

*

الداخمية

3‚22

*

الظاىرة

2‚99

*

الشرقية جنوب

2‚68

*

الباطنة شماؿ

2‚22

مسقط

2‚75

*

البريمي

2‚49

*

الداخمية

2‚89

*

الظاىرة

2‚65

*

المحاور

اإلجمالي

مسقط

البريمي

الداخمية

الظاىرة

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

* مصدر الفروؽ.
يتضح مف الجدوؿ(35أ35-ب) اآلتي:
 -2وجود فروؽ لصالح كؿ مف الشرقية جنوب ،ومسقط ،والبريمي ،والداخمية ،والظاىرة ،واجمالي
محاور الحراؾ الميني مقابؿ الباطنة شماؿ؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور الحراؾ الميني
الخاصة العوامؿ االجتماعية ،والعوامؿ الشخصية ،واجمالي محاور الحراؾ الميني تتوافر في مديريات
الشرقية جنوب ،ومسقط ،والبريمي ،والداخمية ،والظاىرة أكثر مف محافظة الباطنة شماؿ.
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 -2وجود فروؽ لصالح جنوب الشرقية ،ومسقط ،والداخمية ،والظاىرة مقابؿ شماؿ الباطنة؛ لذا فإف
أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور الحراؾ الميني الخاصة بالعوامؿ االقتصادية تتوافر في محافظات
الشرقية جنوب ،ومسقط ،والداخمية ،والظاىرة أكثر مف شماؿ الباطنة.
 -3وجود فروؽ لصالح الداخمية مقابؿ البريمي؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور الحراؾ
الميني الخاصة بالعوامؿ االقتصادية ،والشخصية ،واجمالي محاور الحراؾ الميني تتوافر في الداخمية
أكثر مف البريمي.
 -4وجود فروؽ لصالح مسقط مقابؿ البريمي؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف أف محاور الحراؾ
الميني الخاصة بالعوامؿ االقتصادية تتوافر في مسقط أكثر مف البريمي.
خامساً :النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الخامس
الذي ينص عمى ":هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل والحراك
المهني بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من وجهة نظر الداريين ؟"
لإلجابة عمى السؤاؿ لمتعرؼ إلى مدى وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف ضغوط العمؿ
والحراؾ الميني لدى اإلدارييف بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف ،تـ استخراج معامؿ
اإلرتباط بيرسوف بيف مجموع ضغوط العمؿ ،ومجموع الحراؾ الميني.
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جدول ()36
معامل االرتباط بين ضغوط العمل والحراك المهني
الحراؾ الميني

ضغوط العمؿ

**0‚635

2

00‚00
287

ضغوط العمؿ

287

2

**0‚635

287

287

00‚00

مستوى الداللة

العدد

الحراؾ الميني

مستوى الداللة
العدد

ويتضح مف جدوؿ( )36أف معامؿ االرتباط بيرسوف بمغت قيمتو ()0‚63؛ لذا فإنو توجد عالقة طردية
موجبة بيف ضغوط العمؿ والحراؾ الميني بمديريات التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر
اإلدارييف.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،ومف ثـ تقديـ التوصيات بناء عمى
نتائجيا ،وتـ مناقشة نتائج الدراسة في ضوء ترتيب أسئمتيا والنتائج التي توصمت إلييا ،وفيما يأتي
عرض النتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة:
أوال  :مناقشة النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الول.
الذي ينص عمى" ما درجة ضغوط العمل بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من وجهة
نظر الداريين في المديريات؟"
ونالحظ أف المتوسطات الحسابيو لممحاور السبعة المتعمقة بضغوط العمؿ لدى اإلدارييف جاءت
بدرجة متوسطة ،حيث أف ىذه المتوسطات لممحاور قمت عف( ،)3‚50وأف بعض األبعاد شكمت
مستوى متوسطاً لضغوط العمؿ وقد جاءت مرتبة تنازلياً كما يأتي :العالقات في العمؿ ،والعبء
الوظيفي ،والبيئة المادية ،والمصادر الفردية ،وغموض الدور وصراع الدور ،أما فرص النمو الميني
فيي تشكؿ مصادر منخفضة لضغوط العمؿ ،وىذا يشير إلى أف مدى تأثير العالقات في العمؿ عمى
إنتاجية الفرد ،وقد يعزى أيضا إلى األعباء الوظيفية التي تقع عمى عاتؽ اإلدارييف ،باإلضافة إلى
أعباء إضافيو ليـ ،وقد اتفقت ىذه
ارتباط ىذه المديريات بعدد كبير مف المدارس التابعة ليا مما يشكؿ
ً
الدراسة مع دراسة الزعبي وحجازي ( )2008ودراسة خميفات والمطارنة ( )2020ودراسة القريشي
( ،)2020مف حيث وجود مستوى عاـ متوسط في ضغوط العمؿ.
وستتناوؿ الباحثة مناقشة نتائج جميع المحاور المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ بشكؿ مستقؿ ٌكالً عمى حده.
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المحور الول :صراع الدور
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" صراع الدور" أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ()2‚72
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور يأتي في المرتبة السادسة مف حيث درجة ضغوط العمؿ
بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظر.
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2تفتقر األعماؿ التي أنجزىا إلى الدقة مف وجية نظر التنظيـ" جاءت
أعمى الفقرات بمتوسط حسابي ( ،)3‚39وانحراؼ معياري( ،)2‚25يرجع السبب في ذلؾ لكثرة األعماؿ
المنوطة بيـ ،وما يتطمب ذلؾ مف سرعة في إنجاز العمؿ ،إضافة إلى قمة العامميف مقابؿ األعماؿ
المطموب تنفيذىا في مكاف العمؿ ،كما يعزى ذلؾ إلى عدـ وجود آلية واضحة ومتبعة في إنجاز
األعماؿ.
وجاءت الفقرة رقـ ( " )2تتعارض التعميمات والتعاميـ الواردة في مجاؿ العمؿ مع متطمبات العمؿ
الحالية" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )2‚85وانحراؼ معياري( ،)2‚06وىذا يشير إلى أف ىناؾ
تعارضاً بيف التعميمات والتعاميـ الواردة في مجاؿ العمؿ مع متطمبات العمؿ الحالية مف وجية نظر
اإلدارييف ،ويعزى ذلؾ إلى أف التعاميـ والتعميمات ال تواكب مستجدات العمؿ الحالية ،وأف المسؤوؿ
المباشر ليس باستطاعتو إصدار أي تعميـ إال في حدود صالحيتو فقط كوف النظاـ الحالي مركزياً.
والفقرة رقـ (" )3يشكؿ لي التوفيؽ بيف مطالب مديري المدارس ومديريات التربية صعوبة في أنجاز
العمؿ" جاءت في المرتبة الثالث بمتوسط حسابي( ،)2‚85وانحراؼ معياري( ،)2‚20وىذا يعني أف
الصعوبة في التوفيؽ بيف مطالب مديري المدارس ،والمسؤوليف بالمديرية جاءت بدرجة متوسطة مف
وجية نظر بعض اإلدارييف ،ويرجع ذلؾ إلى وجود وعي باألنظمة المتبعة في إنجاز األعماؿ لدى
العامميف سواء بالمدارس أو المديريات ولكف ليس بالمستوى الكبير.
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وجاءت الفقرة رقـ ( " )6أرى أف المحافظة عمى المركز منطمؽ تعامؿ اإلدارييف في العمؿ" في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2‚35وانحراؼ معياري( ،)2‚04وىذا يدؿ عمى أف معظـ العامميف ال
يتعامموف عمى أساس الوظيفو أو المكانو في العمؿ ،ولكف يتـ التعامؿ عمى أساس تحقيؽ المصمحة
العامة وانجاز ما ينبغي إنجازة مف أعماؿ لخدمة العممية التعميمية.
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الشامات( ،)2006ودراسة الكساسبة( )2004في أف
محور"صراع الدور" كاف متوسط المستوى ،واختمفت مع نتائج دراسة المعشر( )2002الذي كاف
صراع الدور عالي المستوى لدى أفراد العينة.
المحور الثاني :غموض الدور
أظيرت النتائج المتعمقة في محور" غموض الدور" أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ
( )2‚83وبدرجة متوسطة ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى افتقار الفرد إلى بعض المعمومات التي يحتاجيا في
أداء عممة نتيجة كثرة األعماؿ وبالتالي قد يكوف ىناؾ قصور في أنجاز العمؿ وقد يصبح الفرد غير
متأكد مف متطمبات وظيفتو الحالية.
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2تتعارض المسئوليات مع الصالحيات المسندة إلي " بمتوسط حسابي
( )3‚03وانحراؼ معياري( ،)2‚02عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ مف وجية نظر
أفراد العينة أنو يوجد تعارض في المسؤوليات مع الصالحيات المسندة لمفرد وىي أحد المصادر
المتوسطة لضغوط العمؿ لدى اإلدارييف.
والفقرة رقـ ( " )2تُعد اآللية المتبعة ألنجاز األعماؿ المكمؼ بيا غير واضحة ".في المرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( )3‚00وانحراؼ معياري( ،)2‚06يدؿ ذلؾ عمى أف الكثير مف األعماؿ موكمو
لألفراد ولكف آلية أنجازىا غير واضحة ،ويعزى ذلؾ إلى أف الموظفيف ومف بينيـ الموظفيف الجدد ال
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يخضعوف لبرامج تدريبية تواكب مستجدات العمؿ ،إضافة إلى أف المسؤوؿ المباشر لـ يقـ بدورة في
نشر الوعي لدى العامميف بكؿ ما يتعمؽ بمجاؿ العمؿ ومنيا اآلليات والخطوات المتبعة في إنجاز
العمؿ.
والفقرة رقـ ( " )3تتعارض األعماؿ التي أقوـ بيا مع مؤىمي وتخصصي الحالي ".في المرتبة الثالث
بمتوسط حسابي ( ،)2‚83وانحراؼ معياري( ،)2‚22وىذا يدؿ عمى أف معظـ الموظفيف كانوا معمميف،
وانتقموا إلى المديريات العامة لمتربية والتعميـ ،والتحقوا بوظائؼ مختمفة ال عالقة ليا بالمؤىؿ الدراسي
والتخصص السابؽ لمموظؼ ،مما يتسبب في حدوث تعارض بيف مؤىمة وتخصصة مف جانب وبيف
مياـ الوظيفة الجديدة التي انتقؿ إلييا مف جانب آخر.
ثـ جاءت الفقرة رقـ ( " )5تُعد السمطة الممنوحة لي غير كافية لمقياـ بمسئولياتي في العمؿ" في
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2‚53وانحراؼ معياري( ،)2‚09وىذا يدؿ عمى أف الموظفيف في
المديريات تمنح ليـ سمطات وصالحيات محدودة كوف النظاـ الحالي مركزياً.
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الكساسبة ( ،)2004والذي كاف غموض الدور بدرجة
متوسطة ،واختمفت جزئياً مع نتائج دراسة عبيد المعمري(2004ب) والذي كاف صراع الدور أكثر
تأثي اًر.
المحور الثالث :العبء الوظيفي
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" العبء الوظيفي" أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ ()2‚93
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة الثانية مف حيث درجة ضغوط العمؿ مف
وجية نظر اإلدارييف ،وىذا شيء طبيعي ،نظ ار لكثرة المدارس الواقع تحت إشرافيا المديريات العامة
لمتربية والتعميـ في كؿ محافظة تعميمية.
122

الموكؿ إلي إمكاناتي وقدراتي" بمتوسط حسابي()3‚60
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2يفوؽ العمؿ ُ
وانحراؼ معياري( ،)2‚24عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ عمى حسب وجية نظر
أفراد العينة أف األعماؿ التي يتحمميا اإلداريوف تفوؽ إمكاناتيـ وقدراتيـ بدرجة كبيرة؛ نظ اًر لعدـ
التخصصية في األعماؿ التي يقوموف بيا ،فيي يغمب عمييا الجانب اإلداري وتشمؿ في بعض
األحياف الجانب اإلشرافي ،ويعزى ذلؾ أيضا إلى قمة البرامج التدريبية التي يخضع ليا اإلداريوف في
مجاؿ العمؿ مما يشعرىـ بوجود صعوبة في إنجاز بعض األعماؿ.
والفقرة رقـ ( " )2يتصؼ العمؿ الذي أقوـ بو بالرتابة ويفتقد لعوامؿ الجذب والتجديد" في المرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( ،)3‚02وانحراؼ معياري( ،)2‚24وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ الكثير مف أفراد العينة
يروف أف العمؿ الذي يمارسونو يتصؼ بالرتابة وعدـ التجديد وىذا طبيعي؛ نظ ار لكثرة األعماؿ التي
يقوموف بيا.
والفقرة رقـ ( " )3تُعد األعباء الوظيفية عائقاً نحو تطوير مياراتي ومعارفي المينية" في المرتبة الثالث
بمتوسط حسابي ( ،)2‚82وانحراؼ معياري( ،)2‚03ويدؿ عمى أنو يوجد الكثير مف األعباء الوظيفية
والتي تعيؽ تطوير الميارات ،والمعارؼ بحيث ال يستطيع الفرد تنمية قدرات وميارات بالمقارنة مع الكـ
الكثير مف األعماؿ والتي تحتاج إلى وقت إلنجازىا.
ثـ جاءت الفقرة رقـ (  " )6تتوزع مياـ العمؿ بيف األفراد بشكؿ غير متكافئ" في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( ،)2‚62وانحراؼ معياري( ،)2‚09ويرى البعض أف األعماؿ ال تتوزع بشكؿ متكافئ
بيف األفراد ،ويعزى ذلؾ أف بعض المسؤوليف يثقوف في بعض الموظفيف ويمقوف ليـ أعماالً أكثر
وخاصة األعماؿ الميمة والعاجمة.
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واتفقت مع دراسة أوليكاف( ،)olaekan,2004ودراسة أبو العال( )2009في أف محور العبء
الوظيفي مف أىـ ضغوط العمؿ ،وكذلؾ أتفؽ مع دراسة القريشي( )2020مف حيث درجة ترتيبيا.
المحور الرابع :فرص النمو المهني
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" فرص النمو الميني" أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور
بمغ( ،)2‚24وبدرجة منخفضة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة األخيرة مف حيث درجة ضغوط
العمؿ مف وجية نظر اإلدارييف ،لذا فإف درجة ضغوط العمؿ في محور فرص النمو الميني ال تشكؿ
مصد اًر عالياً مف ضغوط العمؿ وتعزي الباحثة ذلؾ إلى توجيات الو ازرة في رفع كفاية الفرد وتكريمو
وتشجيعو.
حيث حصمت الفقرة رقـ (  ")2يعتمد التقدـ الميني في العمؿ عمى العالقات مع الرؤساء " بمتوسط
حسابي ( ،)2‚52وانحراؼ معياري( ،)2‚20عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ عمى
حسب وجية نظر أفراد العينة ،أنو قد يعتمد التقدـ الميني في العمؿ عمى العالقات في العمؿ ،وتعزي
الباحثة ذلؾ؛ بسبب عدـ خضوع مثؿ ىذه الوظائؼ لممنافسة في اإلختبارات لمحصوؿ عمييا ولكف يأتي
عند طريؽ التزكية مف المسؤوليف أو مف باب تكريـ الموظؼ الكؼء عمى كفايتو في العمؿ.
والفقرة رقـ ( " )2تحدد وظيفتي مسا ار لمتطور الميني مستقبالً " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( ،)2‚32وانحراؼ معياري( ،)0‚95وىذا يدؿ عمى أف اإلدارييف التحقوا بمجاؿ العمؿ مف دوف أف
يكوف ىناؾ توصيؼ وظيفي واضح يحوي مياـ وواجبات الوظيفة ،ويجد الموظؼ صعوبة في تحديد
ٍ
مسار ميني لموظيفة مستقبالً.
والفقرة رقـ ( " )3ينقصني التشجيع والتعزيز مف المسئوليف لموصوؿ لمستقبؿ ميني أفضؿ ".في
المرتبة الثالث بمتوسط حسابي ( ،)2‚3وانحراؼ معياري( ،)2‚22ويدؿ عمى أنو يوجد بعض التشجيع
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مف المسئوليف في العمؿ ،وىذا ما تؤكد عمية الو ازرة مف رفع معنويات الموظؼ وتشجيعو حتى يستطيع
تقديـ ما لدية في العمؿ ،وخاصة في السنوات األخيرة بدأت الو ازرة تتجو إلى تحفيز وتعزيز أكبر قدر
مف العامميف في الو ازرة.
ثـ جاءت الفقرة رقـ (  " )5ال تتناسب المكافآت والحوافز في العمؿ مع المجيود الذي أبذلو " .في
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2‚85وانحراؼ معياري( ،)2‚02وىذا يدؿ عمى تناسب المكافآت
والحوافز في العمؿ مقابؿ ما يبذلو الفرد مف جيد ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى أف الو ازرة تخصص سنوياً
احتفاالً لجميع موظفييا وتكرـ المجيد فيو ،وكذلؾ تتنوع في أساليب التكريـ بيف التكريـ المادي
والمعنوي ،فمف أشكاؿ التكريـ مثال :يوفد الفرد لدورات ومؤتمرات سواء داخؿ السمطنة أو خارجيا،
ويعطى فرصة الفرد الستكماؿ دراستو العميا ،تخصص لو بعض العروض مف الشركات تكريماً لو،
ويخصص لمموظؼ عالوات تشجيعية بواقع أربع مرات في السنو.
وقد اتفقت مع نتائج دراسة خميفات والمطارنة( )2020في أىمية فرص النمو الميني لمفرد وتأثرىا في
أداء الفرد ،اختمفت مع نتائج دراسة المعمري( ،)2002وجزئيا ىذه دراسة المشعاف( )2002في عد
فرص النمو الميني مصد ار ميماً لضغوط العمؿ.
المحور الخامس :العالقات في العمل
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" العالقات في العمؿ" أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ(،)3‚3
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة األولى مف حيث درجة ضغوط العمؿ مف
وجية نظر اإلدارييف ،وتعزي الباحثة إلى أف العالقات في العمؿ تشكؿ الجانب الميـ في حياة
اإلنساف ،مما يشعره بالراحة في مكاف عممة.
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حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2تحوؿ الصراعات الشخصية في عممي دوف انسجاـ األفراد" بمتوسط
حسابي ( ،)3‚55وانحراؼ معياري( ،)2‚94عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ عمى
مثؿ ىذه الصراعات تحوؿ دوف انسجاـ األفراد مع بعضيـ البعض؛ لذا ال يكوف ىناؾ إنتاجيو في
العمؿ ،ويعزى ذلؾ أيضا إلى أف المسؤوؿ المباشر قميؿ ما يركز عمى جانب العالقات اإلنسانية في
مجاؿ العمؿ وجعؿ بيئة العمؿ بيئو تسود أفرادىا المحبة والتعاوف ،وىذا يساعد عمى الدقة في العمؿ
وزيادة اإلنتاجية وعدـ اإلنتقاؿ إلى أقساـ آخرى.
والفقرة رقـ ( " )2تفتقر العالقات في مجاؿ عممي إلى المودة واأللفة" في المرتبة الثانية بمتوسط
حسابي ( ،)3‚32وانحراؼ معياري( ،)2‚22وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ الكثير مف أفراد العينة يروف أف
العالقات في العمؿ تحتاج إلى الكثير مف المودة  ،واأللفة حتى يستطيع الفرد انجاز عممة بكؿ أريحية.
ثـ جاءت الفقرة رقـ ( " )4ال يتاح لي فرصة التشاور واتخاذ الق اررات مع الزمالء في مجاؿ العمؿ" .
في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)3‚24وانحراؼ معياري( ،)2‚23وىذا يدؿ عمى أف الفرد تتاح
لو أحياناً فرصة التشاور واتخاذ الق اررات في مجاؿ العمؿ .وتعزي الباحثة ذلؾ إلى سياسة الو ازرة في
تشجيع العمؿ التعاوني ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتدريب القادة عمى استخداـ ىذه األساليب
الحديثة في اإلدارة مف خالؿ برامج اإلنماء الميني.
وقد اختمفت مع نتائج دراسة بريؾ ( )2002في ترتيب ضغوط العمؿ فقد جاءت في المرتبة قبؿ
األخيرة ،ودراسة القريشي( )2020وقد جاءت في المرتبة الرابعة.
المحور السادس :المصادر الفردية
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور"المصادر الفردية " أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ(،)2‚86
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور حؿ في المرتبة الرابعة مف حيث درجة ضغوط العمؿ مف
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وجية نظر اإلدارييف ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى أف الفرد يسعى إلثبات نفسو في الوظيفة الجديدة
ويحاوؿ جاىداً أف يكوف عند حسف ظف المسئوليف فيو ،فقد بذؿ الفرد الجيد الكثير ،لكي يصؿ إلى ما
وصؿ إليو.
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2تُعد االنتقادات الموجية إلي مصدر تيديد لوضعي الميني " بمتوسط
حسابي ( ،)3‚43وانحراؼ معياري( ،)2‚05عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ عمى
أف الفرد يشعر أف النقد الموجو لو ُيعد مصدر تيديد لوضعو الميني ،ويعزى ذلؾ إلى أف الفرد يشعر
بالخوؼ مف المسئوليف بسبب االنتقادات الموجو إليو التي قد تزعزع الثقة مع رؤسائو في العمؿ ،وكما
تعزو الباحثة إلى أف بعض المسؤوليف يوجيوف انتقادات مباشرة لألفراد ،مما يشعرة أف ىذه اإلنتقادات
الموجو لو مصدر تيديد لوضعو الميني حالياً ومستقبالً.
والفقرة رقـ (" )2يسبب لي العمؿ مع الموظفيف اإلجياد" بمتوسط حسابي( ،)3‚24وانحراؼ
معياري( ،)2‚08وىذا يدؿ عمى أف تعامؿ الفرد مع العامميف يسبب لو التعب ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
كثرة عدد الموظفيف في القسـ الواحد وبالتالي يأخذ الوقت الكثير لمتابعتيـ وتوجيييـ بالمقارنة مع
األعماؿ الكثيرة والمتجددة.
ثـ جاءت الفقرة رقـ ( " )6تساعدني قدراتي عمى التوافؽ مع ظروؼ عممي المختمفة " في المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( ،)2‚05وانحراؼ معياري( ،)0‚85وىذا يدؿ عمى أف الفرد تنقصو بعض
الميارات لمتوافؽ مع ظروؼ عممة المختمفة ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى قمة المشاغؿ التي تعطى لمفرد في
عممة حتى يستطيع التعامؿ مع ظروؼ عممة الحالية.
وقد اختمفت مع دراسة القريشي( )2020مف حيث ترتيب المحور فقد جاء محور البيئة المادية مف أىـ
ضغوط العمؿ وجاء في المرتبة األولى.
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المحور السابع :البيئة المادية
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور " البيئة المادية " أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ()2‚89
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة الثالثة مف حيث درجة ضغوط العمؿ مف
وجية نظر اإلدارييف ،مما يدؿ عمى أف البيئة المادية تشكؿ مصد اًر ميما لمفرد حتى يستطيع أنجاز
عممة بطريقة دقيقة ويرضى عنيا ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى زيادة أعداد الموظفيف بالمديرية نتيجة
استحداث وظائؼ وأقساـ جديدة مما أدى إلى ضيؽ المكاتب وازدحاميا بالعامميف ،وعدـ وجود مبنى
مصمـ بشكؿ يتناسب مع عدد الموظفيف الحالييف الذيف سيمتحقوف بالعمؿ مستقبالً.
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2تُعد األدوات واألجيزة المستخدمة في العمؿ غير مناسبة لطبيعة عممي"
بمتوسط حسابي ( )3‚25وانحراؼ معياري( ،)2‚20عمى أعمى المتوسطات في ىذا المحور ،وىذا يدؿ
عمى أف األدوات واألجيزة المستخدمة في العمؿ غير مناسبة لطبيعة عمؿ الفرد ،وتعزي الباحثة ذلؾ
إلى استخداـ التكنولوجيا والتواصؿ عف طريؽ األنترنت والبوابة التعميمية حيث يعتبر ىذا ميـ جدا في
العمؿ لمتواصؿ مع الو ازرة والمدارس ،وقد يعزي ذلؾ إلى عدـ توفير أجيزة جديدة تتالءـ مع عمؿ
األفراد ،فقد توجد أجيزة ولكف قديمو ويحتاج الفرد إلى أجيزة جديدة تتالءـ مع عممو الحالي.
والفقرة رقـ ( " )2تُعد اإلضاءة والتيوية في مكتبي غير مناسبة لطبيعة عممي" بمتوسط حسابي
( )3‚23وانحراؼ معياري( ،)2‚28وىذا يدؿ عمى أف اإلضاءة والتيوية غير مناسبة لمفرد ،وتعزي
الباحثة إلى تخطيط مبنى مديريات التربية والتعميـ فقد استحدثت أقساـ جديدة ووظائؼ جديدة
بالمديريات العامة لمتربية والتعميـ؛ وبالتالي وجد االزدحاـ في األقساـ والدوائر نتيجة االستحداثات
الجديدة.
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ثـ جاءت الفقرة رقـ ( " )6يتوقؼ إتماـ عممي عمى الموارد واإلمكأنات المطموبة " في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( ،)2‚22وانحراؼ معياري( ،)2‚03وىذا يدؿ عمى حب الفرد لمعمؿ وعدـ التوقؼ عف
أداء عممة بسبب نقص الموارد واإلمكانات المطموبة ،فيو ينجز عممو بالموارد واإلمكانيات المتوفرة
لدية وتعزي الباحثة ذلؾ إلى التزاـ الفرد بالعمؿ واعتبار العمؿ أمانة يجب أف يخمص في أدائيا ،حتى
يكونوا قدوة لمعامميف لدييـ.
وقد اتفقت ىذه الدراسة جزئياً مع دراسة والكر( )walker, 2010مف حيث تأثيرىا في الفرد.
ثانيا  :مناقشة النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الثاني :
الذي ينص عمى"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05≤αفي ضغوط
العمل لدى الداريين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عماان تعازى إلاى (الناوع االجتمااعي،
والمؤهل الدراسي ،والوظيفة الحالية ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟"
 )1متغير النوع االجتماعي
أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات الػذكور واإلنػاث فػي
تقديراتيـ لدرجة تػوافر ضػغوط العمػؿ بالمػديريات العامػة لمتربيػة والتعمػيـ بسػمطنة عمػاف مػف وجيػة نظػر
اإلداريػػيف فػػي مح ػػور فػػرص النمػػو المين ػػي وظيػػرت بمس ػػتوى داللػػو( )0‚48تُعػػزى إل ػػى النػػوع ولص ػػالح
اإلناث.
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي بقيػػة المحػػاور وفػػي البعػػد الكمػػي
تعػزى لمتغيػػر النػوع االجتمػػاعي .فػػي حػيف أظيػػرت النتػائج وجػػود فػػروؽ فػي محػػور فػرص النمػػو المينػػي
ػرة تعػػاني مػػف بعػػض
تعػػزى لمتغيػػر النػػوع االجتمػػاعي ولصػػالح اإلنػػاث ،وتعػػزى الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف المػ أ
الضغوطات اآلسرية ،والمينية ،وىنا يصعب عمييا التوفيؽ بيف مسؤولياتيا العممية والعممية مف جانػب،
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ومسؤولياتيا اآلسرية مف جانب آخر ،وبذلؾ تكوف فرص النمو الميني منخفضة ،إضافة إلى أف بعض
الموظفػػات ال يػػرغبف كثي ػ اًر فػػي اإللتحػػاؽ بب ػرامج النمػػو المينػػي ،وخاصػػة عنػػدما تنفػػذ خػػارج المحافظػػة.
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة المعمري ( )2002في عدـ وجػود فػروؽ بػيف ضػغوط العمػؿ تعػزى
لمنوع االجتماعي في بقيػة المحػاور ،إال أف نتيجػة الد ارسػة الحاليػة اختمفػت مػع د ارسػة الينػداوي()2002
في وجود فػروؽ فػي ضػغوط العمػؿ لصػالح الػذكور ،ود ارسػة بريػؾ( )2002فػي وجػود فػروؽ ذات داللػة
إحصػائية فػي محػػور العػبء الػوظيفي لصػػالح الػذكور .وكمػا أوصػػت د ارسػة خميفػات والمطارنػػة()2020
بتوحيد فرص النمو الميني لجميع العامميف.
 )2متغير الوظيفة الحالية
أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر الوظيفػػة الحاليػػة فػػي جميػػع
الدرسػػة مػػف مػػديري الػػدوائر ورؤسػػاء
المحػػاور والبعػػد الكمػػي ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف أف ػراد عينػػة ا
األقساـ يمارسوف نفس األعماؿ اإلدارية واإلشرافية ،سواء أكانت تمػؾ األعمػاؿ ليػا عالقػة بالعػامميف فػي
القسـ/الدائرة أو متابعة األعماؿ في الميداف التربوي ،وىذا يشير إلى أف مستوى الضغوط التػي يتعػرض
ليا اإلداريوف متساوي بيف وظيفتي مدير دائرة و رئيس قسـ الدوائر ،وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مػع
دراسة جوده واليافي ( )2002حيث وجدت فروؽ في المركز الوظيفي لصالح رئيس القسـ.
 )3متغير المؤهل العممي
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي فػػي جميػػع
المحػػاور والمحػػور الكمػػي ،ويعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف معظػػـ أفػراد عينػػة الد ارسػػة ممػػف يحممػػوف مػػؤىالت عاليػػو
وىذا ما تشػترطو الوظػائؼ القياديػة باإلضػافة إلػى الخبػرة فػي مجػاؿ العمػؿ ،فنجػد أنػو لػيس ىنػاؾ فػروؽ
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تابعػػة لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي ،ويعػػزى ذلػػؾ أيضػػا إلػػى نظػػاـ الترقيػػات المعمػػوؿ بػػو فػػي الػػو ازرة ،الػػذي ال
يميز بيف حاممي الشيادات العميا وغيرىـ ،حيث أف الترقيات تأتي بحسب سنة التعييف واألقدمية.
وقػػد اتفقػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة جػػودة واليػػافي ( )2002فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة
إحصائية في ضػغوط العمػؿ تبعػاً لمتغيػر المؤىػؿ العممػي ،فػي حػيف اختمفػت نتػائج الد ارسػة الحاليػة مػع
د ارسػة بريػؾ( )2002والتػػي خرجػت بنتيجػة أنػػو يوجػد فػروؽ تبعػاً لمتغيػر المؤىػؿ العممػػي لصػالح حممػػة
البكالوريوس.
 )4متغير سنوات الخبرة
وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغيرات سنوات الخبرة ،حيػث تػـ
اسػػتخداـ اختبػػار (  ) LSDلمفروقػػات البعديػػة لمتعػػرؼ عمػػى مصػػدر الفػػروؽ ،وأظيػػرت النتػػائج عػػدـ
وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تبعػاً لمتغيػػر سػػنوات الخبػرة باسػػتثناء محػػور غمػػوض الػػدور وجػػاءت
الفروؽ لصالح سنوات الخبرة القصيرة ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى وجود فروؽ في تكيؼ الفرد في الوظيفة
الحالية؛ لذا فأصػحاب الخبػرة القصػيرة مػازالوا فػي بدايػة سػنوات عمميػـ ولػـ يتمقػوا التػدريب الكػافي والػذي
يساعدىـ عمى التكيؼ مع ظروؼ عمميـ وانجاز مياميـ؛ وبالتالي فإف مف الطبيعي أف يكوف أصحاب
الخبرة القصيرة معرضوف لضغوط عمؿ أكثر مف غيرىـ.
وقػػد واتفقػػت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة الحجايػػا( )2022فػػي وجػػود فػػروؽ تبعػاً لمتغيػػرات سػػنوات
الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة ،واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجمالية ( )2008في وجػود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ذوي الخبرة الكبيرة ،والخبرة القصيرة لصالح الخبرة القصيرة في ميػارات
التعايش مع ضغوط العمؿ والحياة.
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 )5متغير المحافظة التعميمية
أظيػرت نتػائج الد ارسػة الحاليػة وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي جميػع محػاور ضػغوط العمػػؿ
تبعاً لمتغير المحافظة التعميمية ،حيث تـ استخداـ اختبار (  ) LSDلمفروقات البعدية لمتعرؼ عمػى
مصػػدر الفػػروؽ ،وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ لصػػالح كػػؿ مػػف الش ػرقية جنػػوب ،ومسػػقط ،والبريم ػػي
والداخميػػة ،والظػػاىرة مقابػػؿ الباطنػػة شػػماؿ؛ وبالتػػالي ف ػإف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة يػػروف أف محػػاور ضػػغوط
العمػػؿ الخاصػػة بص ػراع الػػدور ،وغمػػوض الػػدور ،والعػػبء الػػوظيفي ،والعالقػػات فػػي العمػػؿ ،والمصػػادر
الفرديػػة ،والبيئػػة الماديػػة ،واجمػػالي محػػاور ضػػغوط العمػػؿ تتػوافر فػػي مػػديريات الشػرقية جنػػوب ،ومسػػقط
والبريمػػي ،والداخميػػة ،والظػػاىرة أكثػػر مػػف محافظػػة الباطنػػة شػػماؿ ،وىػػذا يشػػير إلػػى أف بعػػض اإلداريػػيف
بالمػػديريات يعػػانوف مػػف ضػػغوطات فػػي العمػػؿ وفػػؽ نتػػائج التحميػػؿ وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى مجموعػػة مػػف
األسػػباب منيػػا :قمػػة اإلىتمػػاـ بالجانػػب اإلنسػػاني فػػي مجػػاؿ العمػػؿ ،اآلليػػة المتبعػػة فػػي تنفيػػذ األعمػػاؿ
منخفضػػة الوضػػوح ،فقػػد الجاذبيػػة والتجديػػد فػػي العمػػؿ ،وىػػذا اتضػػح مػػف خػػالؿ محػػور العػػبء الػػوظيفي.
وكذلؾ وجود فروؽ لصالح كؿ مف الشرقية جنوب ،ومسقط ،والداخميػة ،والظػاىرة مقابػؿ الباطنػة شػماؿ،
والخاصة بمحور فرص النمو الميني ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى سنوات الخبرة لمػوظفي مػديريات الباطنػة
شماؿ أكثر مف غيػرىـ فػي بػاقي المحافظػات التعميميػة .إضػافو أف لػدييـ نصػيب وافػر مػف فػرص النمػو
المينػػي ،وىػػي أحػػد العوامػػؿ التػػي تقمػػؿ مػػف فػػرص ضػػغوط العمػػؿ .وكػػذلؾ أوضػػحت النتػػائج أف مديريػػة
الداخمي ػػة أكث ػػر تعرضػ ػاً لض ػػغوط العم ػػؿ الخاص ػػة بمح ػػوري الع ػػبء ال ػػوظيفي ،وف ػػرص النم ػػو المين ػػي،
والعالق ػػات ف ػػي العم ػػؿ وتع ػػزي الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى لكثػ ػرة األعم ػػاؿ الوظيفي ػػة ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة بمديري ػػة
الداخمية ،وربما يرجع ذلؾ لكثػرة عػدد المػدارس بمحافظػة الداخميػة مقارنػة بالمحافظػات األخػرى ،كمػا أف
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فرص النمو الميني منخفضة ما تتحقؽ لدييـ ،وىذا مف الطبيعي أف يؤدي ذلؾ إلى نوع مف التوتر في
مجاؿ العمؿ ،والعالقات اإلنسانية فيما بينيـ.
ثالثا  :مناقشة النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الثالث :
الذي ينص عمػى" ما درجة الحراك المهناي بالماديريات العاماة لمتربياة والتعمايم بسامطنة عماان مان
وجهة نظر الداريين في المديريات؟"
ونالحػػظ أف المتوسػػطات الحسػػابية لممحػػاور األربعػػة المتعمقػػة الحػراؾ المينػػي لػػدى اإلداريػػيف جػػاءت
بدرجة متوسطة ،حيث بمغ المتوسط الكمي لمحراؾ الميني( )2‚60مما يعني وجػود مسػتوى متوسػط عػاـ
لدرجة الحراؾ الميني مف وجيػة نظػر اإلداريػيف ،ويتضػح أف جميػع المحػاور ال تشػكؿ أي منيػا مصػد اًر
عالي ػاً لضػػغوط العمػػؿ ،حيػػث أف المتوسػػطات لجميػػع المحػػاور قمػػت عػػف( ،)3‚50فػػي حػػيف أف بعػػض
األبعاد شكمت عوامؿ متوسطة لمحراؾ الميني وىي مرتبة تنازليا كما يمي :العوامؿ الشخصية ،والعوامؿ
االجتماعيػػة ،والعوامػػؿ االقتصػػادية ،أمػػا العوامػػؿ الثقافيػػة فيػػي تشػػكؿ عػػامالً متػػدنياً لمحػراؾ المينػػي ،وقػػد
يعػػزي ذلػػؾ إلػػى دافعيػػة الفػػرد ورغبتػػو فػػي تغييػػر وظيفتػػو ،وارتبػػاط ىػػذه الوظػػائؼ بش ػرائح مختمفػػة مػػف
المجتمػػع الخػػارجي والػػى التػػدخالت الكثي ػرة فيمػػا يخػػص أعمػػاليـ والتػػي ت ػرتبط بالمػػدارس وروافػػدىا ،وقػػد
اتفقػت ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة جػورج( )2020ود ارسػة ( ،)Mokounkolo at al., 2012مػف حيػث
وجود مستوى متوسط الحراؾ الميني لدى أفراد العينة.
وستتناوؿ الباحثة مناقشة نتائج جميع المحاور المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ بشكؿ مستقؿ كؿ عمى حده.
المحور الول :العوامل االجتماعية
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" العوامؿ االجتماعية " أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ(،)2‚64
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور جػاء فػي المرتبػة الثانيػة مػف حيػث العوامػؿ المػؤثرة فػي الحػراؾ
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المينػػي مػػف وجيػػة نظػػر اإلداريػػيف ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى ارتبػػاط مػػديريات التربيػػة والتعمػػيـ بش ػرائح
المجتمع المختمفة ومدارس المحافظة التعميمة التابعة ليػا وبالتػالي يكثػر وجػود تواصػؿ مػابيف المػديريات
وشرائح المجتمع المختمفة.
حيػػث حصػػمت العبػػارة رقػػـ ( ")2ال يمنحنػػي العمػػؿ الحػػالي مكانػػة اجتماعيػػة متمي ػزة" بمتوسػػط حسػػابي
( )3‚20وانح ػراؼ معيػػاري( ،)2‚23عمػػى أعمػػى المتوسػػطات فػػي ىػػذا المحػػور ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى حسػػب
وجي ػػة نظ ػػر أفػ ػراد العين ػػة أف ى ػػذه الوظائؼ(م ػػدير دائػ ػرة ورئ ػػيس قس ػػـ) متقارب ػػة م ػػف حي ػػث الص ػػالحيات
والمسؤوليات ،ومف حيث الجانب المادي(الدخؿ الشػيري) ،وال تمنحػو تمػؾ المكانػة االجتماعيػة المتميػزة،
كمػػا ىػػو الحػػاؿ لػػدى وظيفػػة المػػدير العػػاـ بالمديريػػة باعتبػػارة قمػػة اليػػرـ فػػي المػػديريات التعميميػػة .إضػػافة
إلى أف ىناؾ في الو ازرات اآلخػرى بالسػمطنة ذات مسػتوى أعمػى ودخػؿ شػيري عػالي؛ وبالتػالي فػإف مػف
الطبيعػػي أف يشػػعر اإلداريػػوف بالمػػديريات العامػػة لمتربيػػة والتعميمػػة مػػف الػػذيف شػػممتيـ عينػػة الد ارسػػة بػػأف
وظائفيـ الحالية ال تمنحيـ مكانة اجتماعية متميزة.
والعبػػارة رقػػـ ( " )2يجعمنػػي التعػػرض لإلح ػراج "الوسػػاطة والتػػدخالت األخػػرى فػػي وظيفتػػي الحاليػػة إلػػى
الرغب ػ ػ ػػة بوظيف ػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػرى بالمديري ػ ػ ػػة " .ف ػ ػ ػػي المرتب ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػػة بمتوس ػ ػ ػػط حس ػ ػ ػػابي ( ،)3‚02وانحػ ػ ػ ػراؼ
معيػاري( ،)2‚05وىػذا يػػدؿ عمػى أنػو الفػػرد يتعػرض لموسػاطة والتػػدخالت األخػرى والتػي قػػد تػؤدي بػػالفرد
فػي تغييػػر وظيفتػو نتيجػػة ىػػذه التػدخالت ،وتعػػزي الباحثػة ذلػػؾ إلػػى الضػغوطات التػػي يتعػرض ليػػا الفػػرد
نتيجة ىذه التدخالت.
ثػػـ جػػاءت العبػػارة رقػػـ ( " )6أسػػعى لمحصػػوؿ عمػػى مسػػمى وظيفػػي أعمػػى بػػالرغـ مػػف ميػػاـ ومسػػؤوليات
الوظيفة" في المرتبة األخيرة بمتوسػط حسػابي ( )2‚22وانحػراؼ معيػاري( ، )0‚98وىػذا يػدؿ عمػى الفػرد
ال يسػػعى لمحصػػوؿ عمػػى مسػػمى أعمػػى بػػالرغـ مػػف أعبػػاء وظيفتػػو الحاليػة ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف
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اإلداريػػيف لػػدييـ قناعػػة تامػػة بػػإف المسػػمى الػػوظيفي األعمػػى رغػػـ ميامػػة ومسػػؤولياتو إال أنػػو ال يحظ ػى
بالتعزيز المالي ،أي أنو ال يوجد تصنيؼ وظيفي في و ازرة التربية والتعميـ يميز بيف وظيفة وأخرى وفػؽ
تسمسؿ ىرمي واضح؛ لذا فإف أفراد عينة الدراسة يروف بقػائيـ فػي الوظػائؼ ذات نفػس المسػتوى أفضػؿ
رغب ػػة ف ػػي اإلس ػػتقرار ف ػػي مك ػػاف العم ػػؿ ،وق ػػد ارتبط ػػت ى ػػذه العب ػػارة بالعب ػػارة الثالث ػػة م ػػف مح ػػور العوام ػػؿ
االجتماعية في رغبة الفرد في أف يكوف قريب مف مقر سكنو وعائمتو.
وقد اتفقت مع نتائج دراسة سميـ( )2999ودراسة الشيزاوي( )2003فػي تػأثير العوامػؿ االجتماعيػة فػي
عممية الحراؾ.
المحور الثاني :العوامل الثقافية
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور" العوامؿ الثقافية " أف المتوسط الحسابي الكمي لممحور بمغ(،)2‚24
وبدرجة منخفضة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة األخيرة مف حيث العوامػؿ المػؤثرة فػي الحػراؾ
المينػػي مػػف وجيػػة نظػػر اإلداريػػيف ،وتعػػزي الباحثػة ذلػػؾ إلػػى أف المسػػتوى التعميمػػي ألفػراد عينػػة الد ارسػػة
عالي ،حيث بمغت نسبة عدد الحاصميف عمى مؤىؿ عممي بكػالوريوس فػأعمى  %89مػف أفػراد مجتمػع
الدراسة.
حيث حصمت العبػارة رقػـ ( ")2أحػرص دائمػا عمػى التنػافس مػف أجػؿ وظيفػة أفضػؿ بالمديريػة" بمتوسػط
حسػػابي ( ،)2‚44وانح ػراؼ معيػػاري( ،)2‚04فػػي المرتبػػة األولػػى ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف بعػػض األف ػراد مػػف
الذيف شممتيـ عينة الد ارسػة يفضػموف بقػاءىـ فػي وظػائفيـ الحاليػة ،وتعػزي الباحثػة ذلػؾ إلػى عػدـ وجػود
جوافز متميزة بيف وظيفة وأخرى تجعؿ الفرد يسعى لموظيفػة اآلخػرى ،لػذلؾ ال يشػجع الكثيػر مػنيـ عمػى
التنافس فيما بينيـ مف أجؿ الحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ بالمديرية.
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والعبػارة رقػـ (ُ ")2يعػد الحصػوؿ عمػػى مؤىػؿ عممػي ع ٍ
ػاؿ أىػـ عنصػػر النتقػالي لوظيفػة أفضػؿ" بمتوسػػط
حسػػابي ( ، )2‚44وانح ػراؼ معيػػاري ( ،)2‚02جػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة ،ممػػا يػػدؿ عمػػى أف المؤىػػؿ
العممي ليس سببا في إنتقاؿ الفػرد لوظيفػة آخػرى بالمديريػة نظػ ار الف العػامميف بمػديريات التربيػة والتعمػيـ
ػالي كالماجسػ ػػتير
ممػ ػػف يحممػ ػػوف المػ ػػؤىالت العاليػ ػػة ،كمػ ػػا أف معظػ ػػـ الوظػ ػػائؼ ال تشػ ػػترط مػ ػػؤىالت عػ ػ ً
والدكتوراه بؿ أف جميع الوظائؼ بالمديريات تتطمب مؤىؿ بكالوريوس كحد أدنػى ،وأف معظػـ المػوظفيف
بالمػػديريات يحممػػوف مػػؤىالت البكػػالويوس فمػػا فػػوؽ؛ وبالتػػالي فػػإف أف ػراد العينػػة مػػف الطبيعػػي أف يػػروا
المؤىؿ العممي لػيس سػبباً لإلنتقػاؿ لوظػائؼ آخػرى .وتعػزي ذلػؾ الباحثػة أيضػا إلػى توجيػات الػو ازرة فػي
تػػوفير فػػرص التعمػػيـ المتاحػػة أمػػاـ العػػامميف ،وىػػذا مػػا تؤكػػده العبػػارة ( )6فػػي أف المسػػتوى التعميمػػي ال
يساعد عمى تحسيف المركز الميني بمديريات التربية والتعميـ.
وقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة جيمـ وراجيرشػي( ،)Jhilam & Rajarshi, 2010ود ارسػة سػتيفف
واخروف ( )Stephen el al., 2008مف حيث تأثير العوامؿ الثقافية في عممية الحػراؾ المينػي بشػكؿ
كبير.
المحور الثالث :العوامل االقتصادية
أظيػ ػػرت النتػ ػػائج المتعمقػ ػػة بمحػ ػػور " العوامػ ػػؿ االقتصػ ػػادية" أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي الكمػ ػػي لممحػ ػػور
بمغ( ،)2‚52وبدرجة منخفضة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبة الثالثة مف حيث العوامؿ المػؤثرة
في الحراؾ الميني مف وجية نظر اإلدارييف ،وتعزي الباحثة ذلؾ إلى أف عدـ وجود اختالؼ كبيػر بػيف
رواتب وحوافز أفراد عينة الدراسة.
حيث حصمت الفقرة رقـ ( ")2أتمتع بإجػازات محػددة ال تتناسػب مػع ظروفػي ،لػذا أفكػر لالنتقػاؿ لوظيفػة
أخػػرى بالمديريػػة" بمتوسػػط حسػػابي ( ،)3‚28وانح ػراؼ معيػػاري( ،)2‚08فػػي المرتبػػة األولػػى ،ممػػا يػػدؿ
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ػرد يتمتعػ ػوا بإج ػػازات مح ػػددة ،وتع ػػزي الباحث ػػة ذل ػػؾ إل ػػى أف ى ػػذه الوظ ػػائؼ تػ ػرتبط
عم ػػى أف بع ػػض األف ػ ا
بإج ػػازات الم ػػدارس حي ػػث أف عممي ػػـ مػ ػرتبط بعم ػػؿ الم ػػدارس وبإعتب ػػارىـ ى ػػـ حمق ػػة الوص ػػؿ ب ػػيف ال ػػو ازرة
والمدارس.
والفقػرة رقػػـ ( ")2يعػػد الحصػػوؿ عمػػى وظيفػػة أفضػػؿ بالمديريػػة مطمبػػا أساسػػيا لتحسػػيف ظروفػػي الماديػػة".
بمتوس ػػط حس ػػابي( ،)2‚59وانحػ ػراؼ معي ػػاري( ،)2‚27ج ػػاءت ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة ،مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف
حصوؿ الفرد عمى وظيفة فػي المػديريات لػيس مطمبػاً أساسػياً لتحسػيف الظػروؼ الماديػة ،وتعػزي الباحثػة
ذلؾ إلى أنو ال يوجد اختالؼ كبير بيف رواتب العامميف ،إنما يكوف االختالؼ بناء عمػى سػنوات الخبػرة
التي يقضييا الفرد في الخدمة نتيجة العالوة الدورية التي يتقاضاىا.
والعبػػارة رقػػـ ( ")5سػػأنتقؿ مػػف الوظيفػػة الحاليػػة فػػي حالػػة تػػوفر وظيفػػة أخػػرى ب ارتػػب وممي ػزات أفضػػؿ"
بمتوسط حسابي( ،)2‚85وانحراؼ معياري( ،)2‚00جاءت في المرتبػة األخيػرة ،ممػا يػدؿ عمػى أف الفػرد
ال يرغػػب فػػي االنتقػػاؿ إلػػى وظيفػػة أخػػرى داخػػؿ المػػديريات ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى قناعػػة الفػػرد بعممػػة
الحالي ،وأيضا عدـ رغبتو إلى االنتقاؿ إلى مكاف أبعد مف مقر سكنو ،وىذا ما تؤيده العبارة رقـ( )3في
محور العوامؿ االجتماعية.
وقػػد اختمفػػت ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة سػػميـ( ،)2999ود ارسػػة كػػيـ وكولكػػارني ( ،)2009ود ارسػػة كػػاليتو
وكيميؾ(  )carletto & kilic, 2011في قوة تأثير العوامؿ االقتصادية في الحراؾ الميني.
المحور الرابع :العوامل الشخصية
أظيرت النتائج المتعمقة بمحور " العوامؿ الشخصية" أف المتوسط الحسػابي الكمػي لممحػور بمػغ(،)2‚92
وبدرجة متوسطة ،ونجد أف ىذا المحور جاء في المرتبػة األولػى مػف حيػث العوامػؿ المػؤثرة فػي الحػراؾ
المينػػي مػػف وجيػػة نظػػر اإلداريػػيف ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى دافعيػػة الفػػرد واسػػتعداده لتػػولى مثػػؿ ىػػذه
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الوظػائؼ ،ود ارسػة كػاليتو وكيميػؾ(  ،)carletto & kilic, 2011والنظريػة األولػى " نظريػة األسػباب
الفرديػة ألنمػاط الحيػاة المينيػة"  Individual causation theory of eareer patternsتتفقػاف مػع
نتائج الدراسة الحالية في أىمية ىذه العوامؿ في عممية الحراؾ.
حيث حصمت العبارة رقـ ( ")2ال تمنحني الوظيفة الحالية اإلحساس بالثقة والطمأنينة" بمتوسط حسابي
( )3‚44وانحراؼ معياري ( )2‚09في المرتبة األولى ،مما يدؿ عمى أف الفرد ال تشعره وظيفتػو الحاليػة
بالثقة والطمأنينة وتعزي الباحثة ذلؾ أف عدـ وجود تمييز بيف العامميف بالمديريات ،وعدـ الطمأنينة ىذه
ناتجة عف ضغوط العمؿ.
والعبػػارة رقػػـ ( ")2تُعػػد المسػػؤوليات وميػػاـ والوظيفػػة الحاليػػة كثي ػرة ،لػػذا أفضػ ُّػؿ االنتقػػاؿ إلػػى وظيفػػة أقػػؿ
عبئ ػاً بالمديريػػة " بمتوسػػط حسػػابي( )3‚29وانح ػراؼ معيػػاري ( ،)2‚23جػػاءت فػػي المرتبػػة الثانيػػة ،ممػػا
يدؿ عمى أف الفرد يرغب بوظيفة أقؿ عبئاً مف وظيفتو الحالية  ،وتعزي الباحثػة ذلػؾ إلػى كثػرة األعمػاؿ
التي تقع عمى كاىؿ اإلدارييف.
والعبارة رقـ ( ")8تستحؽ القدرات والميارات التي أمتمكيػا وظيفػة أفضػؿ مػف وظيفتػي الحاليػة ".بمتوسػط
حسػ ػػابي( )2‚23وانح ػ ػراؼ معيػ ػػاري ( ،)0‚98جػ ػػاءت فػ ػػي المرتبػ ػػة األخي ػ ػرة ،ممػ ػػا يػ ػػدؿ توافػ ػػؽ القػ ػػدرات
والميػػارات الفػػرد فػػي الوظيفػػة الحاليػػة ،وتعػػزي الباحثػػة إلػػى قناعػػة الفػػرد بإنػػو فػػي المكػػاف المناسػػب الػػذي
تؤىمو قدراتو لمقياـ بمياـ الوظيفة الحالية.
وقد اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ودراسة كاليتو وكيميؾ(  )carletto & kilic, 2011في قوة تػأثير
العوامؿ الشخصية في عممية الحراؾ الميني.
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رابعا  :مناقشة النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الرابع :
الػذي يػػنص عمػػى"هاال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة( )0‚05=αفااي الحاراك
المهني لدى الداريين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان تعزى إلى (النوع االجتماعي،
والمؤهل الدراسي ،والوظيفة الحالية ،وسنوات الخبرة ،والمحافظة التعميمية)؟"
 )1متغير النوع االجتماعي
أظيرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطات الػذكور واإلنػاث فػي
تقديراتيـ لدرجة توافر الحراؾ المينػي بالمػديريات العامػة لمتربيػة والتعمػيـ بسػمطنة عمػاف مػف وجيػة نظػر
اإلدارييف في جميع المحاور والمحور الكمي ولصالح اإلنػاث باسػتثناء محػور العوامػؿ االجتماعيػة حيػث
أظيػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي محػػور العوامػػؿ االجتماعيػػة تعػػزى إلػػى النػػوع االجتمػػاعي ،وتعػػزي
الباحثة ذلؾ إلى نسبة تواجد اإلناث بمديريات التربية والتعميـ منخفضة جدا في ىػذه الوظػائؼ بالمقارنػة
مع الذكور والى التكويف الفكري لالناث.
وقد اتفقت مع دراسة بحشواف ( )2008في أنو توجد ندرة في تولي المرآة العاممة لممناصب القيادية .
 )2متغير الوظيفة الحالية
واظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي جميػػع محػػاور الح ػراؾ المينػػي
والمحور الكمي تبعاً لمتغير الوظيفة الحالية ،وتعزي الباحثة ذلؾ عدـ وجود تمييز بيف مػديري الػدوائر،
ورؤساء األقساـ في الحراؾ الميني.
 )3متغير المؤهل العممي
أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية لمتغي ػػر المؤى ػػؿ العمم ػػي الخاص ػػة
بمحوري العوامؿ الثقافية والعوامؿ الشخصية والمحور الكمي  ،في حيف أظيرت النتائج أنػو توجػد فػروؽ
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ذات داللػػة إحصػػائية لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي لصػػالح أفػراد عينػػة الد ارسػػة ذوي مؤىؿ(الماجسػػتير فػػأعمى)
مقاب ػػؿ أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة مؤى ػػؿ (البك ػػالوريوس) فيتػ ػوافر الحػ ػراؾ المين ػػي الخاص ػػة بمح ػػوري العوام ػػؿ
االجتماعي ػػة واالقتص ػػادية؛ وبالت ػػالي فػ ػإف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ذوي مؤىؿ(الماجس ػػتير ف ػػأعمى) ي ػػروف أف
الحراؾ الميني الخاصة بمحوري العوامؿ االجتماعية واالقتصادية تسود بدرجة أكبر مما يراه أفراد عينة
الد ارسػػة ذوي مؤىػػؿ (البكػػالوريوس) الخاصػػة بمحػػور العوامػػؿ االجتماعيػػة والعوامػػؿ االقتصػػادية ،ويعػػزى
ذلؾ إلى خبرتيـ وتجربتيـ في مجػاؿ العمػؿ ،فيػـ وصػموا إلػى مسػتوى ع ٍ
ػاؿ مػف التعمػيـ لػذا فيػـ يرغبػوف
في الرقي والتقدـ.
 )4متغير سنوات الخبرة
واظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع محاور العوامؿ االجتماعيػة
واالقتصادية والشخصية والمحػور الكمػي تبعػاً لمتغيػر سػنوات الخبػر فػي حػيف ظيػرت فػروؽ ذات داللػة
إحصائية تبعػاً لمتغيػر سػنوات الخبػرة الخاصػة بمحػور العوامػؿ الثقافيػة بػيف الخبػرة القصػيرة والمتوسػطة
لصػػالح الخب ػرة القصػػيرة ،ويعػػزى ذلػػؾ إلػػى وجػػود أف ػراد العينػػة ذوي الخب ػرة القصػػيرة فػػي مناصػػب قياديػػة
واتاحو الفرص أماميـ لتولي ىذه الوظائؼ ،وأيضا ما نجده مف عممية تغيير الوظائؼ ابتداء مف كونيـ
معمميف إلى ما وصموا إلية مف مستوى ،ويعود ذلؾ أيضاً إلى تكوينيـ الفكري ودافعيتيـ لمحصوؿ عمػى
التعميـ المناسب مف أجؿ الحراؾ الميني.
 )5متغير المحافظة التعميمية
وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تبع ػاً لمتغيػػر المحافظػػة التعميميػػة فػػي
محور العوامؿ االجتماعية ،والعوامؿ الشخصية ،والمحور الكمي حيث تػـ اسػتخداـ اختبػار ( ) LSD
لمفروقات البعدية لمتعرؼ عمػى مصػدر الفػروؽ  ،وأظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ لصػالح كػؿ مػف الشػرقية
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جنوب ،ومسقط ،والبريمي ،والداخمية ،والظاىرة ،واجمػالي محػاور الحػراؾ المينػي مقابػؿ الباطنػة شػماؿ،
وكذلؾ وجود فروؽ لصالح جنوب الشرقية ،ومسقط ،والداخمية ،والظاىرة مقابؿ شماؿ الباطنػة ،الخاصػة
بالعوام ػػؿ االجتماعي ػػة ،والعوام ػػؿ االقتص ػػادية ،والعوام ػػؿ الشخص ػػية ،واجم ػػالي مح ػػاور الحػ ػراؾ ،تع ػػزي
الباحثة ذلؾ إلى أف محافظة شػماؿ الباطنػو تكػوف نسػبة الحػراؾ فييػا قميمػة نظػ ار لعػدـ وجػود شػواغر فػي
مثؿ ىذه الوظائؼ يسعى مف خالليا الفرد لتولييا.
وأيضا أوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ لصػالح الداخميػة مقابػؿ البريمػي؛ لػذا فػإف أفػراد عينػة الد ارسػة
يػػروف أف محػػاور الح ػراؾ المينػػي الخاصػػة بالعوامػػؿ االقتصػػادية ،والشخصػػية ،واجمػػالي محػػاور الح ػراؾ
الميني تتوافر في الداخمية أكثر مف البريمي وكذلؾ وجود فروؽ لصالح مسػقط مقابػؿ البريمػي؛ لػذا فػإف
أف ػراد عينػػة الد ارسػػة يػػروف أف محػػاور الح ػراؾ المينػػي الخاصػػة بالعوامػػؿ االقتصػػادية تت ػوافر فػػي مسػػقط
أكثػػر مػػف البريمػػي ،وتعػػزي الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى الموقػػع الجغ ارفػػي لممحافظػػات التعميميػػة ومػػدى قربيػػا مػػف
العاصمة.
وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الكتبي( )2007في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلػى
المناطؽ التعميمية في اتجاىات المعمميف نحو مينة المينة.
خامساً :مناقشة النتائج المتعمقة بالجابة عن السؤال الخامس
الذي ينص عمى"هال توجاد عالقاة ارتباطياه ذات داللاة إحصاائية باين ضاغوط العمال والحاراك المهناي
بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان من وجهة نظر الداريين؟"
واظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة وجػػود عالقػػة متوسػػطة موجبػػة بػػيف ضػػغوط العمػػؿ والح ػراؾ المينػػي بمػػديريات
التربية والتعميـ بسمطنة عماف مف وجية نظػر اإلداريػيف ،وتعػزي الباحثػة ذلػؾ إلػى العالقػات فػي العمػؿ،
والى األعباء الوظيفية التي تجعػؿ الفػرد يسػعى إلػى الحػراؾ المينػي بػيف أقسػاـ المديريػة ودوائرىػا مبتعػداً
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عف الضغوط التي يواجييا في عممة؛ لذا يتـ فقد الكفاءات مف اإلدارييف وانتقاليا إلى أقسػاـ قػد تختمػؼ
بشكؿ كبير جداً عف ما كاف يمارسة في وظيفتو السابقة ،وأنو بموجب ىذه العالقػة يتوجػب عمػى الػو ازرة
أف تعمؿ جاىدة إلى إيجاد الحموؿ المناسبة لمتقميؿ مف ضغوط العمؿ لدى اإلدارييف بالمديريات العامة
لمتربية والتعميـ بسمطنة عماف مما يساعد ذلؾ في اإلحتفاظ بالكوادر البشرية المتميزة وتحقيؽ اإلسػتقرار
فػػي العمػػؿ ،بحيػػث ال يػػتـ خسػػارة الكػوادر المدربػػة والمؤىمػػة ،وعمػػى الجيػػات المسػػؤولة النظػػر فػػي عمميػػة
النقؿ بحيث ال تضر بمصمحة الفرد والعمؿ معاَ ،وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة جزئياً مػع د ارسػة ايمينمػوا
( )Emmanuelle, 2004في إمكانية التقميؿ مف مخاطر بعض الميف التي تؤثر في الفرد.
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سادسا :توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:
أوال  :ما يتعمؽ بمحور ضغوط العمؿ :
-2االىتماـ بالعالقات اإلنسانية مع الموظفيف في مجاؿ العمؿ ،وتوفير البيئة المناسبة ليـ ،واشراكيـ
في اتخاذ بعض الق اررات ،حيث سيؤدي ذلؾ إلى العمؿ بروح الفريؽ الواحد وزيادة اإلنتاجية في مجاؿ
العمؿ.
 -2توزيع األعماؿ والمياـ بيف األفراد بما يتناسب مع إمكاناتيـ وقدراتيـ ،والوقوؼ بجانبيـ بحيث ال
تكوف األعماؿ الموكمة ليـ عائقًا نحو تطوير مياراتيـ ومعارفيـ المينية .
 -3توفير بيئة عمؿ مناسبة لمموظفيف ،بحيث يكوف لكؿ موظؼ مكتب عمؿ خاص بو يتوفر بو
األدوات ،واألجيزة المطموبة في مجاؿ العمؿ ،بحيث يؤدي الموظؼ عممو بشكؿ مريح .
 -4عمى المسئوؿ المباشر االبتعاد عف نقد الموظؼ أماـ زمالئو ،واستخداـ النقد االيجابي البناء الذي
يزيد مف الثقة بيف الموظؼ والمسئوؿ ويحقؽ اإلنتاجية في العمؿ.
 -5أف يكوف الموظؼ عمى عمـ ودراية بتوصيؼ كامؿ لموظيفة التي يعمؿ بيا وما يتعمؽ بيا مف مياـ
ومسؤوليات مع منحو بعض الصالحيات لممارسة مياـ عممو .
 -6استخداـ التشجيع والتعزيز مف المسئوليف لمموظفيف المخمصيف والمجتيديف في مجاؿ العمؿ مع
االعتماد عمى الكفاءات في الترقي الميني واالبتعاد عف العالقات الشخصية والمحسوبية .
ثانيا  :ما يتعمؽ بمحور الحراؾ الميني :
 -2أف يتمتع الموظؼ بمميزات مادية ومعنوية ،تجعمو أكث ار شعو اًر باالطمئناف واالستقرار الوظيفي،
حيث يخصص لو مميزات مادية تتناسب مع أعبائة الوظيفية وميامة الفنية واإلدارية.
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 -2وضع نموذج واضح لمعامميف بمديريات التربية والتعميـ لتحفيز الموظفيف الذيف يتـ نقميـ أو ترقيتيـ
لوظائؼ أخرى وذلؾ كأداة دفع لتحسيف مستوى أدائيـ.
 -3وضع آلية لنقؿ األفراد إلى أقساـ أخرى بحيث ال تفقد الو ازرة الكفاءات مف األفراد في تمؾ األقساـ،
وبحيث تتناسب قدرات الفرد ومياراتو ومعارفة في الوظيفة الجديدة.
 -4تحقيؽ اإلستقرار الوظيفي لألفراد مف خالؿ توفير بيئة مشجعة ومحفزة لمعمؿ.
 -5ضرورة وجود تصنيؼ وظيفي واضح ،بحيث يكوف لكؿ وظيفة مميزاتيا المادية ،وىذا يشجع
الموظفيف عمى الرغبة في التقدـ الوظيفي ،ويعطي فارقاً مادياً بيف وظيفة وأخرى.
بحوث مقترحة:
 -2مف البحوث المقترحة دراسة حراؾ الفرد إلى خارج مؤسسات التربية والتعميـ.
 -2دراسة ظاىرة حراؾ المعمميف إلى الوظائؼ اإلدارية بسمطنة عماف.
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هلحق ()1
استطالع رأي
أخ ٜاىَ٘ظف/أخز ٜاىَ٘ظفخ ّ٘د أخز أسائنٌ د٘ه اىَ٘اضٞع اىزبىٞخ ٗرىل ىغشض اىجذث
اىعيَ ٜفقط.
ٕ -1و ر٘د اإلّزقبه ٍِ ٗظٞفزل اىذبىٞخ إىٗ ٚظٞفخ أخش ٙثبىَذٝشٝخ؟
ال

ّعٌ

ٕ -2و رعزقذ أُ ضغ٘ط اىعَو ٕ ٜعجج ًب الّزقبه اىفشد إىٗ ٚظٞفخ اخش ٙ؟
ال

ّعٌ

ٍ -3ب أعجبة اّزقبه اىفشد ٍِ ٗظٞفزٔ اىذبىٞخ إىٗ ٚظٞفخ أخشٗ ٍِ ٙجٖخ ّظشك؟
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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هلحق ()2
توصيف الوظائف بمديريات التربية والتعليم
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161

161
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هلحق ()3
االستثاًح في صىرتها الٌهائيح
جاهعح ًزوي
كليح العلىم واآلداب
قسن الترتيح والدراساخ اإلًساًيح
استثاًح ظغىط العول وعالقتها تالحراك الوهٌي تالوديرياخ العاهح للترتيح والتعلين تسلطٌح عواى هي وجهح ًظر اإلدارييي
اىفبضو ٍ :ذٝش اىذائشح  /سئٞظ اىقغٌ
اىغالً عيٞنٌ ٗسدَخ هللا ٗثشمبرٔ

اىَذزشً
ٗثعذ ، ، ، ،

رقً٘ اىجبدثخ ثذساعخ رٖذف إى ٚاىزعشف عي ٚاىعالقخ ث ِٞضغ٘ط اىعَو ٗاىذشاك اىَْٖ ٜثَذٝشٝبد اىزشثٞخ ٗاىزعي ٌٞثغيطْخ عَبُ
ٍِ ٗجٖخ ّظش اإلداسٗ،ِٞٝرعشف اىجبدثخ اىذشاك اىَْٖ ٜعي ٚإّٔ" اّزقبه اىفشد ف ٜاىَْٖخ ٍِ ٗضع إىٗ ٚضع أخش داخو ٍذٝشٝبد
اىزشثٞخ ٗاىزعي ٌٞثغيطْخ عَبُ"
ٗىزذقٞق ٕزٓ اىذساعخ أعذد اىجبدثخ اعزجبّٔ ٍنّ٘خ ٍِ جضأٝ ِٝذز٘ ٛاىجضء األٗه ٍْٖب عي ٚاىجٞبّبد األٗىٞخ ،أٍب اىجضء اىثبّٜ
فٞذز٘ ٛعيٍ ٚجبى ِٞرذ٘ ٛعذد ٍِ اىفقشادٗ ،رٌ رذذٝذ اإلجبثبد فٖٞب دغت ٍقٞبط "ىٞنشد اىخَبعٗ "ٜرىل مَب ٝي:ٜ
ٍ٘افق ثشذح

ٍ٘افق

ٍذبٝذ

غٞش ٍ٘افق

غٞش ٍ٘افق ثشذح

ىزا اىشجبء اىزنشً ثبإلجبثخ عِ فقشاد اإلعزجبّٔ عيَب ثأُ إجبثبرنٌ عزعبٍو ثغشٝخ ربٍخ ٗىِ رغزخذً إال ألغشاض اىجذث اىعيَ.ٜ
شبمشح ىنٌ عيفب دغِ رعبّٗنٌ
اىجبدثخ /ساٝخ ثْذ ععٞذ ثِ عي ٜاىَششفٞخ
طبىجخ ٍبجغزٞش  /إداسح رعيَٞٞخ  /جبٍعٔ ّضٗٙ
تعط الوصطلحاخ الىاردج في اإلستثاًه
الحراك الوهٌي ٝ :قصذ ثٔ ف ٜاىذساعخ " اّزقبه اىفشد ٍِ قغٌ إى ٚقغٌ أخش ٍِٗ ٗظٞفخ إى ٚاخش ٙدائشح عي ٚدائشح اخشٍِٗ ٙ
ٍذٝشٝخ إىٍ ٚذٝشٝخ أخش ٙثَذٝشٝبد اىزشثٞخ ٗاىزعي ٌٞثغيطْخ عَبُ..
صراع الدورٝٗ :قصذ ثٔ االخزالف ث ِٞر٘قعبد اىعبٍي ِٞف ٜاىزْظٗ ٌٞر٘قعبد اىزْظ ٍِ ٌٞاىعبٍي.ِٞ
غوىض الدورٝٗ :قصذ ثٔ االفزقبس إى ٚاىَعيٍ٘بد اىزٝ ٜذزبجٖب اىفشد ف ٜأداء دٗسح ف ٜاىَْظَخٍ .ثو اىَعيٍ٘بد اىخبصخ ثذذٗد
عيطزٔ ٍٗغئ٘ىٞبرٔٗ ،اىَعيٍ٘بد اىخبصخ ثغٞبعخ اىَْظَخ ٗرق ٌٞٞاألداء ٗغٞشٕبٝٗ .صجخ اىفشد غٞش ٍزأمذ ٍِ ٍزطيجبد ٗظٞفزٔ
ٍثو عذً ٍعشفزٔ ثبىز٘قعبد اىَطي٘ثخ ٍْٔ ىألداء ٗمٞفٞخ رذقٞق ٕزٓ اىز٘قعبد.
العةء الىظيفيٝٗ :قصذ ثٔ قٞبً اىفشد ثَٖبً ال ٝغزطٞع اّجبصٕب ف ٜاى٘قذ اىَزبح ٗإّٖب رزطيت ٍٖبساد عبىٞخ ال َٝينٖب اىفشد.
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الجزء الول :البيانات الشخصية :أرجوا وضع إشارة( √ ) في مربع الجابة المناسبة:

 .2النوع اإلجتماعي :

ذكر( )

 .2المؤىؿ العممي :دبموـ( ) ،
 .3الوظيفة الحالية:

بكالوريوس( )،

مدير دائرة( ) ،

 .4سنوات الخبرة  :أقؿ مف  5سنوات( ) ،
 .5المحافظة التعميمية :جنوب الشرقية( )،
البريمي( )،

،

الداخمية( )،

أنثى ( )

ماجستير فما فوؽ( )
رئيس قسـ ( )

 ) ( 20- 5سنوات،
شماؿ الشرقية( )
الظاىرة( )،

أكثر مف  20سنوات( )
 ،مسقط( )،

جنوب الباطنة( ) .

 .6أذكر التدرج الوظيفي مف بداية تعيينؾ إلى الوظيفة الحالية التي تعمؿ بيا
ـ

عدد سنوات الخبرة

مسمى الوظيفة

2
2
3
4
5
6
7
8
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الجزء الثاني :محاور الدراسة
المجال الول :ضغوط العمل
م

موافق

الاافااقاارات

بشدة

 -1صراع الدور
2

أرى أف المحافظة عمى المركز منطمؽ تعامؿ اإلدارييف في العمؿ.

2

تفتقر األعماؿ التي أنجزىا إلى الدقة مف وجية نظر المسؤوليف في
العمؿ.

3

يشكؿ لي التوفيؽ بيف مطالب مديري المدارس ومديريات التربية صعوبة
في إنجاز العمؿ.

4

تؤثر الوساطة والتدخالت اآلخرى في سير عممي.

5

تكوف األعماؿ التي أقوـ بيا مقبولة أحيانا عند أشخاص ومرفوضة عند
أخريف.

6

تتعارض التعميمات والتعاميـ الواردة في مجاؿ العمؿ مع متطمبات العمؿ
الحالية.
 -2غموض الدور

7

تُسند إلي مسئوليات في عممي غير محددة بوضوح.

8

تعد اآللية المتبعو إلنجاز األعماؿ المكمؼ بيا غير واضحة.

9

تتعارض األعماؿ التي أقوـ بيا مع مؤىمي وتخصصي الحالي.

 20تتعارض المسئوليات مع الصالحيات المسندة إلي.
 22تُعد السمطة الممنوحو لي غير كافية لمقياـ بمسؤولياتي في العمؿ.
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

م

موافق

الاافااقاارات

بشدة

 -3العبء الوظيفي
 22ال يسمح وقت العمؿ اليومي بأداء كؿ ما أكمؼ بو.
الموكؿ الي إمكاناتي وقدراتي.
 23يفوؽ العمؿ ُ
 24توجد بعض األعماؿ المسندة إلي خارج نطاؽ عممي.
 25يتصؼ العمؿ الذي أقوـ بو بالرتابة ويفتقد إلى عامؿ الجذب والتجديد.
 26تُعد األعباء الوظيفية عائقا نحو تطوير مياراتي ومعارفي المينية.
 27تتوزع مياـ العـ ؿ بيف األفراد بشكؿ غير متكافئ.
 -4فرص النمو المهني(الوظيفي)
 28يعتمد التقدـ الميني بالمديرية عمى العالقات مع الرؤساء.
 29يتقصني التشجيع والتعزيز مف قبؿ المسؤوليف لموصوؿ لمستقبؿ ميني
أفضؿ.
 20يتيح لي المؤىؿ الحالي فرصة التقدـ الميني بالمديرية.
 22ال تحدد وظيفتي مسا ار لمتطور الميني خالؿ المستقبؿ
 22ال تتناسب المكافآت والحوافز في العمؿ مع المجيود الذي أبذلو.
 -5العالقات في العمل
 23يتسـ الجو الذي أعمؿ فيو بالتوتر.
 24تفتقر العالقات في مجاؿ عممي إلى المودة واأللفة.
 25تحوؿ الصراعات الشخصية في عممي دوف انسجاـ األفراد.
 26ال تتاح لي فرصة التشاور واتخاذ الق اررات مع الزمالء في مجاؿ العمؿ
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موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

م

موافق

الاافااقاارات

موافق

محايد

بشدة

غير

غير موافق

موافق

بشدة

 -6المصادر الفردية
 27يسبب لي العمؿ مع الموظفيف االجياد.
 28يسبب لي التنافس الدائـ مع اآلخريف التوتر في مجاؿ العمؿ.
 29يؤثر عدـ المساواة مع االخريف في الحقوؽ والواجبات سمبا في أدائي.
 30تساعدني قدراتي عمى التوافؽ مع ظروؼ عممي المختمفة.
 32تعد االنتقادات الموجية إلي مصدر تيديد لوضعي الميني.
 32يسبب لي التغيير المفاجئ مف المسئوليف اإلرباؾ في العمؿ.
-7البيئة المادية
 33يتوقؼ إتماـ عممي عمى الموارد واإلمكانات المطموبة.
 34يسبب لي البعد بيف مقر إقامتي والعمؿ التعب واإلرىاؽ.
 35تُعد اإلضاءة والتيوية في مكتبي غير مناسبة لطبيعة عممي.
 36تُزعجني الضوضاء الناتجة عف أصوات الموظفيف والمراجعيف.
 37تُعد األدوات واألجيزة المستخدمة في العمؿ غير مناسبة لطبيعة عممي.
المجال الثاني :الحراك المهني
م

موافق

الاافااقاارات

بشدة
 -1العوامل االجتماعية
2

يؤدي حصولي عمى وظيفة قيادية أعمى إلى تحقيؽ مكانة إجتماعية عالية

2

ال يمنحني العمؿ الحالي مكانة اجتماعية متميزة.

3

يجعمني التعرض لإلحراج "الوساطة والتدخالت األخرى في وظيفتي الحالية

داخؿ المجتمع.

إلى الرغبة بوظيفة آخرى بالمديرية.
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موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

م

موافق

الاافااقاارات

بشدة
4

أسعى لمحصوؿ مسمى وظيفي أعمى برغـ مف مياـ ومسؤوليات الوظيفة.

5

تتيح لي الوظيفة التي أسعى إلييا بالمديرية فرصة تكويف صداقات وعالقات

6

أود اإلنتقاؿ لوظيفة أخرى قريبة مف مقر سكني رغبة في االستقرار العائمي.

اجتماعية مع األخريف.

 -2العوامل الثقافية
7

يمنحني المؤىؿ العممي الحالي فرصة لمحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ خارج

8

أحرص دائما عمى التنافس مف أجؿ وظيفة أفصؿ بالمديرية.

9

ُيعد الحصوؿ عمى مؤىؿ عممي ٍ
عاؿ أىـ عنصر النتقالي لوظيفة أفضؿ

المديرية.

 20يساعد ارتفاع المستوى التعميمي عمى تحسيف مركزي الميني.
 22تتيح لي الوظيفة األعمى بالمديرية فرصة المشاركة في المؤتمرات والندوات
المختمفة.

 22تٌعد الفرص التدريبية المتاحة في الوظائؼ األخرى بالمديرية عامال ميما
لالنتقاؿ إلييا.
 -3العوامل االقتصادية
 23يعد الحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ بالمديرية مطمبا أساسيا لتحسيف ظروفي
المادية.

 24ال يتناسب الراتب مع الجيد الذي أبذلو ،لذا أفكر في وظيفة آخرى بالمديرية.
25

سأنتقؿ مف الوظيفة الحاية في خالة توفر وظيفة أخرى براتب ومميزات أكثر.

 26تُعد المزايا المادية ىدفا لمحصوؿ عمى وظيفة أفضؿ بالمديرية.
27

أتمتع بإجازات محددة ال تتناسب مع ظروفي ،لذا أفكر لالنتقاؿ لوظيفة

أخرى بالمديرية.

د -العوامل الشخصية
 28ال تمنحني الوظيفة الحالية اإلحساس بالثقة والطمأنينة.
19

أقضي فترات طويلة في العمل ،لذا أفكر في االنتقال لوظيفة آخرى.
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موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

م

موافق

الاافااقاارات

موافق

بشدة
 20أعتبر عممي الحالي مؤقتاً ،والبد مف االنتقاؿ لوظيفة أخرى ترضي طموحي.
 22أفكر في البحث عف وظيفة تميد لي الطريؽ لموصوؿ لوظيفة قيادية.
 22يغمب عمى وظيفتي الحالية التكرار الممؿ ،لذلؾ أسعى لالنتقاؿ لوظيفة أخرى
أكثر حيوية بالمديرية.

 23لف أتردد في ترؾ وظيفتي الحالية في حالة حصولي عمى وظيفة أخرى
بالمديرية.

ُّ
أفضؿ االنتقاؿ إلى وظيفة
 24تُعد المسؤوليات ومياـ والوظيفة الحالية كثيرة ،لذا
أقؿ عبئاً بالمديرية.
 25تستحؽ القدرات والميارات التي أمتمكيا وظيفة أفضؿ مف وظيفتي الحالية.

شاكرة لكم حسن تعاونكم
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محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

هلحق ()4
قائمة بأسماء األساتذة محكمي أداة الدراسة
ـ

اسـ المحكـ

التخصص

مكاف العمؿ

2

الدكتور احمد عبيدات

إدارة تربوية

جامعة الطفيمية التقنية األردنية

2

الدكتور محمد العمراف

إدارة تربوية

جامعة الطفيمية التقنية األردنية

3

الدكتور ىاني احمد الكريميف

إدارة تربوية

جامعة الطفيمية التقنية األردنية

4

الدكتور مصطفى الحاروني

استاذ عمـ نفس تربوي

جامعة السمطاف قابوس

5

الدكتور ياسر فتحي الينداوي

إدارة تربوية

جامعة السمطاف قابوس

6

الدكتور عمر ىاشـ اسماعيؿ

إدارة تربوية

جامعة السمطاف قابوس

7

استاذ الدكتور محمد عبد الحميد الشيف

إدارة تعميمية

جامعة السمطاف قابوس

8

الدكتورة نسريف صالح محمد صالح الديف

إدارة تعميمية

جامعة السمطاف قابوس

9

الدكتور محمد بف فايؿ بف صالح العريمي

سياسة التنمية وادارة

معيد اإلدارة العامة

20

الدكتور حميس بف محمد بف حميس

الموارد البشرية
إدارة تربوية

كمية العموـ التطبيقية بصور

العريمي
22

الدكتور سعيد الفارسي

إدارة قيادة إدارية

كمية العموـ التطبيقية بصور

22

الدكتور حساـ الديف السيد محمد

إدارة تعميمية

جامعة نزوى

23

الدكتور محمد بف راشد بف حمد المخيني

تكنولوجيا تعميـ

المديرية العامة بالمنطقة

24

الدكتور سالـ بف سعيد العريمي

المغة العربية(األدب والنقد)

25

نورة بنت عمي الحوسني

مناىج المغة العربية

الشرقية جنوب
المديرية العامة بالمنطقة
الشرقية جنوب
وطرائؽ تدريسيا
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كمية العموـ التطبيقية بعبري

هلحق ()5
رسالح تسهيل ههوح تاحثح هي الجاهعح

171

هلحق ()6
رسائل تسهيل ههوح تاحثح توديرياخ الترتيح والتعلين
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Abstract
The Relationship between Work Stress and Occupational Mobility of
Administrators in the General Directorates of Education in the Sultanate of
Oman
Prepared by: RAYA SAID ALI ALMUSHRAFI
Supervised by: Dr: Mohammed Soliman Al-Garaida
Dr: Abderrahman Ibrahim Assafasifa

Dr: Said Azzubidi

This study aimed to investigate the administrative employees’ view of the level of work stress
and the occupational mobility and the relation between them in the General directorates of
Education in Sultanate of Oman. The study used the descriptive method. A questionnaire was
designed to collect the necessary data. The questionnaire consisted of two fields; one of them
was work stress consisting of 37 statements distributed onto 7 axes which are role conflict,
role ambiguity, job stress, professional growth opportunities, relationships at work, individual
sources and the physical environment; the second was occupational mobility consisting of 25
statements distributed onto 4 axes which are the social, cultural, economic and the personal
factors. After making sure of their validity and reliability, they were applied on 187 directors
and heads of departments in the academic year 2012/2013.
The major findings of this study are as follows:
The level of work stress in the General Directorates of Education in the Sultanate of Oman
was medium. Also, the level of the occupational mobility in the General Directorates of
Education in the Sultanate of Oman was medium. There were no statistically significant
differences at the level of significance (.05≥a) in the sources of the stress of work attributed to
variables of the current job or qualification. In addition there were statistically significant
differences at the level of significance (.05≥a) sources of the stress of work attributed to the
experience years for the sake of the few experience years in the axis of role ambiguity.
Furthermore, there were statistically significant differences at the level of significance (.05≥a)
in the occupational mobility attributed to the social type in the cultural, economic and personal
factors for the sake of the females. Additionally, there was a positive and medium relation in
the sources of work stress and occupational mobility of Administrators in the General
Directorate of Education in the Sultanate of Oman.
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The most important recommendations that the study gave were:
 Reviewing the salaries of the directors and heads of departments to suit the stress of
their jobs.
 Giving work nature bonuses commensurate with their current jobs and consistent with
their current job descriptions.
 The employee should have physical and moral advantages that make him or herfeels
more job satisfaction and stability.
 This kind of jobs - Director and Head of Department- should be competitive to the
applicants and there should be physical advantages for these jobs to encourage the
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