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لضغوط العمل في كل المحاور ،تبعاً لمتغيرات النوع ،العمر ،سنوات الخبرة ،عدا المحور الثالث( مالئمة
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ABSTRACT
Job Stress And Its Relationship With The Organizational Ccommitment Of Post Basic Teachers
In Muscat Governorate.
Prepared by:
Moza Hamoud Ali al- Mamari
The purpose of this study is to identify job stress and their relationship with organizational
commitment of post basic teachers in Muscat governorate..
To achieve the objectives of the study, Literature on job stress has been reviewed and a
questionnaire consisting of 50 items has been prepared.
The sample in this study consisted of 106. The researcher followed the descriptive
approach in order to study the relationship between the variables of the study. To analyze the
data statistically, Computerized Statistical Package Program (SPSS.18) has been used.
The most important finding of the current study were the following:The job stress are
moderately existing among Post Basic teachers. organizational commitment is moderately to
highly existing among post basic teachers.
.
The descending order of job stress as follows: role conflict, working conditions, role
ambiguity, role burden and role appropriateness.. The descending order of organizational
commitment as follows: standard organizational commitment, organizational and emotional
commitment, continuous organizational commitment.
The results showed no statistically significant differences to the job stress, depending on the
variables of gender, age, years of experience, except for the third axis (appropriate role) , and no
statistically significant differences to the job stress in favor of males, as well as the existence of
significant differences of organizational commitment depending on the variable type, in favor of
females, and the absence of significant differences of organizational commitment.
Negative correlation and counterproductive between role conflict and organizational
commitment, and the presence of a positive correlation between working conditions and
organizational commitment relationship.
.
In light of this study, The activating the work in the school teams to limit the professional
differences with some co-workers and encourage teacher training and self-development..
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يعتبر المعلم محو ار أساسيا من محاور العملية التعليمية ،حيث تقع على عاتقه سير المسيرة التعليمية

منذ دخوله المدرسة إلى نهاية اليوم فطبيعة عمله يتطلب منه التحضير اليومي للعملية التعليمية شاملة
اإلعداد اليومي للدروس ،وتدعيمها بالوسائل التعليمية وطرق التدريس المتنوعة ،مع إيجاد سبل متنوعة
للتحفيز والدافعية للتعلم مرو ار بالتنويع في أساليب التقويم بأنواعها المختلفة المبدئية والمرحلية والختامية،

واعداد االختبارات القصيرة والنهائية وتصحيحها ومرجعتها ورصدها ناهيك عن تنقيح الكتب المدرسية
وتقويمها والوقوف على نقاط القوة والضعف فيها ،باإلضافة إلى المشاركة في برنامج اإلنماء المهني لنفسه

ولزمالئه ،كذلك المساعدة في إدارة وحفظ النظام جميع أرجاء المدرسة ،واإلشراف على األنشطة الالصفية في

المدرسة وفي المناشط والفعاليات التربوية خارج المدرسة إن كل هذه األعمال والمهام تسبب ضغطا كبيرا،
وتحتاج إلى شخص لديه قدر من الكفاءة في إدارة ضغوط العمل.

ويقوم المعلم بعدة أدوار تتداخل فيما بينها قد يكمل بعضها بعضا وقد يتعارض بعضها مع بعض

اآلخر ،وبالطبع تختلف األدوار تبعا لنوع المدرسة وطبيعة المادة الدراسية والظروف البيئية والثقافية في

المجتمع والفروق الفردية في شخصيات المعلمين ،واألدوار المشتركة بين معظم المعلمين والمواقف التعليمية
في التدريس حددها أبو حطب وصادق(  ،2009ص ،)838من بينها قيم المجتمع والتي بنقلها لطالبه،
والمادة الدراسية ،والعالقات اإلنسانية ،والمسئول عن النظام في المدرسة ،والمهتم بمشكالت الطالب واجاد

حلول لها ،واالتصال بالمجتمع ،والمتعلم والدارس ،والقائم باألعمال الكتابية.
وهناك العديد من المهام الموكلة للمعلم كما بينها برهم)  ،2005ص )11منها توفير المناخ العاطفي
واالجتماعي ،وتنظيم بيئة التعلم ،وتوفير الخبرات التعليمية ،وحفظ النظام ،ومالحظة الطالب ومتابعتهم

وتقويتهم ،ومع التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي وتسارع الحياة اليومية أصبح يمثل ضغطا على المعلم

فأطلق على الضغوط مصطلح( المرض الخفي) ،كما ذكرها النعاس(  ،2008ص ،)61والضغوط المهنية
تنشأ من مواقف ضاغطة يتعرض لها الفرد بسبب تفاعله مع بيئة عمله ،وتؤدي إلى اختالل توازنه ،وتفرض
2

عليه استجابات معينة ،قد تكون فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية أو أكثر من ذلك ،وقد تؤثر على مستقبل

حياته.

والضغوط تنتج من سوء توافق الفرد والبيئة وينتج عن سوء التوافق أو حسن التوافق جانبيين أساسيين
هما ،مدى االنسجام بين قدرات الفرد ومهاراته الشخصية مع المطالب المطروحة ،ومدى اإلشباع الفعلي

للحاجات والتوقعات التي يطمح إليها الفرد ،بينما بين غالم)  ،2010ص ،)94أن ضغوط العمل تمثل

األنشطة والتفاعالت في التدريس التي تؤدي إلى تطلعات كثيرة على المعلم ،ووضح كل من شحاته والنجار
وعمار)  ،2003ص ،)208أن الضغوط تشكل تهديداَ لذاته وتحدث لديه معدالَ عالياَ من االنفعاالت.
وفي نفس الوقت ظهر توجه نحو إدخال مفهوم االلتزام التنظيمي في المؤسسات سوءاً أكانت حكومية

أو خاصة وذلك ألن االلتزام التنظيمي يمثل الشعور اإليجابي المتولد عند الموظف تجاه منظمته واالرتباط

بها واإلخالص لها والتوافق مع قيمها وأهدافها والحرص على البقاء بها من خالل بذل الجهد كما بينتها
فلمبان( ،1439ص ،)10وأشار براون( ) ) Brown, 2003, p32أن اللتزام التنظيمي يمثل واحد من أكبر

قدر من الفعالية التي تحتضن العديد من التدابير األكثر تحديدا لتأثير السلوكيات ويسهم في مزيد من فهم
األدوار ،واوضح العوفي(  )2005أنه كلما زاد االهتمام بفرق العمل ارتفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى

العاملين ،وبرز خان(  )Khan, 2010أن وجود بيئة العمل المناسبة وااللتزام التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع
األداء في الوظيفة.
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مشكلة الدراسة
أكدت كثير من الدراسات السابقة وجود بعض المعوقات العمل لدى المعلم تعوق أداء عمله منها
ضغوط العمل وأوضحت دراسة التوبية(  ،)2010وجود ارتباط قوي بين مستويات ضغوط العمل والنمو
المهني تراوحت بين العالية والمتوسطة ،وتؤكد دراسة الوحشية(  )2008إلى أن المعلمين يعانون من اإلجهاد
والتعب ،ويشعرون بالجفاف في الفم ،وشهيتهم للطعام غير جيدة وترتبط اإلبعاد الجسدية للضغوط المهنية،

كذلك ال يشعرون بالسعادة أثناء وجودهم في المدرسة ،وتوصي الرحبية(  ،)2012إلى تخفيف األعباء على
المعلمين ،والتحفيز ماديا ومعنويا؛ لتجنب اآلثار السلبية لديهم.

وذكرت بعض الدراسات العالقة بين االلتزام التنظيمي والعمل منها دراسة الشوبكة(  )2010التي

وضحت أن االلتزام التنظيمي يمثل الشعور بااللتزام وتحمل المسؤوليات والرغبة بالعمل من أجل تحقيق
األهداف ،وبينت دراسة شوجتي وزفر(  )Chughtai & Zafar, 2006أن أعضاء هيئة التدريس األكثر

ارتباطا والتزاما لديهم الرغبة القوية في الحضور للعمل وبالتالي انخفاض معدالت التغيب عن العمل.

وااللتزام التنظيمي له تأثير معنوي على المعلمين والمدرسة يظهر أثره ايجابيا أو سلبيا أثناء أداء

المعلم وركزت الطائي(  )2007على وجود تأثير معنوي للثقة التنظيمية ببعديها األكثر تأثي ار في تحقيق
االلتزام التنظيمي لدى األفراد وهما(الثقة بزمالء العمل ،الثقة بإدارة المنظمة) ،في حين ذكر كريدي( )2010

وجود عالقة وتأثير ذو داللة إحصائية بين النمط األوتوقراطي وااللتزام العاطفي وحصل االلتزام المعياري
على المركز األول يليه االلتزام المستمر ثم االلتزام العاطفي ،وبين فليح(  )2010ووجود التزام العاملين

للمعلمين بمختلف أنواعه ذو اتجاه ايجابي على الفرد والمؤسسة وذكر كل من أبو رمان واحمد(  )2011وعبد

الحسين(  )2012إلى وجود مستوى متوسط من االلتزام التنظيمي لدى األفراد ،في حين وضحت غنام(

إحصائيا بين االلتزام
نسبيا من االلتزام ،ووجود عالقة ارتباط موجبة وطردية دالة
ً
 )2012وجود مستوى مرتفع ً
التنظيمي واألداء الوظيفي.

وبينت بعض الدراسات العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي حيث ذكر جودة والبااقي(
 )2007وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين االلتزام التنظيمي للقائد وصراع الدور

وغموض الدور ،وبينت كل من شارما وباجباي( Sharma & Bajpai, 2010وجود عالقة خطية إيجابية
كبيرة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي ومستوى عال من االلتزام كما تناولت مرزوق(  )2011وجود

عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد مقياس االلتزام التنظيمي واستراتيجية( التعاون،
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والتسوية ،والتنازل) ،وقام الحواجرة)  )Al -Hawajreh ,2011إلى قياس مستوى الضغوط المهنية ومستوى
االلتزام التنظيمي وظهر أن هناك عالقة عكسية ضعيفة.
وأيضا نتيجة لما لمسته وعايشته الباحثة في المدارس كونها كانت معلمة ومعلمة أول مادة ومشرفة

مجال ثاني وباحثة تقويم مناهج فقد شعرت الباحثة بوجود ضغوط عمل تعوق العمل التربوي حيث تجاوزت

الحد المرغوب؛ ورغبةً من الباحثة في دراسة تلك الضغوط وتحديد أثرها على االلتزام التنظيمي لدى معلمي

مدارس التعليم ما بعد األساسي لذا فإن مشكلة الدراسة تمثلت في دراسة عالقة ضغوط العمل مع االلتزام
التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ،.وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة

الدراسة في األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة تقدير ضغوط العمل لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط" من وجهة
نظر المعلمين أنفسهم"؟

 .2ما درجة تقدير االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط" من
وجهة نظر المعلمين أنفسهم"؟

 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط العمل عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αلدى معلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط تعزى إلى النوع ،والمؤهل التعليمي ،وسنوات الخبرة ؟

 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االلتزام التنظيمي عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αلدى معلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط تعزى إلى النوع ،والمؤهل التعليمي ،وسنوات الخبرة ؟

 .5هل توجد عالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αلدى معلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ؟
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أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى:

 .1قياس مستوى ضغوط العمل لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط" من وجهة
نظر المعلمين أنفسهم".

 .2تحديد درجة تقدير االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط"
من وجهة نظر المعلمين أنفسهم".

 .3دراسة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ضغوط العمل عند مستوى داللة ()0.05 ≤ α
لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط تعزى إلى النوع ،والمؤهل التعليمي،

وسنوات الخبرة.

 .4دراسة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االلتزام التنظيمي عند مستوى داللة ()0.05 ≤ α
لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط تعزى إلى النوع ،والمؤهل التعليمي،

وسنوات الخبرة

 .5إيجاد العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αلدى معلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط.

أهمية الدراسة
الدراسة الحالية تكسب أهميتها من أهمية المشكلة التي تتعرض لها ،وتتمثل أهمية الدراسة

فيما يلي.

 .1يمكن أن تساهم نتائجها في التعرف على ضغوط العمل لدى المعلمين والمعلمات ومدى توفر

االلتزام التنظيمي في المؤسسات التعليمية ،وبالتالي تكسبهم مهارات إدارة ضغوط العمل وتنمية

االلتزام التنظيمي لديهم.

 .2قد تفيد الجهات المسئولة من واضعي السياسات ومتخذي الق اررات في و ازرة التربية والتعليم لنوعية
الضغوط التي تواجه المعلمين والمعلمات وتأثيرها على االلتزام التنظيمي لديهم.

 .3اإلسهام في تقليل المشكالت التنظيمية والتي تسبب ضغوط العمل مثل األداء المنخفض ،التأخر

عن موعد العمل ،الغياب المتكرر ،مقاومة التطور ،العجز عن العمل ،وتعزيز االلتزام التنظيمي

بأنواعه الثالثة.
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 .4قد تفيد نتائج الدراسة مخططي البرامج التدريبية ومنفذيها في التعرف على االحتياجات التدريبية لدى

معلمي مدارس ما بعد األساسي في سلطنة عمان ،وأولويات هذه االحتياجات؛ برامج فعالة إلدارة

ضغوط العمل ،وتنمية االلتزام التنظيمي.

 .5يمكن االستفادة منها أنها توفر الظروف والجو الصحي المناسب في بيئة العمل المدرسي بالشكل
الذي يجعل المعلم يعمل في جو يمكنه من اتخاذ الق اررات وممارسة مهامه بشكل أفضل.
حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على الحدود التالية:
الحدود الموضوعية
اقتصرت الدراسة على تحديد درجة تقدير ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي لمعلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان.
الحدود البشرية
اقتصرت الدراسة على بعض معلمي ومعلمات الصفوف( )12 -11بمحافظة مسقط في
جميع المواد الدراسية.
الحدود المكانية

اقتصرت إجراء الدراسة على المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ،وذلك ألن

محافظة مسقط تمثل العاصمة وتضم فئات مختلفة وأعداد المدارس وأعداد المعلمين والمعلمات أكبر

مقارنة مع باقي المحافظات األخرى وبالتالي تكون العينة أكبر.
الحدود الزمنية:

خالل الفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي 2015 /2014م.
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مصطلحات الدراسة:
لمصطلحات التي تشملها الدراسة الحالية متضمنة المفاهيم التالية:
ضغوط العمل ( :) Work Stress
هو " اختالل وظيفي في المنظمة أو المؤسسة التي يعمل بها الفرد ويؤدي هذا االختالل إلى
انخفاض في مستوى الرضا الوظيفي وضعف األداء وانخفاض في مستوى الدافعية" ( .فليه وعبد

المجيد 2014 ،ص.)305

ائيا بأنه :العقبات المختلفة التي يتعرض لها معلمي ومعلمات التعليم ما
وتعرفه الدراسة إجر ً
بعد األساسي بمحافظة مسقط وال يمكنهم إيجاد حلول لها وتؤثر عليهم سلبا سواء على صعيد حياتهم

المهنية( العملية) أو األسرية أو االجتماعية ،في تحقيق األهداف المرجو تحقيقها منهم في نطاق

العمل.

مصطلحات متغيرات ضغوط العمل هي:
صراع الدور(:) Conflict Role
هو "حالة من التناقض والتعارض بين ما يتوقع من الموظف تحقيقه وبين ما تفرضه

أبعاد اللوائح والتعليمات والبعد البشري الرسمي وبعد اإلمكانات والقدرات والبعد االجتماعي"(.

الشراري1427 ،ه ،ص.)16

عبء الدور( :) Burden Role
تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :زيادة المهام واألدوار التي تتطلب من المعلم انجازها والتي
تتطلب مهارات عالية خالل فترة زمنية محدد
مالئمة الدور( :) Appropriate Role
تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :المهام واألدوار التي يكلف بها المعلم انجازها والتي تتالءم مع
قدراته المعرفية والعلمية والفكرية والجسدية أثناء الدوام الرسمي.
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غموض الدور( :)Ambiguity Role
مسئول

تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :تداخل التعليمات التي يتلقاها المعلم والتي تصدر من أكثر من

ظروف العمل( :)Job Condition
تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :الجو المحيط ببيئة العمل من ح اررة وبرودة شديدين وتسبب

إرهاقا للمعلم وتعيقه عن أداء المهام الوظيفية

االلتزام التنظيمي ( :) Organizational Commitment
هو "القوة الرابطة بين الفرد والمنظمة التي يعمل بها ،وتكون هذه القوة خاضعة لعدد من

المعايير ،األخالقية ،والكافيات ،وعالقات العمل ،التي تكون محصلتها النهائية البقاء واالستمرار
في خدمة المنظمة (".ماجد وبدراوي ،2013 ،ص .)70

ائيا بأنه :مدى االرتباط المباشر للفرد في المؤسسة التي يعمل بها
وتعرفه الدراسة إجر ً
والسعي المثمر البناء لتحقيق أهدافها مع الرغبة األكيدة للتدريب والتأهيل في االستمرار الدائم بها.

مصطلحات متغيرات االلتزام التنظيمي هي:
االلتزام التنظيمي المعياري( :)Normative Organizational Commitment

تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :إحساس المعلم بالبقاء في المنظمة التي يعمل بها والسغي

الدائم لتحقيق أهدافها والتأثر المباشر بها.
االلتزام التنظيمي العاطفي( :)Affective Organizational Commitment
تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :إحساس المعلم بالبيئة التنظيمية التي يعمل بها والشعور

بالسعادة وقضاء أوقات ممتعة فيها.

االلتزام التنظيمي المستمر ( :)Continuous Organizational Commitment
تعرفه الدراسة إجرائيا بأنه :إحساس المعلم تجاه المنظمة التي يعمل بها والرغبة المستمرة في البقاء
واالستمرار والتضحية من أجلها.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة
يتناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وذلك على النحو اآلتي.
اإلطار النظري
يتضمن اإلطار النظري مبحثين األول ضغوط العمل ،والثاني االلتزام التنظيمي ،وذلك على النحو

اآلتي:

المبحث األول :ضغوط العمل Job Stress
ويتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية
أوال :مفهوم ضغوط العملJob Stress .
وعرفت ياركندي(  ،2003ص )8ضغوط العمل إجرائيا أنها "مواقف ومشكالت بيئية محددة

تواجه مديرة المدرسة في مجال العمل واألسرة وتسبب لها المستوى المرتفع من الضغط الذي يؤدي
إلى الشعور بالقلق والضيق ،وعدم الراحة واالستقرار" وهي الدرجة التي تحصل عليها مديرة المدرسة

في مقياس "ضغوط العمل".

أما شهاب(  ،2009ص )353 ،352فعرف ضغوط العمل بأنها " مجموعة من التأثيرات

والتفاعالت التي يتعرض لها مدير المدرسة االبتدائية في مواقف معينة أثناء عمله وتفاعله ما بين ظروف

العمل وشخصية المدير تدفعه إلى تغيير األسلوب الذي يمارسه والتي تعكسها أداة البحث التي أعدت لهذا
الغرض( هل أستبدلها بالفرد).
عرفت قاجة(  ،2010ص )385الضغط على أنه" عدم المواءمة بين خصائص العامل الشخصية

ومتطلبات عمله فتسبب له ثغرات في توازنه الحالي".
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ذكر ديري(  ،2011ص )140الضغط بأنه " حالة مزاجية معقدة يشعر بها الفرد ،وتؤثر على

تصرفاته وتغير من طريقة تفكيره".

في المقابل عرف كل من حسن ونامق(  ،2012ص ) 33الضغط بأنه" الحالة النفسية والجسمية

كاستجابة لعدم قدرة الفرد على إتمام األعمال المكلف بها وفق إمكانياته الذاتية.

بينما عرف كل من حسن ونامق(  ،2012ص )33وطه والطاف(  ،2006ص )4الضغط المهني

إجرائيا أنه "الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل استجابتها لفقرات مقياس ضغوط العمل".

حدد الظالمي(  ،2012ص  )343ضغط العمل على أنه " تجربة ذاتية تحدث لدى الفرد محدثا

اختالال نفسيا كالتوتر أو اإلحباط أو اختالال عضويا كسرعة ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم".

من خالل االطالع على المفاهيم السابقة لضغوط العمل يتضح أن التعريفات تناولت التأثير

المباشر على الفرد ،وركزت على االستجابات للمواقف التي يتعرض لها الفرد ،واهتمت بدراسة المشاعر

السلبية ،والتي تنعكس على تصرفاته سواء داخل بيئة العمل أو خارجها بصورة مستمرة.
ثانيا :مصادر ضغوط العملSources Of Job Stress..
توصل كمال(  ،2012ص  )28-25مجموعة مصادر ضغوط العمل هي:

 .1ضغوط ناتجة عن األدوار( عدم وضوح الدور ،تعدد وتضارب األدوار ،عدم التأييد من
اإلدارة).

 .2ضغوط ناتجة عن طبيعة وظروف العمل( عدم مالئمة طبيعة العمل وعناصره ،عدم
مالئمة مكان ،العمل ،الصراع على الحوافز والترقيات ،نوع الوظيفة ومتطلبات).

 .3ضغوط ناتجة عن العالقات مع( الرؤساء ،المرؤوسين ،الزمالء ،عدم القدرة على
.4

التفاوض).

ضغوط ناتجة عن الهيكل التنظيمي( عدم وضوح العالقات التنظيمية وتداخل

االختصاصات ،عدم التوازن في توزيع السلطات ،افتقار المشاركة ،سوء االتصاالت،

ساعات العمل ،المركزية ،الصراع).

 .5ضغوط ناتجة عن التغيير على المستوى( الفردي ،التنظيمي).
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 .6ضغوط الوقت( الزيارات والمكالمات التليفونية العارضة ،االجتماعات والزيارات الخارجية،
البريد الوارد ،والصادر ،غياب الرئيس المباشر ،عدم تسجيل وتحليل وتنظيم الوقت

المتاح).

 .7ضغوط خارجية( االتجاهات السياسية والحزبية ،الرأي العام واألعالم ،أجهزة الرقابة
الخارجية ،االتجاهات ،االقتصادية ،العادات والتقاليد االجتماعية ).

 .8ضغوط رقابية( تعدد جهات الرقابة الداخلية ،عدم وضوح المعايير الرقابية ،عدم
موضوعية المعايير ،الرقابية ،الرقابة الشديدة والتدقيق المطول).

 .9ضغوط شخصية( األسرة ومتطلباتها ،العالقات االجتماعية ،شخصية الفرد).
كما أوجز سليمان(  ، 2008ص  )34عدة مصادر للضغوط هي:
 .1مصادر مرتبطة بعملية التدريس وتشمل أعباء العمل ،كثافة الطالب في الفصل ،خصائص
الطلبة ،انخفاض دافعية الطلبة للتعلم ،طبيعة المباني واإلمكانات المادية والتجهيزات ،عالقة المعلم
بالطلبة ،مستوى إعداد وتنمية المعلم ،مشكالت خاصة باألثاث والوسائل التعليمية ،مشكالت

خاصة بالمناهج الدراسية.

 .2مصادر مرتبطة بنظام العمل في المؤسسة التعليمية وتشمل :متطلبات الدور ،مستوى الدعم
اإلداري للعلم ،العالقة مع الزمالء ،صراع وغموض الدور ،زيادة أعباء الدور( العبء الكمي،

العبء النوعي ،العبء المادي) ،سلطة المعلم ومشاركته في صنع الق اررات ،مكانة المهنة ).

 .3مصادر متعلقة بالمجتمع وتشمل :سوء العالقات مع أولياء األمور ،نظرة المجتمع المتدنية للمعلم
وصورته في وسائل اإلعالم ،عدم وجود تعاون فعال بين األسرة والمدرسة.

وتناول العمري(  ،2008ص  )61- 42عشرة أسباب كمصادر محتملة للضغط ،وهي

تعليم الطالب الذين ينقصهم التحفيز الدافع ،الحفاظ على النظام ،ضغوطات الوقت والعمل ،التأقلم

مع التغيير ،التقييم من اآلخرين ،التعامل مع الزمالء ،المركز والشعور بالذات ،اإلدارة ،صراع
الدور والغموض ،ظروف العمل السيئة.
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وصنف خبراء المجموعة العربية للتدريب والنشر(  ،2014ص  )18-15الضغوط حسب

مسبباتها إلى عدة مصادر هي:

 .1ضغوط ناتجة عن األدوار ،والمتمثلة في غياب وضوح الدور للموظف واآلخرين ،وتعدد وتضارب
األدوار ،وعدم التأييد من اإلدارة.

 .2ضغوط ناتجة عن طبيعة وظروف العمل وهي غياب مالئمة طبيعة العمل ،ومكان العمل ،والصراع
على الحوافز والترقيات ،نوع الوظيفة ومتطلباته

 .3ضغوط ناتجة عن العالقات مع الرؤساء والمرؤوسين والزمالء في العمل ومع المستفيدين (
الطالب ،أولياء األمور) ،وضعف التعاون بين الزمالء.

 .4ضغوط ناتجة عن الجانب التنظيمي والمتمثلة في عدم وضوح العالقات التنظيمية وتداخل
االختصاصات ،وعدم التوازن في توزيع السلطات ،وغياب المشاركة ،وسوء االتصاالت ،وعبء

ساعات العمل ،والمركزية ،وعدم وضوح المسار الوظيفي.

 .5ضغوط ناتجة عن التغيير على المستوى التنظيمي ،والمستوى الفردي.
 .6ضغوط الوقت والمتمثلة في الزيارات والمكالمات التليفونية العارضة ،واالجتماعات ،والبريد ،وغياب
الرئيس المباشر ،وعدم تنظيم الوقت المتاح.

 .7ضغوط خارجية وهي االتجاهات واالنتماءات ،والرأي العام واإلعالم ،وتعدد أجهزة الرقابة،
والعادات والتقاليد.

 .8ضغوط رقابية وهي عدم وضوح المعايير الرقابية والموضوعية ،والرقابة المتشددة والمطولة.
 .9ضغوط شخصية كاألسرة ومتطلباتها ،والعالقات االجتماعية ،وشخصية الفرد ،ودوافعه واتجاهاته.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن مصادر الضغوط التي يتعرض لها كل من المعلم

والمعلمة في سلطنة عمان عديدة ،وتوجزها في مصادر متعلقة بالعمل المهني مثل :كثرة األعمال

الكتابية ،محدودية الوسائل المعينة للمنهاج ،نقص دافعية الطلبة للتعلم ،وكثرة المشاريع التربوية،
وغياب الطلبة ،ومصادر اجتماعية مثل :محدودية الوقت للزيارات األسرية ،الخالفات األسرية،
ومصادر تنظيمية مثل :إنجاز أعمال المدرسة في المنزل ،وكثرة الزيات الصفية ،ومصادر

اقتصادية مثل :غالء المعيشة.
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ثالثا :مستويات ضغوط العمل Job Stress Levels
وضح عدد من الباحثين مستويات ضغوط العمل إلى عدة أنواع ،حيث قسمت ياركندي(

 ،2003ص )8-7مستويات الضغوط إلى نوعين هما :المستوى األمثل للضغوط إذ يكون لدى
الفرد القدرة على مواجهة الضغوط العادية وهي الضغوط اإليجابية أو المفيدة ،والتي تولد القدرة

على إنجاز األعمال السريعة والحاسمة ،ولها تأثير نفسي وايجابي على الفرد وليست لها أضرار

على صحة الفرد.

والمستوى المرتفع أو المنخفض من الضغط ولها انعكاسات سلبية على صحة الفرد

النفسية والبدنية ،وتؤدي إلى الشعور بعدم الراحة واالستقرار وعدم القدرة على التكيف مع الظروف
.

وذكر خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة(  ،2010ص  ،)27-15أن هناك ثالث

مستويات للضغوط وهي مستوى الخطر وحجم تأثيرها على الشخص ،ودرجة االستعداد لتحملها
والتعايش معها ،ومرحلة المقاومة ،ومدى توفر لدى الفرد القدرات الوظيفية والفنية لمواجهتها،

مستوى اإلجهاد عندما تضعف يترتب عليها نتائج سلبية .ومن خالل ما تناوله الباحثون السابقون
يمكن تقسم الضغوط إلى نوعين هما :الضغوط المناسبة أو المعقولة والتي تمثل ضغوط محركة
للمعلم لدفعه النجاز عملة

والضغوط الهدامة أو المعيقة والتي تسبب التوتر والقلق الشديد

وتتطور لتسبب له آثار جسدية ونفسية تؤثر على مستقبله الوظيفي والحياتي
وقسم كمال (  )35- 29 ،2012الضغوط إلى مستويين.
 .1المستويات النفسية وتحوى على الغضب( تغيير في تعابير الوجه ،األلم النفسي والجسدي،
ارتفاع ضغط الدم ،االرتجاج واالهتزاز ،التنابز باأللقاب ،الضرب ،الصبية في المزاج،

التنفس السريع ،ازدياد ضربات القلب ،احمرار العينين ،التهديد والوعيد ،قذف األشياء ،تغير
في وضع الجسم ،الحركات المفاجئة) القلق( األرق في النوم ،الصداع ،التوتر العصبي،
االنطواء ،الشرود الذهني ،الطفح الجلدي ،عدم التجاوب مع اآلخرين) األرق( عدم النوم
المنتظم والعميق ،التوتر ،عدم مطابقة ردة الفعل لشدة الفعل ،الكآبة ،اإلجهاد ،عدم التوافق

مع المتغيرات ،الشخصية العدائية ،االضطراب العصبي) اإلحباط( اإلهمال في العمل،
الالمباالة ،التلعثم ،االنهزامية ،الشلل الفكري ،عدم االهتمام بالمظهر ،السخرية والتهكم،

االنعزال واالنطواء ،العجز الجسماني)
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 .2المستويات الفسيولوجية( اإلجهاد العام ،تصلب الشرايين ،السكتة الدماغية ،انعدام الشهية،
الطفح الجلدي ،ضغط الدم ،التلعثم ،الصداع ،القرحة ،آالم العظام ،عسر الهضم ،زيادة
األدرينالين ،الشد العضلي ،عض األصابع).

وتتفق الدراسة مع ما ذكره الباحثون من حيث أن مستويات الضغوط نوعين إما مرتفع أو

منخفض ،ويظهر على هيئة أعراض جسدية ونفسية يكون لها تأثير مباشر على األداء الوظيفي

للفرد.

رابعا :طرق قياس ضغوط العمل Methods Of Measuring The Stress Of Job

ويرى مسلم( ،2007ص  ) 24-23أنه يمكن قياس ضغوط العمل من خالل المؤشرات التالية:
 .1مقارنة الوظائف واألعمال والمهام بمؤهالت شاغليها وخبراتهم ،ألن النقص قد يمثل في
مصدر من مصادر الضغوط.
ًا
المقارنة
 .2التقارير اليومية أو األسبوعية التي يرفعها العاملون عن سير أدائهم.

 .3تقييم األداء الوظيفي السنوي للعاملين الذي يتبع الكفاءة ،ونواحي الضعف في األداء.

 .4التقرير السنوي الشامل للمؤسسة بجميع بنوده من إنجاز ،وصيانة ،ومصروفات
وعوائد...الخ.

 .5مقارنة اإلنتاج باألهداف المطلوب تحقيقها.
 .6فتح المجال للمناقشات والشكاوى والتعبير عن النفس؛ للكشف عن ضغوط العمل ،مع
توفير الضمانات الكافية لسرية المعلومات كتخصيص صندوق للشكاوى.

 .7تحديد ضغوط العمل عبر استطالع آراء العاملين بتوزيع استبيانات تستقصي مصادر
تلك الضغوط في بيئة العمل ،وتساعد المسئولين على الخروج برؤية شاملة عن سلبيات

العمل.

وبناء على ما سبق يمكن إيجاز طرق قياس الضغوط من خالل التقارير وتقييم الكفاءة

ومقارنة اإلنتاج والمناقشات والشكاوى.

.
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خامسا :استراتيجيات مواجهة ضغوط العملStrategies Cope With The Pressures
Of Job Stress

توجد عدة استراتيجيات لمواجهة ضغوط العمل حيث حدد خبراء مركز الخبرات المهنية

لإلدارة (  ،2010ص  )70-69بعض طرق عالج ضغوط العمل منها الصالة واالستعانة باهلل،

وأخذ إجازة أو فسحة لممارسة الرياضة ،وترتيب األهداف ،وتنظيمها ،وتحدد األولويات ،وتقبل

النقد ،وقراءة كتابا حديثا ،واقامة عالقات مع اآلخرين ،والنوم الجيد.

وبين كل من فليه وعبد المجيد(  ،2014ص  ،134- 133وص  )154- 153وكمال(

 ،2012ص )99- 94عدة طرق للتعايش مع الضغوط منها :عدم االستغراق في الهموم،
وترتيب األولويات ،والصبر والتحدث مع اآلخرين ،وتجنب تعاطي األدوية بال داع طبي ،وتحسين

مهارات العمل ،واتباع األسلوب العلمي لحل المشكالت ،وتنمية مجموعة من األهداف السلمية،
والسعي الدائم إلى توسيع الموارد سواء كانت المالية أو البشرية ،وبناء الثقة بين اإلدارة والعاملين،

وفتح باب المناقشات حول كل التغيرات والمستجدات المحيطة ،وحسن استخدام الوقت ،وتخطيط
المستقبل الوظيفي والتنمية الذاتية.

واقترح الصيرفي(  ،2008ص  ،198وص  )301للتخلص من الضغط أخذ بعض
الراحة ،واجراء التمرينات البدنية ،ومواصلة التعلم ،وطلب العون من األصدقاء ،وتغيير األعمال
الروتينية ،وتنمية األساليب اإلبداعية للقيام بالمهام الجديدة ،واستبدال الصور السلبية إلى

االيجابية.

ويرى مسلم(  ،2007ص  ) 33أن هناك عدة مقومات لضمان نجاح تنفيذ استراتيجيات
ضغوط العمل البد من مراعاة ما يلي:

 .1وضوح العناصر التي تسبب ضغوط العمل لدى المديرين والمشرفين المعنيين بمعوقات
العمل والتطوير والمامهم الجيد بها ،مع فهم للدور المرتقب منهم إذ ليس من المعقول أن
يقودوا اآلخرين وهم أنفسهم ال يعلمون إلى أين يتجهون.

 .2وضع أهداف واضحة ومحددة لعملية دراسة ضغوط العمل في المؤسسة مثل :رفع جودة
أداء العاملين أو تطويرهم ،وتنمية خبراتهم.
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 .3التأكد من دقة المعلومات الواردة عن العاملين وأدائهم التي سوف يستند عليها في اتخاذ
الق اررات المختلفة.

 .4وضع خطة متدرجة وتفصيلية لتقليص ضغوط العمل ذات المسارات المعقولة والتي يمكن
تحقيقها ،على أن تناسب أهداف تلك الخطة قناعة العاملين بفاعليتها ودورها في اإلصالح

ليساهموا بالتعاون في إنجاحها .
يمكن التوصل إلى عدة طرق لمواجهة ضغوط العمل في المؤسسة التعليمية منها وضوح
الرؤى واألهداف داخل المؤسسة للمعلمين واإلداريين والطلبة وأولياء األمور ،باإلضافة إلى

التدريب المستمر للمعلمين؛ لحسن إدارة الوقت والتنمية المهنية ،وتكوين فرق عمل كل حسب
مهاراته وقدراته حتى يستطيع انجازها في الوقت المحدد ،وتوزيع العمل بعدالة.

وتتفق الدراسة مع ما ذكر وهو أن من بين الطرق الناجحة لمواجهة ضغوط العمل في الحياة
اليومية المواظبة على الصالة والتوكل على اهلل ،ووضع الخطط المناسبة وانتقاء األهداف
وترتيبها وفق زمن محدد ومتابعة التنفيذ واالنتهاء أوال بأول ،مع أخذ قسط من الراحة ،وممارسة

الرياضة ،والتغذية الجيدة وذلك التقليل من الضغوط.
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خامسا :نظريات ضغوط العمل Theories Job Stress
تتعدد نظريات ضغوط العمل ،ومن أشهر هذه النظريات
نظرية هانز سيلي Hanz sely
بين عبد المعطي(  ،1994ص )265أن سيلي من أشهر الباحثين ،في الضغوط وذكرت النظرية
على أن الضغوط استجابة غير محددة للمتطلبات الواقعة على الفرد وهذه المتطلبات هي المسببة للضغط
والتي يمكن أن تنتج عن المواقف السارة وغير السارة والتي تعد من العوامل األساسية في اختالل التوازن

النفسي لإلنسان ،وقد ميز سيلي( )1976بين نمطين من الضغوط هما :الضغوط السارة Eustress

والضغوط المكدرة  ،Distressومن خالل أبحاثه الحظ بعد حقن فئران تجاربه بأنسجته غير المعقمهة
حدوث ردود فعل غير واضحة ،مثل تضخم الغدة األدرينالينية ،وظهور القرحة وهذه األعراض أطلق
عليها سيلي جملة األعراض التكيفية العامة.
وتشير النظرية أن الضغوط ثالث مراحل كما بينها النعاس(  ،2008ص )53-52هي :المرحلة

األولى التنبيه( اإلنذار) وهي الفعل األول للموقف الضاغط ،عندما يدرك الفرد التهديد فالذي يواجهه عن

طريق الحواس ،والمرحلة الثانية وهي مرحلة المقاومة؛ حيث ينتقل الجسم من المقاومة العامة إلى أعضاء
حيوية تكون قادرة على الصد لمصدر التهديد ،وأخي ار المرحلة الثالثة(االستنزاف) وهي تظهر إذا استمر
التهديد واستنفذت األعضاء الحيوية وقواها الالزمة ،للصمود  ،األمر الذي يؤدي في بعض الحاالت

المتطرفة إلى الموت.

وترى الدراسة من هذه النظرية أن ضغوط العمل استجابة غير محددة للمتطلبات الواقعة على
المعلم سواء كانت مواقف سارة أو غير ذلك والتي قد تؤثر سلبا أو إيجابا عليه ،وتط أر على المعلم من

خالل الثالثة مراحل هي :التنبيه يليه المقاومة وأخي ار االستنزاف.
نظرية ال زاروس : )1966(Lazarus

اعتبر النعاس(  ،2008ص )54العالم األمريكي الزاروس مؤسس نظريات الضغط الحديثة التي

تنطلق من الموقع اإل نساني الخاص أو المميز في البيئة ،أن الضغط يعتبر نوع من التقييم الذهني ورد

فعل من جانب الفرد للمواقف الضاغطة وال ينظر إلى الضغط على أنه حالة ناتجة عن مثير ،وهو يرى
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أن الضغوط وأساليب مواجهتها تكون نتيجة للمعرفة واإلدراك والتفكير والطريقة التي يقيم بها الفرد عالقته

بالبيئة ،فالخطوة األولى التي يجب القيام بها هي تقييم الحالة ،والخطوة الثانية هي اتخاذ القرار.

والتقييم المعرفي يعتمد على أشياء عدة مثل التعلم والخبرة السابقة ،تحدث هذه العملية على
المستوى الشعوري والمستوى الالشعوري ،فالضغوط هي الحالة التي يحدث فيها اختالف واضح بين

المتطلبات التي يجب أن يؤديها الفرد وبين قدرته على االستجابة لتلك المتطلبات.

والضغوط ال يمكن قياسها بصورة مباشرة وانما يستدل عليها من ردود الفعل أو من معرفتنا

للمواقف التي يمر بها الفرد.

وترى الدراسة من هذه النظرية أن ضغوط العمل ردود فعل من جانب المعلم للمواقف الضاغطة،

والمتمثل في التقييم الذهني ،ورد فعل من جانب المعلم للمواقف الضاغطة ،يتبعها اتخاذ قرار في ضوء
التعلم والخبرات السابقة
نظرية عجز المتعلم Learned Helplessness theory
أوضح المهدي(  ،2002ص  )105أن هذه النظرية تنسب إلى سيلجمان( (Seligman, 1975

حيث طور نظرية تذهب إلى أن سبب الشعور بالضغط والكآبة هو العجز المتعلم ،وأن هذا العجز له

ثالثة أبعاد متمثلة في الدافعية ،والمعرفية ،واالنفعالية.

وبين سليجمان(  )1975إلى أن عجز المتعلم يعبر عن الحالة التي يصل إليها المهني ،والذي
يفقد فيها القدرة على التحكم في بيئة العمل ،األمر الذي يؤدي إلى الشعور بالقلق والكآبة والضغط.
ويعطي نموذج سليجمان عن عجز المتعلم أهمية خاصة إلحساس الفرد بالقدرة على السيطرة أو
التحكم في مجريات األمور ،فإذا فسر الفرد األحداث التي يمر بها على أنه لن يستطيع التحكم فيها أو

تعديلها فإنها تصبح أكثر ضغطاً بالنسبة له؛ وذلك نتيجة إدراكه بأنه ال يفيد أي جهد شخصي فى صنع
أي شيء حيالها ،أما اعتقاد الفرد بقدرته على التحكم فى األحداث فإنه يعمل على تعزيز فرص التفاؤل

المتعلم .Learned optimism

ويتضح من ذلك أن كل من العجز والتفاؤل متعلم ،وبالتالي يمكن تعديلهما من خالل برامج

تعليمية وعالجية.
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وتركز هذه النظرية على المواقف المتعلقة بالموقف الضاغط وادراك الفرد ،وايجاد بيئة عمل

مدرسي يشعر فيها المعلم بالقدرة على التحكم في الق اررات الخاصة بعمله ،والقدرة على حل المشكالت
المتعلقة يؤدي إلى اكتساب المعلم التعامل اإليجابي مع ضغوط العمل.

وترى الدراسة من هذه النظرية أن للضغوط دو ار مهما في إثارة االختالفات عند المعلم على

مستوى الدوافع كل حسب إدراكه للضغوط التي يمر بها ،وأن ضغوط العمل تمر بثالث مراحل هي:

مصدر الضغط ،وادراكه ،ورد الفعل المناسب.
نظرية التوافق بين الفرد والبيئة :

ذكر الصباغ(  ، 1981ص )32أن هذه النظرية تقوم على أساس العالقة بين الفرد وادراكه
لقدرته على إكمال إحدى المهام  ،بما لديه من حافز على إكمالها ،واالفتراض الذي تقوم عليه هذه
النظرية هو أن الضغوط تكون نتيجة اتساع الفجوة بين الفرد والبيئة ،وهذه النظرية ترى أن الضغوط تكون

نتيجة اختالل التوازن بين الجانب العقلي والبدني ،ومواجهة التغيرات الحياتية التي من شأنها أن تؤدي إلى
الخلل في هذا التوازن ،أي أن الضغوط تنتج من سوء التوافق بين الفرد والبيئة ،وينتج سوء التوافق أو

حسن التوافق من جانبين أساسيين هما :مدى االنسجام بين قدرات الفرد ومهاراته مع المطالب المطروحة،
ومدى اإلشباع الفعلي للحاجات والتوقعات التي يطمح إليها الفرد.
وترى الدراسة من هذه النظرية أن ضغوط العمل تقوم على أساس العالقة بين المعلم واد اركه

لقدرته على إكمال أحد المهام ،بما لديه من حافز على إكمالها.

وترى الدراسة أيضا من هذه النظرية أن الضغوط تحدث نتيجة اختالل التوازن بين الجانب

العقلي والبدني ،ومواجهة التغيرات الحياتية ،وسوء التوافق بين الفرد والبيئة.

نظرية كشرود)1986( Kechroud :
أدرج النعاس(  ،2008ص )57-56نموذج كشرود للضغوط أدخل فيه كافة المتغيرات التي

يحتمل توفرها في أي موقف ،وصنف من خالله أسباب الضغوط إلى أسباب خارجة عن بيئة العمل مثل
(األسرة والمجتمع) ،وأسباب داخلية مثل( غموض الدور الوظيفي) ،وأوضح إمكانية بحث ودراسة هذه
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األسباب مع العديد من المتغيرات المتعلقة بالضغط مثل عدم الرضا الوظيفي ،وأشار إلى أن بعض

أسباب الضغوط قد تكون محفزة لتنشيط سلوك الفرد ،كذلك يرى أن التفاعل بين أسباب الضغوط وهذه
الخصائص يؤدي إلى حدوث أو عدم حدوث ما يدل على الضغوط المتمثلة في األغراض التي تقع تحت

وطأة الضغوط ،وهو ما يدل على وجود موقف ضاغط ،ومن ثم يمكن القول إن هذا يدل على وجود
ضغط مهني.
وترى الدراسة من هذه النظرية أن أسباب ضغوط العمل التي قد يتعرض لها المعلم فد تكون
أسباب خارجة عن بيئة العمل أو أسباب داخلية في بيئة العمل ،أو كليهما ،والذي قد يؤدي إلى حدوث أو
عدم حدوث ما يدل على الضغوط.

نظرية مكجراثMcCrath :
افترضات مكجراث والتي حددها في ستة مصادر للضغوط
بينت المعمري(  ،2001ص  )50ا
في المؤسسة وهي الضغوط المتعلقة بالمهام ،والضغوط المتعلقة بالدور وضغوط جوهرية في السلوك
وضغوط ناشئة من البيئة الفيزيائية ،وضغوط ناشئة من البيئة االجتماعية ،وضغوط متعلقة بالنظام

الشخصي للفرد.

وقام مكجراث بتفسير الضغوط على أربعة مراحل ،ففي المرحلة األولى تحدث المواقف
الضاغطة في البيئة والتي يستقبلها الفرد ويدركها في المرحلة الثانية ،ومن ثم يختار ردود الفعل المناسبة

في المرحلة الثالثة ،وتنتهي في المرحلة الرابعة بنتائج للجانبين الفرد والمؤسسة ،وأي من المراحل األربعة
ترتبط بحلقة من عمليات التقويم المعرفي المتعلقة باتخاذ القرار واألداء والمخرجات.

وبناء على هذه النظرية فإن دورة الضغوط في العمل مكونة من أربع مراحل تبدأ من الدورة

بمجموعة من المتطلبات في البيئة الموضوعية مثل :كتابة تقارير أو اتصاالت هاتفية أو اجتماعات أو

زيارات للمعلمين وغيرها ،وفي المرحلة الثانية يدرك الفرد هذه المتطلبات فإذا لم يشعر بأن قدراته البدنية

والنفسية تساعده على تحقيق هذه المتطلبات ،فإنه يدرك أن هذه المتطلبات مسببات للضغط ،ولذلك ينتقل
إلى المرحلة الثالثة والتي يستجيب الفرد فيها للضغوط ويبدأ التكيف معها والتي تظهر بشكل أعراض،
ويقوم الفرد إما بإهمال أو تجاهل مسبب الضغط أو مقاومته لكي تحدث المرحلة الرابعة ،وهي تشمل

النتائج والتأثيرات بعيدة المدى للضغوط؛ فالفرد الذي ال يستطيع التكيف مع المواقف المسببة للضغوط

فإنه يتعرض لألمراض العقلية والبدنية.
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وترى الدراسة من هذه النظرية أنها حددت مصادر الضغوط في المدرسة ،والتي قد تؤثر على

المعلم ،وتمر هذه النظرية بأربع مراحل تبدأ بالمواقف الضاغطة في البيئة ،يليها إدراك الفرد واستقباله
للضغوط ،ومن ثم يختار ردود الفعل المناسبة ،وتنتهي في المرحلة الرابعة بنتائج للجانبين :المعلم

والمدرسة.

وبتحليل نظريات الضغوط السابقة استنتجت الدراسة بعض النقاط الرئيسية في ضغوط العمل

منها :إن الضغوط جزء طبيعي من حياة الفرد اليومية ،ولها آثار وعواقب نفسية وسلوكية وبدنيه على الفرد

والمؤسسة ،كما أن هناك فروق فردية في درجة االستجابة ،والتكيف للضغوط ،وتختلف من شخص آلخر،

وطرق للوقاية من الضغوط التي يحب أن يستخدمها الفرد وتفعل في المؤسسة.

ويمكن القول أن هذه النظريات مكملة لبعضها البعض في تفسير ضغوط العمل ،إال أنه ليس

هناك اتفاق بين الباحثين على تبني نظرية بعينها.
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المبحث الثاني :االلتزام التنظيمي Organizational Commitment
ويتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية.
أوال :مفهوم االلتزام التنظيميThe Concept Of Organizational Commitment .
هنالك العديد من الدراسات العربية التي تناولت فكرة االلتزام التنظيمي غير أنها استخدمت
مسميات مختلفة نتيجة االختالف في ترجمة المصطلحات من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية فمنهم من

ترجم مصطلح(  )Organizational Commitmentإلى االلتزام التنظيمي ،ومنهم من ترجمه إلى الوالء

التنظيمي ،ومنهم من ترجمه إلى االنتماء التنظيمي ،ومن خالل اطالع الباحثة على تلك التعريفات لكل

من االلتزام التنظيمي ،والوالء التنظيمي واالنتماء التنظيمي ،وتتفق الدراسة مع ما بينته دراسة فلمبان(

 ،1429ص )23أنها ترجمات مختلفة ،للمصطلح ذاته وستتناول الدراسة مفهوم االلتزام التنظيمي للبحث.
وأوردت فلمبان( ،1429ص )10االلتزام التنظيمي إجرائيا على أنه " الدرجة التي يحصل عليها

المشرفون التربويون والمشرفات التربويات نتيجة إرادتهم القوية لبذل أعلى جهد للمنظمة والرغبة في الحفاظ
على عضويتهم بها ،واعتقادهم القوي بأهداف مركز اإلشراف التربوي ،وقيمه وتُقاس من خالل إجابات
أفراد العينة عن فقرات أداة الدراسة على مقياس بورتر ،وزمالئه لاللتزام التنظيمي المعروف ب(." (OCQ
فيما حدد مفهوم االلتزام التنظيمي بأنه" حالة نفسية تتمثل في تمسك الفرد بمنظمته ،واقتناعه

بأهدافها؛ األمر الذي ينعكس على سلوكياته حيث يسعى لنجاح هذه المنظمة ،وبذل قصارى الجهد،
وااللتزام لتحقيق ذلك "  (.العوفي ،2005 ،ص.)24
وأوضح مفهوم حنونة(  ،2006ص )14لاللتزام التنظيمي على أنه " الرغبة الداخلية لدي الفرد

في المنظمة ببذل أقصي درجات الجهد في العمل والنابع من اإليمان التام بأهداف وقيم المنظمة والرغبة

الشديدة بالمحافظة على عضويتها وذلك بهدف الحفاظ على استم ارريتها وتطويرها ".

وبين مفهوم العطوي(  ،2007ص )9االلتزام التنظيمي أنه هو " حالة نفسية تتمثل بارتباط الفرد

بالمنظمة ،وتطابق أهدافه مع أهدافها ،األمر الذي ينعكس على سلوكياته ،حيث يسعى لنجاح هذه
المنظمة وبذل قصارى الجهد وااللتزام لتحقيق ذلك".
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ووضح درويش(  ،2008ص )4مفهوم االلتزام ل 1960 backerووضع بيكر مفهوم نظامي

لطبيعة سلوك ،بقاء األفراد في المنظمات واتخاذه لتصرفات منسجمة ومتوافقة مع المحافظة على هذا
البقاء أطلق عليها بيكر) ( Beckerمفهوم االلتزام  Commitmentوكانت هي أول محاولة لوضع
تعريف لاللتزام.

أما أبو جاسر(  2010ص )21فأوضح أن االلتزام التنظيمي بأنه " اقتناع وايمان الفرد بسياسة

واجراءات المنظمة إلى درجة يجعله يندمج معها ويشعر أنه عضو مهم وفعال في المنظمة ،مما يجعله
يبذل جهدا إضافيا خارج نطاق عمله بهدف نجاح المنظمة وتقدمها".

ودرج مفهوم االلتزام التنظيمي على انه" درجة الشعور وااللتزام األخالقي والوظيفي للفرد داخل
المنظمة وبما ينعكس لتحقيق األهداف التنظيمية " ( .كاظم ،2010 ،ص.)48
في حين بين مرزوق(  ،2011ص )9مفهوم االلتزام التنظيمي إجرائيا بأن " درجة استجابة

معلمي مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لالستبانة ،والتي تعكس مدى قوة تطابقهم مع منظمتهم التي
يعملون بها وارتباطهم الوثيق بها ،ووالئهم لها ،وايمانهم بها وتحملهم المسؤولية تجاهها "

بينما بينت العبيدي( ،2012ص )80االلتزام التنظيمي بأنه "االرتباط القوي بين العاملين
والمنظمة عندما تتوافق قيم وأهداف المنظمة مع قيمه وأهدافه مما يجعله يبذل جهداً بهدف نجاح المنظمة
وتقدمها".

وذكر االلتزام التنظيمي بأنه هو " الدرجة التي يشعر من خاللها الفرد بقبوله لألهداف التنظيمية

والرغبة بالبقاء واالستمرار في المنظمة األمر الذي ينعكس على سلوكياته حيث يسعى لنجاح هذه المنظمة

وبذل قصارى الجهد وااللتزام لتحقيق ذلك" (.عبد الحسين ،2012 ،ص)268

ومن خالل ما تناوله الباحثون السابقون ترى الدراسة أن المفاهيم السابقة ركزت على تحقيق
األهداف الموضوعة للمؤسسة والفرد ،واهتمت باالنتماء والوالء للمؤسسة من قبل الفرد مما يدفعه لبذل

المزيد من الجهد والعطاء لها واالستم اررية الدائمة في تلك المؤسسة.
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ثانيا :أنواع وأبعاد االلتزام التنظيمي Types And Dimensions Of Organizational
Commitment
بين درويش(  ،2008ص )15أن ميلر والين(  )Meyer, Allen, 1990أن االلتزام ثالثة أنواع
هي :االلتزام البقائي ،وااللتزام الوجداني ،وااللتزام المعياري.
وبين درويش(  ،2008ص )12مفهوم االلتزام على أساس تعددية المفهوم إلى ثالث مداخل
مختلفة ،مدخل االلتزام الوجداني :ويمثله عدد من المفاهيم مثل االلتزام أالتجاهي وااللتزام القيمى وااللتزام
األدبي واالندماج األدبي ،ومدخل االلتزام البقائي :ويمثل بعدد من المفاهيم والنماذج مثل مفهوم االلتزام

البقائى وااللتزام السلوكي ونموذج المراهنات – الجانبية ونموذج السمات ونموذج االستثمارات ،ومدخل

االلتزام المعياري :ويمثل مفهوم االلتزام المعياري.

وبين األحمدي(  ،2004ص )22ونعساني(  ،2001ص )54ثالثة أبعاد لاللتزام التنظيمي
هي:
 .1االلتزام العاطفي والمؤثر (Affectiv Component):الذي اقترحه الين وماير( Meyer & Allen
 ) 1990ويتأثر هذا البعد بدرجة إدراك الفرد للخصائص المميزة لعمله من درجة استقاللية ،وأهمية
وكيان وتنوع المهارات والمشرفين والمشاركة الفعالة من خالل البيئة التنظيمية الجيدة والفعالة.

 .2االلتزام األخالقي المعياري)  : (Normative Componentويقصد به إحساس الموظف بااللتزام
وغالبا ما يعزز هذا الشعور بالدعم الجيد من قبل المنظمة لمنسوبيها،
نحو البقاء مع المنظمة،
ً
والسماح لهم بالمشاركة ،والتفاعل اإليجابي ليس فقط اإلجراءات وتنفيذ العمل بل المساهمة في وضع

األهداف والخطط ورسم السياسات العامة للتنظيم كما بينه وينر).(Wiener,1982

 .3االلتزام المستمر)  : (Continuance Componentوقد اقترح هذا كل من الين وماير( & Allen
 )1990 Meyerدرجة التزام الفرد في هذه الحالة تحكم بالقيمة االستثمارية التي من الممكن أن

يحققها لو استمر مع التنظيم مقابل ما سيفقده لو قرر االلتحاق بجهات أخرى؛ ويتأثر هذا النوع بعدد

من العوامل مثل :تقدم السن وطول العمر الوظيفي.
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وتلخص الدراسة االلتزام التنظيمي في ثالثة أنواع االلتزام العاطفي ويولد ارتباط عاطفي والعمل
بمتعة لدى المعلم ،وااللتزام المعياري الذي يولد الشعور بااللتزام نحو المدرسة ،وااللتزام االستمراري

الرغبة الدائمة في االستمرار في العمل في المدرسة.
ثالثا :مبررات وأهمية وجود االلتزام التنظيمي Justifications And The Importance Of

Organizational Commitment

ذكر فليه وعبد المجيد(  ،2014ص )285أن االلتزام التنظيمي يعبر عن استعداد الفرد لبذل أقصى

جهد ممكن لصالح المنظمة ،ورغبته الشديدة في البقاء بها ،ومن ثم قبوله وايمانه بأهدافها وقيمها،
والرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل.

وتظهر أهمية اال لتزام التنظيمي عند مقارنة سلوك األفراد في المنظمة كما بينها كريدي( ،2011

ص )49في اآلتي:

 .1احتمال ترك الموظف الملتزم للعمل ضئيل :فاألشخاص ذوو االلتزام التنظيمي القوى يصبحون أقل
احتماالً لترك العمل أو الغياب ،بمعنى أنهم أكثر استق ار اًر في العمل.

 .2الموظف الملتزم أكثر رغبة في التضحية من أجل المنظمة :فاألشخاص ذوو االلتزام التنظيمي القوى

يصبحون أيضاً بجانب الرغبة في االستمرار بالمنظمة أكثر استعداداً للتضحية من أجل بقاء المنظمة

واستمرارها.

وحدد حنونة(  ،2006ص )14-13الخصائص المشترك والخاصة ألسبا

التنظيمي وهي:

تنمية االلتزام

 .1يعبر االلتزام التنظيمي عن استعداد الفرد لبذل أقصى جهد ممكن لصالح المنظمة ،ورغبته
الشديدة في البقاء بها ،ومن ثم قبوله وايمانه بأهدافها ،وقيمها.

 .2يشير االلتزام التنظيمي إلى الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من اجل تزويد
المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء.

 .3يمثل االلتزام التنظيمي شعور داخلي يضغط على الفرد لالرتباط بالمنظمة ،والعمل بالطريقة
التي يمكن من خاللها تحقيق مصالح المنظمة.

 .4يتضمن االلتزام التنظيمي ثالثة أبعاد رئيسية وهي :الرباط العاطفي أو الوجداني بين الفرد
والمنظمة ،واالستمرار والبقاء في العمل ،والشعور بالواجب اتجاه المنظمة.
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 .5يعبر االلتزام التنظيمي عن حالة غير محسوسة يستدل عليها من خالل ظواهر تنظيمية معينة
تتضمن سلوك األفراد وتصرفاتهم ،وتجسد مدي والئهم لمنظماتهم.

 .6يستغرق االلتزام التنظيمي في تحقيقه وقتاً طويالً ألنه يجسد حالة قناعة تامة للفرد ،كما أن

التخلي عنة ال يكون نتيجة لتأثير عوامل سطحية طارئة ،بل قد يكون نتيجة لتأثيرات إستراتيجية
ضاغطة.

 .7يتأثر االلتزام التنظيمي بمجموعة الصفات الشخصية ،والعوامل التنظيمية ،والظروف الخارجية
المحيطة بالعمل.

 .8تتمثل مخرجات االلتزام التنظيمي في البقاء داخل المنظمة ،وعدم تركها ،ودرجة انتظام
وحضور العاملين واألداء الوظيفي ،والحماس للعمل ،واإلخالص للمنظمة.

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن من خصائص االلتزام التنظيمي يشعر الفرد بأن

أهداف المؤسسة تمثل أهداف شخصية له ،وينشئ روابط ايجابية لدى الموظف وزمالء العمل،
ويولد لديهم الروابط االيجابية بين أعضاء الجماعة ،ويصبح هناك اندماج للفرد مع المؤسسة،

ويلتزم بالبقاء فيها.

28

رابعا :العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي.

يؤثر االلتزام التنظيمي بشكل مباشر أو غير مباشر في درجة االلتزام التنظيمي

للعاملين من أهمها .كما بينها ( جودة ،2008 ،ص:)282

 .1ثقافة الفرد :تعزز جوانب هامة في شخصية الفرد واتجاهاته إزاء اإلخالص في العمل واألمانة
واالنتماء وااللتزام .

 .2توقعات الفرد في العمل :يؤثر في مستوى االلتزام المؤسسي للفرد.

 .3وضوح األهداف :فكلما كانت تلك األهداف واضحة كلما كان فهم األفراد لما هو مطلوب
منهم أفضل وأكثر شموال.

 .4العالقة مع الرؤساء والمرؤوسين :العالقة الجيدة تولد عنصر الثقة مما يعزز من النظرة
اإليجابية إلى المنظمة واستم ارره في العمل فيها.

 .5سمات الوظيفة :وجود خصائص معينة للوظيفة يمكن أن تزيد من إحساس الفرد بالمسؤولية
وبالتالي شعوره باالنتماء للمنظمة.

 .6دعم تشجيع المنظمة لاللتزام :يقع للمنظمة دو ار أساسيا في تعزيز االلتزام من خالل إعطاء
الموظف حقوقه وتحفيزه وتوفير مناخ اإلبداع.

وفي ضوء ما سبق تتفق الدراسة أن وضوح األهداف في المؤسسة لدى الفرد ،وطبيعة

الوظيفة ،والعالقات الطيبة بين المسئولين والموظفين في العمل يؤثر على االلتزام التنظيمي.
وفي ضوء ما سبق ترى الدراسة أن التدريب الجيد ومتابعة أثر التدريب ،وتقديم الحوافز

المادية والمعنوية ،وبناء فرق عمل جيدة ،يمكن أن يسهم في تقوية االلتزام التنظيمي.
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سادسا :نظريات االلتزام التنظيمي Organizational Commitment Theories
نظرية االلتزام البقائي : Coninuance Commitment Theory
بين درويش (  ،2008ص  )19-18أن هذه النظرية المدخل األول لدراسة االلتزام التنظيمي

واعتمد على مفهوم بيكر(  )Becker, 1960الذي تعرض مقدمه إلى االلتزام في السلوك الفردي
وااللتزام في السلوك التنظيمي ،وأطلق عليه االلتزام التنظيمي ،وعرف االلتزام بأنه" اندماج الفرد في خط
معين من التصرفات الثابتة والمتوافقة ويكون االلتزام درجة ارتباط الفرد بمنظمة معينة" وااللتزام نتيجة

الستثمارات للفرد في المنظمة أو ألن يجري عدد من المراهنات  -الجانبية التي تعمل على تأكيد بقاء

الفرد في المنظمة التي تعمل " وبين بيكر أن االلتزام السلوكي يشير إلى البقاء في المنظمة لوجود قدر
كبير من االستثمارات للفرد في المنظمة وسوف تفقد إذا ما هو ترك المنظمة.

وترى الدراسة أن نظرية االلتزام البقائي تعمل على تأكيد بقاء المعلم في المدرسة التي يعمل بها،

واندماجه من خالل التصرفات الثابتة والمتوافقة ،واندماج المعلم في خط معين من التصرفات الثابتة
والمتوافقة ويكون درجة ارتباطه بمدرسة معينة.
نظرية المراهنات – الجانبية Side – Bet theory
حدد كوهين(  )Cohen, 2007, p338أن هذه النظرية تنسب إلى هوارد بيكر

Howard

) Becker's (1960والتي تعرف بنظرية المارهنات الجانبية ،وتعتبر هذه النظرية واحدة من أقدم
المحاوالت حول مفهوم االلتزام والذي يطرح منظو ار شامال حول عالقة الفرد مع المنظمة ،وان الفرد لن
يقدم على ترك المنظمة وال يغيرها بسهولة حتى إذا ما قدمت له إغراءات أكثر متمثلة في زيادة األجر أو

زيادة المكانة فإن االلتزام يستخدم للتعبير عن السلوك المتجانس أو المتوافق والثابت ،ويتمثل خصائص

السلوك الثابت المتوافق أو خصائص االلتزام حسب هذه النظرية في الثبات خالل فترة معينة من الزمن؛
فالشخص يبقى في نفس المهنة خالل فترة معينة من الزمن أو في المنظمة ويستطيع ممارسة أي إعماال

أو أنشطة أخرى في نفس مجال مهنته ولن يمارس أي أعماال أو أنشطة أخري غير تلك التي كان يقوم

بها في السابق ،ويمكن أن يمارس أعمال أخري غير عمله ولكن في منظمته ،كذلك تجانس أو توافق
السلوك؛ فالسلوك المتجانس أو المتوافق يعني االستجابة للتغيرات التي تحدث في المنظمة؛ فالفرد يختار

التصرف الذي يخدم ويالئم غرضه وأهدافه ويبعد عن البدائل السلوكية األخرى.
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وترى الدراسة أن نظرية المراهنات – الجانبية تعمل على بفاء المعلم في المدرسة التي يعمل بها،

واالستجابة للتغيرات التي تحدث في المدرسة ،فالمعلم يبقى في نفس مهنته خالل فترة معينة من الزمن أو
في المدرسة ويستطيع ممارسة أي أعماال أو أنشطة أخرى في نفس مجال مهنته واالستجابة للتغيرات التي
تحدث في المدرسة؛ فالمعلم يختار التصرف الذي يخدم ويالئم أهدافه ويبعد عن البدائل السلوكية األخرى.

نظرية الواج Theory of Obligation :
بين المهدي(  ، 2002ص  )72أن هذه النظرية تطورت على يد وينر  ، Wiener, 1982فقد
انتقد وينر المحاوالت السابقة لتفسير االلتزام التنظيمي باعتبارها تفسيرات جزئية قاصرة عن تقديم فهم

شامل للظاهرة ،ومن هنا ينظر وينر إلى االلتزام كعملية دافعية معيارية تختلف اختالفاً كلياً عن التوجهات

النفعية الوسيلة ،وتتفق إلى حد ما مع نظرية التوحد وتعد امتداداً وتطوي اًر لها ،وقد تأثر وينر في ذلك
وبناء على ذلك
بنموذج فشبن  Fishbein 1967عن المقاصد السلوكية ،Behavioral Intentions
ً
يفسر االلتزام التنظيمي باعتباره دالة للمعتقدات المعيارية التي سوف يدخلها الفرد خالل عمليات التنشئة

االجتماعية سواء قبل االلتحاق بالمنظمة ،أو بعد االلتحاق بها ،ويكتسب الفرد هذه المعايير األخالقية قبل
االلتحاق بالمنظمة من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة مثل األسرة ،أما التنشئة التي تحدث

بعد التحاقه بالمنظمة فتسمي بالتنشئة التنظيمية وهي عملية تصبح من خاللها قيم األعضاء ومعاييرهم

ومعتقداتهم متطابقة مع تلك الموجودة بالمنظمة ،وبذلك يتحدد االلتزام التنظيمي ببعدين أساسيين هما القيم

العامة للوالء والواجب والتوحد التنظيمي.

وترى الدراسة أن نظرية الواجب تعمل على اكتساب المعلم التنشئة االجتماعية في األسرة بعد ذلك

في المدرسة التي يعمل بها من قيم ومعتقدات ومعايير باإلضافة إلى التنشئة التنظيمية ،وتصبح القيم
والمعايير والمعتقدات للمعلمين متطابقة مع تلك الموجودة بالمدرسة.
نظرية التوحد مع المنظمة Theory of Identification
بين كل من درويش(  ،22008ص )78- 70والمهدي(  ،2002ص  )71أن نظرية التوحد مع
المنظمة ل  March, Simon, 1958تشير إلى قبول قيم وأهداف اآلخرين كما لو كانت هي قيم
وأهداف الفرد الخاصة ،ويرى من المؤلفان أن أنماط التوحد هي :التوحد مع المنظمة التي يعمل بها الفرد،
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التوحد مع جماعات العمل الفرعية ،التوحد مع األنشطة أو المهام ،التوحد مع المنظمات خارج منظمة

الفرد ،التوحد مع جماعة المجتمع المحلي ،التوحد المهني ،التوحد مع جماعة األسرة)

وترى الدراسة أن نظرية التوحد مع المنظمة تعمل على اكتساب المعلم في المدرسة قيم وأهداف

اآلخرين كما لو كانت هي قيم وأهداف الغرد الخاصة.

وأشار درويش(  ،2008ص  )77- 76إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على التوحد مع المنظمة

كما حددتها نظرية التوحد هي :عوامل متعلقة بخصائص األفراد في المنظمة منها( طول مدة الخدمة،

درجة ترقية الفرد لألعلى ،خبرة الفرد ،معايير تقييم الفرد والجماعة للمنظمة) ،وعوامل متعلقة بخصائص
بيئة العمل الداخلية للمنظمة منها( درجة الرضا عن العمل وعن المنظمة ،درجة السماح لألفراد بتحقيق

أهدافهم الشخصية ،درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات بالمنظمة ،كمية التعرض للتفاعل بين أعضاء
المنظمة ،درجة التشابه في الخلفية الفكرية واالجتماعية ألعضاء المنظمة ،درجة التشابه في المركز بين
أعضاء المنظمة) ،وعوامل متعلقة بخصائص للمنظمة منها( حجم المنظمة ،معدالت نمو المنظمة ،مكانة

المنظمة في المجتمع ،درجة نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها ،درجة مهنية المنظمة ومدى تميزها في
المنتج) ،وعوامل متعلقة بالبيئة العمل الخارجية للمنظمة منها( عدد البدائل من المنظمات الخارجية

المدرجة وامكانية االنتقال من المنظمة ،قوة العادات والقيم االجتماعية في االرتباط بمنظمة معينة).

وتتفق الدراسة مع ما ذكر أن العوامل المؤثرة على التوحد مع المنظمة متمثلة في عوامل متعلقة

بخصائص األفراد في المنظمة ،وبيئة العمل الداخلية للمنظمة ،وبخصائص للمنظمة ،وبالبيئة العمل

الخارجية للمنظمة.

وبتحليل نظريات االلتزام التنظيمي السابقة استنتجت الدراسة بعض النقاط الرئيسية في االلتزام

التنظيمي منها :أن االلتزام هو درجة ارتباط الفرد بمنظمة معينة ،والفرد لن يقدم على ترك المنظمة وال
يغيرها بسهولة حتى إذا ما قدمت له إغراءات كثيرة ،ويغرس االلتزام التنظيمي التنشئة التنظيمية والتي

نظهر من خاللها قيم األعضاء ومعاييرهم ومعتقداتهم ،كذلك يكون قبول قيم وأهداف اآلخرين كما لو

كانت هي قيم وأهداف الفرد الخاصة به.
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سادسا :العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي
تشير الدراسات األدبية لوصف طبيعة العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي إلى نوعين هما:
 .1العالقة السلبية( العكسية):
تشير هذه العالقة إلى أن الموظف لكي يكون لدية االلتزام نحو مؤسسته يتعرض لضغوطات

منخفضة من أجل أن يبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها والتي بدورها
تسهم في رغبة الموظف في البقاء واالستمرار في مؤسسته كذلك يتكون لديه والء وانتماء بشكل كبير

لمؤسستة ،حيث أشار خطيبي واألسدي وحميدي(  ( Hamidi & Asadi & Khatibi, 2009إلى
وجود عالقة سلبية لضغوط العمل تؤثر على اللتزام التنظيمي العاطفي والمعياري ،ولكن لم يكن هناك
تأثير على االلتزام التنظيمي المستمر ،ويمكن تحديد وتقليص العوامل المسببة لإلجهاد من خالل عدم

وجود مقارنة بين الموظفين مع مختلف المراحل التعليمية.

كما أظهر خارابي) )Karabay, 2014آثار ضغوط العمل والمواطنة على االلتزام التنظيمي

ووجد أن االلتزام التنظيمي للعاملين يرتبط باإليثار ،والوعي بفضل المنظمة ،والمجاملة وتقبل اآلخرين
بروح رياضية ،كما قاس أ أرقنثان( ) A, Aravinthan , 2013اإلجهاد المهني ولوالء التنظيمي في

القطاع الخاص بالبنوك ويمثل رد فعل عاطفي وادراكي وسلوكي ونفسي للجوانب السلبية والضارة
لمكان ومكونات وبيئة العمل ،وهي استجابة تكيفية ،وحدد أثره المجاملة على ضغوط العمل للموظفين
والوعي بأبعاد االلتزام التنظيمي يكون سلبيا على المؤسسة ويؤدي الى حدوث األزمات المتمثلة في

نقص الثقة بالموظف وتكمن أهمية األداء الفردي لموظفي لاللتزام التنظيمي أنه يجعل الفرد يساعد
زمالئهم المعينين حديثا طوعا باعتبارها سوف تمكن سلوك المواطنة التنظيمية من الزيادة الكبيرة في

نجاح المؤسسة.

وفي هذا االطار وضح نارت وبوتر(  ) Nart & Batur, 2013آثار الصراع بين العمل

واألسرة على ضغوط العمل فالحياة العصرية لديها العديد من المشاكل داخل أبعاد مختلفة والصراع
بين العمل واألسرة تعتبر واحدة من أهم العوامل التي لها آثار كبيرة على االلتزام التنظيمي.

وأشار تيواري وميشرا(  ( Tiwari & Mishra, 2008دور ضغوط العمل والصحة في

التنبؤ بااللتزام التنظيمي وأكد ضرورة وجود مستوى ضغوط العمل والحالة الصحية في ملف الموظف

من خالل استبيان الصحة التنظيمي ومقياس االلتزام لتقييم مستوى االلتزام الموظفين ،وتمثلت ضغوط

العمل في الضغوط المادية والحالة الشخصية ومصلحة العمل ،وبين مجموعة العمل الطويلة تؤدي
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إلي مزيد من التوتر بين الموظفين من الذين يعملون فترات العمل القصيرة ولكن بنفس المشاكل

الصحية للمجموعتين ،وتم العثور على المشاكل الصحية وضغوط العمل عكسيا مع االلتزام الوجداني،
المعياري وااللتزام العام .وعالوة على ذلك فإن المرض مرتبطة بشكل سلبي مع االلتزام الوجداني،

والمستمر والمعياري.

 .2العالقة االيجابية( الطردية):
تشير هذه العالقة إلى أن الموظف لكي يكون لدية االلتزام نحو مؤسسته يتعرض لضغوطات

كبيرة من أجل أن يبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها .في حين ذكر
جريفين وهوجن والمبرت وبيكر) (Griffin & Hogan & Lambert & Baker,2013على وجه

التحديد عالقة عكسية بين الرضا الوظيفي مع اإلجهاد العاطفي ،تبدد الشخصية ،في حين ظهرت
عالقة ايجابيه بين ضغوط العمل والشخصية االنفرادية واإلجهاد العاطفي والتفرد في العمل  ،في حين

أن االلتزام التنظيمي ليس لديها عالقة مع أي من األبعاد الثالثة الشخصية االنفرادية واإلجهاد

العاطفي والتفرد في العمل.

ووضح الخميني وشمس الدين وسبرامانيم واسالم

& )Al-Homayan & Shamsudin

) Subramaniam & Islam 2013وجود عالقة بين ضغوط العمل القليلة واألداء الوظيفي
وااللتزام التنظيمي يعتبر رد فعل مهم ومعقول للمحفزات في بيئة العمل ولكنه أكد الباحثون على أهمية
الدعم التنظيمي في التخفيف من تأثير الضغط على األداء الوظيفي ولو كانت ضغوط العمل جزيئه

وترجع الدراسة أن هذه الضغوط القليلة متمثلة في المتابعة المباشر من قبل المسئول لنجاح سير

العمل.
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المبحث الثالث :الدراسات السابقة Previous studies
تم تقسيم الدراسات السابقة إلى دراسات في ضغوط العمل ودراسات في االلتزام التنظيمي
ودراسات في العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي على النحو اآلتي:
أوال :دراسات تتعلق بضغوط العملStudies related to the Job Stress :
قسمت الدراسات التي تتعلق بضغوط العمل إلى دراسات عربية وأجنبية على النحو اآلتي:
أوال :الدراسات العربية
وتمثلت أهم هذه الدراسات في األدبيات التالي:
دراسة البراشدية(  )2006هدفت إلى تحديد مصادر الدعم االجتماعي واسهامها في التخفيف

من ضغوط العمل لدى معلمي التعليم األساسي في منطقة الباطنة جنوب ،ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،كما استخدمت الدراسة االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،طبقت
على عينة عشوائية طبقية حجمها(  )320معلما ومعلمة ،وتوصلت إلى أن المعلمين يعانون من مستوى
متوسط من ضغوط العمل ،وظهر من النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة(  )α≥ 0.05في الضغوط تعزى إلى متغيرات الخبرة التعليمية ،ودعم األصدقاء ،ودعم زمالء
العمل ،بينما الجنس والدعم االجتماعي من األسرة والدعم االجتماعي من المشرف التربوي تسهم بنسبة(

 (% 10,3في الضغوط وتشير النتائج أيضا إلى وجود عالقة سالبة بين الدعم االجتماعي من األسرة،
والدعم االجتماعي من المشرف التربوي ،كما ظهر أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥0.05في الضغوط بين الجنسين في ضغوط العمل .

سعت دراسة العمري(  )2006إلى اختبار العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات الوظيفية
من جهة ،وضغوط العمل من جهة أخرى بمدارس الرياض الحكومية ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات باستخدام االستبانه ،وذلك من خالل عينة
عشوائية بسيطة بلغت(  )472معلما ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ضغوط العمل لدى المعلمين

عال ،وأظهر كذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α ≥0.05سلبية لمستوى

ضغوط العمل بين المتغيرات الديموغرافية( العمر ،الراتب الشهري ،ومدة الخدمة) وضغوط العمل .كما
35

توصلت أيضا إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية عند مستوى داللة(  )α ≥0.05لمستوى

ضغوط العمل بين المتغيرات الوظيفة مرتبة تنازليا من األكبر إلى األصغر(عبء العمل ،غموض الدور،
صراع الدور ،طبيعة العمل ،األمان الوظيفي) وضغوط العمل عند المعلمين ،وتبين أن المتغيرات الوظيفية
أكثر تأثي ار على ضغوط العمل من المتغيرات الديموغرافية ،ومن بين توصيات الدراسة منح المعلم فرصا

للترقي والنمو الوظيفي
هدفت دراسة حمايدة(  )2009إلى الكشف عن مستوى ضغوط العمل عند معلمي المرحلة
الثانوية في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في األردن والمشكالت الناجمة عنها،
ومعرفة أثر كل من الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي ،في تقديراتهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت الدراسة اإلستبانة ،وتكون عينة الدراسة من جميع

معلما ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ضغوط العمل التي تواجه
مجتمع الدراسة البالغ( (574
ً
معلمي المرحلة الثانوية كانت بمستوى مرتفع على األداة ككل ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥ 0.05لمستوى ضغوط العمل تعزى لمتغيرات الجنس ولصالح الذكور ،والخبرة،
ولصالح المعلمين من ذوي الخبرة المتوسطة(  )10-5سنوات ،والمؤهل العلمي ،وكان من أكثر المشكالت

التي يعاني منها المعلمون :التعب واإلرهاق الجسدي واقل المشكالت اإلخفاق في الحياة وعدم القدرة على

النوم وهبوط في عضلة القلب ،وأوصت الدراسة بمحاولة تخفيف من أعباء العمل التي تزيد من الضغوط
المهنية التي يتعرض لها المعلم والعمل على تخفيف األعباء الوظيفية للمعلمين ذوي الخبرة الطويلة في

التدريس.
بينت دراسة بركات(  )2010االستراتيجيات الكيفية مع الضغوط المهنية لدى معلمي المدارس
الحكومية في محافظة طولكرم بفلسطين ،في ضوء متغيرات الجنس ،ونوع المدرسة ،والمؤهل العلمي،

معلما ومعلمة ،ولتحقيق أهداف البحث اتبعت
والتخصص على عينة عشوائية بسيطة مكونة من( ً (200
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وطبق الباحث استبيان من تصميمه ،وأظهرت النتائج أن المعلمين

يستخدمون االستراتيجيات الكيفية االجتماعية والنفسية والجسمية على الترتيب لمواجهة الضغوط المهنية،

إحصائيا عند مستوى داللة(  )α≥0.05في استخدام
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة
ً
المعلمين لالستراتيجيات الكيفية النفسية واالجتماعية والجسمية لمواجهة الضغوط المهنية تبعا لمتغيري

المؤهل العلمي ،والتخصص ،ومن بين أبرز التوصيات العمل على تقليل الضغط في الصفوف في
المدارس الحكومية.
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واستهدفت دراسة كل من خليفات والمطاونة(  )2010تحديد أثر ضغوط العمل على األداء

الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر معلميهم ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،كما استخدمت اإلستبانة ،على عينة عشوائية طبقية بلغت(
 )331مدي اًر ومديرة و( )985معلماً ومعلمة ،وتوصلت إلى عدة نتائج منها :أن مستوى الضغوط في

األداء لدى المدراء كان متوسطاً ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(
 )α≥0.05في مصادر ضغوط العمل لمتغيرات الحالة االجتماعية ،ولصالح المتزوجين ،والجنس،

والعمر ،وأوصت الدراسة بتوفير فرص النمو المهني بما يساعد المدراء على إدارة العمل بشكل فعال مما
يحد من مستوى الضغوط لديهم.
سعت دراسة قاجة(  )2010إلى التعرف على مصادر ضغوط العمل على معلمي المرحلة

االبتدائية بجامعة ورقلة بالجزائر ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي معتمدة على االستكشاف ،كما

استخدمت االستبانة ،وتم تطبيقها على عينة قوامها(  )121منهم(  )54معلما و(  )67معلمة ،والمعلمين
يشهدون مجموعة من الضغوط في العمل تجعلهم يعيشون في حالة من القلق ،والتوتر ورتبتها حسب

أهميتها إلى ضغوط تتعلق ب (ضعف مستوى التالميذ ،المناهج الدراسية ،ساعات العمل الطويلة ،المكانة

واألجر ،عبء المهنة ،أولياء األمور ،بيئة العمل المادية ،الوسائل التعليمية ،عالقة المعلم مع المفتش،

التعامل مع الزمالء ،إلدارة المدرسية).

وجاءت دراسة حسين(  )2011بهدف توضيح العالقة بين ضغوط العمل لدى معلمي المدارس

االبتدائية ومركز الضبط بالعراق ،على عينة بلغت( ) 200معلم ومعلمة ،ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي ،وتفعيل االستبانة ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها إن معظم المعلمين
من ذكور واناث لديهم ضغوط العمل ،والضغوط في العمل متمثلة قي المناهج وعدد الطالب الزائد

واتضح أيضا من الدراسة وجود عالقة بين ضغوط العمل ومركز الضبط الخارجي لدى المعلمين ،وظهر

من نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05في ضغوط العمل

تعزى لمتغيري الدورات التدريبية ،ومدة الخدمة ،وأوصت الدراسة باستخدام األساليب التربوية الحديثة في

التدريس ،وتقديم الدورات التدريبية المختلفة لكافة االختصاصات.

أجرت دراسة على(  )2011حول مصادر ضغوط العمل النفسية لدى معلمات الحلقة الثانية من
التعليم األساسي وعالقتها ببعض المتغيرات في محافظة الالذقية على عينة عشوائية بسيطة بلغت( )341

معلمة ،ولتحقيق أهداف البحث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت اإلستبانة ،وظهر من
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النتائج أن أكثر مصادر الضغوط مرتب تنازليا من األكبر إلى األصغر( مجال البيئة المدرسية،

العالقة مع مدير المدرسة ،العالقة مع الطلبة ،أولياء أمور الطلبة ،عبء العمل ،المناهج الدراسية)،
إحصائيا عند مستوى داللة(  )α≥0.05تعزى
وظهر من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
لمتغيرات المؤهل العلمي ,وتعود للمؤهل العلمي معهد متوسط ،وعدد سنوات الخدمة ,وتعود لعدد سنوات
الخدمة( أقل من  5سنوات) ،والحالة االجتماعية ،وتعود للمعلمات المتزوجات ،ومن أبرز توصيات
الدراسة توفير الظروف المناسبة للمعلمات المتزوجات من خالل االهتمام بمشكالتهم ومساعدتهم في

حلها.

هدفت دراسة طالفحه(  )2013إلى الكشف عن مستوى ضغوط العمل عند معلمي الدراسات
االجتماعية للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية في العاصمة عمان ،والمشكالت الناجمة عنها،

ومعرفة أثر كل من الجنس ،والخبرة ،والمؤهل العلمي ،في تقديراتهم لمستوى تلك الضغوط ولتحقيق أهداف

الدراسة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت الدراسة االستبانة وتكونت عينة الدراسة
العشوائية البسيطة من(  ) 228معلماً ومعلمة وأظهرت النتائج الدراسة أن ضغوط العمل التي تواجه

المعلمين بمستوى مرتفع  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لضغوط العمل
تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور وللخبرة ولصالح المعلمين من ذوي الخبرة المتوسطة( )10-5
سنوات ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05تعزى لمتغير المؤهل

العلمي ،وكان من أكثر المشكالت التي يعاني منها المعلمين :التعب واإلرهاق الجسدي وأقل المشكالت،
عدم القدرة على النوم .وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها رفع كفاءتهم

المهنية والعلمية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي المعاصر.

بينت دراسة المشرفي(  )2014درجة ضغوط العمل وعالقتها بالحراك المهني بالمديريات العامة

للتربية والتعليم بسلطنة عمان ،والعالقة بينهما من وجهة نظر اإلداريين ،ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدمت المنهج الوصفي ،كذلك االستبانة التي طبقت على عينة عشوائية بلغت(  )162مدير دائرة

ورئيس قسم ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن درجة ضغوط العمل سلطنة عمان جاءت متوسطة،

كذلك جاءت درجة الحراك المهني بالمديريات العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان متوسطة ،وظهر أيضا
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05في درجة ضغوط العمل تعزى إلى

متغيرات الوظيفة الحالية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة القصيرة في محور
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غموض الدور ،وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها إعادة النظر في رواتب المديرين ورؤساء

األقسام بما يتناسب مع أعباء وظائفهم الحالية.
ثانيا :الدراسات األجنبية

وتمثلت أهم هذه الدراسات في األدبيات التالي:
حددت دراسة حنيف) )Hanif ,2004ضغوط العمل وفعالية األداء الوظيفي والكفاءة الذاتية لدى
معلمات المدارس الحكومية والخاصة بمقاطعة كالنج بتايون ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم للدراسة

البحث الوصفي ،كذلك االستبانة التي طبقت على عينة عشوائية بلغت(  )330معلمة ،وظهر من نتائج

الدراسة وجود درجات متوسطة من الضغوط لدى المعلمين ،وأن هناك اختالفات كبيرة في مستويات
الضغوط بين المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ،وظهر أيضا وجود عالقة سلبية ذات داللة
إحصائية بين ضغوط المعلم واألداء الوظيفي وضغوط العمل وفعالية المعلم ،وأيضا وجود عالقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05بين ضغوط العمل وفعالية األداء الوظيفي والكفاءة الذاتية
وبعض المتغيرات منها الحالة االجتماعية ،الدخل الشهري ،العمر ،الخبرة ،ونوع الوظيفة.

هدفت دراسة كيرياكو وشين(  )Kyriacou & Chien,2004تحديد ضغوط العمل لدى معلمي

المدارس االبتدائية في تايوان ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي واإلستبانة ونم تطبيقه على عينة
عشوائية بسيطة بلغت(  )203معلم ومعلمة ،وكان من أهم نتائج إلى ضغوط العمل تظهر لدى( 26

 )%من عينة الدراسة بشكل كبير إلى كبير جدا ،جاءت مصادر ضغوط العمل مرتبة على التوالي(
سياسات التعليم ،والعمل الموجهة ،والضغوط األسرية) ،وأوصت لخفض عبء العمل عن المعلمين للحد

من الضغوط.
قامت دراسة الين وتشن(  )Alan & Chan, 2010لتحديد ضغوط العمل عند المعلمين في
المدارس االبتدائية والمدارس الثانوية في هونغ كونغ ،استخدما المنهج الوصفي واالستبانة وبلغت العينة

العشوائية(  )6000معلم ومعلمة ،وظهر من نتائج الدراسة وجود درجة مرتفعة من الضغوط لدى
المعلمين ،كذلك جاءت مصادر ضغوط العمل مرتبة على التوالي( عبء العمل ،ضغوط الوقت،

مستجدات التعليم ،المراجعات الخارجية ،اإلنماء المهني ،وادارة سلوك الطالب والتعلم ،ومن أكثر الطرق
المستخدمة إلدارة الضغوط هي النوم ،والتحدث إلى الجيران واألصدقاء ،واالسترخاء الذاتي ،ومشاهدة
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التلفزيون ،وأقل الطرق تفعيال إلدارة الضغوط ممارسة الرياضة) ،وأوصت الدراسة وضع استراتيجيات

لمساعدة المعلمين لتخفيف مشاكلهم الصحية المرتبطة بالعمل.

تناولت دراسة جاي( )Jay, 2011العالقة بين الصحة البدنية والصحة النفسية ،ومسؤولية ودور
الضغط الزائد ،على فعالية المعلمين بنيوزلندا ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم المنهج الوصفي
واإلستبانة وبلغت عينة الدراسة العشوائية(  )131المعلمين ،وظهر من نتائج تحليل الدراسة وجود عالقة

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمسار المسؤولية وأثر اإلجهاد الزائد بشكل مباشر
وسلبي على مستويات الصحة العقلية وتأثير الصحة البدنية بشكل مباشر وايجابي على مستويات التوتر

وظهر أيضا وجود عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لإلجهاد ومستويات الصحة

العقلية له تأثير مباشر على فعالية المعلم ،وظهر من الدراسة أيضا أن أكثر من  ٪39من المعلمين

يعتبروا مهنة التدريس إما مجهدة جدا أو مرهقة للغاية ،وأوصت الدراسة بتقليل الجهد الزائد عن المعلم.

ودارة دراسة ساجنا ) (Sajana, 2011حول ضغوط العمل بين معلمي مدارس المرحلة الثانوية

بماليزيا لتحديد العوامل التي تؤثر على ضغوط العمل والمتمثلة في ثالثة متغيرات مستقلة وهي الزمالء،

وسوء سلوك الطالب ،وعبء العمل ،وبلغت عينة الدراسة العشوئية(  )146من المجيبين ،اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي ،من خالل االستبانة ،وظهر من نتائج الدراسة أن حجم العمل كان مرتبطا
بشكل إيجابي في الشعور المعلمين بالتوتر ،وظهر أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥0.05في العالقة بين الزمالء وضغوط العمل ،وظهر كذلك عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05في العالقة بين سوء سلوك الطالب وضغوط العمل،
وقدمت اقتراحات إلجراء مزيد من البحوث عن طرق الحد من التوتر بين معلمي المدارس الثانوية.
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ثانيا :دراسات تتعلق بااللتزام التنظيمي.
تم تقسيم الدراسات السابقة في االلتزام التنظيمي إلى دراسات عربية وأجنبية على النحو اآلتي:
أوال :الدراسات العربية
ومن هذه الدراسات:
دراسة حنونة(  )2006هدفت إلى تحديد مدى تأثير بعض العوامل الديمغرافية الخاصة

بالموظفين على مستويات التزامهم التنظيمي مثل( الجنس ،العمر ،مستوى التعليم ،سنوات الخدمة،
المستوي الوظيفي ،مكان العمل ،ونوع الوظيفة) بفلسطين ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي واالستبانة
وتكونت الدراسة من عينة عشوائية طبقية عددها(  )340موظف وموظفة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة

وجود مستوي عالي من االلتزام التنظيمي ،وأن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(

 )α≥0.05بين مستويات االلتزام والمتغيرات الديمغرافية التالية( العمر ،مستوي التعليم ،نوع الوظيفة ،مدة

الخدمة بالجامعة ،المستوي الوظيفي) في حين أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة(  )α≥0.05في مستوي االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير( الجنس ،ومكان العمل) وأوت

اعتماد مبدأ عدالة التوزيع ،واالهتمام بمبدأ المشاركة في العمل وتشجيع وتبني األفكار اإلبداعية في
تطوير العمل.
وهدفت دراسة باألطرش(  )2010معرفة عالقة االلتزام التنظيمي باألداء الوظيفي واستخدمت

المنهج الوصفي التحليلي كما استخدمت االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،وتم معالجة البيانات

باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية(  (spss.08وبلغت العينة العشوائية(  )30مربية،

وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه عكسية عند مستوى داللة ) ( 0.01بين االلتزام التنظيمي

واألداء الوظيفي لدى مربيات رياض األطفال ،وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة (  )α≥0.05في االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير النوع ،والحالة االجتماعية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05في االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير الراتب ،والخبرة.

حاولت دراسة خير الدين والنجار(  )2010التحقق من أثر عناصر البيئة الداخلية( الهيكل

التنظيمي والثقافة التنظيمية) على االلتزام التنظيمي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في المملكة
األردنية الهاشمية ،ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام استبانة ،وزعت على عينة عشوائية طبقية مكونة
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من( )291موظف ،وبعد إجراء التحليل اإلحصائي الالزم توصلت إلى النتائج التالية ،وجود عالقة بشكل
مقبول ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α ≥0.05لعناصر البيئة الداخلية( الهيكل التنظيمي
والثقافة التنظيمية) مجتمعه ومنفردة على مستوى االلتزام التنظيمي في المؤسسة ،وأظهرت الدراسة إن
االلتزام العاطفي هو األقوى في المؤسسة يليه االلتزام المستمر بينما ال يوجد مستوى مقبول من االلتزام

المعياري في المؤسسة ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α ≥0.05بين

المتغيرات الشخصية(الجنس ،والعمر ،والمستوى التعليمي،،والموقع الوظيفي ،والخبرة العملية) وبين االلتزام
التنظيمي في المؤسسة ،وأوصت الدراسة إلى تبني ثقافة الجودة وتطبيق فلسفة التحسين المستمر في

المؤسسة.
سعت دراسة الغامدي(  )1430إلى التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي المدارس

الثانوية بمحافظة جدة تجاه مدارسهم من وجهة نظرهم ولتحقيق هدف الدراسة استخدام الباحث المنهج

الوصفي المسحي ،كما استخدم الباحث اإلستبانة ،وتم اختيار عينة عشوائية بلغت(  )325معلما،
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االلتزام التنظيمي مرتفعا ،وأنه ال توجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥0.05حول مستوى االلتزام التنظيمي لمعلمي المدارس وفقا لمتغيرات أخر مؤهل

تعليمي ،ونوع المؤهل ،وسنوات الخبرة ،بينما توجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة بين االلتزام التنظيمي

لدى المعلمين وكل من األنماط القيادية( قيادة الفريق ،والقيادة االجتماعية ،والقيادة المتأرجحة) عند

مستوى داللة(  ،)0.01ووجود عالقة ارتباطيه سالبة لدى المعلمين وكل من النمطين القياديين( القيادة

المتسلطة ،والقيادة المتقلبة) عند مستوى داللة(  )0.01ووجود عالقة ارتباطيه بين االلتزام التنظيمي لدى

لمعلمي المدارس وكل من النمطين القياديين( القيادة السلبية ،والقيادة األبوية).

أشارت دراسة العبيدي(  )2012في أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي في و ازرة

التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق ،وتحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين المتغيرين ،ومعرفة األثر
بينهما ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي كما استخدمت االستبانة على عينة

عشوائية من( ) 67فردًا من العاملين ،وباستخدام بعض الوسائل اإلحصائية( الوسط الحسابي االنحراف

المعياري ،معامل االرتباط ،معامل االنحدار) ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي ،ووجود عالقة ارتباط

ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05مع بعد المسؤولية اتجاه العمل ،وبعد الرغبة
باالستمرار بالعمل ،وبعد اإليمان بالمنظمة ،وبعد الوالء التنظيمي ،وخلصت الدراسة على اعتبار العدالة
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التنظيمية من المتغيرات المهمة في زيادة نسب االلتزام التنظيمي لدى األفراد ،وتوصلت الدراسة إلى عدد
من التوصيات منها توفير مناخ تنظيمي تسوده العدالة.
ثانيا :الدراسات األجنبية
ومن أهم هذه الدراسات:
ودارت دراسة وينج وهوينج(  )Wang & Hwang,2007حول الثقافة التنظيمية وااللتزام
التنظيمي والموقف الشاملة نحو اإلصالح التنظيمي تجاه المدارس ،ودراسة الفروق باختالف بعض

المتغيرات الديمغرافية ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي كما استخدما اإلستبانة،
وتطبيقه على عينة عشوائية بلغت(  )545معلما ومعلمة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة

إحصائيا عند مستوى داللة(  )α≥0.05في االلتزام التنظيمي إلى المدرسة من قبل المعلمين باختالف

الجنس ،العمر ،والتعليم ،ومدة الخدمة ،وأظهرت أيضا وجود عالقة ارتباط كبيرة بين الثقافة التنظيمية
وااللتزام التنظيمي من قبل المعلمين والموقف من قبل المعلمين نحو التغيير التنظيمي للمدرسة.
وهدفت دراسة مالك ونواب ونعيم وفيصر (Malik & Naeem & Nawab & Qaiser,
) 2010إلى تحديد الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي المعلمين في القطاع العام في جامعات باكستان،

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت الدراسة اإلستبانة
وطبقت على عينة بلغت(  )331أستاذا وأستاذة من هيئة التدريس ،وأظهرت من نتائج الدراسة وجود درجة
عالية من االلتزام التنظيمي لدى أساتذة الجامعات ،وظهر أيضا وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α ≥ 0.05بين االلتزام التنظيمي ومجاالت( الرضا عن العمل ،واإلشراف ،والراتب،

وزمالء العمل ،وفرص للترقية) ،وأوصت الدراسة ضرورة أخذ صانعي السياسات واإلداريين األكاديميين
بتوفير األجور األمثل ،وتحسين الدافعية.

قام كل من سارير وايدين وصال)  )Sareier & Aydin & Uysal ,2011بدراسة تأثير الجنس

على االلتزام التنظيمي للمعلمين وتحليل ميتا في أسكي شهر بتركيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة وتبين من الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥0.05بين االلتزام التنظيمي والجنس لصالح الذكور حيث يمكن للمعلمين الذكور
تفعيل المعايير وقيم المنظمة أسهل من اإلناث ،وظهر من الدراسة أيضا أن المعلمات لديهن ميل أكبر
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في االستم اررية في العمل في المدرسة ،وأوصت الدراسة إلى إعادة التحقيق في آثار المتغيرات المستقلة

األخرى على االلتزام التنظيمي.

سعت دراسة بيك ورحمن وخان(  )Baig & Rehman & Khan, 2012إلى تحديد العالقة بين
االلتزام التنظيمي والمشاركة في صنع القرار في ضوء العدالة التنظيمية اإلجرائية وسلوك المواطنة لدى

معلمي مدارس العام في "الهور ،باكستان ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم الباحثون المنهج الوصفي،
كما استخدموا االستبانة طبقت على عينة عشوائية بلغت(  )243معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج وجود
عالقة ارتباط قوية وايجابية بين االلتزام التنظيمي العدالة التنظيمية وسلوك المواطنة ،وأظهرت أيضا عدم

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05بين االلتزام التنظيمي والجنس والمؤهل
العلمي ،وأوصت الدراسة صناع السياسات والق اررات المهنية إلى األخذ بنتائج الدراسة.
هدفت دراسة حامد ونور الدين وعدنان وسيرن ) Hamid & Adnan & Sirun ,2013
 ،) &Nordinإلى دراسة العالقة بين تمكين معلمي المدارس االبتدائية "االلتزام التنظيمي والنفسية في
مقاطعة كالنج" في بانكوك ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة
وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت(  )258معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج إلى وجود درجة

متوسطة االلتزام التنظيمي ،كذلك وجود عالقة ارتباط ايجابية بين الثقة بالنفس والقدرة على التأثير في بيئة

العمل وكشفت النتائج أيضا وجود عالقة خطية ايجابية ومعتدلة بين التمكين النفسي وااللتزام التنظيمي،
وأظهرت من الدراسة ترتيب محاور االلتزام التنظيمي من األكبر إلى األصغر كالتالي( مقارنة اآلخرين،

يليه تقرير المصير ،والكفاءة) ،وأوصت الدراسة إلى تنفيذ دورات تدريبية وانتاج بيئة داعمة للعمل.

ذكر دراسة كل من شي ويه(  )Yeh &Chi , 2013في التزام التنظيمي ،والصفات الشخصية

والتدريس الفعال للمعلمين الجدد في المدارس الثانوية ،وتأثير االندماج الوظيفي في مقاطعة يون لين
بتايوان ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة على عينة بلغت(

 )290معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج وجود درجة عالية من االلتزام التنظيمي على فعالية التدريس،

ووجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05بين االلتزام التنظيمي وفعالية التدريس

لكل من( االندماج الوظيفي ،وسمات الشخصية ،ومشاركة زمالء العمل) ،وأوصت الدراسة على قيام
مدراء المدارس بنقل المعرفة المهنية إلى المعلمين.
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أفادت دراسة أحمد(  )Ahmad,2010حول أثر االلتزام التنظيمي والموقف من العمل على

الرضا الوظيفي واألداء من خالل دراسة أنماط االستجابة وتحليلها بين المتغيرات الديمغرافية الجنس،
والتعليم ،واإلدارة ،والدخل والعمر ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،

واالستبانة وأظهرت النتائج العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي من حيث األداء ضعيفا ووجود

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05بين االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي واألداء،

وأن الموظفين األكثر التزاما تنظيميا يكون أداؤهم جيدا والموظفين الراضين للغاية للموقف من العمل

أدائهم جيد بالمقارنة مع الموظفين األقل ميال نحو عملهم ،وأن النساء العامالت أكثر ارتياحا بالمقارنة مع
الذكور.
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ثالثا :دراسات تناولت العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي
أوال :الدراسات العربية
وتمثلت أهم هذه الدراسات في األدبيات التالي:
هدفت دراسة المهدي(  )2002إلى الكشف عن العالقة بين االلتزام التنظيمي وضغوط العمل
اإلداري لدي مديري المدارس االبتدائية في مصر ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،على عينة عشوائية بلغت( )615
من مديري المدارس االبتدائية بجمهورية مصر العربية ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن

االلتزام التنظيمي العام يرتبط طردياً بضغوط العمل اإليجابية ،وأن االلتزام التنظيمي العام يرتبط ارتباطا

عكسيا غير دال إحصائياً بضغوط العمل السلبية ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات

ضغوط العمل( اإليجابية والسلبية) طبقاً الختالف كل من( الجنس ،المستوي التعليمي ،الخبرة اإلدارية )،

وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى
لمتغير كل من (المستوي التعليمي ،الخبرة اإلدارية) بينما جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير للجنس وذلك لصالح الذكور ،وقدم الباحث

مجموعة من التوصيات منها تحقيق االستقالل الوظيفي ،وتوفير فرص النمو المهني  ،وتحقيق الموائمة

المهنية بين قدرات المديرين ومتطلبات الوظيفة.
بينت دراسة الرجبي(  )2004في العالقة بين االلتزام المهني وااللتزام التنظيمي والصراع :دراسة
مطبقة على مدققي الحسابات والمحاسبين في األردن فحص الصراع المهني التنظيمي الذي يواجه

المدققين والمحاسبين ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم

تصميم استبانة لجمع المعلومات ،وأظهرت النتائج أن الصراع يرتبط بعالقة سلبية مع االلتزام التنظيمي
واإلشباع الوظيفي ،ويرتبط بعالقة موجبة مع االلتزام المهني والرغبة في ترك العمل ،وأن الصراع يعتبر

دالة االلتزام التنظيمي وااللتزام المهني والتفاعل المشترك لهذين العاملين ،كما تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى الصراع تعزى لمتغير بيئة العمل ،وجود عالقة ارتباط
سلبية ذات داللة إحصائية بين كل الصراع وااللتزام التنظيمي ،ووجود عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة

إحصائية بين كل االلتزام المهني ،وااللتزام التنظيمي ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(

 )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى لحجم مكاتب الموظف ،وتوصي الدراسة بضرورة العمل على
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زيادة االلتزام التنظيمي والمهني لتخفيض مستوى الصراع واآلثار السلبية لهذه المتغيرات ،ألنها تعمل على

تقليل اإلشباع الوظيفي وزيادة معدل دوران العمال.

أظهرت دراسة الدوسري( ) 2005في ضغوط العمل وعالقتها بالوالء التنظيمي في األجهزة
األمنية والتي طبقت على منسوبي الشرطة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات،
وطبقت الدراسة على كافة أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم(  )1250ضابطا ،وتوصلت الدراسة إلى

عدد من النتائج من أهمها أن أهم المصادر المسببة لضغوط العمل لدى الضباط من أفراد المجتمع من

وجهة نظرهم بحسب ترتيبها التنازلي من األكثر ضغوطا إلى األقل جاء على النحو التالي( طبيعة العمل،
قلة فرص التقدم والنمو الوظيفي ،صراع الدور ،عبء العمل ،غموض الدور) ،وجود عالقة ارتباط سالبة

ذات داللة إحصائية بين كل من الضغوط المهنية( عبء العمل ،صراع الدور ،قلة فرص التقدم ،النمو
الوظيفي) والوالء التنظيمي ،وبينت الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(

 )α≥0.05لمستوى ضغوط العمل تعزى لمتغير العمر والراتب الشهري ومدة الخدمة.
دلت نتائج دراسة جودة(  )2007في العالقة بين ثالثة متغيرات أساسية هي األسلوب القيادي
للقائد ،وفق نظرية فيدلر وااللتزام التنظيمي وصراع الدور وغموضه ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،وظهر من
نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي ،وبين أسلوب القائد وشعوره بصراع

الدور وغموضه ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام

التنظيمي تعزى لمتغير العمر والحالة االجتماعية ،والمركز الوظيفي من جهة ،وأسلوب القائد ،ووجود

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى التزام القائد التنظيمي تعزى لمتغير
العمر ،والخبرة ،والتحصيل العلمي ،والجنس.

دلت نتائج دراسة جودة والبااقي(  )2007في العالقة بين ثالثة متغيرات أساسية هي األسلوب

القيادي للقائد ،وفق نظرية فيدلر وااللتزام التنظيمي وصراع الدور وغموضه ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،واستبانة لجمع المعلومات ،وظهر من نتائج الدراسة وجود

عالقة بين أسلوب القائد والتزامه التنظيمي ،وبين أسلوب القائد وشعوره بصراع الدور وغموضه ،وجود

عالقة سلبية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين االلتزام التنظيمي للقائد وصراع الدور وغموض
الدور كذلك وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05بين كل من العمر
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والحالة االجتماعية ،والمركز الوظيفي من جهة ،وأسلوب القائد والى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير العمر ،والخبرة ،والتحصيل العلمي،
والجنس وشعور القائد بصراع الدور وغموضه.
هدفت دراسة أبو العال)  )2009إلى التعرف على أثر مستوى ضغوط العمل على درجة الوالء

التنظيمي عند المدراء العاملين ومحاولة التعرف على األسباب التي تزيد من ضغوط العمل ،ولتحقيق

أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات على
عينة عشوائية طبقية ،وبلغت(  )147مديرا ،وخلصت الدراسة لعدد من النتائج أهمها إن مستوى ضغوط

العمل الذي يشعر به المدراء ظهر بوجه عام ضعيف ،حيث بلغ الوزن النسبي(  )%53.13وأن عبء
العمل هو أكثر العوامل تأثي اًر على الضغوط ثم صراع الدور ،ثم الثقافة التنظيمية ،وأوصت الدراسة بتوفير
بيئة عمل أفضل.

تناولت دراسة مرزوق(  )2011العالقة بين استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدمها مديرو

مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم تصميم استبانة على عينة

عشوائية تكونت من)  )788معلماً ومعلمة بنسبة)  )%10,62من المجتمع األصلي ،وتم معالجة البيانات

باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية)  ،(SPSSوظهر من نتائج الدراسة أنه عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير الجنس بين
المعلمين ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي
تعزى لمتغير سنوات الخدمة بين المعلمين ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(
 )α≥0.05لمستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي( دبلوم متوسط ،بكالوريوس ،ماجستير
فأعلى ) ،وظهر من نتائج الدراسة أيضا وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد

مقياس االلتزام التنظيمي واستراتيجية( التعاون ،والتسوية ،والتنازل) ،وأوصت الدراسة زيادة وعي مدراء
المدارس بظاهرة الصراع وبناء عالقات ايجابية مع المعلمين.
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ثانيا :الدراسات األجنبية:
وتمثلت أهم هذه الدراسات في األدبيات التالي:
تناولت دراسة رحمن ووحيد(  )Waheed & Rehman, 2012أثر الصراع بين العمل واألسرة

على التزام التنظيمي في الجامعات العامة والخاصة في باكستان ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،على عينة
عشوائية بلغت(  )72من أعضاء هيئة التدريس ،وظهر من نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سلبة

كبيرة بين صراع العمل واألسرة وااللتزام التنظيمي ،وكشفت الدراسة أيضا وعدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى صراع العمل تعزى لمتغير النوع ،ووجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى صراع العمل تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
لصالح اإلناث فالمتزوجات لديهن درجة عالية من صراع العمل.
بينت يوكسل( )YÜKSEL, 2011في العالقة بين صراع العمل وااللتزام التنظيمي للعاملين في

تركيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم

استبانة لجمع المعلومات ،على عينة عشوائية بلغت(  )135موظفا في القطاع الصحي ،وتم معالجة
البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية)  ،(SPSSوظهر من نتائج الدراسة وجود عالقة

سلبية كبيرة بين صراع العمل واألسرة وااللتزام التنظيمي ،وظهر أيضا وجود درجة عالية من االلتزام
االستمراري ،وأشارت الدراسة أن المهاجمة في مكان العمل دليل على وجود سلوكيات سلبية من فرد واحد

أو العديد األفراد خالل فترة معينة من الزمن ،وبالتالي أوصت الدراسة بضرورة توفير التدريب المستمر

للموظفين.

هدفت دراسة الحواجرة)  )Al -Hawajreh ,2011إلى قياس مستوى الضغوط المهنية ومستوى
االلتزام التنظيمي لدى الممرضين في المستشفيات األردنية في مدينة عمان ،ولتحقيق أهداف الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،على عينة

عشوائية بلغت(  )150مبحوثا ،وتم معالجة البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم

االجتماعية)  ،(SPSSوأظهرت نتائج الدراسة أن هناك ضغوط مهنية لدى(  )%30من الممرضين ،كما
أن(  )%40من الممرضين لديهم التزام تنظيمي ،كما أظهرت الدراسة أن هناك عالقة عكسية ضعيفة.
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حدد دراسة نارت وبوتر(  )Nart & Batur, 2013حول العالقة بين صراع العمل واألسرة،

وضغوط العمل ،وااللتزام التنظيمي واألداء الوظيفي على معلمي المرحلة االبتدائية التركية ،ولتحقيق
أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع

المعلومات ،على عينة عشوائية بلغت(  )287معلما ومعلمة ،وظهر من نتائج الدراسة وجود عالقة
عكسية بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي ،وظهر كذلك عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي تعزى لمتغير األداء الوظيفي،

ووجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى ضغوط العمل وااللتزام
التنظيمي تعزى لمتغير الجنس لصالح النساء ،وأوصت الدراسة إلى تفعيل اإلدارة الفعالة والعمل على
التقليل من الضغوط لرفع االلتزام التنظيمي.

ذكر كل يحي ويحي وماليب ورحيم وجمال( & Ma’alip & Raml & Kamal, 2012

 )Yahaya & Yahayaفي دراستهم العالقة بين الضغوط المهنية ،وااللتزام التنظيمي ،والرضا الوظيفي
مع السلوك التنظيمي لدى الموظفين في ماليزيا ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج

الوصفي التحليلي االرتباطي ،وقد تم تصميم استبانة لجمع المعلومات ،على عينة عشوائية بلغت( )140
موظفا وظهر من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05
بين االلتزام التنظيمي والسلوك التنظيمي عند الموظفين ،تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،ووجود

عالقه ارتباط ايجابية بين السلوك التنظيمي والضغوط المهنية ،وأوصت الدراسة إلى توفير كافة الخدمات
داخل المؤسسة لضمان استم اررية الموظف في المؤسسة.
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ثالثا :التعقي على الدراسات السابقة.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة أجمعت الدراسات السابقة التي تناولت ضغوط العمل
وااللتزام التنظيمي تم الكشف عن اآلتي:
 أكدت الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية على أهمية بناء االلتزام التنظيمي والتقليل من
ضغوط العمل بين المعلمين؛ ليتسنى لهم أداء واجبهم المهني على أكمل وجه.

 تنوعت الدراسات السابقة في أهدافها وأسئلتها ومحاورها ونتائجها ففي ما يخص ضغوط العمل فقد
ركزت أغلب الدراسات على مكونات ومصادر الضغوط في عدد من المنظمات كدراسات كل من

قاجة(  ،)2010وعلي(  ،)2011ومحمد وحبيب(  ،)2011وكيرياكو وشين( Chien,2004

&  ،)Kyriacouوالين وتشن(  ،) Alan & Chan,2010ونتائجها كدراسات كل من حمايدة(
 ،)2006وبافطوم(  ،)2011وحسين(  ،)2011وحسين(  ،)2013وطالفحة( ،)2013

والمشرفي(  ،)2014واآلثار المترتبة عليها كدراسات كل من خليفات والمطاونة( ،)2010
والمياحي(  ،)2012وحنيف) ،) Hanif ,2004واستراتيجية إدارتها الضغوط كدراسات كل من

البراشدية(  ،)2006كما تطرقت إلى دراسة االلتزام التنظيمي فقد ركزت أغلب الدراسات على

مكونات وأنوع ونتائج االلتزام التنظيمي في عدد من المنظمات تابعاً كدراسات كل من حسين(

 ،)2013وغنام(  ،)2012وأل قاسم(  ،)2012والخشروم(  ،)2011ووينج وهوينج( &
 ،)Wang Hwang,2007وبيك ورحمن وخان(  ،)Baig & Rehman & Khan, 2012كما

تطرقت إلى دراسة العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي وتتفق مع دراسات كل من المهدي(

 ،)2002ويوكسل(  ،)YÜKSEL, 2011ويحي ويحي وماليب ورحيم وجمال( Kamal, 2012

& &Yahaya & Ma’alip &Raml

 )Yahayaفي تحديد النتائج المترتبة على استخدامه،

وترى الباحثة أنها أقرب إلى دراستها حيث تميزت هذه الدراسة أنها تهدف إلى معرفة واقع ضغوط

العمل على االلتزام التنظيمي ،لكنها تختلف في الفئة المستهدفة فالدراسة الحالية استهدفت معلمي
التعليم ما بعد األساسي ،وتعتبر هذه أول دراسة على مستوى السلطنة في دراسة ضغوط العمل
وعالقتها بااللتزام التنظيمي.

 تناولت الدراسات السابقة االلتزام التنظيمي سواء من ناحية باعتباره متغي اًر تابعاً كدراسات كل من
حسين(  ،)2013وغنام(  ،)2012وأل قاسم(  ،)2012والخشروم(  ،)2011والغامدي( ،)1430
وحنونة(  ،)2006وبيك ورحمن وخان(  ،)Baig & Rehman & Khan, 2012أو نتائجه
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باعتباره متغي اًر مستقالً أو من ناحية عالقته ببعض المتغيرات األخرى (مثل األداء والرضا الوظيفي

والمشاركة في صنع القرار ) ،كدراسات كل من خير الدين والنجار(  ،)2010ووينج وهوينج( &
 ،)Wang Hwang,2007ومالك ونواب ونعيم وفيصر & Malik & Naeem & Nawab

) .)Qaiser, 2010

أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات كل من المهدي(  ،)2002ويوكسل( ،)YÜKSEL, 2011

ويحي ويحي وماليب ورحيم وجمال( Yahaya & Ma’alip & Raml & Kamal, 2012
&  )Yahayaفي تناولها العالقة بين ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظيمية ولكن لمدراء

المدارس والممرضين والموظفين في المؤسسات الخاصة ،وتختلف الدراسة الحالية في دراسة واقع
ضغوط العمل وواقع االلتزام التنظيمي وايجاد العالقة بينهما لدى معلمي التعليم ما بعد األساسي

بسلطنة عمان.

 اتفقت مع دراسة نارت وبوتر(  )Nart & Batur, 2013على إجراء الدراسة على المعلمين ولكن

طبقت على معلمي الحلقة األولى بتركيا ،في حين الدراسات السابقة تطرقت إلى مدراء المدارس
وأساتذة الجامعات والموظفين في القطاع العام والخاص ،بينما اختلفت الدراسة الحالية مجتمع

الدراسة طبق على معلمي التعليم ما بعد األساسي لدراسة العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام

التنظيمي.

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تطبيقها المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف
الدراسة.

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها االستبانة لجمع البيانات والمعلومات.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على معالجة البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي
للعلوم االجتماعية) (SPSSالستخالص نتائج الدراسة.

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في العينة العشوائية لدراسة ،بينما اختلفت مع دراسة
غنام(  ،)2012ودراسة فارس(  )2014اللذان استخدما العينة القصدية.
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:

 الوقوف على الخلفية النظرية بموضوع ضغوط العمل وعالقته بااللتزام التنظيمي وبناء واثراء
اإلطار النظري للدراسة الحالية واستخالص مجاالت الدراسة الحالية.

 تطوير بناء أداة الدراسة وتحديدي مجاالتها كأداة للبحث العلمي لقياس العالقة بين ضغوط
العمل بااللتزام التنظيمي يتالءم مع ثقافة المجتمع العماني.

 مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقة.

 وجهت الباحثة إلى الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة واجراءاتها ،من مجتمع الدراسة وعينتها ،واألدوات المستخدمة

في جمع البيانات ،والتأكد من صدقها وثباتها ،واألساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات.
مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمين ومعلمات التعليم ما بعد األساسي للصفوف من( )12 -11

بمحافظة مسقط ،والبالغ عددهم(  )1016معلما ومعلمة ،للعام الدراسي  2015/2014م ،وذلك حسب
إحصائيات قسم اإلحصاء في و ازرة التربية والتعليم (.و ازرة التربية والتعليم ،)2014 ،والجدول التالي يوضح

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا للنوع

الجدول رقم( )1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة
ذكور

436

إناث

580

المجموع

1016

يوضح الجدول السابق أعداد المعلمين والمعلمات للتعليم ما بعد األساسي للصفوف من()12 -11

بمحافظة مسقط ،للعام الدراسي  2015/2014م.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة بلغت(  )106معلما ومعلمة بنسبة(  )%10من مجتمع الدراسة ،وفيما يلي توزيع

عينة الدراسة وفقا للمتغيرات.
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الجدول رقم( )2
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
المتغير

النسبة المئوية

العدد

الذكور

49.1

52

اإلناث

50.9

54

المجموع

%100

106

يوضح الجدول أعاله عينة الدراسة تقريبا متساوية فنسبة الذكور بلغت( )% 49.1بمعدل

(  )52معلم في حين بلغت نسبة اإلناث(  )%50.9بمعدل(  )54معلمة.
الجدول رقم( )3

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل الدراسي

النسبة المئوية

العدد

دبلوم

%5.7

6

بكالوريوس

%87.7

93

ماجستير

%6.6

7

المجموع

%100

106

يوضح الجدول السابق أن المؤهل الدراسي للمعلمين والمعلمات العاملين في مهنة التدريس

متمركزة في درجة البكالوريوس بنسبة( )% 87.7وترى الباحثة أن هذا المؤهل العلمي يمكن للمعلم والمعلمة
من اكتساب المهارات والكفاءات واإلمكانيات الالزمة للقيام بعملية التدريس.

56

الجدول رقم( )4
توزيع أفراد عينة الدراسة سنوات الخبرة
سنوات الخدمة

النسبة المئوية

العدد

أقل من  5سنوات

17.0

18

من  5إلى أقل من  10سنوات

32.1

34

من  10إلى أقل من  15سنوات

28.3

30

من  15سنة فأكثر

22.6

24

المجموع

% 100

106

من خالل الجدول السابق يتضح أن خبرات المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم

األساسي للصفوف من (  )12- 11تمركزت في سنوات الخبرة من  5إلى أقل من  10سنوات بنسبة (32.1
 ( %والسنوات من  10إلى أقل من  15سنوات بنسبة ( ) % 28.3وترى الباحثة أن هذه السنوات تتمركز
لدى فئة الشباب.

أداة الدراسة:
من أجل تحقيق أهدف الدراسة في الكشف عن ضغوط العمل وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى

معلمي التعليم ما بعد األساسي ،وتم بإعداد االستبانة ،معتمدا في ذلك على األدب النظري المتعلق بضغوط
العمل ،باإلضافة إلى االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بضغوط العمل مثل دراسات كل من
صبر(  ،)2013وحسين(  ،)2013وحسن ونامق(  ،)2012وحمدان(  ،)2010وعابدين(  ،)2010ودواي
وعابر( ،)2010وفيضي وجالل وعراك( ،)2010والجميلي(  ،)2009وشهاب(  ،)2009السابعي( ،)2007

والمعمرية(  ،)2001أما بالنسبة لعبارات االلتزام التنظيمي فقد استعانت الباحثة بالدراسات السابقة ذات

العالقة كدراسات كل من :حسن(  ،)2009وحمدان(  ،)2008والعوفي(  ،) 2005والعطوي وناظم(
 ،)2010والعبيدي(  ،)2012وكردى( ،)2011واستعانت بآراء أهل الخبرة والمعرفة في الميدان التربوي،

ألخذ اقتراحاتهم حول فقرات االستبانة ،وبناء على ما سبق تم من إعداد االستبانة مكونة في صورتها األولية

من(  )50فقرة ،موزعة على ثالثة أجزاء:
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الجزء األول( معلومات عامة) ويتضمن تحديد قياس الصفات الشخصية ألفراد العينة باستخدام ألفراد

العينة باستخدام(  )3فقرات تتعلق ب( النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

الجزء الثاني( ضغوط العمل) وتضمنت استبانة ضغوط العمل( )31سؤاال موزعة على خمس
مجاالت ( صراع الدور ،عبء الدور ،مالئمة الدور ،غموض الدور ،ظروف العمل) ،ويمثل المفردات من 1
.31 -

أما الجزء الثالث :يتكون من(  )19سؤاال لقياس مستوى االلتزام التنظيمي باستخدام مقياس المكون

من(  )3مجاالت( االلتزام التنظيمي المعياري ،االلتزام التنظيمي العاطفي ،االلتزام التنظيمي المستمر) ويمثل

المفردات من . 50 - 32

باستخدام مقياس لبكرت الخماسي حيث أعطيت خمس درجات لالستجابة أوافق بشدة ،وأربع درجات
لالستجابة أوافق ،وثالث درجات لالستجابة متوسط ،ودرجتان لالستجابة أرفض ،ودرجة واحدة لالستجابة
أرفض بشدة لقياس تقديرات معلمين ومعلمات التعليم ما بعد األساسي للصفوف من(.)12 -11
صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق استبانه الدراسة على النحو التالي.
صدق المحتوى :تم توزيع نسخة من االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة من

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والتربية بجامعة نزوى ،وجامعة السلطان قابوس باإلضافة إلى عرضها
على بعض من الخبراء بوزرة التربية والتعليم( أنظر الملحق  )2للتأكد من أن فقرات األداة تقيس الهدف

الذي وضعت من أجله ،من حيث الصياغة اللغوية ،ووضوح الفقرات ،ومراعاة صحة المعلومات الواردة فيها

ومالمتها ،وتم األخذ بمالحظات المحكمين بإعادة صياغة بعض الفقرات ،وحذف وتعديل ما أتفق عليه من
مالحظات وآراء ،وفي ضوء عملية التحكيم ،فقد أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من ( )50فقرة
وبذلك تكون أداة الدراسة صادقه ظاهريا(.أنظر الملحق .)3
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ثبات األداة:
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االستبانة بتوزيعها بعد تعديلها من قبل المحكمين على عينة
استطالعية مكونة من(  )60معلمي التعليم ما بعد األساسي للصفوف من( )12-11بمحافظة مسقط من

خارج عينة الدراسة ولقد تم حساب معامالت االتساق الداخلي بطريقة معادلة ألفا كرونباخ Cronbach's

 Alphaلمجاالت ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي والجدول(  ) 5يوضح ذلك
جدول( )5
قيم ألفا كرونباخ  Cronbach's Alphaلمجاالت ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي.
المجال

قيم ألفا كرونباخ ( معامل الثبات)

صراع الدور

0.70

عبء الدور

0.60

مالئمة الدور

0.61

غموض الدور

0.67

ظروف العمل

0.67

معامل ثبات ضغوط العمل

0.71

االلتزام التنظيمي المعياري

0.77

االلتزام التنظيمي العاطفي

0.85

االلتزام التنظيمي المستمر

0.74

معامل ثبات االلتزام التنظيمي

0.87

معامل الثبات الكلي

0.76

من خالل الجدول السابق يظهر قيمة معامل الثبات لمجال ضغوط العمل بلغت(  )0.71في حين
بلغت قيمة معامل الثبات لمجال االلتزام التنظيمي(  )0.87أما بالنسبة لجميع فقرات االستبانة الثبات الكلي

فبلغ معامل ألفا كرونباخ(  )0.76وهذه القيمة كافية العتبار األداة ثابتة كما تجعلها صالحة ألغراض
الدراسة.
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إجراءات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ،اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
 .1تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها.

 .2اطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 .3إعداد أداة الدراسة بصورتها األولية.

 .4التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على عدد من المحكمين أعضاء هيئة
التدريس بكلية العلوم والتربية بجامعة نزوى ،وجامعة السلطان قابوس باإلضافة
إلى عرضها على بعض من الخبراء بوزرة التربية والتعليم ( أنظر الملحق .)4

 .5التحقق من ثبات االستبانة بتوزيعها بعد تعديلها من قبل المحكمين على عينة
استطالعية ثم حساب معامالت االتساق الداخلي بطريقة معادلة ألفا كرونباخ

لمجاالت ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي.

 .6تم توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة من خالل دائرة اإلشراف التربوي
بالوطية على أن يقوم المشرفين بتوزيعها على أفراد العينة.

 .7تم جمع االستبيانات في مدة استغرقت أسبوعا ،ثم تفريغ البيانات وادخالها في
الحاسوب.

 .8واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات
االستبانة ،ومن ثم تحليل النتائج ،مناقشتها وتفسيرها ،وتقديم التوصيات.
متغيرات الدراسة:
تضمنت هذه الدراسة المتغيرات التالية:
الجزء األول :المتغيرات الديمغرافية وشملت على:
 .1النوع :وله مستويان( ذكر ،أنثى).

 .2المؤهل العلمي :وله ثالثة مستويات( دبلوم وبكالوريوس وماجستير).

 .3سنوات الخبرة  :وله اربعة مستويات( أقل من 5سنوات ،من  5إلى أقل من 10
سنوات ،من  10إلى أقل من  15سنوات ،من  15سنة فأكثر).
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الجزء الثاني :وشمل على المتغيرات التالية:

 .1ضغوط العمل وهي :صراع الدور ،عبء الدور ،مالئمة الدور ،غموض الدور،
ظروف العمل.

 .2االلتزام التنظيمي وهي :االلتزام التنظيمي المعياري ،االلتزام التنظيمي العاطفي ،االلتزام
التنظيمي المستمر.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
من أجل معالجة البيانات إحصائياً تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية المحوسبة

( )SPSS.18وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية اآلتية:
 .1معامل االرتباط ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداتي الدراسة.

 .2إيجاد التك اررات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة ،وتجديد استجاباتهم تجاه عبارات كل
من استبانه ضغوط العمل ،وااللتزام التنظيمي.

 .3حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتحديد األهمية النسبية الستجابات أفراد عينة
الدراسة تجاه كل محاور وأبعاد العبارات.

 .4اختبار(  ( T-testواختبار تحليل التباين األحادي(  ) One-way Anovaلمعرفة مدى
اختالف الضغوط

السائدة بين الهيئة التدريسية ،ومستوى االلتزام باختالف الخصائص

الشخصية لمعلمي التعليم بمحافظة مسقط.

 .5معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين ضغوط العمل ،وااللتزام التنظيمي.
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أما المعيار الذي تم استخدامه في تفسير نتائج هذه الدراسة حسب مقياس ليكارت على
النحو اآلتي والجدول(  )6يوضح ذلك.
جدول( )6
مقياس تفسير نتائج الدراسة.
التقدير

الدرجة

 4.20ـ ـ 5.00

درجة تقدير كبيرة جدا

4.19 - 3.4

درجة تقدير كبيرة

3.39 - 2.6

درجة تقدير متوسطة

2.59 - 1.8

درجة تقدير ضعيفة

1.79- 1

درجة تقدير ضعيفة جدا
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

الفصل الرابع
نتائج الدراسة

مقدمة
يعرض هذا الفصل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية التي أجريت ،وعرض أراء عينة
الدراسة ووجهات نظرهم حول مجاالت ضغوط العمل السائدة ،ومستوى االلتزام التنظيمي ،ومدى اختالف

ضغوط العمل السائدة ومستويات االلتزام التنظيمي باختالف الخصائص الشخصية ،وكشف طبيعة العالقة
بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي ،وتحديد أثر المصادر المكونة لضغوط العمل على االلتزام التنظيمي

في المدارس ،وسيتم عرضها وفقاً ألسئلتها ،كما هو مبين على النحو اآلتي:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول.

نص السؤال األول :ما درجة تقدير ضغوط العمل لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط من " وجهة نظر المعلمين أنفسهم"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال على
حدة ،ولكل عبارة من عبارات المجاالت كل على حدة.
وفيما يأتي عرض للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمجاالت
ضغوط العمل ككل ،ويبين ذلك الجدول( .)7
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جدول( )7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد العينة
لضغوط العمل.
مجاالت ضغوط العمل

المتوسط الحسابي

االنحرافات المعياري

الرتبة

الدرجة

صراع الدور

3,40

0.53

1

كبيرة

عبء الدور

3.26

0.53

4

متوسطة

مالئمة الدور

3.17

0.52

5

متوسطة

غموض الدور

3,30

0.41

3

متوسطة

ظروف العمل

3.36

0.77

2

متوسطة

المتوسط الكلي

3.30

0.55

متوسطة

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية ألبعاد مصادر ضغوط العمل قد تراوحت

بين(  )3.17 - 3,40أي أنها تحققت بدرجات متوسطة ،وجاء في المرتبة األولى مجال صراع الدور
بأعلى متوسط حسابي بلغ(  )3,40وبانحراف معياري بلغ( ،)0,53وجاء في المرتبة الثانية مجال ظروف

العمل بمتوسط حسابي بلغ(  )3.36وبانحراف معياري بلغ(  )0.77في حين جاء مجال مالئمة الدور في
المرتبة الخامسة بأقل متوسط حسابي بلغ(  )3.17وبانحراف معياري بلغ( .)0.52

وتشمل ضغوط العمل خمسة مجاالت هي :صراع الدور وعبء الدور ومالئمة الدور وغموض

الدور ،وظروف العمل ،وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة لعبارات كل مجال من مجاالت ضغوط العمل.

للمزيد من التعمق في تحليل بيانات الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقره من عبارات المجاالت كل على حدة ،وذلك بناء على

التقديرات التي أدلى بها أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة لعبارات كل مجال على حدة:
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المجال األول :صراع الدور.
ويعرض الجدول(  )8هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال صراع الدور
لضغوط العمل
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

أكلف بإنجاز عدة مهام ومسؤوليات في وقت واحد.

3

4.21

1.07

كبيرة جدا

2
3

تلقى مهنتي تقدي ار واحتراماً من المسئولين.

6

3.81

1.16

كبيرة

يؤثر عملي على التزاماتي األسرية.

4

3.75

1.06

كبيرة

4

يطلب مني أعمل أكثر من طاقتي.

5

3.43

1.10

كبيرة

5

توجد خالفات مهنية مع بعض زمالء العمل.

8

3.43

1.01

كبيرة

6

يضايقني نقص دافعية التعلم عند الطلبة.

1

3,40

1.16

كبيرة

7

يضايقني ما ألقاه من صعوبة في التعامل مع اإلدارة

7

2.85

1.14

2.31

1.17

ضعيفة

3,.40

0.53

كبيرة

المدرسية
8

2

يحبطني محدودية فرص الترقي الوظيفي بالمدرسة.
الدرجة الكلية

الدرجة

متوسطة

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لعبارات صراع الدور تراوحت بين( - 4.21

 ،)2,31أي أنها تراوحت بين درجات تقدير "كبيرة جدا" و"ضعيفة" ،كما يتضح من الجدول أيضا أن العبارة

ذات الرتبة( )1سجلت أعلى متوسطات حسابية بدرجة "كبيرة جدا" وفقاً للتدريج المعتمد في الدراسة الحالية
والتي نصت على" يضايقني نقص دافعية التعلم عند الطلبة" بأعلى التقديرات بمتوسط حسابي بلغ( )4.21

أما بالنسبة العبارة التي حققت أقل المتوسطات الحسابية ،والواقعة ضمن درجة تقدير" ضعيفة" فقد
شملت العبارة ذات الرتبة(  )8والتي نصت على" توجد خالفات مهنية مع بعض زمالء العمل" بمتوسط
حسابي بلغ(.)2.31
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المجال الثاني :عبء الدور.
يعرض الجدول(  )9هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال عبء الدور
لضغوط العمل.
الوسط

االنحراف الدرجة

ت

الرتبة

العبارة

الحسابي

المعياري

1

أشعر أن المهام والمسؤوليات المكلف بها صعبة ومعقدة

5

3.81

1.02

كبيرة

2

ترهقني أعباء العمل الكثيرة المطلوب مني إنجازها.

2

3.76

1.11

كبيرة

3

يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير أوقات الدوام

6

3.58

1.05

4

يتسم توزيع العمل بين المعلمين بالعدالة.

4

3,20

1.21

متوسطة

5

تزداد أعباء العمل تعقيدا مع مرور الوقت.

3

2.78

1,10

متوسطة

6

يطلب مني تحسين وتطوير أدائي باستمرار.

1

2.42

1.14

ضعيفة

3.26

0.53

متوسطة

الرسمية.

الدرجة الكلية

كبيرة

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع عبارات عبء الدور تراوحت بين( - 3.81
 ،)2.42أي أنها توزعت ضمن درجات تقدير" كبيرة" و" ضعيفة"
كما يتضح من الجدول أيضا أن العبارتان ذات الرتبة(  )2 ،1سجلتا أعلى تقديرات؛ فالعبارة األولى
سجلت أعلى متوسط حسابي بلغ(  )3.81بدرجة" كبيرة" ونصت على( يطلب مني تحسين وتطوير أدائي
باستمرار) وجاءت العبارة ذات الرتبة(  )2في المرتبة الثانية ونصت على" ترهقني أعباء العمل الكثيرة

المطلوب مني إنجازها" بمتوسط حسابي بلغ(  )3.76وبدرجة " كبيرة " .
أما بالنسبة للعبارة ذات الرتبة(  )6التي حققت متوسطات حسابية ،وقعت ضمن درجات تقدير"
ضعيفة" لضغوط العمل ،ونصت على" يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير أوقات الدوام الرسمية"
على أدنى متوسط حسابي بلغ( .)2.42
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المجال الثالث :مالئمة الدور.
يعرض الجدول(  )10هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال مالئمة الدور
لضغوط العمل .
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

يطلب مني القيام بمهام وأعمال غير ضرورية في المدرسة4 .

4.08

1.05

كبيرة

2

يوجد قلة في برامج التنمية المهنية المقدمة لي.

2

3.61

1.18

كبيرة

3

يطلب مني جهداً يفوق قدراتي ومهاراتي في العمل.

5

3.23

1.32

متوسطة

4

أجد صعوبة في التعامل مع التالميذ.

6

3.14

1.25

متوسطة

5

أفقد صبري عندما ال يستجيب طالبي لمطالب الدراسة.

3

2.77

1.11

متوسطة

6

يزعجني قلة اهتمام أولياء األمور بمتابعة أبنائهم.

1

2.21

1.04

ضعيفة

3.17

0.52

متوسطة

الدرجة الكلية

الدرجة

يظهر الجدول السابق المتوسطات الحسابية لجميع عبارات مالئمة الدور تراوحت بين( - 4.08

 ) 2.21أي أنها تراوحت بين درجات تقدير "كبيرة" و" ضعيفة".

كما يتضح من الجدول السابق أن العبارة ذات الرتبة(  )1جاءت في المرتبة األولى بأعلى تقدير

وبمتوسط حسابي بلغ (  )4.08بدرجة" كبيرة " ونصت على( يزعجني قلة اهتمام أولياء األمور بمتابعة
أبنائهم).
في حين حصلت العبارة ذات الرتبة(  )6على أقل التقديرات ونصت على( أجد صعوبة في التعامل مع
التالميذ) وحصلت على متوسط حسابي قليل بلغ(  )2.21وبدرجة ضعيفة.
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المجال الرابع :غموض الدور.
ويعرض الجدول(  )11هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال غموض الدور
لضغوط العمل .
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

أتلقى مهام من أكثر من مسئول في مدرستي.

4

4.00

0.83

كبيرة

2

أجد قلة وضوح التعليمات الصادرة من المسئولين.

5

3.77

1.06

كبيرة

3

أشعر أن دوري واضح في تحقيق أهداف عملي.

1

3.29

1.10

متوسطة

4

أتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بمسؤولية عملي.

2

3.19

1.16

متوسطة

5

تتسم مسؤوليات وأدوار وظيفتي بعدم الوضوح.

3

3.13

1.07

متوسطة

6

أكلف بأعمال تتعارض مع مبادئي الشخصية.

6

2.39

1.2

متوسطة

3.30

0.41

متوسطة

الدرجة الكلية

الدرجة

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع عبارت غموض الدور تراوحت بين( - 4.00

 )2.39أي أنها تراوحت بين درجات تقدير "كبيرة" و "متوسطة"

كما يتضح من الجدول أن العبارة ذات الرتبة(  )2 ، 1سجلتا أعلى تقديرات ،وجاءت في المرتبة

األولى العبارة رقم(  )1بأعلى متوسط حسابي بلغ(  )4.00وبدرجة "كبيرة " ونصت على( أشعر أن دوري
واضح في تحقيق أهداف عملي) وجاءت في المرتبة الثانية العبارة ذات الرتبة(  )2ونصت على( أتمتع

بالصالحيات الكافية للقيام بمسؤولية عملي) بمتوسط حسابي بلغ(  )3.78وبدرجة "كبيرة ".

أمااا بالنساابة للعبااارات ذوات الرتبااة( )5 ،4 ، 3التااي حققاات متوسااطات حسااابية ،واقعااة ضاامن درجااة

تقدير" متوسطة" لضغوط العمل والعبارة ذات الرتبة ( ) 6فقاد حصالت علاى أقال متوساط حساابي ضامن درجاة
تقدير" متوسطة" ونصت على( أكلف بأعمال تتعارض مع مبادئي الشخصية) وبلغ( .)2.39
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المجال الخامس :ظروف العمل.
يعرض الجدول(  )12هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال ظروف العمل

لضغوط العمل .
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف الدرجة

الحسابي

المعياري

1

يعد مناخ العمل المدرسي دافعاً لإلنجاز.

4

3.71

1.10

كبيرة

2

يساعدني توافر الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة في اإلنجاز.

2

3.48

1.27

كبيرة

3

أعتقد أن الح اررة المرتفعة تؤثر على عملي.

1

3.32

1.03

متوسطة

4

يوجد شروط صحية سليمة داخل الفصول تدعم عملي.

3

3.25

1.20

متوسطة

5

أعمل في مكان يتوافر فيه كافة التجهيزات التي تساعدني على أداء

5

3.06

1.23

3.36

0.77

عملي بتميز.
الدرجة الكلية

متوسطة
متوسطة

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع عبارات ظروف العمل تراوحت بين( - 3.71
 )3.06األمر الذي يعني أنها تراوحت بين تقدير "كبيرة" و "متوسطة ،العبارة ذات الرتبة( ) 1التي نصت
على( أعتقد أن الح اررة المرتفعة تؤثر على عملي) حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ(  ،)3.71وبدرجة

" كبيرة "
وجاءت العبارة ذات الرتبة(  )5على أقل درجة تقدير" متوسطة" ونصت على( أعمل في مكان يتاوافر
فيه كافة التجهيزات التي تساعدني على أداء عملي بتميز) بمتوسط حسابي بلغ( .)3.06
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
نص السؤال الثاني :ما درجة تقدير االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط " وجهة نظر المعلمين أنفسهم"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال

على حدة ،ولكل عبارة من العبارات المجاالت كل على حدة.

وفيما يأتي عرض للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمجاالت االلتزام

التنظيمي ككل ،ويبين ذلك الجدول( .)13

جدول( )13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة الستجابات أفراد العينة
على المجاالت الرئيسية لاللتزام التنظيمي.
مجال االلتزام التنظيمي

المتوسط الحسابي

االنحرافات المعياري

الرتبة

الدرجة

المعياري

4.35

0.50

1

كبيرة جدا

العاطفي

3.75

0.77

2

كبيرة

المستمر

3.35

0.55

3

متوسط

المتوسط الكلي

3.82

0.61

كبيرة

يتضا ااح ما اان الجا اادول السا ااابق با ااأن المتوسا ااطات الحسا ااابية واالنح ارفا ااات المعياريا ااة لمجا اااالت االلت ا ازام

التنظيمي قد تراوحت بين(  )3,35 - 4.35أي أنها تراوحت بين الكبيرة جدا والمتوسطة.

جاء في المرتبة األولى مجال االلتزام التنظيمي المعياري بدرجة كبيرة جدا بمتوسط حسابي بلغ(

 )4.35وبانحراف معياري بلغ(  )0.50وجاء في المرتبة الثانية مجال االلتزام التنظيمي العاطفي بدرجة كبيرة
بمتوسط حسابي بلغ(  )3.75وبانحراف معياري بلغ(  )0.77وجاء في المرتبة الثالثة مجال االلتزام التنظيمي المستمر بدرجة
متوسطة بمتوسط حسابي بلغ(  )3.35وبانحراف معياري بلغ( )0.55
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يشمل االلتزام التنظيمي على ثالثة مجاالت هي :االلتزام التنظيمي المعياري وااللتزام التنظيمي

العاطفي وااللتزام التنظيمي المستمر.

وللمزيد من التعمق في تحليل بيانات الدراسة ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات المجاالت كل على حدة ،وذلك بناء على

التقديرات التي أدلى بها أفراد عينة الدراسة ،وفيما يأتي عرض لنتائج الدراسة لعبارات كل مجال على حدة:
المجال األول :االلتزام التنظيمي المعياري.
ويعرض الجدول(  )14هذه الفقرات مرتبة تنازلياً.
جدول()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال
االلتزام التنظيمي المعياري.
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

أبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف مدرستي.

4

4,66

0,57

كبيرة جدا

2

يعتبر ارتباطي بالعمل بالمدرسة ق ار ار صائبا.

5

4,62

0,58

كبيرة جدا

3

يهمني كثي ار تفوق الطلبة في المدرسة التي أعمل بها.

1

4,58

0,58

كبيرة جدا

4

أستطيع التأثير في المجتمع المحلي لكوني معلما.

6

4,40

0,58

كبيرة جدا

5

تستحق مدرستي اإلخالص وااللتزام.

3

3,92

1,02

كبيرة

6

تهمني سمعة ومستقبل المدرسة التي أعمل بها.

2

3,91

0,96

كبيرة

4,35

0,50

كبيرة جدا

الدرجة الكلية

الدرجة

يظهاار الجاادول السااابق أن المتوسااطات الحسااابية لجميااع عبااارات االلت ازام التنظيمااي المعياااري تراوحاات

بين(  )3,91 - 4,66أي أنها توزعت ضمن درجات تقدير" كبيارة جادا" و" كبيارة" أي وجاود درجاة عالياة مان
االلتزام التنظيمي المعياري.
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كمااا يتضااح ماان الجاادول أن العبااارة ذات الرتبااة(  )1ونصاات علااى( يهمنااي كثي ا ار تفااوق الطلبااة فااي

المدرسة التي أعمل بهاا) أعلاى متوساط حساابي بلاغ(  ،)4,66وبدرجاة" كبيارة جادا" فاي حاين أتات العباارة ذات
الرتبة(  )2في المرتبة الثانية ونصت على( تهمني سمعة ومستقبل المدرسة التاي أعمال بهاا) بمتوساط حساابي

بلااغ(  ،)4,62وبدرجااة" كبي ارة جاادا" ،فااي حااين جاااءت العبااارة ذات الرتبااة(  )6بأق ال التقااديرات ونصاات علااى(

أستطيع التأثير في المجتمع المحلي لكوني معلماا) بمتوساط حساابي أقال باين العباارات بلاغ(  ،)3,91وبدرجاة"
كبيرة".
المجال الثاني :االلتزام التنظيمي العاطفي.
ويعرض الجدول(  )15هذه العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول ( )15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال االلتزام
التنظيمي العاطفي.
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

تعتبر مشاكل المدرسة بمثابة مشاكلي الشخصية.

4

3,83

1,02

كبيرة

2

أقضي دائما أوقات ممتعة في المدرسة.

6

3,82

0,90

كبيرة

3

يوجد ارتباط عاطفي مع مدرستي.

2

3,81

0,87

كبيرة

4

ينتابني شعور بالسعادة عندما أخبر اآلخرين أني أعمل في

1

3,75

1,01

5

يوجد توافق بين أهدافي الشخصية وأهداف المدرسة.

5

3,75

0,97

كبيرة

6

أجد قيمي وقيم مدرستي متفقة تماما مع بعضها البعض.

3

3,54

1,02

كبيرة

3,75

0,77

كبيرة

هذه المدرسة.

الدرجة الكلية

الدرجة

كبيرة

يظهاار الجاادول السااابق أن المتوسااطات الحسااابية لجميااع عبااارات االلت ازام التنظيمااي العاااطفي تراوحاات

بين(  )3, 54 - 3,83أي أنها تراوحت بين درجات تقدير" كبيرة"
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كمااا يتضااح ماان الجاادول أيضااا أن العبااارات ذات الرتبااة( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1حصاالت علااى درجااات

تقادير "كبيارة" وجااءت العبااارة ذات الرتباة(  )1علااى أعلاى التقااديرات ونصات علااى( يهمناي كثيا ار تفاوق الطلبااة
في المدرسة التي أعمل بهاا) باأعلى متوساط حساابي بلاغ(  )3,83وبدرجاة" كبيارة" ،فاي حاين أتات العباارة ذات

الرتبة(  )2في المرتبة الثانية ونصت على( يوجد ارتباط عااطفي ماع مدرساتي) بمتوساط حساابي بلاغ( )3,82
وبدرجة" كبيرة" ،في حين جاءت العبارة ذات الرتبة(  )6على أقل التقديرات ونصت على( أقضاي دائماا أوقاات
ممتعة في المدرسة) بمتوسط حسابي أقل بين العبارات بلغ(  )3,54وبدرجة" كبيرة".
المجال الثالث :االلتزام التنظيمي المستمر.
ويعرض الجدول(  )16هذه ا العبارات مرتبة تنازلياً.
جدول( )16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال
االلتزام التنظيمي المستمر.
ت

الرتبة

العبارة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

أتطلع للحصول على وظيفة متميزة في هذه المدرسة.

3

4,24

0,68

كبيرة جدا

2

ال أنوي ترك العمل في هذه المدرسة.

7

4,08

0,71

كبيرة

3

أقبل أي مهمة توكل لي لكي أستمر في عملي في هذه المدرسة.

5

3,57

1,10

كبيرة

4

أرفض ترك عملي إذا تلقيت عرضا للعمل براتب أفضل في مكان 6

3,27

1,36

3,11

1,31

2,75

1,41

2,42

1,32

ضعيفة

3,.35

0,55

متوسطة

آخر.
4

5

لدي الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة حتى التقاعد.

6

يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد يساهم في نجاح 1
المدرسة.

7

أعمل بصورة مستمرة على تذليل الصعوبات التي تواجه المدرسة.
الدرجة الكلية
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2

الدرجة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لجميع عبارات االلتزام التنظيمي المستمر تراوحت

بين(  )2,42 -4,24أي أنها توزعت ضمن درجات تقدير" كبيرة" و" ضعيفة.

كما يتضح من الجدول أيضا أن العبارة ذات الرتبة( )1حصلت على درجة تقدير" كبيرة جدا" وجاءت
بأعلى التقديرات ونصت على( يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد يساهم في نجاح المدرسة)
بأعلى متوسط حسابي بلغ( )4,24

وجاءت العبارة ذات الرتبة(  )7على أقل التقديرات ونصت على( ال أنوي ترك العمل في هذه
المدرسة) على أقل متوسط حسابي بلغ(  )2,42وبدرجة " ضعيفة".
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ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.
لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص على:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.05 ≤ αعلى استجابات أفراد عينة الدراسة
لضغوط العمل تعزى إلى متغيرات النوع ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
أوال :متغير النوع
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري لجميع المجاالت
وفقا لمتغير النوع ( ذكر ،أنثى) ،تم اختبار ت(  )T-testلمجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول(

.)17

جدول ( )17
نتائج اختبار ت(  )T-testلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ضغوط العمل تبعا لمتغير النوع
ذكر
المجال

أنثى

داللة

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة
0,96

غير دالة
غير دالة

(ت)

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

صراع الدور

3,40

0,47

3,40

0,59

0,05

عبء الدور

3,26

0,52

3,26

0,55

0,03

0,98

مالئمة الدور

3,29

0,38

3,06

0,60

2,40

0,02

دالة

غموض الدور

3,30

0,46

3,29

0,36

0,06

0,95

غير دالة

ظروف العمل

3,33

0,72

3,39

0,81

0,39

0,70

غير دالة
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إحصائيا

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لتقديرات الذكور بشكل عام في المجال الثالث

للدراسة أعلى من المتوسطات الحسابية لتقديرات اإلناث في عينة الدراسة ،ويشير الجدول السابق إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.05 ≤ αبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لصالح

الذكور في المجال الثالث ،حسب ما يشير إليه المتوسط الحسابي ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

في باقي المجاالت تبعا لمتغير النوع( ذكر ،وأنثى) ،وهذا يشير إلى توافق الرأي بين أفراد عينة الدراسة(

ذكورا ،واناثا) حول باقي المجاالت.
ثانيا :متغير المؤهل العلمي

ولإلجابة عن التساؤل تم إجراء تحليل التباين األحادي ،والجدول(  )18يبين نتائج هذا التحليل.
جدول( )18
نتائج تحليل التباين أآلحادي(  )AVOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ضغوط العمل تبعا لمتغير المؤهل العلمي
مجموع
المجال

مربعات

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

1,24

2,00

0,62

2,23

0,11

28,70

103,00

0,28

المجموع

29.94

105,00

بين المجموعات

0,68

2,00

0,34

29,26

103,00

0,28

مصدر التباين

بين المجموعات
صراع الدور

داخل
المجموعات

داخل
عبء الدور

المجموعات
المجموع

29,95

105,00
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غير دالة

1,20

0,31
غير دالة

بين المجموعات
مالئمة الدور

غموض الدور

ظروف العمل

0,46

2,00

0,23

27,67

103,00

0,27

المجموع

28,13

105,00

بين المجموعات

0,22

2,00

0,11

17,69

103,.00

0,17

المجموع

17,90

105,00

بين المجموعات

1,83

2,00

0,92

59,99

103,00

0,58

61,82

105,00

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات
المجموع

0,86

0,43
غير دالة

0,64

0,53
غير دالة

1,57

0,21
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05 ≤ α
في جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،حيث جاءت قيمة( ف) غير دالة

إحصائيا ،وهذا يعني أن عينة الد ارسة مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية( دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير) يؤكدون
على واقع األداء بغض النظر عن المؤهل العلمي لديهم.
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ثالثا :متغير سنوات الخبرة
ولإلجابة عن التساؤل تم إجراء تحليل التباين األحادي ،والجدول(  )19يبين نتائج هذا التحليل.
جدول( )19
نتائج تحليل التباين األحادي(  )AVOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ضغوط العمل تبعا لمتغير سنوات الخبرة التدريسية

مجموع
المجال

مربعات

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

0.13

3.00

0.04

0.14

0.93

29.81

102.00

0.29

المجموع

29.94

105.00

بين المجموعات

0.42

3.00

0.14

29.52

102.00

0.29

المجموع

29.95

105.00

بين المجموعات

0.42

3.00

0.14

27.71

102.00

0.27

المجموع

28.13

105.00

بين المجموعات

0.27

3.00

مصدر التباين

بين المجموعات
صراع الدور

عبء الدور

مالئمة الدور

غموض الدور

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات
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0.09

غير دالة

0.49

0.69
غير دالة

0.52

0.67
غير دالة

0.52

0.67

داخل

17.64

102.00

المجموع

17.90

105.00

بين المجموعات

1.15

3.00

0.38

60.67

102.00

0.59

61.82

105.00

المجموعات

ظروف العمل

داخل
المجموعات
المجموع

غير دالة

0.17

0.65

0.59
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05 ≤ α

في جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة( ف) غير دالة
خبرت عينة الدراسة.
إحصائيا ،مهما اختلفت سنوات ا

رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع.
لإلجابة عنن السنؤال الرابنع النذي نصن  :هنل توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى( ≤ α

 )0.05علنى اسننتجابات أفنراد عينننة الدراسننة لاللتنزام التنظيمني تعننزى إلننى متغينرات النننوع ،المؤهننل العلمنني،
وسنوات الخبرة؟

أوال :متغير النوع
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري لجميع المجاالت

وفقا لمتغير النوع( ذكر ،أنثى) ،تم اختبار ت(  )T-testلمجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول(
.)20
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جدول( )20
نتائج اختبار ت(  )T-testلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير النوع
ذكر
المجال

االلتزام التنظيمي
المعياري
االلتزام التنظيمي
العاطفي
االلتزام التنظيمي
المستمر

أنثى

داللة

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة

0,00

دالة

دالة

دالة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

4,15

0,52

4,53

0,41

-4,15

3,55

0,79

3,94

0,70

-2,72

0,01

3,21

0,59

3,49

0,48

-2,69

0,01

(ت)
إحصائيا

يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لتقديرات اإلناث بشكل عام في مجاالت الدراسة

أعلى من المتوسطات الحسابية لتقديرات الذكور في عينة الدراسة ،ويشير الجدول السابق إلى وجود فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.005 ≤ αبين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة لصالح

اإلناث في جميع المجاالت تبعا لمتغير النوع( ذكر ،وأنثى) ،وهذا يشير إلى قلة توافق الرأي بين أفراد عينة

الدراسة( ذكورا ،واناثا).
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ثانيا :متغير المؤهل العلمي
ولإلجابة عن التساؤل تم إجراء تحليل التباين األحادي ،والجدول( )21يبين نتائج هذا التحليل.
جدول( )21
نتائج تحليل التباين األحادي(  )AVOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير المؤهل العلمي
مجموع

المجال

مصدر التباين

االلتزام التنظيمي

بين المجموعات

المعياري

داخل

العاطفي

المجموع

26,48

105,00

بين المجموعات

0,25

2,00

61,43

103,00

المجموع

61,68

105,00

بين المجموعات

0,63

2,00

المجموعات

المستمر

0,27

2,00

0,14

0,54

0,59

26,21

داخل

االلتزام التنظيمي

االنحراف

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

103,00

المجموعات

االلتزام التنظيمي

مربعات

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

داخل
المجموعات
المجموع

31,54

103,00

32,17

105,00

0,25

0,13

غير دالة

0,21

غير

0,60

0,31
0,31

0,81

دالة

1,03

0,36
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤ α

 ) 0.05في جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،حيث جاءت قيمة (ف) غير دالة
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إحصائيا ،وهذا يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير) يؤكدون

على واقع األداء بغض النظر عن المؤهل العلمي لديهم.
ثالثا :متغير سنوات الخبرة

ولإلجابة عن التساؤل تم إجراء تحليل التباين األحادي ،والجدول(  )22يبين نتائج هذا التحليل.
جدول( )22
نتائج تحليل التباين األحادي(  )AVOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير سنوات الخبرة التدريسية
مجموع

المجال

مصدر التباين

االلتزام التنظيمي

بين المجموعات

المعياري

داخل

العاطفي

المستمر

0,47

3,00

0,16

0,62

0,60

26,01

المجموع

26,48

105,00

بين المجموعات

2,14

3,00

داخل

59,54

102,00

المجموع

61,68

105,00

بين المجموعات

0,85

3,00

المجموعات

االلتزام التنظيمي

االنحراف

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

102,00

المجموعات

االلتزام التنظيمي

مربعات

درجات

متوسط

قيمة (ف)

مستوى

داخل
المجموعات
المجموع

31,32

102,00

32,17

105,00
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0,26

0,71

غير دالة

1,22

0,58

0,.28
0,31

0,30
غير دالة

0,92

0,44
غير دالة

يتضح من الجدول السابق أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ≤ α
 )0.05في جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة(ف) غير دالة
إحصائيا ،وهذا يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم.
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خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس.
لإلجابة عن السنؤال الخنامس النذي نصن  :هنل توجند عالينة بنين ضنغوط العمنل وااللتنزام التنظيمني لندى
معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ؟
ولإلجابة على التساؤل تم استخدام( معامل ارتباط بيرسون) للتعرف على عالقات االرتباط بين

متوسطات ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي ،والجدول( )23يبين نتائج هذا التحليل.
جدول()23

معامل ارتباط بيرسون بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي
االلتزام

مجموع

االلتزام

التنظيمي

االلتزام

المستمر

التنظيمي

معامل االرتباط

-0,17

**-0,25

**-0,27

*-0,23

مستوى الداللة

0,07

0,01

0,01

0,03

معامل االرتباط

-0,03

-0,02

0,16

0,04

مستوى الداللة

0,80

0,87

0,10

0,59

معامل االرتباط

-0,16

*-0,24

-0,13

-0,18

مستوى الداللة

0,09

0,01

0,18

0,10

معامل االرتباط

0,07

*0,19

**0,26

0,17

مستوى الداللة

0,47

0,05

0,01

0,18

معامل االرتباط

**0,24

**0,45

**0,45

**0,38

مستوى الداللة

0,01

0,01

0,01

0,01

االلتزام التنظيمي

التنظيمي

العاطفي

المعياري
صراع الدور

عبء الدور

مالئمة الدور

غموض الدور

ظروف العمل

* ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05
** ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي المعياري

بلغ(  )-0,17وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,07أما بالنسبة إلى
أن معامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0,25وهو ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة(  )0,01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا سالب االتجاه ،في حين بلغ معامل االرتباط بين

صراع الدور وااللتزام التنظيمي المستمر (  ) -0,27وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,01
مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا سالب االتجاه.
ومن الجدول السابق يظهر أيضا أن معامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي بلغ( -

 )0,23وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,03مما يشير إلى وجود ارتباط قوي سالب االتجاه،
أي كلما كان صراع الدور أقل كلما كان هناك التزام تنظيمي جيد.

ويتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين عبء الدور وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ(-

 )0,03وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,80أما بالنسبة إلى أن
معامل االرتباط بين عبء الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0,02وهو غير دال إحصائيا إلى وجود

عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,87في حين بلغ معامل االرتباط بين عبء الدور وااللتزام التنظيمي
المستمر(  )0,04وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,59ونجد أن

عبء الدور ال توجد عالقة ارتباط بينه وبين االلتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة أكبر من()0,05

وهذا غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط.

ومن الجدول السابق يظهر أيضا أن معامل االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي المعياري
بلغ(  )-0,16وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,09أما بالنسبة إلى

أن معامل االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0,24وهو ذو داللة إحصائية عند

مستوى الداللة( )0,01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي سالب االتجاه ،أي كلما كان مالئمة الدور أقل كلما

كان هناك التزام تنظيمي عاطفي جيد ،في حين بلغ معامل االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي

المستمر(  )-0,18وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,10ونجد أن
مالئمة الدور ال توجد عالقة ارتباط بينه وبين االلتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة أكبر من()0,05
وهذا غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط.
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في المقابل نجد من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي

المعياري بلغ(  )0,07وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0,47أما

بالنسبة إلى أن معامل االرتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )0,19وهو ذو داللة

إحصائية عند مستوى الداللة(  )0,05مما يشير إلى وجود ارتباط قوي موجب االتجاه ،أي كلما كان غموض

الدور أقل كلما كان هناك التزام تنظيمي عاطفي جيد ،في حين بلغ معامل االرتباط بين غموض الدور

وااللتزام التنظيمي المستمر(  )0,26وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,01مما يشير إلى وجود

ارتباط قوي جدا موجب االتجاه ،أي كلما كان غموض الدور أقل كلما كان هناك التزام تنظيمي المستمر
جيد ،ونجد أن غموض الدور ال توجد عالقة ارتباط بينه وبين االلتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة

أكبر من( )0,05وهذا غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط.

ويتضح كذلك من الجدول أن معامل االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ(

 )0,24وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0,01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب
االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد االلتزام التنظيمي المعياري ،أما بالنسبة إلى أن معامل

االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )0,45وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )0,01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد
االلتزام التنظيمي العاطفي ،في حين بلغ معامل االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي المستمر(

 )0,45وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب
االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد االلتزام التنظيمي المستمر ،ونجد أن االرتباط بين ظروف

العمل وااللتزام التنظيمي بلغ( )0,38وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,01مما يشير إلى وجود
ارتباط قوي موجب االتجاه ،فكلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد االلتزام التنظيمي.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة للنتائج والتوصيات التي تم عرضها في الفصل الرابع على النحو اآلتي.
أوال:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول.
نص سؤال الدراسة األول على :ما درجة تقدير ضغوط العمل لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط من "وجهة نظر المعلمين أنفسهم"؟
مناقشة نتائج ضغوط العمل.
بينت نتائج الدراسة في جدول(  )7أن المتوسطات الحسابية ألبعاد مصادر ضغوط العمل قد تراوحت بين(
 )3.17 - 3.40أي أنها تحققت بدرجات متوسطة ،والمتوسط الكلي بلغ( )3.30بدرجة متوسطة وتتفق

نتائج الدراسة الحالية أن مصادر ضغوط العمل تحققت بدرجات متوسطة مع دراسات كل من حنيف),2004

 ،) Hanifوالبراشدية(  ،) 2006وخليفات والمطاونة(  ،)2010وجاي( ،)Jay, 2011والمشرفي( ،)2014

ويعزى ذلك إلى أن جميع المصادر المذكورة في االستبانة تعتبر مصادر ضغوط العمل لدى أفراد عينة

الدراسة  ،ولكن بدرجة متوسطة؛ فالمعلمين والمعلمات يدركون جيدا أن مدى الضغوط الحاصلة لديهم نتيجة
لمتطلبات ممارستهم المهنية ،كما أن ألفتهم بالمصادر المرتبطة بالضغوط تجعلهم يرغبون في تنمية وتطوير

مهاراتهم للتخفيف منها ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية أن مصادر ضغوط العمل تحققت بدرجات مرتفعة مع
دراسات كل من العمري(  ،)2006وحمايدة(  ،)2009والين وتشن(  ،) Alan & Chan,2010وحسين(

 ،)2013وطالفحه(  ،)2013وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مصادر ضغوط العمل تحققت في دراسات هؤالء

الباحثين بدرجات مرتفعة لديهم نتيجة لمتطلبات ممارستهم المهنية ،وعدم توفر ظروف بيئة العمل المناسبة

التي يعملون فيها ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع عدم تجديد معدل الضغوط حيث تم تصنيفها بين كبيرة
ومتوسط كدراسة حسين(  ،)2011ويعزى ذلك إلى أن العينة ترى أن وجود مصادر ضغوط العمل سواء

كانت بدرجة كبيرة ومتوسط فهي تمثل عائق للموظف.
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وجاء في المرتبة األولى مجال صراع الدور بأعلى متوسط حسابي بلغ(  )3.40وبانحراف معياري

بلغ( ،)0,53وجاء في المرتبة الثانية مجال ظروف العمل بمتوسط حسابي بلغ(  )3.36وبانحراف معياري
بلغ(  )0.77في حين جاء مجال مالئمة الدور في المرتبة الخامسة بأقل متوسط حسابي بلغ( )3.17
وبانحراف معياري بلغ(  ،)0.52وجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة لمجاالت أداة ضغوط العمل على

الترتيب التنازلي كاآلتي :صراع الدور ،ظروف العمل ،غموض الدور ،عبء الدور ،مالئمة الدور،
وبمتوسطات حسابية بلغت على التوالي )3.17 ( ،)3.26 ( ،)3,30 ( ،)3.36 ( ،)3,40 (:ويعزى ذلك
لطبيعة البيئة العمانية ،والبيئة الصفية والمدرسية في عمان ،وطبيعة المعلم العماني ،وتختلف نتائج الدراسة

الحالية في ترتيب مجاالت ضغوط العمل مع دراسات كل من قاجة(  )2010ورتبتها حسب أهميتها إلى

ضغوط تتعلق ب (ضعف مستوى التالميذ ،المناهج الدراسية ،ساعات العمل الطويلة ،المكانة واألجر ،عبء

المهنة ،أولياء األمور ،ببيئة العمل المادية ،الوسائل التعليمية ،عالقة المعلم مع المفتش ،التعامل مع الزمالء،
إلدارة المدرسية) ،وحسين(  ،)2011ومصادر الضغوط في العمل متمثلة في( المناهج وعدد الطالب الزائد)،
وعلى(  )2011مصادر الضغوط مرتبة تنازليا ( مجال البيئة المدرسية ،العالقة مع مدير المدرسة ،العالقة

مع الطلبة ،أولياء أمور الطلبة ،عبء العمل ،المناهج الدراسية) ،ومحمد وحبيب(  )2011حدد ثمانية
مصادر مسببة للضغوط هي( البيئة الصفية ،وخصائص التالميذ ،والعالقة مع أولياء األمور ،والمنهج

الدراسي ،وخصائص المدرسة ،وصراع الدور ،وغموض الدور ،وعبء الدور) ،والمياحي(  )2012رتيب

مصادر الضغوط تنازليا كالتالي( عدم كفاية الراتب ،المناهج ،بيئة العمل ،العالقات االجتماعية السطحية أو

الهامشية بين الزمالء ،ساعات العمل الطويلة) ،وحسين(  )2013بين مستويات ضغوط العمل مرتبة تنازليا

كاالتي( طبيعة العمل ،غموض الدور ،صراع الدور ،عبء العمل) ،وذكر كيرياكو وشين( Chien,2004

&  )Kyriacouمصادر ضغوط العمل مرتبة على التوالي( سياسات التعليم ،والعمل الموجهة ،والضغوط
األسرية) ،في المقابل وضح والين وتشن(  )Alan & Chan, 2010مصادر ضغوط العمل مرتبة على

التوالي( عبء العمل ،ضغوط الوقت ،مستجدات التعليم ،المراجعات الخارجية ،اإلنماء المهني ،وادارة سلوك

الطالب والتعلم)

ويرجع ذلك االختالف إلى طبيعة المبحوثين ووجهات نظرهم حول هذه المصادر ،أيضا متغيرات
الدراسة التي تم توظيفها في الدراسة حسب طبيعة كل بحث وما يقتضيه من متغيرات.
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وفيما يأتي مناقشة لهذه المجاالت:
مناقشة نتائج المجال األول( صراع الدور).
يظهر جدول(  )8أن المتوسطات الحسابية لفقرات صراع الدور تراوحت بين(  )2.31 - 4.21أي بين درجات

تقدير " كبيرة جدا" و "ضعيفة" حيث أظهرت نتائج تحليل البيانات وجود درجة متوسطة من ضغوط العمل على
تقديرات أفراد عينة الدراسة في المصادر المتمثلة في المجال األول( صراع الدور) بمتوسط حسابي بلغ(

 ،)3.40جاءت في المرتبة األولى ،ويعزى ذلك إلى كثرة المهام والمسؤوليات المطلوب من المعلم العماني
انجازها ،كذلك بذل جهد كبير في تفعيل األنشطة الصفية والألصفية ،وضعف دافعية بعض الطلبة للتعلم.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية من حيث كونه مصدر من مصادر ضغوط العمل ولكنها تختلف من حيث الترتيب
مع دراسات كل من محمد وحبيب(  )2011حيث جاءت في المرتبة الثامنة ،وحسين(  ،)2013جاءت في

المرتبة الثالثة ،ويعزى ذلك إلى طبيعة المبحوثين ،وبيئة العمل التي يعملون فيها ،كذلك الظروف المحيطة بهم.
كما يتضح من الجدول أيضا أن العبارة ذات الرتبة( )1سجلت أعلى متوسطات حسابية بدرجة "كبيرة

جدا" وفقاً للتدريج المعتمد في الدراسة الحالية والتي نصت على" يضايقني نقص دافعية التعلم عند الطلبة"
بأعلى التقديرات بمتوسط حسابي بلغ(  )4.21ويعزى ذلك إلى رغبة المعلم أن يظهر ثمرة تعبه من خالل

نتائج طالبه ،كذلك في حالة إخفاق العديد من الطلبة وتدني نتائج الطلبة ،يؤثر على تقييم ونظرة المسئولين
تجاه المعلم ،أما بالنسبة للفقرة التي حققت أدنى المتوسطات الحسابية ،والواقعة ضمن درجة تقدير" ضعيفة"

فقد شملت العبارة ذات الرتبة(  )8والتي نصت على" توجد خالفات مهنية مع بعض زمالء العمل" بمتوسط
حسابي بلغ( ،)2.31ويعزى ذلك إلى حرص المعلم على تكون عالقات جيدة مع زمالءه في العمل مما
يترتب عليه قلة الخالفات بين المعلمين ،والى الثقافة التي أكتسبها المعلم من خالل تكوين عالقات طيبة مع

زمالئه.
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مناقشة نتائج المجال الثاني( عبء الدور).
يظهر من نتائج جدول (  )9أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات عبء الدور تراوحت بين( 3.81
 ،)2.42 -أي بين درجات تقدير" كبيرة" و" متوسطة" وجااء المجاال الثااني( عابء الادور) فاي المرتباة الرابعاة

بمتوسااط حسااابي بلااغ(  )3.26بدرجااة متوسااطة ماان ضااغوط العماال ،ويعاازى ذلااك أن المعلاام يشااعر باإلرهاااق
نتيجة أعباء العمل الكثيرة المطلوباة مناه إنجازهاا ،كاذلك يتطلاب عمال المعلام تحساين وتطاوير األداء باساتمرار

وتتفاق نتااائج الد ارسااة الحاليااة ماان حيااث وجااوده كمصاادر ماان مصااادر ضااغوط العماال ولكنهااا تختلااف ماان حيااث

الترتياب ماع د ارساات كال مان الاين وتشان(  ،)Alan & Chan, 2010جااءت فاي المرتباة  ،وكال مان علاى(
 ،)2011وقاجة(  )2010جاءتا في المرتبة الخامسة ،ومحمد وحبياب(  ،)2011جااءت فاي المرتباة السادساة

 ،وحسين(  ،)2013جاءت في المرتبة الثالثة ،ويعزى ذلك إلاى طبيعاة المبحاوثين ،وبيئاة العمال التاي يعملاون
فيها ،كذلك الظروف المحيطة بهم

كما يتضح من جدول(  )9أيضا أن العبارتين ذات الرتبة(  )2 ،1سجلتا أعلى تقديرات فالعبارة
األولى سجلت أعلى متوسط حسابي بلغ(  )3.81بدرجة" كبيرة" ونصت على( يطلب مني تحسين وتطوير

أدائي باستمرار) ويعزى ذلك أن المعلم أصبح مطلوب منه مواكبة كافة المستجدات التربوية والمعرفية المتعلقة
بالمادة التي يدرسها وهذا يتطلب منه جهدا ووقتا يخصصه لإلنماء المهني،

وجاءت العبارة ذات الرتبة(  )2في المرتبة الثانية ونصت على" ترهقني أعباء العمل الكثيرة المطلوب
مني إنجازها" بمتوسط حسابي بلغ(  )3.76وبدرجة " كبيرة " ويعزى ذلك أن عبء الدور يؤدي إلى عدم
وجود الوقت الكافي للتركيز على العمل األساسي له

أما بالنسبة للعبارة ذات الرتبة(  )6التي حققت متوسطات حسابية ،وقعت ضمن درجات تقدير"

ضعيفة" لضغوط العمل ،ونصت على" يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير أوقات الدوام الرسمية"
على أدنى متوسط حسابي بلغ(  ،)2.42ويعزى ذلك إلى المهام والوظائف المرتبطة بالتدريس المطلوب من
المعلم انجازها يمكن انجازها أثناء أوقات العمل الرسمية.
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مناقشة نتائج المجال الثالث( مالئمة الدور).
يظهر من نتائج جدول(  )10أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مالئمة الدور تراوحت بين( - 4.08
 ) 2.21أي بين درجات تقدير "كبيرة" و" ضعيفة" وجاء المجال الثالث( مالئمة الدور) في المرتبة الخامسة
بمتوسط حسابي بلغ(  )3.17بدرجة متوسطة من ضغوط العمل ،ويعزى ذلك إلى قلة برامج التنمية المهنية

المقدمة للمعلم ،وقلة متابعة أولياء أمور الطلبة.
كما يتضح من نتائج جدول(  )10أن العبارة ذات الرتبة(  )1جاءت في المرتبة األولى بأعلى تقدير
وبمتوسط حسابي بلغ ( )4.08بدرجة" كبيرة " ونصت على( يزعجني قلة اهتمام أولياء األمور بمتابعة

أبنائهم) ،ويعزى ذلك أن المعلم ال يجد تعاون من أولياء أمور الطلبة بشأن أبنائهم،

في حين حصلت العبارة ذات الرتبة(  )6علاى أقال التقاديرات ونصات علاى( أجاد صاعوبة فاي التعامال

مااع التالميااذ) وحصاالت علااى متوسااط حسااابي قلياال بلااغ(  )2.21وبدرجااة ضااعيفة ،ويعاازى ذلااك إلااى أن المعلاام
تتاوفر لديااه مان المهااارات واإلمكانياات فااي أساس التعاماال ماع الطلبااة نتيجاة الخبارة ،وكاذلك اإلدراك لخصااائص

نمو الطلبة.

مناقشة نتائج المجال الرابع( غموض الدور).
يظهاار ماان نتااائج جاادول(  )11أن المتوسااطات الحسااابية لجميااع فق ارات غمااوض الاادور تراوحاات بااين(

 )2.39 - 4.00أي بين درجات تقدير "كبيرة" و"متوسطة" وجاء المجال الرابع( غماوض الادور) فاي المرتباة
الثالثة بمتوسط حسابي بلغ(  )3,30بدرجة متوسطة من ضغوط العمل ويعزى ذلك أن المعلم يتلقاى مهاام مان
أكثر من مسئول ،أيضا قلة وضوح التعليمات الصادرة من المسئولين في بعض األحيان ،وتتفق نتائج الدراسة

الحالية من حيث وجوده كمصدر من مصادر ضغوط العمل ولكنها تختلف من حيث الترتيب مع دراسات كل

ماان ومحمااد وحبيااب(  ،)2011جاااءت فااي المرتبااة السااابعة ،وحسااين(  ،)2013جاااءت فااي المرتبااة الثانيااة،
ويعزى ذلك إلى طبيعة المبحوثين ،وبيئة العمل التي يعملون فيها ،كذلك الظروف المحيطة بهم

كما يتضح من جدول(  )11أن العبارتين ذات الرتبة(  )2 ، 1سجلتا أعلى تقديرات ،وجاءت في
المرتبة األولى العبارة رقم(  )1بأعلى متوسط حسابي بلغ(  )4.00وبدرجة "كبيرة " ونصت على( أشعر أن
دوري واضح في تحقيق أهداف عملي) ،ويعزى ذلك أن المعلم يقوم بعدم مهام ومسؤوليات بإضافة إلى عمله

كمعلم ،وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة ذات الرتبة(  )2ونصت على( أتمتع بالصالحيات الكافية للقيام
بمسؤولية عملي) بمتوسط حسابي بلغ(  )3.78وبدرجة "كبيرة " ويعزى ذلك أن طبيعة عمل المعلم يتطلب
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منه أداء مهامه كمعلم في وقت محدد وضمن خطط محدد وفي ظل متابعة مستمرة من اإلدارة المدرسية ومن

دائرة اإلشراف التربوي

كما جاءت العبارة ذات الرتبة ( ) 6على أدنى متوسط حسابي ضامن درجاة تقادير" متوساطة" ونصات
علاى( أكلاف بأعماال تتعاارض ماع مباادئي الشخصاية) وبلاغ(  ،)2.39ويعازى ذلاك أن المعلام لدياه الحرياة فاي
قبول أي عمل يقوم فيه في ضوء قناعاته ومبادئه ما لم يكن يتعارض ومهام وظيفته
مناقشة نتائج المجال الخامس( ظروف العمل).
يظهار ماان نتااائج جاادول(  )12أن المتوسااطات الحسااابية لجمياع عبااارات ظااروف العماال تراوحاات بااين(

 )3.06 - 3.71أي بااين تقاادير "كبيارة" و "متوسااطة" ،وجاااء المجااال الخااامس( ظااروف العماال) فااي المرتبااة
الثانية بمتوسط حسابي بلغ(  )3.36بدرجة متوسطة من ضغوط العمل ،ويعزى ذلك أن ظروف البيئة الصفية
ماان وسااائل تعليميااة داعمااة يوفرهااا المعلاام وخاصااة االسااتهالكية منهااا ،أيضااا ظااروف بيئااة المدرسااة فالماادارس
مكشوفة وتؤثر الح اررة والبرودة على الجو وبالتالي ياؤثر علاى المعلام وأدائاه ،وتتفاق نتاائج الد ارساة الحالياة مان
حيث وجوده كمصدر من مصادر ضغوط العمل ولكنها تختلف من حيث الترتيب مع د ارساات كال مان قاجاة(

 ،)2010جاءت في المرتبة السابغة ،وعلى(  ،)2011وحسين(  )2013جاءتا في المرتبة األولى ،والمياحي(
 ،)2012جاءت في المرتبة الثالثة ،ويعزى ذلك إلى طبيعة المبحوثين ،وبيئة العمل التاي يعملاون فيهاا ،كاذلك

الظروف المحيطة بهم

كما يظهر من نتائج جدول(  )12أن العبارة ذات الرتبة(  )1التي نصت على( أعتقد أن الح اررة

المرتفعة تؤثر في عملي) حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ(  ،)3.71وبدرجة " كبيرة " ويعزى ذلك أن
تقلبات الطقس وخاصة ارتفاع الح اررة تؤثر على صحة المعلم والذي بدوره يؤثر على عمله
وجاءت العبارة ذات الرتبة(  )5على أقل درجة تقدير" متوسطة" ونصت على( أعمل في مكان يتاوافر
فيااه كافااة التجهي ازات التااي تساااعدني علااى أداء عملااي بتميااز) بمتوسااط حسااابي بلااغ(  ،)3.06ويعاازى ذلااك أن
المعلاام مطالااب باادعم دروسااه باألنشااطة والوسااائل التعليميااة والتااي ال تكااون متااوفرة فااي بعااض الماادارس ممااا

يضطر المعلم لشرائها من حسابه الخاص.
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ثانيا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
نص سؤال الدراسة الثاني على :ما درجة تقدير االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد
األساسي بمحافظة مسقط " وجهة نظر المعلمين أنفسهم"؟
مناقشة نتائج :االلتزام التنظيمي.
يتضح من نتائج جدول( )13بأن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت االلتزام التنظيمي قد
تراوحت بين(  ) 3.35 - 4.35أي بين درجات تقدير الكبيرة جدا والمتوسطة ،المتوسط الكلي بلغ( )3.82
بدرجة كبيرة وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل من حنونة(  ،)2006والغامدي(  ،)1430وأل

قاسم(  ،)2012ومالك ونواب ونعيم وفيصر( ،) (Malik & Naeem & Nawab & Qaiser, 2010

والخشروم(  ،)2011وغنام(  ،)2012وشي ويه(  ،)Yeh &Chi , 2013وشارما وباجباي( & Sharma

 ،)Bajpai, 2010وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل من حسين(  )2013إن مستوى االلتزام

التنظيمي لدى القادة اإلداريين متوسط ،وحامد ونور الدين وعدنان وسيرن ) & Adnan & Sirun ,2013
 ) Hamid &Nordinوجود درجة متوسطة االلتزام التنظيمي.

ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منها أن المعلم العماني يبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف مدرسته ،ويرى أن

المدرسة تستحق اإلخالص وااللتزام ،وأيضا يهتم بسمعة ومستقبل المدرسة التي يعمل بها ،كذلك يقضي دائما

أوقات ممتعة في المدرسة ،باإلضافة توافق بين أهداف المعلم الشخصية وأهداف المدرسة ،أضف إلى ذلك

رغبة المعلم في االستمرار بالعمل في المدرسة حتى التقاعد.

جاااء فااي المرتبااة األولااى مجااال االلت ازام التنظيمااي المعياااري بدرجااة كبي ارة جاادا بمتوسااط حسااابي بلااغ(

 )4.35وبانحراف معياري بلغ(  )0.50وجاء في المرتبة الثانية مجال االلتزام التنظيمي العاطفي بدرجة كبيارة
بمتوسط حسابي بلغ(  )3.75وبانحراف معياري بلغ(  )0.77وجاء في المرتبة الثالثة مجال االلتزام التنظيماي

المستمر بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ(  )3.35وبانحراف معياري بلغ( .)0.55

وجاااءت تقااديرات أف اراد عينااة الد ارسااة لمجاااالت أداة لد ارسااة علااى الترتيااب اآلتااي :االلت ازام التنظيمااي

المعياري ،االلتزام التنظيمي العااطفي ،االلتازام التنظيماي المساتمر ،وبمتوساطات حساابية بلغات علاى التاوالي(:
 ،)3.35 ( ،)3.75 ( ،)4.34وهذا يعني وجود درجاة مرتفعاة مان االلتازام لادى أفاراد عيناة الد ارساة ،وتختلاف
نتائج الدراسة الحالية مع د ارساة خيار الادين والنجاار(  )2010حياث أظهارت د ارساته إن االلتازام العااطفي هاو

األقااوى فااي المؤسسااة يليااه االلت ازام المسااتمر بينمااا ال يوجااد مسااتوى مقبااول ماان االلت ازام المعياااري فااي المؤسسااة
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ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منهاا رغباة المعلام الكبيارة فاي تحقياق أهاداف المدرساة ،كاذلك الت ازماه وحباه للمهناة
التي يعمل بها ،والرغبة الشديدة في مواصلة العمل بها.

مناقشة نتائج المجال األول( االلتزام التنظيمي المعياري).
يتضااح ماان نتااائج جاادول(  )14أن المتوسااطات الحسااابية لجميااع فق ارات االلت ازام التنظيمااي المعياااري
تراوحت بين( )3.91 - 4.66أي بين درجات تقدير" كبيرة جدا" و" كبيارة" أي وجاود درجاة عالياة مان لاللتازام

التنظيمااي المعياااري ،وحصاال مجااال االلت ازام التنظيمااي المعياااري علااى المركااز األول وتختلااف نتااائج الد ارسااة
الحاليااة مااع د ارسااة خياار الاادين والنجااار(  )2010حيااث أظهاارت د ارسااته إن االلت ازام العاااطفي هااو األقااوى فااي

المؤسسة يليه االلتزام المستمر بينماا ال يوجاد مساتوى مقباول مان االلتازام المعيااري فاي المؤسساة ،وفاي د ارساة
أل قاساام(  )2012درجااة واضااحة وعاليااة ماان االلت ازام التنظيمااي( العاااطفي ،االسااتمراري ،المعياااري) ،ود ارسااة

العبيدي(  )2012ظهر بعاد الرغباة باالساتمرار بالعمال ،يلياه بعاد اإليماان بالمنظماة ،ثام بعاد الاوالء التنظيماي،

ويعاازى ذلااك بااأن المعلاام العماااني لديااة الرغبااة فااي بااذل قصااارى جهااده لتحقيااق أهااداف المدرسااة ،ويهااتم كثي ا ار
بطالبااه وتفااوقهم ،ولديااه تااأثير كبياار علااى المجتم ااع المحلااي ،ويهااتم بساامعة مدرسااته وبالتااالي تسااتحق الا اوالء

واإلخالص.

كمااا يتضااح ماان جاادول(  )14أيضااا أن العبااارة ذات الرتبااة(  )1ونصاات علااى( يهمنااي كثي ا ار تفااوق

الطلبة في المدرسة التي أعمال بهاا) أعلاى متوساط حساابي بلاغ(  ،)4.66وبدرجاة" كبيارة جادا" ويعازى ذلاك أن
المعلم والمعلمة يملك الوعي الكافي بمهام وظيفته المكلف بها ،في حين أتت العبارة ذات الرتبة(  )2حلت فاي

المرتبة الثانية ونصت على( تهمني سمعة ومستقبل المدرساة التاي أعمال بهاا) بمتوساط حساابي بلاغ( ،)4.62
وبدرجة" كبيرة جدا" ،ويعزى ذلك أن المعلم والمعلمة لديه اإلدراك الواضح بأهمية سمعة ومساتقبل المدرساة فاي

المجتمااع المحلااي ومااا يترتااب لهااا ماان مكانااة مجتمعيااة ،فااي حااين جاااءت العبااارة ذات الرتبااة(  )6علااى أفاال

التقديرات ونصت على( أستطيع التأثير في المجتمع المحلي لكوني معلما) بمتوسط حسابي أقال باين العباارات

بلااغ(  ،)3.91وبدرجااة" كبي ارة" ،ويعاازى ذلااك أن المعلاام والمعلمااة نتيجااة العالقااات الطيبااة مااع الطلبااة وأولياااء
األمور يتكون لديه المقدرة على التأثير على المجتمع المحلي االستعداد.
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مناقشة نتائج المجال الثاني( االلتزام التنظيمي العاطفي).
يتضااح ماان نتااائج الجاادول(  )15أن المتوسااطات الحسااابية لجميااع فق ارات االلت ازام التنظيمااي العاااطفي
تراوحت بين(  )3.54 - 3.83أي بين درجات " كبيارة" وجااء االلتازام التنظيماي العااطفي فاي المرتباة الثانياة

بمتوساط حسااابي بلااغ(  )3.75بدرجااة مرتفعااة ،وتختلااف نتااائج الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة خياار الاادين والنجااار(
 )2010حيااث أظهاارت د ارسااته إن االلت ازام العاااطفي هااو األقااوى فااي المؤسسااة يليااه االلت ازام المسااتمر بينمااا ال

يوجد مستوى مقبول من االلتزام المعيااري فاي المؤسساة ،وفاي د ارساة أل قاسام(  )2012درجاة واضاحة وعالياة

ما اان االلت ا ازام التنظيما ااي( العا اااطفي ،االسا ااتمراري ،المعيا اااري) ،ود ارسا ااة العبيا اادي(  )2012ظها اار بعا ااد الرغبا ااة
باالستمرار بالعمل ،يليه بعد اإليمان بالمنظمة ،ثم بعد الوالء التنظيماي ،ويعازى ذلاك أن نظارة المعلام والمعلماة

لمشاااكل المدرسااة بمثابااة مشاااكله الشخصااية يسااعى جاهاادا لحلهااا وتااذليل كافااة الصااعوبات التااي يمكاان أن تطا أر

بالمدرسة ،باإلضافة إلى قضاء معظم أوقاته فيها مما يولد لديه عالقة حميمية للمكان الذي يعمل فيه.
كم ااا يتض ااح م اان ج اادول(  )15أيض ااا أن العب ااارات ذات الرتب ااة( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1حص االت عل ااى
درجات تقدير "كبيرة" وجاءت العباارة ذات الرتباة(  )1علاى أعلاى التقاديرات ونصات علاى( يهمناي كثيا ار تفاوق
الطلبااة فااي المدرسااة التااي أعماال بهااا) بااأعلى متوسااط حسااابي بلااغ(  )3.83وبدرجااة" كبي ارة" ،ويعاازى ذلااك أن
المعلاام والمعلمااة ماادرك بمهااام وظيفتااه ومسااؤولياته فااي حااين أتاات العبااارة ذات الرتبااة(  )2فااي المرتبااة الثانيااة

ونصت على( يوجد ارتبااط عااطفي ماع مدرساتي) بمتوساط حساابي بلاغ(  )3.82وبدرجاة" كبيارة" ،ويعازى ذلاك
أن المعلم والمعلمة يقضي معظم وقته في المدرسة فأصبحت المدرسة بمثابة البيت الثاني له في حين جاءت

العبااارة ذات الرتبااة(  )6علااى أقال التقااديرات ونصاات علااى( أقضااي دائمااا أوقااات ممتعااة فااي المدرسااة) بمتوسااط
حسابي أقل بين الفقرات بلغ(  )3,54وبدرجة" كبيرة" ،ويعزى ذلك أن المعلم والمعلمة يكون عالقات طيباة ماع
الطلبة وزمالء العمل والكادر اإلداري باإلضافة إلى ثمرة جهده من تفوق ونجاح الطلبة.
مناقشة نتائج المجال الثالث( االلتزام التنظيمي المستمر).
يتضااح ماان نتااائج جاادول(  )16أن تقااديرات المتوسااطات الحسااابية لجميااع عبااارات هااذا المجااال ألف اراد
عينة الدراسة لاللتزام التنظيمي المستمر جاء في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلاغ( )3.35بدرجاة متوساطة

والمتوسااطات الحسااابية لجمي ااع عبااارات هااذا المج ااال تراوحاات بااين(  )2.42 -4.24أي ب ااين درجااات تق اادير"
كبيرة" و" ضعيفة ،وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة خير الدين والنجار(  )2010حيث أظهرت دراسته
إن االلتازام العاااطفي هااو األقااوى فااي المؤسسااة يليااه االلتازام المسااتمر بينمااا ال يوجااد مسااتوى مقبااول ماان االلتازام

المعياري في المؤسسة ،وفي دراسة أل قاسم(  )2012درجة واضاحة وعالياة مان االلتازام التنظيماي( العااطفي،
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االسااتمراري ،المعياااري) ،ود ارسااة العبياادي(  )2012ظهاار بعااد الرغبااة باالسااتمرار بالعماال ،يليااه بعااد اإليمااان
بالمنظمااة ،ثاام بعااد ال اوالء التنظيمااي ،ويعاازى ذلااك إلااى وجااود تصااورات متمثلااة فااي رغبااة المعلاام فااي االسااتمرار
بالعمل في المدرسة حتى التقاعد.
كما يتضح من جدول(  )16أيضا أن العبارة ذات الرتبة( )1حصلت على درجة تقدير" كبيرة جدا"

وجاءت على أعلى التقديرات ونصت على( يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد يساهم في نجاح

المدرسة) بأعلى متوسط حسابي بلغ(  )4.24ويعزى ذلك أن المعلم والمعلمة بإضافة إلى عمله كمعلم يشرف
على العديد من األنشطة والفعاليات والمناوبات اليومية مساهما في رفع كفاءة مدرسته.

وج اااءت العب ااارة ذات الرتب ااة(  )7عل ااى أقا ال التق ااديرات ونص اات عل ااى( ال ان ااوي ت اارك العم اال ف ااي ه ااذه
المدرسااة) علااى أق ال متوسااط حسااابي بلااغ(  )2.42وبدرجااة " ضااعيفة" ،ويعاازى ذلااك أن المعلاام والمعلمااة يااؤمن
بالمهنة التي يعمل بها ولكن لديه الرغبة في االنتقال إلى وظيفة آخري إذا توفر له ذلك.
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ثالثا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
نص سؤال الدراسة الثالث على :هل توجد فروق ذات داللةة ححصةائية عنةد مسةتوى( )0.05 ≤ α

علةةا اسةةتجابات أف ةراد عينةةة الدراسةةة لضةةغوط العمةةل تعةةزى حلةةا متغي ةرات النةةوعا والمؤهةةل العلمةةيا وسةةنوات
الخبرة؟
سيتم مناقشة النتائج وفقا لكل متغير كالتالي:
أوال :متغير النوع.

يتضح من جدول ( )17أن المتوسطات الحسابية لتقديرات الذكور بشكل عام في المجال الثالث

للدراسة أعلى من المتوسطات الحسابية لتقديرات اإلناث في عينة الدراسة ،وبالتالي يعاني المعلمون من

ضغوط عمل أكثر من النساء ،في المجال الثالث( مالئمة الدور) ،ويعزى ذلك أن طبيعة المعلم العماني
يفضل عمل غير مهنة التدريس عكس المعلمة العمانية التي تفضل مهنة التدريس وتبذل قصارى جهدها في

إثبات وجودها واالستمرار فيها.

ويشير جدول(  )17أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لصالح الذكور في المجال الثالث( مالئمة الدور) ،ويعزى ذلك أن المعلم
العماني برى أنه يقوم بمهام وأعمال غير ضرورية في المدرسة ،ويبذل جهدا يفوق قدراته ومهاراته حسب ما

يشير إليه المتوسط الحسابي ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت تبعا لمتغير النوع

(ذكر ،وأنثى) ،وهذا يشير إلى توافق الرأي بين أفراد عينة الدراسة (ذكورا ،واناثا) حول باقي المجاالت،
وتختلف نتائج الدراسة الحالية في وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين

متوسطات تقديرات عينة الدراسة مع ودراسات كل من البراشدية(  ،)2006وحمايدة(  ،)2009وخليفات
والمطاونة(  ،)2010ولصالح الذكور وطالفحه(  ،)2013ويعزى ذلك أن المعلمين والمعلمات العمانيين
يقومون بنفس المهام والواجبات ،كما يتلقون نفس التعليمات ويقومون بأداء الدور الوظيفي المطلوب منهم،
وبالتالي فإن معاناتهم من الضغوط وتعرضهم لمصادرها ال تختلف ،كما أن مدارس التعليم ما بعد األساسي

موضع الدراسة مدارس حكومية تتشابه فيها ظروف وأعباء العمل لكال الجنسين،
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ثانيا :المؤهل العلمي.
يتضح من جدول(  ) 18عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α
في جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،حيث جاءت قيمة (ف) غير دالة

إحصائيا ،وهذا يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير) يؤكدون
على واقع األداء بغض النظر عن المؤهل العلمي لديهم ،وتتفق مع د ارسات كل من بركات( ،)2010

وطالفحه(  ،)2013والمشرفي(  ،)2014وتختلف الدراسة الحالية في وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αمع دراسات كل من حمايدة(  ،)2009وعلى(  ،)2011يعود المؤهل العلمي
للمعهد المتوسط .ويعزى ذلك أن المعلمين والمعلمات ،وباختالف مؤهالتهم العلمية أكثر إدراكا لمهام عملهم

وأكثر تفهما لواجباتهم وأكثر تمرسا على القيام بعملهم ،وهذا يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع هذه الضغوط

وتفهمها ومحاولة حلها،
ثالثا :سنوات الخبرة.
فيما يتعلق بهذا المتغير فقد أشارت نتائج تحليل التباين األحادي One Way Analysis Of Anova

الموضح في الجدول(  )19حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لمتغير سنوات على محاور أداة الدراسة صراع

الدور ،وعبء الدور ،ومالئمة الدور ،وغموض الدور ،وظروف العمل :على التوالي،0.67 ،0.69 ،0,93 :
 ،0.59 ،0.67مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي

جميع المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،حيث جاءت قيمة (ف) غير دالة إحصائيا،

وهذا يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم ال يوجد فروق بينهم ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية

مع دراسات كل حسين(  ،)2011ومحمد وحبيب(  ،)2011والمشرفي(  ،)2014لصالح سنوات الخبرة

القصيرة  ،وتختلف الدراسة الحالية مع دراسات كل من حمايدة(  ،)2009وطالفحه(  ،)2013جاءتا لصالح
المعلمين من ذوي الخبرة المتوسطة(  )10 -5سنوات ،وعلى(  ,)2011وتعود لعدد سنوات الخدمة( أقل من

 5سنوات) ،وحنيف).)Hanif ,2004

ويعزى ذلك أن خبرات للمعلمين والمعلمات في مدارس التعليم األساسي للصفوف من(  )12- 11بسلطنة

عمان والتي شملتهم عينة الدراسة تمركزت في سنوات الخبرة من  5إلى أقل من  10سنوات بنسبة (32.1
 ( %والسنوات من  10إلى أقل من  15سنوات بنسبة ( ) % 28.3وتعزى ذلك أن هذه السنوات تتمركز
لدى فئة الشباب ،أما بالنسبة لذوي الخبرة أقل من  5سنوات فالنسبة بلغت(  )% 15والخبرة من  15سنة

فأكثر بلغت فقط ما نسبته(  )% 22.6فقط مما يدل أن من يقوم بالتدريس لهذه الفصول تتمركز في سنوات
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الخبرة من  5إلى أقل من  10سنوات بنسبة(( % 32.1والسنوات من  10إلى أقل من  15سنوات بنسبة(

 )%28.3وعلى الرغم من تباين سنوات الخبرة بين المعلمين والمعلمات ،وترى الباحثة أنهم يتم إخضاعهم
لدورات وبرامج إعداد تأهيلي مما يجعلهم يتساوون في خبراتهم برغم اختالف عدد سنوات الخبرة في العمل،

وأن المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات المختلفة يخضعون لنفس القوانين واألنظمة بغض النظر عن
سنوات الخبرة،
رابعا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع.
نص سؤال الدراسة الرابع على :هل توجةد فةروق ذات داللةة ححصةائية عنةد مسةتوى( )0.05 ≤ α

علا استجابات أفةراد عينةة الدراسةة لاللتةزام التنظيمةي تعةزى حلةا متغيةرات النةوعا المؤهةل العلمةيا وسةنوات
الخبرة؟
سيتم مناقشة النتائج وفقا لكل متغير كالتالي:
أوال :النوع.
فيمااا يتعلااق بهااذا المتغياار فقااد أشااار جاادول ( )20نتااائج اختبااار ت( )T-testلتقااديرات أفاراد عينااة

الدراسة على مجاالت االلتزام التنظيمي تبعا لمتغير النوع حيث بلغت قيمة مستوى الداللة( )0.005 ≤ αلهذا
لمتغير على مجاالت أداة الدراسة االلتازام التنظيماي( المعيااري ،والعااطفي ،والمساتمر) :علاى التاوالي،0.00 :
 ،0.01 ،0.01وبالتالي يشير الجدول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05 ≤ α
في تقديرات أفراد عينة الد ارساة لاللتازام التنظيماي ،حياث ظهارت المتوساطات الحساابية لتقاديرات اإلنااث بشاكل
عام في مجاالت الد ارساة أعلاى مان المتوساطات الحساابية لتقاديرات الاذكور فاي عيناة الد ارساة ،ويشاير الجادول

السااابق إلااى وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( )0.005 ≤ αبااين متوسااطات تقااديرات
مجتمع الدراسة لصالح اإلناث في جميع المجاالت تبعا لمتغير النوع (ذكر ،وأنثى) ،وهذا يشير إلى قلة توافاق

الارأي بااين أفاراد عينااة الد ارسااة (ذكااورا ،واناثااا) ،وتتفااق نتااائج الد ارسااة الحاليااة فااي وجااود عالقااة ذات داللااة

إحصائية عند مستوى داللاة(  )α≥0.05فاي مساتوي االلتازام التنظيماي تعازى لمتغيار الجانس ماع د ارساات كال

من وينج وهوينج( ،)Wang &Hwang,2007أحمد( ،)Ahmad,2010وسارير وايدين وصال(& Sareier

 ،)Aydin & Uysal ,2011وتختلف الدراسة الحالية في عادم وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى

داللاة(  )α≥0.05فاي مساتوي االلتازام التنظيماي تعازى لمتغيار الناوع ماع د ارساات كال مان حنوناة( ،)2006
وبيك ورحمن وخاان(  )Baig & Rehman & Khan, 2012ويعازى ذلاك أن طبيعاة المعلماة أكثار التصااقا
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بمدرستها وأكثر والء ،وحبا ورضا عن العمل كذلك تنظر المعلمة إلى الطلبة بمثاباة أوالدهاا؛ مماا يادفعها لباذل

المزيد من الجهد للعطاء،
ثانيا :المؤهل العلمي.

يتضح من الجدول ( )21أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي جميع
المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،حيث جاءت قيمة (ف) غير دالة إحصائيا ،وهذا
يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت مؤهالتهم العلمية (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير) يؤكدون على واقع

األداء بغض النظر عن المؤهل العلمي لديهم ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل من باألطرش(

 ،)2010والغامدي(  ،)1430وغنام(  ،)2012وبيك ورحمن وخان( Baig & & Khan, 2012

 ،)Rehmanوتختلف الدراسة الحالية في وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05
بين مستويات االلتزام والمؤخل العلمي مع دراسات كل من حنونة(  ،)2006ووينج وهوينج( &
.)Wang Hwang,2007

ثالثا :سنوات الخبرة.
يتضح من الجدول ( )22أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي جميع

المجاالت لدى عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة ال توجد فروق بينهم ،حيث جاءت قيمة (ف) غير
دالة إحصائيا ،وهذا يعني أن عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع

دراسات كل من باألطرش(  ،)2010والغامدي(  ،)1430وغنام(  )2012وتختلف الدراسة الحالية في وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αمع دراسات كل من حنونة( ،)2006

والخشروم(  ،)2011ووينج وهوينج(  )Wang & Hwang,2007وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

داللة(  )α≥0.05في وجود االلتزام التنظيمي باختالف سنوات الخبرة.
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خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
نص سؤال الدراسة الخامس على :هل توجد عالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي لدى معلمي
مدارس التعليم ما بعد األساسي بمحافظة مسقط ؟
مناقشة نتائج :العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي.
يتضح من الجدول (  )23أن معامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ( -
 )0.17وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.07أما بالنسبة إلى أن
معامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0.25وهو ذو داللة إحصائية عند

مستوى الداللة(  )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا سالب االتجاه ،في حين بلغ معامل االرتباط بين

صراع الدور وااللتزام التنظيمي المستمر (  ) -0.27وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.01
مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا سالب االتجاه ،ومعامل االرتباط بين صراع الدور وااللتزام التنظيمي

بلغ(  ) -0,23وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0,03مما يشير إلى وجود ارتباط قوي سالب
االتجاه ،أي كلما كان صراع الدور أقل كلما كان هناك التزام تنظيمي جيد ،وتتفق الدراسة الحالية مع دراسات

كل من ،الرجبي(  )2004أظهرت النتائج أن الصراع يرتبط بعالقة سلبية مع االلتزام التنظيمي ،والدوسري(

 )2005وجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائية بين كل من الضغوط المهنية منها صراع الدور
والوالء التنظيمي ،وجودة(  )2007وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين االلتزام
التنظيمي للقائد وصراع الدور ،ورحمن ووحيد(  )Waheed & Rehman, 2012وجود عالقة ارتباطية
سلبة كبيرة بين صراع العمل واألسرة وااللتزام التنظيمي ،ويوكسل( )YÜKSEL, 2011وجود عالقة سلبة
كبيرة بين صراع العمل واألسرة وااللتزام التنظيمي ،وتختلف نتائج الدراسة مع دراسة يحي ويحي وماليب

ورحيم وجمال(  )Yahaya & Yahaya & Ma’alip & Raml & Kamal, 2012في وجود عالقه
ارتباط ايجابية بين السلوك التنظيمي والضغوط المهنية ،ويعزى ذلك أن عدم وجود ثقافة بالمهام والواجبات

المناطه للمعلم والمعلمة من سياسات وأهداف واجراءات العمل يولد احباط وتقدير سلبي يؤثر بشكل واضح
علي االلتزام التنظيمي،

وبالنظر للجدول نجد أن معامل االرتباط بين عبء الدور وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ( )-0.03وهو غير

دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.80أما بالنسبة إلى أن معامل االرتباط بين

عبء الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0.02وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند

مستوى الداللة(  ،)0.87في حين بلغ معامل االرتباط بين عبء الدور وااللتزام التنظيمي المستمر( )0.04
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وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.59وعدم وجود عالقة ارتباط بين

عبء الدور وبين االلتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة أكبر من( )0,05وهذا غير دال إحصائيا إلى
وجود عالقة ارتباط وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة الدوسري(  ) 2005وجود عالقة ارتباط سالبة ذات

داللة إحصائية بين كل من الضغوط المهنية منها عبء العمل ،والوالء التنظيمي ،ويعزى ذلك المعلمين

العمانيين ،والمعلمات العمانيات لديه المقدرة على تحمل المهام والمسؤوليات المكلفون بها ،كذلك توزيع العمل
بينهم يتسم بالعدالة ،وبالتالي ال يؤثر عبء الدور على التزامهم التنظيمي.

وظهر من الدراسة أيضا أن معامل االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ( )-0.16

وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.09أما بالنسبة إلى أن معامل

االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )-0.24وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى

الداللة( )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي سالب االتجاه ،أي كلما كان مالئمة الدور أقل كلما كان

هناك التزام تنظيمي عاطفي جيد ،في حين بلغ معامل االرتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي المستمر(

 )-0.18وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.10وعدم وجود عالقة
ارتباط بين مالئمة الدور وااللتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة أكبر من( )0,05وهذا غير دال

إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط ويعزى ذلك لخضوع المعلم لخطة برامج التنمية المهنية المقدمة له ومتابعة
تنفيذه له من قبل المعلم األول ،كذلك المهام وأعمال المطلوب من المعلم انجازها في ضوء قدراته وامكاناته

وضمن تخصصه ،وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة المهدي(  )2002أن االلتزام التنظيمي العام يرتبط

طردياً بضغوط العمل اإليجابية ،عكسيا غير دال إحصائياً بضغوط العمل السلبية ،ونارت وبوتر( & Nart

 )Batur, 2013إلى وجود عالقة عكسية بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيم ،والحواجرة) Al - ,2011

 )Hawajrehوجود عالقة عكسية ضعيفة ضغوط مهنية لدى(  )%30من الممرضين على التزام تنظيمي،

ويعزى سبب االختالف مع الدراسات األخرى أن هذا البحث قسم ضغوط العمل إلى خمسة مجاالت وااللتزام
التنظيمي إلى ثالثة مجاالت وبالتالي وجود ثمانية متغيرات.

وظهر من الدراسة أيضا أن معامل االرتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي المعياري بلغ ( )0.07

وهو غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط عند مستوى الداللة(  ،)0.47أما بالنسبة إلى أن معامل

االرتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )0.19وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى

الداللة(  )0.05مما يشير إلى وجود ارتباط قوي موجب االتجاه ،أي كلما كان غموض الدور أقل كلما كان
هناك التزام تنظيمي عاطفي جيد ،في حين بلغ معامل االرتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي

المستمر(  )0.26وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط
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قوي جدا موجب االتجاه ،أي كلما كان غموض الدور أقل كلما كان هناك التزام تنظيمي المستمر جيد ،وعدم
وجود عالقة ارتباط بين غموض الدور وااللتزام التنظيمي ،حيث كان مستوى الداللة أكبر من( )0,05وهذا
غير دال إحصائيا إلى وجود عالقة ارتباط  ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة المشرفي( )2014

وتختلف الدراسة الحالية مع دراسات كل من جودة(  )2007وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة بين االلتزام التنظيمي للقائد وغموض الدور ،ويعزى ذلك أن طبيعة المعلم العماني لدية المقدرة

على التكيف والتأقلم مع جميع األوضاع والمتغيرات والمستجدات وبالتالي يفصل بين الضغوط التي يتعرض

لها في مجال عمله وال يربطها بمدى التزامه التنظيمي.

ويتضح كذلك من الجدول أيضا أن معامل االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي المعياري
بلغ( )0.24وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب

االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد االلتزام التنظيمي المعياري ،أما بالنسبة إلى أن معامل

االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي العاطفي بلغ(  )0.45وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد
االلتزام التنظيمي العاطفي ،في حين بلغ معامل االرتباط بين ظروف العمل وااللتزام التنظيمي المستمر(

 )0.45وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01مما يشير إلى وجود ارتباط قوي جدا موجب

االتجاه ،أي كلما تحسنت ظروف العمل كلما زاد االلتزام التنظيمي المستمر ،ويتضح كذلك أن االرتباط بين

ظروف العمل وااللتزام التنظيمي بلغ( )0,38وهو ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0,01مما يشير
إلى وجود ارتباط قوي موجب االتجاه ،فكلما تحسنت ظروف العمل اإليجابية كلما زاد االهتمام بااللتزام

التنظيمي،

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسات كل من الرجبي(  )2004وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى داللة(  )α≥0.05لمستوى الصراع تعزى لمتغير بيئة العمل ،ويعزى ذلك إلى أن البيئة
المدرسية والصفية والمتمثلة في توفير األدوات والوسائل للمعلمين والمعلمات تمثل ضغوطا ايجابية تساعدهم

في تكملة مهامهم وصالحياتهم المهنية.
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توصيات الدراسة.
بناء على ما خلصت إليه الدراسة الحالية من نتائج ،يمكن الوصول إلى التوصيات اآلتية:
ً
أوال :ضغوط العمل.
 .1تفعيل فرق العمل في العمل المدرسي للحد من الخالفات المهنية مع بعض زمالء العمل.
 .2بناء عالقات ايجابية بين المعلمين والمعلمات في اإلدارة المدرسية.

 .3توفير الشروط الصحية السليمة داخل الفصول لدعم عمل المعلمين والمعلمات
 .4تخفي ااف الصا اراع ال ااوظيفي عل ااى المعلم ااين والمعلم ااات ،بإ ازل ااة معوق ااات العم اال الت ااي تح اايط
بالمعلم.

 .5توفير المستلزمات التدريسية من وسائل وأجهزة ومعينات كذلك إنشاء صالة رياضية ومكاتب
للمعلمين.

 .6قيام الجهات المختصة والمسئولين بو ازرة التربية والتعليم بتحديث معايير بالترقي الوظيفي
للمعلمين والمعلمات في الوقت المحدد دون تأخير.
ثانيا :االلتزام التنظيمي.
 .1إعداد توصيف وظيفي الكتروني لكل معلم بحيث يكون لديه المقدرة على تحديث بياناته وتكوين
قاعدة بيانات لكل معلم ومعلمة بأبرز المهارات والكفاءات التي يمتلكها منذ التحاقه بالحقل

التعليمي.

 .2تشجيع المعلم على التدريب والتنمية الذاتية بحيث يتم إكساب المتدرب الذاتي على حوافز
استثنائية.
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بحوث ودراسات مقترحة:
في ضوء ما خلصت إليه الدراسة الحالية من نتائج ،توصي الباحثة بإجراء بحوث ودراسات حول:
أوال :ضغوط العمل.
الطاقة اإليجابية وعالقتها بضغوط العمل في مدارس التعليم ما بعد األساسي.

البرمجة العصبية وعالقتها بضغوط العمل في مدارس التعليم ما بعد األساسي.
الذكاء العاطفي وعالقته بضغوط العمل في مدارس التعليم ما بعد األساسي.
ثانيا :االلتزام التنظيمي.
فاعلية اإلدارة في تحقيق االلتزام التنظيمي في مدارس التعليم ما بعد األساسي.
الطاقة اإليجابية وأثرها في بناء االلتزام التنظيمي في مدارس التعليم ما بعد األساسي.

الثقافة التنظيمية ودورها في بناء االلتزام التنظيمي في مدارس التعليم ما بعد األساسي.

.
.
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أبو حطب ،فؤاد وصادق ،آمال .)2009 (.علم النفس التربوي.القاهرة :مكتبة االنجلو
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الحرم للتراث.
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الجمهورية اليمنية .مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية .العراق-210 ،)7 (18 ،

.9

.241
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المالحق

ملحق رقم ( )1كشف بأسماء المحكمين.
ت

اسم المحكم

المسمى الوظيفي

مكان العمل

1

د .صالح بن أحمد الحبسي

خبير تربوي

وزارة التربية والتعليم

2

د .راشد بن محمد الحجري

خبير تربوي

وزارة التربية والتعليم

3

د .رجب بن علي العويسي

مدير مكتب متابعة وتقييم األداء

وزارة التربية والتعليم

أستاذ مساعد

جامعة السلطان قابوس

4
5

د .زهرة بنت ناصر الراسبية

د .عبداهلل بن حميد الخروصي خبير تربوي

المديرية العامة لتطوير المناهج

6

د .عبد العزيز المعايطة

أستاذ مساعد

جامعة نزوى

7

د .علي خميس علي

أستاذ مساعد

جامعة نزوى

8

د .علي مهدي كاظم

أستاذ دكتور

جامعة السلطان قابوس

9

د .محمد الجرايدة

أستاذ مساعد

جامعة نزوى

10

د .نسرين صالح محمد

أستاذ مساعد

جامعة السلطان قابوس

11

د .هيثم محمد الطوخي

أستاذ مشارك

جامعة السلطان قابوس

12

د .ياسر فتحي الهنداوي

أستاذ مساعد

جامعة السلطان قابوس
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ملحق (  :) 2أداة الدراسة للتحكيم

" ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط "

أخي الدكتور الحكم

أختي الدكتورة المحكمة

تحية طيبة وبعد..
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بغرض دراسة العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي لمعلمي
الصفوف من( )12-11بمدارس التعليم األساسي ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في اإلدارة التعليمية من جامعة نزوى .ونظ ار لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا
المجال،أرجو التكرم بتحكيم فقرات االستبانة وذلك من حيث:
 -1وضوح الفقرات.
 -2الصياغة اللغوية السليمة والمناسبة.
 -3االنتماء للمجال.
 -4أية تعديالت أخرى ترونها مناسبة.
وأن الباحثة لعلى ثقة تامة بأن تحكيمكم لفقرات هذه االستبانة سيشكل إسهاما أساسيا في إنجاح هذه
الدراسة وفي تحقيق أهدافها التربوية.
ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم واهتمامكم ،،،،،،
الباحثة :موزة بنت حمود المعمرية
جامعة نزوى
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أوال :البيانات الشخصية:
القسم األول :فيما يلي بعض األسئلة الديموغرافية ،الرجاء اإلجابة عليها بوضع عالمة )√ ( وعدم إغفال
أي منها.

-1النوع :

 -2المؤهل العلمي:

ذكر (

)

دبلوم (

أنثى (

) بكالوريوس (

)

).

) ماجستير (

 -3سنوات الخبرة  :أقل من 5سنوات(

)

من  5إلى أقل من  10سنوات (

)

من  10إلى أقل من  15سنوات (

)

(

)

من  15سنة فأكثر
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ثانيا :ضغوط العمل
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تستفسر عن الضغوط التي يتعرض لها المعلم يرجى منك وضع إشارة
)√ (في المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك أمام كل عبارة من العبارات التالية ،راجية منك عدم إغفال أي
منها:

العبـــــــــــــــــــــارة

م

انتمائها للمجال

صياغتها اللغوية

غير

تحتاج

منتمية

المجال األول :صراع الدور
 1أكلف بإنجاز عدة مهام ومسؤوليات في
وقت واحد
 2تلقى مهنتي تقدي ار من المسئولين
 3يؤثر عملي على التزاماتي األسرية
 4يطلب مني أعمل أكثر من طاقتي
 5توجد خالفات مهنية مع بعض زمالء العمل
 6يضايقني نقص دافعية التعلم عند الطلبة
 7يضايقني ما ألقاه من صعوبة في التعامل
مع اإلدارة المدرسية
 8يحبطني محدودية فرص الترقي الوظيفي
بالمدرسة
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منتمية

جيدة

لتعديل

التعديل
المقترح

المجال الثاني:عبء الدور
 9أشعر أن المهام والمسؤوليات المكلف بها
صعبة ومعقدة
 10ترهقني أعباء العمل الكثيرة المطلوبة مني
إنجازها
 11يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير
أوقات العمل الرسمية
 12يتسم توزيع العمل بين المعلمين بالعدالة
 13تزداد أعباء العمل تعقيدا مع مرور الوقت
 14يطلب مني تحسين وتطوير أدائي باستمرار
المجال الثالث :مالئمة الدور
 15يطلب مني القيام بمهام وأعمال غير
ضرورية في المدرسة
 16يوجد قلة في برامج التنمية المهنية المقدمة
لي
 17يطلب مني جهدا يفوق قدراتي ومهاراتي
 18أجد صعوبة في التعامل مع التالميذ
 19أفقد صبري عندما ال يستجيب طالبي
لمطالب الدراسة
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 20يزعجني قلة اهتمام أولياء األمور بمتابعة
أبنائهم
المجال الرابع :غموض الدور
 21أتلقى مهام من أكثر من مسئول في
مدرستي
 22قلة

وضوح

التعليمات

الصادرة

من

المسئولين
 23أشعر أن دوري واضح في تحقيق أهداف
عملي
 24أتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بمسؤولية
عملي
 25تتسم مسؤوليات وأدوار وظيفتي بعدم
الوضوح.
 26أكلف

بأعمال

تتعارض

مع

مبادئي

الشخصية.
المجال الخامس :ظروف العمل
 27يعد مناخ العمل مناسبا لإلنجاز
 28يساعدني توافر الوسائل التعليمية واألدوات
واألجهزة في اإلنجاز
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 29أعتقد أن الحرارة المرتفعة تؤثر على عملي
 30يوجد شروط صحية سليمة داخل الفصول
تدعم عملي
 31أعمل في مكان يتوافر فيه كافة التجهيزات
التي تساعدني على أداء عملي بتميز.

ثالثا :االلتزام التنظيمي
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تستفسر عن االلتزام التنظيمي التي يتعرض لها المعلم يرجى وضع
إشارة )√ ( في المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك أمام كل عبارة من العبارات التالية ،راجية منك عدم إغفال
أي منها.

العبارة

م

انتمائها للمجال

صياغتها اللغوية

غير

تحتاج

منتمية

المجال السادس :االلتزام المعياري
 32أبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف مدرستي
 33يعتبر ارتباطي بالعمل بالمدرسة ق ار ار صائبا
 34يهمني كثي ار تفوق الطلبة في المدرسة التي
أعمل بها
 35تأثيري في المجتمع المحلي واضحا لكوني
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منتمية

جيدة

لتعديل

التعديل
المقترح

معلما
 36تستحق مدرستي اإلخالص وااللتزام
 37تهمني سمعة ومستقبل المدرسة التي أعمل
بها
المجال السابع :االلتزام العاطفي
 38تعتبر مشاكل المدرسة بمثابة مشاكلي
الشخصية
 39أقضي دائما أوقات ممتعة في المدرسة
 40يوجد ارتباط عاطفي مع مدرستي
 41ينتابني شعور بالسعادة عندما أخبر اآلخرين
أني أعمل في هذه المدرسة
 42يوجد توافق بين أهدافي الشخصية وأهداف
المدرسة
 43أجد قيمي وقيم مدرستي متفقة تماما مع
بعضها البعض
 44اشعر بالسعادة ألني أعمل في هذه المدرسة
المجال الثامن :االلتزام المستمر
 45أتطلع للحصول على وظيفة متميزة في هذه
المدرسة
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 46ال انوي ترك العمل في هذه المدرسة
 47أقبل أي مهمة توكل لي لكي أستمر في عملي
في هذه المدرسة
 48أرفض ترك عملي إذا تلقيت عرضا للعمل
براتب أفضل في مكان آخر
 49لدي الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة
حتى التقاعد
 50يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد
يساهم في نجاح المدرسة
 51أعمل بصورة مستمرة على تذليل الصعوبات
التي تواجه المدرسة

مع خالص شكري وتقديري،،،،،،،
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ملحق ( )3العبارات قبل وبعد التحكيم
العبارة قبل التحكيم

العبارة بعد التحكيم

ترهقني كمية العمل الكثيرة المطلوبة مني إنجازها

ترهقني أعباء العمل الكثيرة المطلوبة مني إنجازها

يجب أن أكمل عملي في المساء وفي وقت األجازات يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير أوقات
الرسمية

العمل الرسمية

يطلب مني الجودة في إنجاز عملي

يطلب مني تحسين وتطوير أدائي باستمرار

قلة برامج التنمية المهنية أثناء الخدمة

يوجد قلة في برامج التنمية المهنية المقدمة لي

أتمتع بالسلطات الكافية للقيام بمسؤولية عملي

أتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بمسؤولية عملي

مسؤوليات وأدوار وظيفتي غير واضحة

تتسم مسؤوليات وأدوار وظيفتي بعدم الوضوح.

لدى ارتباط عاطفي لهذه المدرسة

يوجد ارتباط عاطفي مع مدرستي

يراودني شعور بالسعادة ألني أعمل في هذه اشعر بالسعادة ألني أعمل في هذه المدرسة
المدرسة
أتطلع للحصول على وظيفة عليا في هذه المدرسة

أتطلع للحصول على وظيفة متميزة في هذه
المدرسة

نيتي لترك العمل في هذه المدرسة معدومة

ال انوي ترك العمل في هذه المدرسة

لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد يساهم في يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد
نجاح المدرسة

يساهم في نجاح المدرسة

أرفض ترك عملي إذا تلقيت عرضا للعمل براتب أرفض ترك عملي إذا تلقيت عرضا للعمل براتب
أفضل

أفضل في مكان آخر
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ملحق رقم ( )4االستبانة في صورتها النهائية

" ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي بمحافظة
مسقط "

أخي المعلم

أختي المعلمة

تحية طيبة وبعد..
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بغرض دراسة العالقة بين ضغوط العمل وااللتزام التنظيمي لمعلمي
الصفوف من( )12-11بمدارس التعليم األساسي ،فأرجو منك التكرم باإلجابة عن األسئلة الواردة في هذا
االستبيانة بدقة وموضوعية راجية منك عدم ترك أسئلة بدون إجابة حتى تكون نتائج هذا البحث دقيقة
وسليمة ،ونؤكد لكم أن البيانات التي سوف تدلون بها ستكون موضع سرية تامة ،ولن تستخدم إال في أغراض
البحث العلمي فقط.
ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم واهتمامكم،،،،،،
الباحثة :موزة بنت حمود المعمرية
جامعة نزوى
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أوال :البيانات الشخصية:
القسم األول :فيما يلي بعض األسئلة الديموغرافية ،الرجاء اإلجابة عليها بوضع عالمة )√ ( وعدم إغفال
أي منها.
-1النوع :

ذكر (

)

 -2المؤهل العلمي :دبلوم (

أنثى (
) بكالوريوس (

 -3سنوات الخبرة  :أقل من 5سنوات(
من  10إلى أقل من  15سنوات (

)

)

) ماجستير

(

من  5إلى أقل من  10سنوات (
)

(

من  15سنة فأكثر

)
)
)

ثانيا :ضغوط العمل
في ما يلي مجموعة من العبارات التي تستفسر عن الضغوط التي يتعرض لها المعلم يرجى منك وضع إشارة
)√ (في المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك أمام كل عبارة من العبارات التالية ،راجية منك عدم إغفال أي
منها:
م

أوافق

العبـــــــــــــــــــــارة

بشدة

 1أكلف بإنجاز عدة مهام ومسؤوليات في وقت واحد.
 2تلقى مهنتي تقدي ار واحتراماً من المسئولين.
 3يؤثر عملي على التزاماتي األسرية.
 4يطلب مني أعمل أكثر من طاقتي.
 5توجد خالفات مهنية مع بعض زمالء العمل.
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أوافق

متوسط

أرفض

أرفض
بشدة

 6يضايقني نقص دافعية التعلم عند الطلبة.
 7يضايقني ما ألقاه من صعوبة في التعامل مع اإلدارة المدرسية.
 8يحبطني محدودية فرص الترقي الوظيفي بالمدرسة.
 9أشعر أن المهام والمسؤوليات المكلف بها صعبة ومعقدة
 10ترهقني أعباء العمل الكثيرة المطلوب مني إنجازها.
 11يتطلب عملي وجودي في المدرسة في غير أوقات الدوام
الرسمية.
 12يتسم توزيع العمل بين المعلمين بالعدالة.
 13تزداد أعباء العمل تعقيدا مع مرور الوقت.
 14يطلب مني تحسين وتطوير أدائي باستمرار.
 15يطلب مني القيام بمهام وأعمال غير ضرورية في المدرسة.
 16يوجد قلة في برامج التنمية المهنية المقدمة لي.
 17يطلب مني جهداً يفوق قدراتي ومهاراتي في العمل.
 18أجد صعوبة في التعامل مع التالميذ.
 19أفقد صبري عندما ال يستجيب طالبي لمطالب الدراسة.
 20يزعجني قلة اهتمام أولياء األمور بمتابعة أبنائهم.
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 21أتلقى مهام من أكثر من مسئول في مدرستي.
 22أجد قلة وضوح التعليمات الصادرة من المسئولين.
 23أشعر أن دوري واضح في تحقيق أهداف عملي.
 24أتمتع بالصالحيات الكافية للقيام بمسؤولية عملي.
 25تتسم مسؤوليات وأدوار وظيفتي بعدم الوضوح.
 26أكلف بأعمال تتعارض مع مبادئي الشخصية.
 27يعد مناخ العمل المدرسي دافعاً لإلنجاز.
 28يساعدني توافر الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة في اإلنجاز.
 29أعتقد أن الحرارة المرتفعة تؤثر على عملي.
 30يوجد شروط صحية سليمة داخل الفصول تدعم عملي.
 31أعمل في مكان يتوافر فيه كافة التجهيزات التي تساعدني على
أداء عملي بتميز.

137

ثالثا :االلتزام التنظيمي
في ما يلي مجموعة من العبارات التي تستفسر عن االلتزام التنظيمي التي يتعرض لها المعلم يرجى وضع
إشارة )√ ( في المربع الذي يتفق مع رأيك وذلك أمام كل عبارة من العبارات التالية ،راجية منك عدم إغفال
أي منها
م

العبـــــــــــــــــــــارة

 32أبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف مدرستي.
 33يعتبر ارتباطي بالعمل بالمدرسة ق ار ار صائبا.
 34يهمني كثي ار تفوق الطلبة في المدرسة التي أعمل بها.
 35أستطيع التأثير في المجتمع المحلي لكوني معلما.
 36تستحق مدرستي اإلخالص وااللتزام.
 37تهمني سمعة ومستقبل المدرسة التي أعمل بها.
 38تعتبر مشاكل المدرسة بمثابة مشاكلي الشخصية.
 39أقضي دائما أوقات ممتعة في المدرسة.
 40يوجد ارتباط عاطفي مع مدرستي.
 41ينتابني شعور بالسعادة عندما أخبر اآلخرين أني أعمل
في هذه المدرسة.
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أوافق
بشدة

أوافق

متوسط

أرفض

أرفض
بشدة

 42يوجد توافق بين أهدافي الشخصية وأهداف المدرسة.
 43أجد قيمي وقيم مدرستي متفقة تماما مع بعضها البعض.

 44أتطلع للحصول على وظيفة متميزة في هذه المدرسة.
 45ال انوي ترك العمل في هذه المدرسة.
 46أقبل أي مهمة توكل لي لكي أستمر في عملي في هذه
المدرسة.
 47أرفض ترك عملي إذا تلقيت عرضا للعمل براتب أفضل
في مكان آخر.
 48لدي الرغبة في االستمرار بالعمل في المدرسة حتى
التقاعد.
 49يتوافر لدي استعداد في بذل المزيد من الجهد يساهم في
نجاح المدرسة.
 50أعمل بصورة مستمرة على تذليل الصعوبات التي تواجه
المدرسة.

شاكره حسن تعاونكم
الباحثة
ملحق رقم ( ) 5صورة رسالة تسهيل مهمة الباحثة من جامعة
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