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درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية بهزارة التربية والتعميم 

 بدمطنة ُعمان وعالقتها بالرضا الهظيفي لمعاممين فيها
 

 –دمحم الجرايجة استاذ مذارك في االدارة التربهية جامعة نزوى  :الجكتهر
 سمطنة عمان

 سمطنة عمان  -االستاذ احمج العمهي وزارة التربية والتعميم
درجة فاعمية إدارة عمى تعرف إلى الىدفت ىذه الدراسة : الممخص

وعالقتيا بالرضا  ،السؾارد البذرية في وزارة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان
 الؾعيفي لمعامميؽ فييا ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تؼ ترسيؼ استبانة 

( مجاالت رئيدة، وبعد التأكد مؽ 4( فقرة مؾزعة في )53مكؾنة مؽ )
وقد أعيرت نتائج  ( فردا.233)دالالت صدقيا وثباتيا طبقت عمى 

تربية والتعميؼ الدراسة إن درجة فاعمية إدارة السؾارد البذرية بؾزارة ال
مجال الجؾدة  :الشحؾ التاليبدمظشة ُعسان جاءت متؾسظة وعمى 
ثؼ مجال االستقظاب والتعييؽ  ،واالبتكار والتسيز في السرتبة األولى

وجاء مجال تدريب السؾارد البذرية في السرتبة الثالثة، وحل في 
اسة بيشت نتائج الدر و  السرتبة األخيرة مجال التخظيط لمسؾارد البذرية.

حرائية عشد مدتؾى الداللةإ ةأيزا عدم وجؾد فروق ذات دالل

 0.05  الشؾع ات:، في تقديرات أفراد الدراسة تعزى لستغير 
أشارت الشتائج كسا  السؤىل العمسي وسشؾات الخبرة.و ، االجتساعي

عالقة ارتباط دالة إحرائيا بيؽ درجة فاعمية إدارة  أيزا عدم وجؾد
دمظشة ُعسان ومدتؾى بالسؾارد البذرية في وزارة التربية والتعميؼ 

ت وفي ضؾء نتائج الدراسة أوص ،الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ فييا
نغامًا لمسكافآت يذجع عمى استقظاب وجؾد  بزرورةالدراسة 
لمسؾارد البذرية تجعميا قادرة عمى فعال ، وتخظيط الستسيزة الكؾادر

، وضرورة تؾفير جذب واستقظاب ذوي الخبرة والكفاءات الستسيزة
مؽ ذوي الكفاءة،  التخظيط االستراتيجي لمسؾارد البذرية خبراء في 

 عامميؽ.بشاء عمى االحتياجات الفعمية لم ةتؾفير برامج تدريبيو 

  ، عسانلرضا الؾعيفيا، إدارة السؾارد البذرية: الكممات المفتاحية  
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Abstract: This research aims to study the level of 

efficiency of human resources management at the 

ministry of education(MOE) in Oman and the 

relation between the level of efficiency and staff 

job satisfaction at (MOE). To achieve objectives, a 

detailed questionnaire (composed of 51 items) was 

designed. After checking the validity and reliability 

of the questionnaire, (233) individuals were invited 

to respond. The results show that the level of the 

efficiency in the (MOE) in Oman is about average 

in all fields according to the following order. The 

first category is Quality and Creativity, second is 

Selection and Recruitment, third is Human 

Resources Development, and lastly Human 

Resources Planning. The results also show that 

there are no statistically significant differences in 

level of significance: α≤0.05 in the estimations of 

the study sample individuals. This can be attributed 

to different reasons like; gender, qualifications, and 

experience. Besides, the results indicate that there 

is no link between the level of staff satisfaction and 

the level of the efficiency of Human Resources 

Management in the Ministry of Education in Oman. 

The research stress the importance of having a 

rewards system that attracts highly qualified 

individuals. The research highlight the necessity of 

implementing effective plans to attract experienced 

and qualified people, the need to appoint experts in 

the strategic planning of human resources, and 

providing training programs based on the actual 

needs of employees. 

  Keywords: Human Resources Management, Staff 

Satisfaction, Oman.   

 المقجمة: 

تعدددددد ا دارة فدددددي الؾقدددددت الحدددددالي الركيدددددزة األساسدددددية فدددددي 
 احتياجدداتالسشغسددات فيددي تدددعى إلددى تحديددد وتذددخيص 

والؾسدديمة التددي يددتؼ التؾصددل ، السشغسددة مددؽ القددؾى العاممددة 
إذا مدددا تدددؼ ،بيدددا لتحقيدددق التقددددم والشجددداح لكافدددة السشغسدددات 

جدراء التشددديق الددالزم ل فددادة إتزويددىا بالكفدداءة السظمؾبددة و 
مدددؽ مدددؾارد السشغسدددة البذدددرية بفاعميدددة، فبدددا دارة الشاجحدددة 
تتحقددق أىددداف السشغسددة والفددرد والسجتسددع بأفزددل الظددرق 

 وأقل التكاليف.
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دارة ىدددددي السرتكدددددز الرئيددددددي فدددددي تظدددددؾير األفدددددراد ا و     
والجساعددددات والعامددددل الرئيدددددي فددددي تحقيددددق التشسيددددة وليددددا 
أىسيتيا البالغة في مختمف السجاالت التي تدتذدرق دائسدا 
التقدم والتظؾر واالزدىار وعشدىا نجد إدارة ناجحة وواعية 
تددتسكؽ مدددؽ التخظدديط والتشفيدددذ والتشغدديؼ بذدددكل نددداج  ألي 

ذلددددػ يتحقددددق إذا مددددا أحدددددؽ اسددددتقظاب  عسددددل كددددان، كددددل
واختيددار وتعيدديؽ الكفدداءات الستسيددزة والسؤىمددة والسدربددة وتددؼ 
التخظدددديط ليدددددا بعشايدددددة واالىتسدددددام بيدددددا والسحافغدددددة عمييدددددا 
وصدددددددديانتيا وتظؾيرىددددددددا ووضددددددددع نغددددددددام عددددددددادل ل جددددددددار 

إن إدارة السدددددددؾارد  (.2014والسكافدددددددآت والحؾافز)خميدددددددل، 
ف السعتدددادة التدددي عمدددى الؾعدددائ ةالبذدددرية لدددؼ تعدددد مقتردددر 

انظبعدت فددي الددذاكرة باعتبارىددا عسدال روتيشيددا يشحرددر فددي 
جازات وصرف أنذظة كالتعييؽ وحفظ السمفات وتحديد ا 

الرواتدددددددب واسدددددددتكسال ا جدددددددراءات، وإنسدددددددا باتدددددددت نذددددددداطا 
اسددددتراتيجيا يعسددددل عمددددى تحقيددددق أىددددداف السشغسددددات فيددددي 
باخترددار تسثددل عشرددرا حيؾيددا مددؽ عشاصددر ا نتدداج ومددا 

 عو مددددددددؽ عسميددددددددات ا نتدددددددداج والتدددددددددؾيق والتسؾيددددددددليدددددددددتتب
لددذلػ . (Nelson, 2004؛2015سددشجق،  و )الذددرعة

أصب  االعتساد عمى السؾارد البذرية كؾاحد مدؽ مرتكدزات 
السشغسدددة األساسدددية لقددددرتيا عمدددى تدددؾفير السعمؾمدددات التدددي 
يحتاجيدددددا متخدددددذي القدددددرار، كسدددددا أنيدددددا تقدددددؾم بالعديدددددد مدددددؽ 

تخظديط السدؾارد البذدرية، الؾعدائف الرئيددية لمسشغسدة مدؽ 
وتحميدددل الؾعدددائف، وتؾعيدددف، وتددددريب، وتظدددؾير، وتقيددديؼ 
األداء، والحدددؾافز، والترقيدددات وميرىدددا مدددؽ الؾعدددائف )أبدددؾ 

 (.2017العال، 
إن نجدداح أي مؤسدددو يعتسددد بذددكل كبيددر عمددى 

أحدددد  تعددددتسكددديؽ وتددددريب السدددؾارد البذدددرية الستاحدددة والتدددي 
السشغسدددات الحديثدددة مقؾمدددات التشسيدددة والتدددي تعتسدددد عمييدددا 

ومؽ خالل الشغر إلى أشكال تشغيؼ إدارة السدؾارد البذدرية 
نجددد أنيددا تتستددع بالقيددام بجسيددع األدوار االسددتراتيجية ذات 
طبيعددددة تشفيذيددددو وتددددرتبط مباشددددره بددددا دارة العميددددا لمسشغسددددة 
ويشدددددرج تحددددت ىددددذه الييكمددددة األقدددددام السختمفددددة )عددددداف، 

أحدددد األركدددان اليامدددة وأن إدارة السدددؾارد البذدددرية  (.2010
فددي مشغؾمددة التربيددة فتشفيددذ الدياسددة التعميسيددة يحتدداج إلددى 

قدددددؾى بذدددددرية فعالدددددة تعسدددددل عمدددددى تحدددددديشيا، ويدددددديؼ فدددددي 
تذددددخيص واقدددددع العسميددددة التعميسيدددددة التعمسيددددة، مدددددؽ حيددددد  
السدددخالت والسخرجددات والعسميددات، وتعسددل عمددى تحددديشو 
وتظدددؾيره بسدددا يتشاسدددب مدددع متظمبدددات السجتسدددع، لمشيدددؾض 

دتؾى العسميدة التعميسيدة التعمسيدة مدؽ الشداحيتيؽ ا داريدة بس
والفشيدددة، وبسدددا يدددتالءم والتظدددؾرات الحديثدددة فدددي السجددداالت 

  (.2014التربؾية، وفق األىداف السرسؾمة ليا )خميل، 
االنذدددظة السيسدددة فدددي إدارة السدددؾارد البذدددرية مدددؽ تعدددد     

الؾعدائف السشغسات التعميسية السعاصرة وىي مدتقمة عؽ 
رتباطيددددا الؾثيددددق بالعشرددددر البذددددري ال ،ا داريددددة األخددددرى 

والددددددددددددددددددذي يعددددددددددددددددددد أىددددددددددددددددددؼ السدددددددددددددددددددخالت فددددددددددددددددددي ىددددددددددددددددددذه 
 . (Mcevoy,2007)السشغسات

لمعددددامميؽ تحقيددددق مبدددددأ الرضددددا الددددؾعيفي ويعددددد 
ة، مدددددؽ أجددددددل ضدددددسان نجددددداح السشغسددددددات ضدددددرورة حتسيددددد

فددي عددل وجددؾد التظددؾر التعميسيددة السعاصددرة، واسددتسراريتيا 
عمدددى تددددريب فدددي كثيدددر مدددؽ الشدددؾاحي، وىدددذا حدددتؼ الددددريع 
بسددددا يشرددددب فددددي  يؼوتظددددؾير ميددددارات يؼوتسكيددددشالعددددامميؽ 

إن لرضدددددا االفدددددراد  (.2011مردددددمحة العسدددددل )بيشددددددي، 
تيدا مقياسا لفاعمية السؤسددة وإنتاجي يعدماىسية كبيره وىؾ 

لددذلػ عشدددما يكددؾن الرضددا الددؾعيفي عددال بالسشغسددة يددؤدي 
ق السزيدد مددؽ االنتسداء داخددل إلدى السزيدد مددؽ العظداء ويخمدد

كسدددددددا ان العامدددددددل يذدددددددعر باالرتيددددددداح لتمبيدددددددة ، السشغسدددددددة 
 ،احتياجاتو واشباع رمباتو مؽ زيادة فدي الحدؾافز واالجدؾر

مدددددشخفض بالتدددددالي تقدددددل  وعشددددددما يكدددددؾن الرضدددددا الدددددؾعيفي
ن السؤسددددة ال أن العامدددل يذدددعر با حبددداط و ألا نتاجيدددة 

يددد مددؽ التغييددب يزددا إلددى السز أتمبددي لددو احتياجاتددو فيددؤدي 
 ,Palmer)عؽ العسل والتددرب وعددم اسدتقرار السشغسدة 

2006). 
ومددؽ خددالل تمددػ التظددؾرات التددي شدديدىا الشغددام 
التعميسددي فددي سددمظشة ُعسددان فددي جسيددع مجاالتددو التربؾيددة 
والتعميسيددة، بدددأت الشغددرة الذددسؾلية لددؾزارة التربيددة والتعمدديؼ 

رية فددي إعددداد مسثمددة بالسديريددة العامددة لتشسيددة السددؾارد البذدد
وتشفيددذ وتقيدديؼ خظظيددا التأىيميددة والتدريبيددة لكافددة مشتدددبييا 
بسا يتشامؼ مع التظؾرات التربؾية والتعميسيدة، حيد  تددعى 
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وزارة التربية والتعميؼ إلى تظؾير الكؾادر واالرتقاء بيؼ مؽ 
خالل تبشييا لمعديد مؽ البرامج التدريبية والتأىيمية والعسل 

ؽ السذداريع والبدرامج التدريبيدة الراميدة عمى تشفيدذ العديدد مد
إلدددى تحقيددددق إيجدددداد الكددددادر البذددددري الددددذي يتستددددع بددددالخبرة 

 والكفاءة والسيارة في اداء أعسالو.
    الجراسات الدابقة:

مؽ خالل مراجعة الدراسات الدابقة عثر عمى بعض     
الدراسدددددات العربيدددددة واألجشبيدددددة التدددددي تشددددددرج الدراسدددددة فدددددي 

يمددي اسددتعراض لمدراسددات األكثددر قربددًا أو إطارىددا ، وفيسددا 
 صمة بسؾضؾع الدراسة الحالية:

درجدددددة  تعدددددرف  (2016عيددددددى ) يبشددددد ىددددددفت دراسدددددة  
فاعميدددددة إدارة السدددددؾارد البذدددددرية فدددددي الجامعدددددات االردنيددددددة 
الرسدددددسية وعالقتيدددددا بالرضدددددا الدددددؾعيفي مدددددؽ وجيدددددة نغدددددر 
العددددامميؽ فييددددا وتقددددديؼ تؾصدددديات مقترحددددة، تكؾنددددت عيشددددة 

( مدؽ العدامميؽ فدي الجامعدات االردنيدة 696) الدراسة مؽ
 الرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسية 
)جامعددة اليرمددؾك، الجامعددة األردنيددة، جامعددة الحددديؽ بددؽ 

( عزدددؾ ىيتدددة تددددريس تدددؼ اختيدددارىؼ 463طدددالل، مدددشيؼ )
( إداري تددددؼ اختيددددارىؼ بظريقددددة 233بالعذددددؾائية الظبقيددددة )

الحرددددر الذددددامل. ولتحقيددددق أىددددداف الدراسددددة تددددؼ تظددددؾير 
( فقدددرة تستعدددت بددددالالت صددددق 45اسدددتبانة مكؾندددة مدددؽ )

وثبدددات مقبدددؾليؽ أعيدددرت نتدددائج الدراسدددة أن درجدددة فاعميدددة 
إدارة السدددددؾارد البذدددددرية وعالقتيدددددا بالرضدددددا الدددددؾعيفي فدددددي 
الجامعدددددات األردنيدددددة الرسدددددسية جددددداءت بدرجدددددة متؾسدددددظة، 
ودلددت عمددى عدددم وجددؾد فددروق ذات إحرددائية فددي درجددة 

تقظاب فاعميددددة إدارة السددددؾارد البذددددرية عمددددى مجددددالي االسدددد
والتظدددؾير تعدددزى لستغيدددر الخبدددرة ومرددددر الذددديادة، بيشسدددا 
جدداءت الفددروق دالدددة احرددائيا عمددى مجدددال الحفددا  عمدددى 
السدددددؾارد البذدددددري لستغيدددددر مرددددددر الذددددديادة لردددددال  بمدددددد 

( سددشؾات ف 10عربددي، ومتغيددر سددشؾات الخبددرة لرددال  )
أكثدددر، وأشدددارت الشتدددائج إلدددى أن ىشددداك فدددروق ذات داللدددة 

عددة العسدل فددي السجداالت الددثالث ث إحردائية لستغيدر طبي
لرال  عزؾ ىيتة تدريس، كسا بيشت الشتدائج عددم وجدؾد 
فدددروق ذات داللدددة إحردددائية فدددي درجدددة الرضدددا الدددؾعيفي 

عمددى مجددالي عددروف العسددل والعالقددة مددع الددزمالء تعددزى 
لستغيدددددر مرددددددر الذددددديادة، بيشسدددددا جددددداءت الفدددددروق دالددددددة 
ر احردددائيا عمدددى مجدددال األجدددؾر والحدددؾافز لستغيدددر مردددد

الذدددديادة لرددددال  بمددددد عربددددي، ووجددددؾد فددددروق ذات داللددددة 
إحردددائية عمدددى السجددداالت الدددثالث تعدددزى لستغيدددر طبيعدددة 
العسددل لرددال  عزددؾ ىيتددة التدددريس، أمددا لستغيددر سددشؾات 
الخبدددرة فجددداءت الفدددروق ميدددر دالدددة إحردددائيا عمدددى مجدددال 
األجؾر والحؾافز، بيشسا جداءت دالدة عمدى مجدالي عدروف 

( فدددأكثر. كسدددا 10الء لردددال  )العسدددل والعالقدددة مدددع الدددزم
أعيرت الشتائج وجؾد عالقة ارتباطيو ايجابية بيؽ مدتؾى 

 .لبذرية ودرجة الرضا الؾعيفيافاعمية إدارة السؾارد 
( دراسددة فددي كشدددا Strebler,2007كسددا أجددرى سددتاربمر )

ىدفت ىذه الدراسدة إلدى الكذدف عدؽ مددى تدأثير مسارسدة 
ات السرتبظددددة بيددددا تخظدددديط السددددؾارد البذددددرية واالسددددتراتيجي

عمددى إدارة العددامميؽ فددي الجامعددات التقشيددة الكشديددة  حيدد  
( فدردا مدؽ راسداء اقددام 216تكؾندت عيشدة الدراسدة مدؽ )

( جامعدات كشديدة 6ونؾاب ومديرو االقدام بالجامعة مدؽ )
تقشيددو، تددؼ اسددتخدام اسددمؾب السددد  باالسددتبانة حيدد  بيشددت 

تخظدددديط الدراسددددة أن الجامعددددات الكشديددددة عسؾمددددا تسددددارس 
السدددددؾارد البذدددددرية وادارتيدددددا بشددددددبة مشخفزدددددو، خاصدددددو ان 
عسمية التظبيق ال تعتسدد عمدى أسدس واضدحو وانسدا تدرتبط 
بحاجة الجامعة لالستقظاب والتعييؽ وعددم وجدؾد تخظديط 

 استراتيجي واض  أو مكتؾب لدى معغؼ الجامعات.
 نسؾذج إلى بشاء بدراسة ىدفت ( 2015لذكؾ)وقامت 
التربية  وزارة في العامميؽ كفاءة أداء لتظؾير مقترح
 مجتسع وتكّؾن  الشغؼ؛ لشغرية وفقاً  بدمظشة ُعسان والتعميؼ

 مؽ الؾزارة العامميؽ في ا دارييؽ جسيع مؽ األطروحة
 الدراسي لمعام التعميسية والسحافغات الؾزارة عام ديؾان
 عام؛ مدير :الؾعيفية مؽ السدسياتم، 2014/2015
 ومدير مدير؛ ونائب دائرة؛ ومدير مداعد؛ عام ومدير
 إداريًا، أما (1824عددىؼ) البالغ قدؼ؛ ورئيس مدرسة؛
ما ندبتو  أي إداريا؛ (426مؽ ) فتكؾنت الدراسة؛ عيشة
 بالظريقة اختيارىؼ الدارسة، تؼ مجتسع ( مؽ% 23.3)

 ا داري  األداء مقياس بشاء وتؼّ  كسا العذؾائية. الظبقية
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احتؾى  الباحثة، إذ قبل مؽ الؾزارة في العامميؽ ل دارييؽ
( كفاية أو ميارة أو 75) الشيائية، عمى صؾرتو في

 عشاصر لمشغام، وفقاً  خسدة عمى تؾزعت إدارية؛ مسارسة
 والشتاجات؛ والعسميات؛ السدخالت؛ :الشغؼ، ىي لشغرية

 كفاية عذرة خسس بؾاقع والتغذية الراجعة؛ والسخرجات؛
 :ىي أبعاد خسدة عشرر كل وتزسؽ عشرر لكل

 العالقات؛ وشبكية والؾعيفية؛ التشامسية؛ واليرمية؛
 .العشرر ضسؽ ُبعد لكل كفايات ثالث بؾاقع والتسكيؽ؛

فقراتيا،  األداة وثباتيا، وفاعمية صدق مؽ التحّقق وبعد
 فروق  داللة األطروحة، وفحص عيشة عمى تظبيقيا جرى 

 ىذه لستغيرات تبعا التدريبية لمحاجات السمحؾعة
 والسدسى والخبرة؛ األكاديسي؛ السؤىل :األطروحة
 .العسل ومقر الؾعيفي؛
أداة  ىدفت إلى تظؾيردراسة ( 2012الجرايدة )واجرى 

البذرية  السؾاردفاعمية إدارة  درجة  سلقيا مؽ مؾضؾعية
 صدقيا مؽ العام باألردن، والتحقق التعميؼ مؤسدات في

 السقياسزسؽ ت السؤسدات، وقد ىذه في تظبيقيا وقابمية
 معايير تدتؾفي معيارا( 70) الشيائي صؾرتو في

 االستبانة تؼ رئيديو في أبعاد (9) الردق، وتغظي
شؤون جسيع راساء أقدام  عمى السقياس تظبيق

 األردن في والتعميؼ التربية مديريات في السؾعفيؽ
األقدام  ىذه السختريؽ في والسؾعفيؽ( 35) وعددىؼ
 وقد، م2008/2009 الدراسي ، لمعام(100) وعددىؼ
حي  بمغ ومؾعًفا( رئيس قدؼ 135)ا جسالي عددىؼ بمغ

 .  92معامل الثبات 
( ىددددفت إلدددى التعدددرف عمدددى 2012أمدددا دراسدددة العسدددؾش)

درجددة فاعميددة إدارة السددؾارد البذددرية فددي جامعددة  ل البيددت 
مددددؽ وجيددددة نغددددر السددددؾعفيؽ فييددددا، حيدددد  تكؾنددددت عيشددددة 

تددؼ ترددسيؼ اسددتبانة  ( مؾعفددا ومؾعفددة،118البحدد  مددؽ )
لغرض تحقيق أىداف البح  تكؾنت مدؽ خسددة مجداالت 
ىي: تخظيط السدؾارد البذدرية، التؾعيدف، التددريب، تشسيدة 
السدددؾارد البذدددرية تقيددديؼ األداء مجدددال الحدددؾافز والسكافتدددات 
والتعؾيزددات. وقددد أعيددرت الشتددائج بددأن تقدددير السددؾعفيؽ 

لبذدرية جداءت في جامعة  ل البيدت لفعاليدة إدارة السدؾارد ا

متؾسدددددظة وعمدددددى السجددددداالت الخسددددددة كسدددددا جددددداء ترتيدددددب 
السجددداالت عمدددى الشحدددؾ التدددالي: مجدددال التخظددديط لمسدددؾارد 
البذددرية السرتبددة األولددى ثددؼ مجددال التدددريب وتشسيددة السددؾارد 
البذدددددددرية، وجددددددداء فدددددددي السرتبدددددددة الثالثدددددددة مجدددددددال الحدددددددؾافز 
والسكافتددددددددات والتعؾيزددددددددات، وبالسرتبددددددددة الرابعددددددددة مجددددددددال 

وأخيددددددرا مجددددددال تقيدددددديؼ األداء لمسددددددؾعفيؽ، وأن  التؾعيددددددف،
ىشالدددػ فروقدددا ذات داللدددو احردددائية فدددي مجدددالت فاعميدددة 
إدارة السؾارد البذرية في جامعدة أىدل البيدت تعدزى لتفاعدل 
 متغيدددددر الجدددددشس مدددددع الخبدددددرة حيددددد  بمغدددددت قيسدددددة ويمكدددددس

( وىددي 489 2وكانددت قيسددة ف السشدداعرة ليددا ) (988 0)
 ذات داللة احرائية.

فاعميددددة معرفددددة (، 2011دراسددددة السذدددداقبة ) وىدددددفت     
ادارة السدددددؾارد البذدددددرية وعالقتيدددددا بددددداألداء الدددددؾعيفي لددددددى 
العدددددامميؽ االداريددددديؽ فدددددي الجامعدددددات األردنيدددددة الحكؾميدددددة 
لمتعددرف عمددى درجددة ارتبدداط فاعميددة ادارة السددؾارد البذددرية 
ومدددددددى العالقددددددة بيشيددددددا وبدددددديؽ األداء الددددددؾعيفي لمعددددددامميؽ 

ات، وىددل ىشدداك عالقددة بدديؽ فاعميددة ا داريدديؽ فددي الجامعدد
ادارة السدددؾارد البذدددرية ومددددتؾى األداء الدددؾعيفي لمعددداممييؽ 
االداريدديؽ فددي الجامعددات الحكؾميددة، ولتحقيددق اليدددف مددؽ 
الدراسدددة قامدددت الباحثدددة بعسدددل اسدددتبيانيؽ، األولدددى تكذدددف 
درجدددددددة فاعميدددددددة إدارة السدددددددؾارد البذدددددددرية فدددددددي الجامعدددددددات 

ت مشيدددددا )االختيدددددار مجددددداال 4الحكؾميدددددة واشدددددتسمت عمدددددى 
والتعييؽ، التدريب، تقييؼ األداء، السكافآت، والتعؾيزدات( 

مجددددداالت وىدددددي  6أمدددددا االسدددددتبانة الثانيدددددة تؾزعدددددت عمدددددى 
)التخظددديط، والتؾجيدددو واتخددداذ القدددرارات، التشغددديؼ، الرقابدددة، 

، وأشدددارت الشتدددائج الددى عددددم وجدددؾد فدددروق ذات االترددال(
ثدددر الشدددؾع داللدددو إحردددائية عشدددد مددددتؾى الداللدددة تعدددزى أل

والسؤىددل العمسددي وسدشؾات الخبددرة ، وأنددو يؾجددد  ةاالجتساعيد
عالقة ارتباطية إيجابية دالدة إحردائيا بديؽ كافدة مجداالت 
فاعميددددددة إدارة السدددددددؾارد البذددددددرية ومجددددددداالت درجدددددددة األداء 
الؾعيفي لمقادة االدارييؽ في الجامعات االردنية الحكؾمية 

األداء الدؾعيفي ، وان تقديرات أفراد العيشدة عمدى مجداالت 
لمقادة ا دارييؽ في الجامعات الحكؾمية مؽ وجية نغرىؼ 

 جاءت متؾسظة .
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 Rahimina andرحسيشا وشارب )كل مؽ أجرى كذلػ 
Sharp,2009 بدراسددة ىدددفت إلددى الكذددف عددؽ فاعميددة )

التخظددددددددديط االسدددددددددتراتيجي  دارة السدددددددددؾارد البذدددددددددرية فدددددددددي 
( 30مدؽ ) الجامعات ا يرانية، تكؾندت عيشدو ىدذه الدراسدة

عسيددد كميددة ورئدديس قدددؼ تددؼ اختيددارىؼ مددؽ جامعددة طيددران 
( انددداث تراوحدددت خدمدددة افدددراد العيشدددة 12الحكؾميدددة مدددشيؼ )

( سدددشة بدددشفس الجامعدددة واسدددتخدم الباحددد  اسدددمؾب 9-18)
السقابمدة تزددسشت اسددتمة حددؾل اىسيددة ادارة السددؾارد البذددرية 
والتخظيط االستراتيجي ليا واشدارت الشتدائج بالدراسدة عددم 
وضددؾح مسارسددات إدارة السددؾارد البذددرية بدددبب عدددم تددؾفر 
خظدددددة مكتؾبدددددو، تسدددددارس إدارة السدددددؾارد البذدددددرية عسميدددددات 
التشسيدددددة السيشيدددددة واالسدددددتقظاب بدرجدددددة متؾسدددددظة واعدددددداد 
جداول األجؾر بدرجة مرتفعة، اال انيا ال تسدارس التعيديؽ 

 بدبب السركزية.
( دراسددددة فددددي نيجيريدددددا Adeymei,2008أجددددرى أدمددددي )

ت ىدددددذه الدراسدددددة عدددددؽ الكذدددددف اثدددددر االسدددددتراتيجيات ىددددددف
االدارية عمى ا دارة الفعالة لمسدؾارد البذدرية فدي السددارس 
الحؾميددة فددي واليددة أندددو الشيجيريددة، تكؾنددت عيشددة الدراسددة 

( كددددددددددددادرا اداريددددددددددددا فددددددددددددي 438( معمسددددددددددددا و)782مددددددددددددؽ )
(مدرسة ثانؾيو فدي الؾاليدة، وتدؼ اعدداد اسدتبانة ليدذه 225)

ه الدراسدددددة إلدددددى ان مددددددتؾى ادارة الدراسدددددة وخمردددددت ىدددددذ
السدددؾارد البذدددرية مدددؽ قبدددل السدددديريؽ كدددان متددددنيا حيددد  لدددؼ 
تغيدددددر فدددددروق ذات داللدددددو إحردددددائية بددددديؽ إدارة الكدددددؾادر 
التدريدددددية وإدارة الكددددؾادر ا داريددددة، كسددددا بيشددددت ايزددددا أن 
إدارة السدددؾارد البذدددرية فدددي قدددرى الؾاليدددة كدددان أفزدددل مدددؽ 

 حجؼ تمػ السدارس.السدارس داخل السديشة بدبب صغر 
( ىددددددفت Roknazzaman,2007روكشدددددزميؽ ) أجدددددرى و 

لمكذدددددف عدددددؽ فاعميدددددة إدارة السدددددؾارد البذدددددرية فدددددي اربعدددددة 
جامعددات حكؾميددة فددي بددشجالديش وجامعددو خاصددو واحددده 

( مدددددددير ونائددددددب فددددددي 15تكؾنددددددت عيشددددددة الدراسددددددة مددددددؽ )
مؾعفدددددا فدددددي  (50السكتبدددددات بسختمدددددف الجامعدددددات و)
يؽ لغددددددرض الدراسددددددة، الجامعددددددات وتددددددؼ اسددددددتخدام اسددددددتبانت

تؾصددددمت نتددددائج ىددددذه الدراسددددة إلددددى انخفدددداض جددددؾدة ادارة 
السدددؾارد البذدددرية فدددي جسيدددع أبعددداد الدراسدددة فدددي جامعدددات 

بددشجالديش ووجددؾد نقددص كبيددر فددي السددؾارد السؤىددل وذلددػ 
يعؾد عدم االىتسام بجانب التعييؽ والتشسية السيشية، تددني 

واسدتخدام الرواتب لمسؾعفيؽ وعدم الحاقيؼ بددورات ميشيدو 
   وسائل محاسبة قديسة.

( بدراسددددة حيدددد  ىدددددفت Mcevoy,2007وقددددام مكددددؾفي )
إلى الكذف عؽ أداء ادارة السؾارد البذدرية فدي الجامعدات 
األمريكيددة التددي تتبشدددى اسددتراتيجيات إدارة الجددؾدة الذددداممة 
اثددددر العامددددل الستدددددخل )التدددددريب، التحفيددددز( التددددي تعظددددى 

 2101عيشدة الدراسددة مددؽ لألفدراد والجامعددات وقدد تكؾنددت 
جامعو أمريكيدة فدي واليدة  11مؾعفا ومؾعفة يعسمؾن في 

تكددداس، وتددؼ تؾزيددع االسددتبانة عمددييؼ فددي مجددالت القيددادة 
واالسدددتقظاب والتددددريب والحدددؾافز والتخظددديط االسدددتراتيجي 
وقددد بيشددت نتددائج الدراسددة بددأن ىشالددػ عالقددة ايجابيددة بدديؽ 

لجامعددات وايزددا بعددض مسارسددات السددؾارد البذددرية إزداء ا
ان التددددريب والتعؾيزدددات ليسدددا أثدددر ايجدددابي واضددد  فدددي 

 ادارة الجؾدة الذاممة في الجامعات األمريكية.
ىددددفت إلدددى الكذدددف عدددؽ بدراسدددة ( 2006) ةالحؾيمدددوقددام 

تقديرات القادة التربؾييؽ في وزارة التربية في دولة الكؾيت 
ىددفت لدرجة فاعمية إدارة السؾارد البذدرية فدي الدؾزارة كسدا 

ايزددا إلددى الكذددف عددؽ االختالفددات بدديؽ تقددديرات األفددراد 
لمعيشددددددو بدددددداختالف السركددددددز الددددددؾعيفي، والعسددددددر والخبددددددرة، 

عسددددل الباحدددد  عمددددى تظبيددددق  والسؤىددددل العمسددددي والجددددشس.
( فقددددره، مؾزعددددو 73البحددد  بترددددسيؼ إسددددبانو تكؾندددت مددددؽ)

عمدددى سدددبعة مجددداالت بعدددد التحقدددق مدددؽ صددددقيا وثباتيدددا، 
تربؾيددة فددي دولددة الكؾيددت، والبددا  وطبقددت عمددى القيددادات ال

  ( وعيدددددرت الشتدددددائج عمدددددى الشحدددددؾ التدددددالي:208عدددددددىؼ )
درجدددددة الفعاليدددددة الكميدددددة  دارة السدددددؾارد البذدددددرية فدددددي وزارة 
التربيددددة بدولددددة الكؾيددددت كانددددت ضددددسؽ درجددددة )متؾسددددظة(، 

حردددل مجددال تقدددؾيؼ  (.210 3بستؾسددط حددددابي مقددداره )
ير وتشسيدددة االداء عمدددى الدرجدددة األعمدددى، يميدددو مجدددال تظدددؾ 

السدددؾارد البذدددرية، ثدددؼ مجدددال تخظددديط السدددؾارد البذدددرية، ثدددؼ 
مجددددال التذددددريعات ذات العالقددددة بددددبدارة السددددؾارد البذددددرية 
ومجددددددال االسددددددتقظاب واالختيددددددار والتعيدددددديؽ، يميددددددو مجددددددال 
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االىدددددددداف والدياسددددددددات واالسدددددددتراتيجيات واخيددددددددرا مجددددددددال 
 الرواتب والحؾافز السادية والسعشؾية.

 Bjorkmanن وبافمؾسدددكي )أجدددرى كدددل مدددؽ بجؾركسدددا
&pavloskays, 2000 دراسددة ىدددفت إلددى استقردداء )

مددددددى تدددددأثير مسارسدددددات إدارة السدددددؾارد البذدددددرية فدددددي أداء 
( مؤسددو مدرب 101السؤسدة، وقد تؼ جسع البيدان مدؽ )

روسدديا، وقددد تددؼ تظددؾير نسددؾذج يتزددسؽ مخرجددات السددؾارد 
، البذددرية مثددل )الحددؾافز، التدددريب، والتظددؾير، والسيددارات(
وقد تؾصمت الدراسة إلى أن التدريب والرواتب العالية ليا 
عالقددة ايجابيددو بحددؾافز واداء السددديريؽ، وأن وجددؾد األمددان 
الددؾعيفي كددان مؤشددرا قؾيددا عمددى األداء الفعددال لمسدددؾعفيؽ 
في السشاصب ا دارية، ووجؾد عالقة إيجابيو مباشره بديؽ 

ؽ أداء الترقية التي تعتسد عمى كفاءة الذخص وقدرتو وبدي
السؤسدددة بذددكل عددام، كسددا أن ىشدداك عالقددة إيجابيددو بدديؽ 

 مخرجات السؾارد البذرية واألداء العام لمسؤسدة.
ويتز  لشا مؽ خالل استعراض الدراسات الدابقة ما        
 يأتي: 

استخدمت مالبية الدراسات الدابقة السشيج الؾصفي وذلػ  –
ت االستبانة لسشاسبة ىذا الشؾع مؽ الدراسات ، كسا استخدم

 كأداة لجسع البيانات التي تتعمق بالدراسة . 
ندرة الدراسات التي تشاولت بالتحميل فاعمية إدارة السؾارد  -

البذرية بؾزارة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان وعالقتيا بالرضا 
الؾعيفي لمعامميؽ فييا والتي تسارس انذظة ميسة ومؤثرة في 

 كبيرة مؽ العامميؽ فييا .حياة السجتسع و تزؼ أعدادًا 
استفادت ىذه الدراسة مؽ الدراسات الدابقة ببثراء البعد  -

الشغري والعسمي الستزسؽ خالليا ، في بشاء االستبانة 
الخاصة بالدراسة ، مسا أسيؼ في نزؾج أداة الدراسة 
وشسؾليا وصدقيا ، كسا تؼ أيزا االستفادة مؽ نتائجيا 

سة ومعرفة التؾافق أو االختالف بسقارنتيا مع نتائج ىذه الدرا
 بيشيا.
تسيزت ىذه  -اختمفت ىذه الدراسة عؽ الدراسات الدابقة  -

الدراسة عؽ الدراسات الدابقة : في كؾنيا تعتبر دراسة 
نغسية لفاعمية إدارة السؾارد البذرية بؾزارة التربية وصفية 

والتعميؼ بدمظشة ُعسان وعالقتيا بالرضا الؾعيفي لمعامميؽ 
 افيي

 :وأسئمتها مذكمة الجراسة
وزارة عمدددددى الدددددرمؼ مدددددؽ ا ىتسدددددام الدددددذي تؾليدددددو 

االداريددة السشغؾمددة عمددى نجدداح التربيددة فددي سددمظشة ُعسددان 
العديدددد مدددؽ الخظدددط  فدددي وزارة التربيدددة والتعمددديؼ مدددؽ وضدددع

والدياسدددددات والتذددددددريعات لزددددددسان أفزددددددل مدددددددتؾى مددددددؽ 
( أكدددددددددت عمددددددددى 2010، إال أن دراسددددددددة الدددددددددعدية)االداء

تددددريب وتشسيدددة السدددؾارد البذدددرية السؾجدددؾدة بدددؾزارة ضدددرورة 
التربيددة والتعمدديؼ، ووضددع بعددض التؾصدديات لتدددعيؼ الددراى 
السددددتقبمية لمتددددريب التربدددؾي بسدددا يددددتجيب مدددع متظمبدددات 
تشسيددة السدددؾارد البذدددرية فدددي ضدددؾء التحدددديات والسددددتجدات 

كدددددددذلػ أعيدددددددرت نتدددددددائج دراسدددددددة  التكشمؾجيدددددددة السعاصدددددددره.
ة تظبيددددددددق مراحدددددددل عسميددددددددة إن درجددددددد( 2009الحؾسدددددددشي)
مددؽ بسددا فييددا إدارة السددؾارد البذددرية سددتراتيجي  التخظدديط ا

قبددددل القددددادة ا داريدددديؽ فددددي وزارة التربيددددة والتعمدددديؼ بدددددمظشة 
كذلػ تدأتي ىدذه الدراسدة إسدتجابة  ، ُعسان كانت متؾسظة

 والتي أكدت عمى أىسيدة ( 2015الجداسي)لشتيجة دراسة 
امميؽ فددي وزارة التربيدددو التحفيددز فددي رفددع مددددتؾى أداء العدد

ت ىددددذه الدراسددددة مددددؽ ىشددددا جدددداء. والتعمدددديؼ بدددددمظشة ُعسددددان
درجددة فاعميددة إدارة السددؾارد البذددرية بددؾزارة التربيددة لسعرفددة 

والتعميؼ بددمظشة ُعسدان وقيداس عالقاتيدا بالرضدا الدؾعيفي 
 مؽ خالل االجابة عؽ االستمة اآلتية:  لمعامميؽ فييا.

مدددا درجدددة فاعميدددة إدارة السدددؾارد البذدددرية فدددي وزارة . 1
ددددمظشة ُعسدددان مدددؽ وجيدددة نغدددر بالتربيدددة والتعمددديؼ 

 الدراسة؟افراد 
ىل تؾجد فروق ذات داللو إحرائية عشدد مددتؾى . 2

 0.05  لفاعميدددة إدارة السدددؾارد البذدددرية فدددي
ددددددمظشة ُعسدددددان بدددددبختالف بوزارة التربيدددددة والتعمددددديؼ 

متغيدددددرات، السؤىدددددل العمسدددددي، الشدددددؾع ا جتسددددداعي، 
 سشؾات الخبرة، السدسى الؾعيفي؟

وزارة فدي مدا درجدة الرضدا الدؾعيفي لددى العدامميؽ . 3
 ؟بدمظشة عسان التربيو والتعميؼ
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ىل تؾجد عالقدة إرتباطيدو بديؽ درجدة فاعميدة إدارة . 4
السددددؾارد البذددددرية بددددؾزارة التربيددددة والتعمدددديؼ بدددددمظشة 

 ا بالرضا الؾعيفي لمعامميؽ فييا؟ُعسان وعالقتي
ىدفت الدراسة الى تحقيق االىداف  أهجاف الجراسة:

 االتية: 
معرفة درجة فاعمية إدارة السؾارد البذرية في وزارة . 1

 دمظشة ُعسان؟بالتربية والتعميؼ 
التعدددددرف عمدددددى الفدددددروق بددددديؽ درجدددددة فاعميدددددة إدارة . 2

دددمظشة بالسددؾارد البذددرية فددي وزارة التربيددة والتعمدديؼ 
ُعسددان بددبختالف متغيددرات، السؤىددل العمسددي، الشددؾع 
 ا جتساعي، سشؾات الخبرة، السدسى الؾعيفي؟

معرفددددددة العالقددددددة ا رتباطيددددددة درجددددددة فاعميددددددة إدارة . 3
دددمظشة بالسددؾارد البذددرية فددي وزارة التربيددة والتعمدديؼ 

 والرضا الؾعيفي لمعامميؽ فييا.ُعسان 
بالجؾاندددددب  تدددددرتبط أىسيدددددة الدراسدددددة أهميةةةةةة الجراسةةةةةة:

 التاليو:
إدارة السدؾاد  أىسية تظبيدق أداة قيداس درجدة فاعميدة. 1

البذريو في وزارة التربيو والتعميؼ والتي ستديؼ في 
تحديددد رايددة مدددتقبمية لعسددل إدارة السددؾارد البذددريو 

 بالسديريات.
العددامميؽ بددؾزارة التربيددو والتعمدديؼ  الدراسددة ىددذهتفيددد . 2

فيسيدددددددؼ  والدددددددذي سدددددددؾف يدددددددداعدىؼ فدددددددي تحدددددددديؽ
لمسشغسة وإسدتيعابيؼ لددورىؼ فييدا، ويدداعد األفدراد 
فدددي تحدددديؽ قددددراتيؼ وحدددل مذددداكميؼ فدددي العسدددل، 

 ويظؾر الدافعية لألداء.
أىسيددة معرفددة تقددديرات أفددراد عيشددة الدراسددة لدرجددة . 3

فاعميددددة إدارة السددددؾارد البذددددريو بؾعائفيددددا السختمفددددو 
 فدددي وزارة التربيدددو والتعمددديؼ بددددمظشة ُعسدددان ويعتبدددر
 ذلددددددػ مؤشددددددرا حيؾيددددددا عمددددددى كفدددددداءة ىددددددذه ا داره،
ومؾضددددؾعاتيا، وعدددددالتيا، وقدددددرتيا عمددددى تحقيددددق 

 ىداف ومدى تحقيقيا لمرضا الؾعيفي.األ
مددؽ الستؾقددع أن يدددتفيد مددؽ ىددذه الدراسددة الفتددات  -4

التاليددددة: مدددددراء العسددددؾم ونددددؾابيؼ، ومدددددراء الدددددوائؾ 

وندددددددؾابيؼ، ورواسددددددداء االقددددددددام فدددددددي وزارة التربيدددددددة 
 يؼ، والباحثيؽ التربؾييؽ.والتعم

تزسشت الدراسة السرظمحات  مرطمحات الجراسة:
 التالية:

القدددرة عمدددى تحقيدددق االىددداف السرسدددؾمة باقدددل  الفاعميةةةة:
  (.2011)بيشدي، وقت وجيد وكمفة 

عددائف متكاممددة مددؽ الؾ  مجسؾعددة  :إدارة المةةهارد البذةةرية
تتعمددق بترددريو شددؤون السددؾارد التددي رامج والبددنذددظة األو 

فددي السشغسددة، وترمددي إلددى تحقيددق أىددداف األفددراد ة البذددري
والتشغددددديؼ والسجتسدددددع، وتذدددددسل ىدددددذه الؾعدددددائف واالنذدددددظة 
والبدددددرامج ووضددددددع إسدددددتراتيجيو لمسددددددؾارد البذدددددريو وتحميددددددل 
الؾعددددائف فددددي التشغدددديؼ، وتخظدددديط السددددؾارد البذددددرية فيددددو، 
وتزويده بالسؾارد البذريو السظمؾبو كسا ونؾعا، وتقيديؼ أداء 

ؽ في التشغيؼ، وتددريبيؼ وتشسيدتيؼ، وتحديدد رواتدبيؼ العاممي
ومعالجدة  وأجؾرىؼ ومزاياىؼ ا ضافيو، وحفدزىؼ وتشذديظيؼ

مذكالتيؼ لتشديق أىدافيؼ وحاجات التشغيؼ الذيؽ يعسمؾن 
فيدددو، كدددل ذلدددػ ضدددسؽ سدددياق تشغيسدددي ومجتسعدددي معددديؽ  

وتعدرف  (.  Murray ,2004؛2010، الردبا و  درة)
السدددددددؾعفيؽ وتحفيدددددددزىؼ لمعسدددددددل  كيفيدددددددة تؾجيدددددددةب :اإجرائيةةةةةةة

لمحرددؾل عمددى أعمددى مدددتؾى مددؽ الكفدداءه وزيددادة فاعميددة 
ا نتددداج وميدددارات السدددؾعفيؽ، والتدددي تقدددؾم عمدددى التخظددديط 
والتشغدددددديؼ والقيددددددادة الفاعمددددددو والتأكيددددددد عمددددددى العسددددددل بدددددديؽ 

والسؾعددف لتحقيددق األىددداف السرجددؾه مددؽ حيدد   ةالسؤسددد
بدددؾزارة  حفيدددز()التخظددديط والتددددريب والجدددؾدة وا بتكدددار والت

 التربية والتعميؼ في سمظشة عسان
تقبل الفدرد لظبيعدة وندؾع العسدل  درجة: الرضا الهظيفي   

 والعالقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات الرأسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديو واألفقيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
مجسؾعدددة مدددؽ : ىدددؾ اإجرائيةةةوتعدددرف  (.2011)بيشددددي، 

األحاسدديس ا يجابيددة التددي يذددعر بيددا السؾعددف فددي وزارة 
التربيدددددة والتعمددددديؼ بددددددمظشة عسدددددان اتجددددداه نفددددددة ووعيفتدددددو 

وتقدداس مددؽ خددالل اسددتجابات والسؤسدددة التددي يعسددل بيددا، 
ليدددددذا  انلدراسدددددة عمدددددى األداة التدددددي طؾرىدددددا الباحثددددداأفدددددراد 
          الغرض.

 لتالية:تزسشت الدراسة الحدود ا :حجود الجراسة
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درجددة  تقترددر الدراسددة قيدداسالحةةجود المهضةةهعية: . 1
وزارة التربيدو والتعمديؼ فدي فاعمية إدارة السؾارد البذدرية 

بدددددددمظشة ُعسددددددان مددددددؽ حيدددددد  )التخظدددددديط، التدددددددريب، 
الحددددددددؾافز، الجددددددددؾدة وا بتكددددددددار( وعالقتيددددددددا بالرضددددددددا 
 الؾعيفي لمعامميؽ فييا وفق الفقرات السحدده لذلػ.

أجريددددت ىددددذه الدراسددددة فددددي العددددام : الحةةةةجود الزمانيةةةةة. 2
 (.2018-2017الدراسي) 

أجريدددت ىدددذه الدراسدددة فدددي وزارة الحةةةجود المكانيةةةة :  -3
 التربية والتعميؼ بدمظشة عسان.

مددددؽ طبقددددت ىددددذه الدراسددددة عمددددى الحةةةةجود البذةةةةرية:  -4
مدراء دوائر وندؾابيؼ وراسداء األقددام فدي ميددان عدام 

 .وزارة التربية والتعميؼ 
 جراءاتالطريقة واال

الؾصفي السشيج ت الدراسة استخدم :منهج الجراسة
  .السشيج السشاسب ليذه الدراسةاالرتباطي باعتباره 

تكؾن مجتسع الدراسة مؽ جسيع مدراء  :مجتمع الجراسة
والتعميؼ الدوائر ونؾابيؼ وراساء األقدام بؾزارة التربية 

والبالغ  2018/2017بدمظشة ُعسان لعام 
 (.228)عددىؼ

الجراسة حدب متغيرات الجيمهغرافية لمجراسةمجتمع الجراسة (: تهزيع 1ججول )  

 الندبة المئهية العجد المدتهيات نهع المتغير

 الجشس
 72.8% 166 ذكر
 27.2% 62 أنثى
 100% 228 السجسؾع

 السؤىل الدراسي

 23.2% 53 دبمؾم
 46.9% 107 بكالؾريؾس
 27.6% 63 ماجدتير
 2.2% 5 دكتؾراه 
 100% 228 السجسؾع

 سشؾات الخبرة
سشؾات 7أقل مؽ   44 %19.3 

سشؾات فأكثر7  184 %80.7 
 100% 228 السجسؾع

   :أداة الجراسة

( فقرة 53الباحثان ببعداد استبانة تكؾنت مؽ )قام      
مجاالت رئيدة اعتسادًا عمى بعض  خسدةتشدرج تحت 

دراستي  الدراسات الدابقة التي تشاولت السؾضؾع ومشيا
  (. 2012، العسؾش،2016بشي عيدى،)

: لمتأكد مؽ صدق االستبانة  قام الباحثان  صجق األداة
ؼ عالقة بعرضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ لي

بسؾضؾع الدراسة مؽ اعزاء ىيتة التدريس  في 
الجامعات، ووزارة التربية والتعميؼ في سمظشة عسان، وبمغ 

وطمب مؽ السحكسيؽ إبداء  رائيؼ  ا( محكس15عددىؼ)
ومالحغاتيؼ عمى فقرات ا ستبانة مؽ اجل التاكد مؽ 
شسؾلية أداة الدراسة مؽ حي   صيامتيا المغؾية ومدى 

السجال الذي تشدرج تحتو، وإجراء التعديل ارتباطيا ب
بالحذف أو ا ضافة لمفقرات التي تحتاج إلى ذلػ، وبشاء 

راء ومالحغات السحكسيؽ ، عدلت بعض الفقرات،  عمى 
أو اعيدت صيامتيا لتتشاسب والسجال الذي وضعت مؽ 

( . 53اجمو ، واصبحت االستبانة برؾرتيا الشيائية  )
تفدير نتائجيسا الدمؼ الترشيفي وقد استخدم الباحثان في 
 الجدول االتي:وكسا ىؾ مؾض  في 
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 الدمم الترنيفي لتفدير نتائج الجراسة :2ججول 

 مدتهى الرضا المجى
 ضعيف 33 2إلى  1مؽ 
 متؾسط 67 3إلى  34 2مؽ 
 عالي 5إلى  68 3مؽ 

بعد التأكد مؽ صدق األداة وإجراء : ثبات أداة الجراسة
التعديالت عمييا، والستخراج دالالت صدق البشاء لألداة، 
استخرج الباح  معامالت الثبات ألبعاد القياس، 
ومعامالت ارتباط الفقرات مع السقياس ككل في عيشة 

( فرد مؽ مدراء دوائر 30استظالعية تكؾنت مؽ )
يؼ بدمظشة ُعسان السؾارد البذرية بؾزارة التربية والتعم

ونؾابيؼ وراساء األقدام، حي  تؼ تحميل فقرات االستبانة 
وحداب معامل ارتباط كل فقره مؽ الفقرات، إذ أن 
معامل االرتباط ىشا يسثل داللو لمردق بالشدبة لكل فقرة 
في صؾرة معامل ارتباط بيؽ كل فقرة وبيؽ السقياس التي 

 تشتسي اليو والجدول يؾض  ذلػ:

 (: معامالت الثبات كرونباخ ألفا لممجاالت والمقياس ككل3ججول )

 كرونباخ ألفا عجد الفقرات أبعاد المقياس
Cronbach's Alpha 

 939.9 7 مجال االستقظاب والتعيؽ

 939.9 8 مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز

 939.0 7 التخظيط لمسؾارد البذرية مجال

 939.0 7 مجال تدريب السؾارد البذرية

 .9 93499 

أن معامدل الثبدات فدي كدل  3جدول  يالحظ مؽ
مجددال مددؽ مجدداالت السقيدداس ىددي قدديؼ ذات درجددة عاليددة 
مددددؽ الثبددددات فددددي العمددددؾم االندددددانية  ومؤشددددرا عمددددى مدددددى 
االتداق الداخمي لسجاالت السقياس  وعميو اعتبرت جسيدع 

 السجاالت صالحة ألمراض الدراسة.
 متغيرات الجراسة 

 تزسشت الدراسة الستغيرات التالية:
 : )ذكر، أنثى(.تساعيالشؾع االج .1
السؤىل الدراسي: )دبمؾم، بكالؾريؾس،  .2

 ماجدتير، دكتؾراه(.
الؾعيفة: )مدير دائرة، نائب مدير دائرة، رئيس  .3

 قدؼ(.

 7سشؾات، أعمى مؽ  7سشؾات الخبرة )أقل مؽ  .4
 سشؾات(.

 المعالجة اإلحرائية 
البيانددددات باسدددتخدام برندددامج الرزمددددة  معالجدددةتدددؼ 
تدددددؼ اسدددددتخدام السعالجدددددات (، حيددددد  SPSSا حردددددائية )

 ا حرائية اآلتية:
 .الستؾسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية 
 كرونباخ( ومعامل )بيرسؾن( لحدداب  معامل )ألفا

 معامالت الثبات واالرتباط ألداة الدراسة.
 ()اختيدددار )ت (T-Test لتحديدددد داللدددة الفدددروق

لشددددددؾع السدددددددتجيب )ذكر/أنثددددددى(، مدددددددار التخددددددرج 
 شامل(.)رسالة/ امتحان 
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 ( تحميددل التبددايؽ األحدداديOne – Way – 
ANOVA لتحديددددد داللددددة الفددددروق فددددي متغيددددرات ) 

نددددؾع الؾعيفددددة )مدددددير دائددددرة، نائددددب مدددددير دائددددرة، 
 سددددشؾات فأقددددل، 7رئدددديس قدددددؼ(، سددددشؾات الخبددددرة )

 سشؾات فأكثر(. 7
 ومناقذتها ةةةةةةةةةةةةةةةةةج الجراسةةةةةةةةةةةةةةةنتائ
 بالدؤال األول، ونره: : النتائج المتعمقةأوالا 

"ما درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية  
 والتعميم في سمطنة ُعمان "؟

ول جابددددددة عددددددؽ ىددددددذا الدددددددؤال، تددددددؼ اسددددددتخراج  
الستؾسدددددظات الحددددددابية واالنحرافدددددات السعياريدددددة لتقدددددديرات 
عيشة الدراسة حؾل درجة فاعمية إدارة السؾارد البذدرية فدي 

يدددددة والتعمددددديؼ فدددددي سدددددمظشة ُعسدددددان حددددددب أبعددددداد وزارة الترب
 التددددداليوالجددددددول مقيددددداس فاعميدددددة إدارة السدددددؾارد البذدددددرية. 

 يؾض  ذلػ.
المهارد البذرية، مرتبة تنازليا حدب  (: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لتقجيرات العينة عمى مجاالت مقياس فاعمية إدارة4ججول)

 المتهسطات الحدابية
 درجة الفاعمية االنحراف المعياري  المتهسط الحدابي المجاالت الرقم الرتبة

 متؾسظة 0.56 3.0 مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز . 1
 متؾسظة 0.61 3.4 مجال االستقظاب والتعييؽ 1 .
 متؾسظة 0.59 3.3 مجال تدريب السؾارد البذرية 4 .
 متؾسظة 0.60 3.2 مجال التخظيط لمسؾارد البذرية . 4
 متؾسظة 0.49 3.3 السقياس ككل  

الستؾسددددددددددددظات الحدددددددددددددابية  4يبدددددددددددديؽ جدددددددددددددول  
واالنحرافات السعيارية لتقدديرات عيشدة الدراسدة حدؾل درجدة 
فاعميدة إدارة السدؾارد البذدرية فدي وزارة التربيدة والتعمديؼ فدي 
سدددمظشة ُعسدددان حددددب أبعددداد مقيددداس فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
البذدددرية، حيددد  جددداء فدددي السرتبدددة األولدددى مجدددال الجدددؾدة 

( 46 3ط حددددابي بمدددغ )واالبتكدددار والتسيدددز، بدددأعمى متؾسددد
(، تاله في السرتبدة الثانيدة مجدال 56 0وانحراف معياري )

( 37 3) االسددددددتقظاب والتعيدددددديؽ، بستؾسددددددط حدددددددابي بمددددددغ
(، تاله في السرتبدة الثالثدة مجدال 61 0وانحراف معياري )

( 32 3) تددددريب السدددؾارد البذددددرية، بستؾسدددط حددددابي بمددددغ
األخيدرة  (، فيسدا جداء فدي السرتبدة59 0وانحراف معياري )

مجدددال التخظددديط لمسدددؾارد البذدددرية، بستؾسدددط حددددابي بمدددغ 
(، وبمدددددددغ الستؾسددددددددط 60 0( وانحدددددددراف معيدددددددداري )21 3)

(، بدانحراف معيداري 34 3الحدابي العدام لمسقيداس ككدل )
ىدددذه قدددد تعدددزى و  ( وبدرجدددة فاعميدددة متؾسدددظة.49 0عدددام )
إلدددى اىتسدددام وزارة التربيدددة والتعمددديؼ البدددالغ بدددالسؾارد الشتيجدددة 
رية إال أن نغام االسدتقظاب الدذي تعسدل عميدو الدؾزارة البذ

روتيشددددي وميدددددر متجدددددد إضدددددافة إلدددددى عدددددم وجدددددؾد بدددددرامج 

السدددتقظاب أصدددحاب الكفددداءات، وعددددم اسدددتخدام أسددداليب 
وأدوات لالسددتقظاب حديثددو، فيددي قديسددة وميددر مجديددو وال 
تتستدددع بالسؾاصدددفات الحديثدددة كسدددا أن الدددؾزارة ال تددددتقظب 

أممددب الكفداءات تتجدو إلددى وزارات  الكفداءات نغدرا إلدى أن
فيددددي تكتفددددي بالكفدددداءات  ليددددةأخددددرى بدددددبب السغريددددات السا

السؾجدددؾدة لددددييا وىدددذا يتعدددارض مدددع فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
وقددددد تعددددزى ىددددذه الشتيجددددة إلددددى نغددددرة العددددامميؽ  البذددددرية.

بدددالؾزارة عمدددى أن السدددؾارد البذدددرية عسدددل روتيشدددي تقميددددي 
تقددددؾم بدددددورىا بؾضددددع  يدددددار بذددددكل كالسدددديكي وبالتددددالي ال

خظددددددة اسددددددتراتيجية  دارة السددددددؾارد البذددددددرية تشدددددددجؼ مددددددع 
التظمعدددات العالسيدددة وتؾاكدددب التغيدددرات والسددددتجدات التدددي 
تظدددددرأ عمدددددى عدددددالؼ ا دارة والسفددددداىيؼ الحديثدددددة فدددددي ا دارة 

وقد اتفقت ىذه الدراسة مع  وخاصو إدارة السؾارد البذرية.
دراسددددة مددددع بعدددض الدراسددددات الدددددابقة حيدددد  تتفدددق ىددددذه ال

( التددددي تؾصددددمت إلددددى أن درجددددة 2006دراسددددة الحؾيمددددو )
الفاعميددددة الكميددددة  دارة السددددؾارد البذددددرية فددددي وزارة التربيددددة 
بدولدددة الكؾيدددت كاندددت ضدددسؽ درجدددة متؾسدددظة حيددد  جددداء 
مجال تقدؾيؼ األداء فدي السرتبدة األولدى يميدو مجدال تظدؾير 
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وتشسيددددة السددددؾارد البذددددرية، ومجددددال االسددددتقظاب واالختيددددار 
تعيددددددددديؽ، وأخيدددددددددرا جددددددددداء مجدددددددددال الرواتدددددددددب والحدددددددددؾافز وال

 .واالمتيازات

 
 : مجال االستقطاب والتعيينأوالا 

 (:لمتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االستقطاب والتعيين، مرتبة تنازليا 5ججول)

المتهسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعمية

 عالية 0.87 3.4 تحرص أن تكؾن مؾاردىا متسيزة. 1 1
 متؾسظة 0.86 3.6 تدعى باستسرار لمحرؾل عمى مؾارد تتدؼ بالكفاءة. 3 2
 متؾسظة 0.85 3.0 تقؾم بدراسة وتقييؼ مؾاردىا وفقًا ألىسيتيا االستراتيجية. 2 3
 متؾسظة 0.88 3.3 تتبشي استراتيجية تحقق ليا استثسارا أفزل لمسؾارد الستاحة. 7 4
 متؾسظة 0.94 3.2 تيتؼ بالسؾارد البذرية باعتبارىا قؾة استراتيجية. 6 5
 متؾسظة 0.94 3.2 تستمػ مؾارد بذرية ال تتؾفر لدى مشافدييا. 4 6
 متؾسظة 1.12 ..2 الستسيزة. سكافآت يذجع عمى استقظاب الكؾادرتستمػ نغامًا لم 5 7

 متؾسظة 0.06 3.4 السدتؾى العام  
 ( الستؾسدددددددددددددط الحددددددددددددددابي العدددددددددددددام5يبددددددددددددديؽ جددددددددددددددول )  

واالنحدددددراف السعيددددداري العدددددام لفقدددددرات مجدددددال االسدددددتقظاب 
( 4 3الستؾسددددددددددددط العددددددددددددام لمُبعددددددددددددد ) والتعيدددددددددددديؽ، إذ بمددددددددددددغ

(، وبدرجدددددددددة فاعميددددددددددة 61 0بدددددددددانحراف معيددددددددداري عدددددددددام )
( والتدددددي تدددددشص 1متؾسدددددظة. حيددددد  جددددداءت الفقدددددرة رقدددددؼ )

 تحددددرص أن تكددددؾن مؾاردىدددددا متسيددددزة  فددددي السرتبدددددة  عمددددى
(، تمتيددددددا 28 3األولددددددى بددددددأعمى متؾسددددددط حدددددددابي بمددددددغ )

( ونردددددديا  تدددددددعى 4فددددددي السرتبددددددة الثانيددددددة الفقددددددرة رقددددددؼ )
  باسدددددددددتسرار لمحردددددددددؾل عمدددددددددى مدددددددددؾارد تتددددددددددؼ بالكفددددددددداءة

(، تمتيدددددددددا فدددددددددي السرتبدددددددددة 6 3بستؾسدددددددددط حددددددددددابي بمدددددددددغ )

( ونردددددديا  تقددددددؾم بدراسددددددة وتقيدددددديؼ 2الثالثددددددة الفقددددددرة رقددددددؼ )
مؾاردىددددددددددددا وفقددددددددددددًا ألىسيتيددددددددددددا االسددددددددددددتراتيجية  بستؾسددددددددددددط 

( 5) (، بيشسددددددددا جددددددداءت الفقددددددددرة رقددددددددؼ5 3حددددددددابي بمددددددددغ )
تستمدددددددددددػ نغامدددددددددددًا لمسكافدددددددددددآت يذدددددددددددجع عمدددددددددددى ونرددددددددددديا  

خيدددددددددرة   فدددددددددي السرتبدددددددددة األاسدددددددددتقظاب الكدددددددددؾادر الستسيدددددددددزة
وقددددد تعددددزى ىددددذه الشتيجددددة  (.3 2بستؾسددددط حدددددابي بمددددغ )

الدددددى حددددددرص الدددددؾزارة عمددددددى اسدددددتقظاب السددددددؾارد البذددددددرية 
السسيدددددددددزة ذات الكفددددددددداءة العاليدددددددددة وتعييشيدددددددددا بسدددددددددا يحقدددددددددق 
اىدددددافيا االسدددددتراتيجية، وىدددددذه الشتيجددددة تمتقدددددي مدددددع نتيجدددددة 

 (.2006دراسة ) الحؾيمة،
 ا: مجال الجهدة واالبتكار والتميزثانيا 

 (: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الجهدة واالبتكار والتميز، مرتبة تنازليا 6ججول)

المتهسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعمية

 عالية 0.77 3.4 تؤمؽ بأن الجؾدة الستسيزة ىي طريقيا في إدارة أعساليا. 8 1
 متؾسظة 0.76 3.6 تحرص إلى تظبيق تكشؾلؾجيا السعمؾمات. 13 2
 متؾسظة 0.78 3.6 تحرص عمى نذر ثقافة الجؾدة الذاممة في جسيع أقداميا. 9 3
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 متؾسظة 0.84 3.4 لزسان الجؾدة. تزع خظة استراتيجية واضحة 11 4
 متؾسظة 0.84 3.5 تدعى بذكل جاد لتظبيق أنغسة االعتساد والجؾدة. 12 5
 متؾسظة 0.80 3.0 تعسل باستسرار عمى استحداث وتظؾير برامج نؾعية وابتكاريو. 14 6
 متؾسظة 0.81 3.4 يتؾفر نغام متكامل لزسان الجؾدة. 10 7
 متؾسظة 1.14 2.8 والسكافآت بشاء عمى ا بداع والتسيز.تؾفر نغاما لمترقيات  15 8

 متؾسظة 0.00 4.. السدتؾى العام  
 الستؾسدددددددددددط الحددددددددددددابي العدددددددددددام 6بددددددددددديؽ جددددددددددددول 
السعيددددددددداري العدددددددددام لفقدددددددددرات مجدددددددددال واالنحدددددددددراف 

الستؾسدددددددط  إذ بمدددددددغ، الجدددددددؾدة واالبتكدددددددار والتسيدددددددز
( بددددددددانحراف معيدددددددداري عدددددددددام 4 3العددددددددام لمُبعددددددددد )

وبدرجدددددددددة فاعميدددددددددة متؾسدددددددددظة. حيددددددددد  ، (56 0)
 ( والتدددددددي تدددددددشص عمدددددددى 8جددددددداءت الفقدددددددرة رقدددددددؼ )

تدددددؤمؽ بدددددأن الجدددددؾدة الستسيدددددزة ىدددددي طريقيدددددا فدددددي 
إدارة أعساليدددددددددا  فدددددددددي السرتبدددددددددة األولدددددددددى بدددددددددأعمى 

تمتيدددددددددددا فدددددددددددي ، (7 3متؾسدددددددددددط حددددددددددددابي بمدددددددددددغ )
( ونرددددددددديا  13السرتبدددددددددة الثانيدددددددددة الفقدددددددددرة رقدددددددددؼ )

تظبيدددددددق تكشؾلؾجيدددددددا السعمؾمدددددددات  إلدددددددى  تحدددددددرص
تمتيددددددددددا فددددددددددي ، (6 3بستؾسددددددددددط حدددددددددددابي بمددددددددددغ )

( ونردددددددددددديا 9السرتبددددددددددددة الثالثددددددددددددة الفقددددددددددددرة رقددددددددددددؼ )
 تحددددرص عمددددى نذددددر ثقافددددة الجددددؾدة الذدددداممة فددددي 

، (6 3جسيدددددع أقدددددداميا  بستؾسدددددط حددددددابي بمدددددغ )

تددددددؾفر ( ونردددددديا  15سددددددا جدددددداءت الفقددددددرة رقددددددؼ)بيش
نغامدددددا لمترقيدددددات والسكافدددددآت بشددددداء عمدددددى ا بدددددداع 

  فددددي السرتبددددة األخيددددرة بستؾسددددط حدددددابي والتسيددددز
وقدددددد تعدددددزى الشتيجدددددة عمدددددى تؾجيدددددو  (.7 2بمدددددغ )

الدددؾزارة بدددأن نغدددام الجدددؾدة يأخدددذ أىسيدددة مدددؽ قبدددل 
القيددددادات العميددددا إال أنددددو يحتدددداج إلددددى السزيددددد مددددؽ 

زيددددددددد مددددددددؽ االىتسددددددددام مددددددددؽ قبددددددددل االىتسددددددددام، والس
السعشيدددددددديؽ بشغددددددددام الترقيددددددددات والكفدددددددداءات وأنيددددددددا 
ميددددددر مقبؾلددددددة مددددددؽ قبددددددل القددددددادة التربددددددؾييؽ فددددددي 
الدددددددددؾزارة، بسعشدددددددددى أن ىشددددددددداك اتفاقدددددددددا وانددددددددددجاما 
عمدددددددى وجدددددددؾد تقردددددددير مدددددددؽ ا دارة، شدددددددأن ىدددددددذا 
السؾضددددددؾع مددددددؽ السؾاضدددددديع الحيؾيددددددة التددددددي تيددددددؼ 
جسيدددددددددع العدددددددددامميؽ فدددددددددي وزارة التربيدددددددددة والتعمددددددددديؼ 

شة ُعسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان.بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمظ

 

 ا: مجال التخطيط لممهارد البذريةثالثا 

 (: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط لممهارد البذرية، مرتبة تنازليا 7ججول)

المتهسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الفاعمية

 متؾسظة 0.80 3.46 البذرية عمى معمؾمات حديثو.تعتسد في عسمية التخظيط لمسؾارد  16 1
تعسددل عمددى تؾصدديف قؾاعددد معمؾمددات السددؾعفيؽ مددؽ حيدد  أعدددادىؼ  19 2

 متؾسظة 0.77 3.4 ومؤىالتيؼ العمسية والعسمية.
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 متؾسظة 0.81 3.27 تدتخدم التكشمؾجيا في مختمف مراحل التخظيط لمسؾارد البذرية. 18 3
والظمدددددب مدددددؽ السدددددؾارد البذدددددرية طبقدددددا  تعسدددددل عمدددددى التشبدددددؤ بدددددالعرض 22 4

 متؾسظة 0.84 3.21 لالحتياجات الفعمية لمؾزارة.

تعسدددل عمدددى مراجعدددة الخظدددط ذات العالقدددة باحتياجاتيدددا مدددؽ السدددؾارد  21 5
 متؾسظة 0.83 3.20 البذرية باستسرار.

تعسددل عمددى تخظدديط فعددال لمسددؾارد البذددرية تجعميددا قددادرة عمددى جددذب  20 6
 متؾسظة 0.90 2.99 الخبرة والكفاءات الستسيزة.واستقظاب ذوي 

يتؾفر لددييا خبدراء فدي التخظديط االسدتراتيجي لمسدؾارد البذدرية ومددى  17 7
 متؾسظة 1.03 2.9 فاعميتيؼ.

 متؾسظة 0.09 ... السدتؾى العام  
 الستؾسددددددددط الحدددددددددابي العددددددددام 7بدددددددديؽ جدددددددددول  

واالنحراف السعياري العام لفقرات مجدال التخظديط لمسدؾارد 
( بددددانحراف 2 3الستؾسددددط العددددام لمُبعددددد ) البذددددرية، إذ بمددددغ
(، وبدرجدددة فاعميدددة متؾسدددظة. حيددد  60 0معيددداري عدددام )

تعتسدددد فدددي  ( والتدددي تدددشص عمدددى 16جددداءت الفقدددرة رقدددؼ )
ات حديثدددو  عسميددة التخظدديط لمسددؾارد البذددرية عمددى معمؾمدد

(، 5 3فدددي السرتبدددة األولدددى بدددأعمى متؾسدددط حددددابي بمدددغ )
( ونردديا  تعسددل 19تمتيددا فددي السرتبددة الثانيددة الفقددرة رقددؼ )

عمدددددى تؾصددددديف قؾاعدددددد معمؾمدددددات السدددددؾعفيؽ مدددددؽ حيددددد  
أعدادىؼ ومؤىالتيؼ العمسية والعسمية  بستؾسط حدابي بمدغ 

 ( ونرديا18(، تمتيا في السرتبدة الثالثدة الفقدرة رقدؼ )4 3)
 تدددتخدم التكشمؾجيددا فددي مختمددف مراحددل التخظدديط لمسددؾارد 

(، بيشسدا جداءت الفقدرة 3 3البذرية  بستؾسط حددابي بمدغ )
يتدددددؾفر لددددددييا خبدددددراء فدددددي التخظددددديط ( ونرددددديا  17رقدددددؼ)

  فدي السرتبدة االستراتيجي لمسدؾارد البذدرية ومددى فداعميتيؼ
مجدددددال تخظددددديط  (.9 2األخيدددددرة بستؾسدددددط حددددددابي بمدددددغ )

السؾارد البذرية: حرمت عمى درجة فاعمية متؾسدظة وقدد 
اسدددتعسال التكشمؾجيدددا فدددي  ةإلدددى حداثددد الشتيجدددةتعدددزى ىدددذه 

الددؾزارة ووجددؾد قاعددده بيانددات متجدددده ووعددي إدراك القددادة 
التربدددددددؾييؽ فددددددددي وزارة التربيدددددددة بدددددددددمظشة ُعسدددددددان بأىسيددددددددة 
السعمؾمات الستجددة في عسميدة التخظديط. وضدعف مدؾارد 

كفددددددددداءات بدددددددددالؾزارة فدددددددددي مجدددددددددال التخظددددددددديط الخبدددددددددراء وال
االستراتيجي وضعف فعاليتيؼ، إن عسمية تخظديط السدؾارد 
البذددرية ىددي مددؽ أول االنذددظة والؾعددائف التددي تقددؾم بيددا 
إدارة السدددددؾارد البذددددددرية، ومشيددددددا تشظمددددددق األنذددددددظة كافددددددة، 
والعسميات، وبشداء عميدة فدبذا كاندت عسميدة تخظديط السدؾارد 

ؽ الفاعميدة، فدال بدد أن يشظبدق البذرية عمى ىذه الدرجة م
ذلػ عمى بقية األنذظة والسسارسات ذات الرمة والعالقة 
ببدارة السؾارد البذدرية، ويدرى الباحد  أن وزارة التربيدة فدي 
سددددمظشة ُعسددددان جددددادة فددددي تأكيددددد أىسيددددة تخظدددديط السددددؾارد 

. وىددذه الشتيجددة تمقتددي مددع نتيجددة دراسددة) الحؾيمددة، البذددرية
2006.) 

 ا: مجال تجريب المهارد البذريةرابعا 
 (: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تجريب المهارد البذرية، مرتبة تنازليا 8ججول)

الستؾسط  الفقرات الرقؼ الرتبة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

درجة 
 الفاعمية

 متؾسظة 0.76 3.0 تؾعف وسائل التقانة الحديثة في تشفيذ البرامج التدريبية. 25 1

 متؾسظة 0.85 3.4 تدتقظب الكفاءات السؤىمة القادرة عمى تسكيؽ وتدريب مؾعفي الؾزارة. 27 2

 متؾسظة 0.77 3.35 تؾفر  ليات دقيقة لمرقابة عمى البرامج التدريبية. 26 3

 متؾسظة 0.86 3.35 تبدي ا دارة العميا في الؾزارة اىتساما كبيرا لعسمية تدريب وتشسية العامميؽ. 29 4
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 متؾسظة 0.83 3.3 تحدد االحتياجات التدريبية مؽ خالل الزيارات السيدانية واالختبارات وتقييؼ األداء. 23 5

 متؾسظة 0.77 3.2 حاجة مديريات الؾزارة.تقؾم بتظؾير السؾاىب والظاقات برؾرة مدتسرة بذكل يالمس  28 6

 متؾسظة 0.84 3.1 يتؼ تؾفير برامج تدريبيو بشاء عمى االحتياجات الفعمية لمسؾعف. 24 7

 متؾسظة 0.09 ... السدتؾى العام  

 الستؾسدددددددددط الحددددددددددابي العدددددددددام 8بددددددددديؽ جددددددددددول 
واالنحددراف السعيدداري العدددام لفقددرات مجدددال تدددريب السدددؾارد 

( بددددانحراف 3 3الستؾسددددط العددددام لمُبعددددد ) البذددددرية، إذ بمددددغ
(، وبدرجة فاعمية متؾسظة. حي  8590 0معياري عام )

تؾعدف وسدائل  ( والتي تشص عمدى 25جاءت الفقرة رقؼ )
التقاندددة الحديثدددة فدددي تشفيدددذ البدددرامج التدريبيدددة  فدددي السرتبدددة 

(، تمتيددددا فددددي 5 3ى بددددأعمى متؾسددددط حدددددابي بمددددغ )األولدددد
( ونرددددددديا  تددددددددتقظب 27السرتبدددددددة الثانيدددددددة الفقدددددددرة رقدددددددؼ )

الكفددداءات السؤىمدددة القدددادرة عمدددى تسكددديؽ وتددددريب مدددؾعفي 
(، تمتيدددا فدددي السرتبدددة 4 3الدددؾزارة  بستؾسدددط حددددابي بمدددغ )

( ونريا  تؾفر  ليدات دقيقدة لمرقابدة 26الثالثة الفقرة رقؼ )
(، 35 3ريبيدددة  بستؾسدددط حددددابي بمدددغ )عمدددى البدددرامج التد

يدددتؼ تدددؾفير بدددرامج ( ونرددديا  24بيشسدددا جددداءت الفقدددرة رقدددؼ)
  فددددي تدريبيددددو بشدددداء عمددددى االحتياجددددات الفعميددددة لمسؾعددددف

وقدد تعدزى  (.13 3السرتبة األخيرة بستؾسدط حددابي بمدغ )
ىددذه الشتيجدددة إلدددى أن القيدددادة التشفيذيددة تعسدددل عمدددى حداثدددة 

ي تشعكس ايجابيا عمى السؾارد وسائل التقانة السختمف والت
البذدددددددرية واكتددددددددابو التددددددددريب بسيددددددداره واحترافيدددددددو، إال أن 
الدددددورات التددددي يددددتؼ التخظدددديط ليددددا ميددددر مشاسددددبة وال يددددتؼ 
حردددددر االحتياجدددددات بذدددددكل جيدددددد كسدددددا أن عددددددم إشدددددراك 

العامددل بددالتخظيط فدددي وضددع البددرامج السشاسدددبة قددد تكدددؾن 
 سببا  خر في تفاوت ىذه الشدبة.

 ائج المتعمقة بالدؤال الثاني، ونره:ثانيا: النت

"هةةةل تهجةةةج فةةةروق ذات داللةةةة إحرةةةائية عنةةةج مدةةةتهى 
الجاللة 0.05   في تقجيرات عينة الجراسةة حةهل

درجةةةة فاعميةةةة إدارة المةةةهارد البذةةةرية فةةةي وزارة التربيةةةة 
والتعمةةةيم فةةةةي سةةةمطنة ُعمةةةةان تعةةةزى لممتغيةةةةرات  النةةةةهع 

 االجتماعي، والمؤهل العممي، وسنهات الخبرة؟"
ل جابدددة عدددؽ ىدددذا الددددؤال تدددؼ تحميدددل البياندددات  

ريدددة السدددتخراج الستؾسدددظات الحددددابية واالنحرافدددات السعيا
لتقددديرات عيشدددة الدراسدددة حددؾل درجدددة فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
البذددددرية فددددي وزارة التربيددددة والتعمددددديؼ فددددي سددددمظشة ُعسدددددان، 
ومقارنة ىدذه الستؾسدظات باسدتخدام اختبدار )ت(؛ لمتحقدق 
مددددددددؽ داللددددددددة الفددددددددروق التددددددددي تعددددددددزى لمستغيددددددددرات؛ الشددددددددؾع 
االجتسددددداعي، والسؤىدددددل العمسدددددي، وسدددددشؾات الخبدددددرة، عمدددددى 

 ي:الشحؾ التال
 : متغير "النهع االجتماعي"1

الستؾسددظات الحدددابية واالنحرافددات  اسددتخراجتددؼ 
السعياريدددددة، واختبدددددار )ت( لمعيشدددددة السددددددتقمة لسعرفدددددة أثدددددر 
متغيدددر الشدددؾع االجتسددداعي )ذكدددر، أنثدددى(، والجددددول التدددالي 

 يؾض  ذلػ.
المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير النهع االجتماعي حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في (: 9ججول)

 وزارة التربية والتعميم في سمطنة ُعمان

 العدد الشؾع االجتساعي السجاالت
 الداللة ا حرائية قيسة )ت( االنحراف السعياري  الستؾسط الحدابي 228ن=

 0.6 0.276 0.60 3.4 166 ذكر االستقظاب والتعييؽ
   0.63 3.3 62 أنثى

 0.568 0.328 0.54 3.5 166 ذكر الجؾدة واالبتكار والتسيز
   0.61 3.4 62 أنثى

 0.81 0.058 0.59 3.2 166 ذكر التخظيط لمسؾارد البذرية
   0.64 3.15 62 أنثى

 0.047 3.984 0.55 3.3 166 ذكر تدريب السؾارد البذرية
   0.70 3.3 62 أنثى
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عددددم وجددددؾد فددددروق ذات  9يالحدددظ مددددؽ جدددددول 
داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة  0.05   فدي

تقدددديرات عيشدددة الدراسدددة حدددؾل درجدددة فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
البذرية في وزارة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسدان حددب 
متغير الشؾع االجتساعي )ذكر/أنثى( فدي جسيدع السجداالت 
عددددددا مجدددددال تددددددريب السدددددؾارد البذدددددرية. وجددددداءت الفدددددروق 

 االحرائية فيو لرال  عيشة الذكؾر.

مميؽ ذكددددددؾرا ام إناثددددددا إلددددددى أن العددددددا وقددددددد يعددددددزى 
يخزددددعؾن لددددشفس األنغسددددة والمددددؾائ  واألسدددداليب السظبقددددة 

( والتي 2011، سذاقبة)البالؾزارة، وتتفق ىذه الدراسة مع 

تؾجدددد فدددروق ذات داللدددة إحردددائية  عددددمأشدددارت نتائجيدددا 
 . يعزى لستغير الشؾع 0.05عشد السدتؾى 

 : متغير "المؤهل العممي"2 

تؼ استخراج الستؾسظات الحدابية واالنحرافدات  
السعيارية لتقديرات عيشدة الدراسدة حدؾل درجدة فاعميدة إدارة 

في وزارة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسان  البذريةالسؾارد 
حدددددددب متغيددددددر السؤىددددددل العمسددددددي )دبمددددددؾم، بكدددددددالؾريؾس، 

 يؾض  ذلػ. التاليماجدتير، دكتؾراه(، والجدول 

(: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المؤهل العممي حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية 11ججول)
 والتعميم في سمطنة ُعمان

 العدد السؤىل العمسي
 التدريب التخظيط الجؾدة واالبتكار والتعييؽاالستقظاب  68ن= 

 .0 دبمؾم
 3.3 3.2 3.5 3.5 الستؾسط الحدابي

 0.5 0.4 0.4 0.45 االنحراف السعياري 

 697 بكالؾريؾس
 3.3 3.1 3.4 3.3 الستؾسط الحدابي

 0.6 0.58 0.6 0.6 االنحراف السعياري 

 .0 ماجدتير
 3.4 3.29 3.5 3.5 الستؾسط الحدابي

 0.68 0.7 0.6 0.7 االنحراف السعياري 

 دكتؾراه 
 3.5 3.2 3.8 3.4 الستؾسط الحدابي 

 0.30 0.4 0.5 0.30 االنحراف السعياري  0

 8.. الكمي
 3.3 3.2 3.5 3.4 الستؾسط الحدابي

 0.59 0.60 0.6 0.6 االنحراف السعياري 

تبياندددا متقاربدددا فدددي الستؾسدددظات  10 جددددولبددديؽ 
الحددددابية واالنحرافدددات السعياريدددة لتقدددديرات عيشدددة الدراسدددة 
حدؾل درجددة فاعميدة إدارة السددؾارد البذدرية فددي وزارة التربيددة 
والتعمديؼ فدي سدمظشة ُعسدان حددب متغيدر السؤىدل العمسددي. 

داللدددة الفدددروق ا حردددائية بددديؽ الستؾسدددظات  مدددؽولمتأكدددد 
حميدددددددددل التبدددددددددايؽ األحدددددددددادي الحددددددددددابية، تدددددددددؼ اسدددددددددتخدام ت

(ANOVAوالجدول ،) يؾض  ذلػ. التالي 

( ألثر متغير المؤهل العممي حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية والتعميم ANOVA(: تحميل التباين األحادي )11ججول)
 ُعمانفي سمطنة 

 متؾسط درجات الحرية السربعات مجسؾع السردر السجاالت
 السربعات

 الداللة ا حرائية قيسة ف

 االستقظاب والتعييؽ 
 0.156 2.024 0.75 1 0.749 بيؽ السجسؾعات

 0.4 226 83.659 داخل السجسؾعات
  

 227 84.408 الكمي
   

 الجؾدة واالبتكار 
 0.808 0.059 0.020 1 0.019 بيؽ السجسؾعات

 0.31 226 70.833 داخل السجسؾعات
  

 227 70.852 الكمي
   

 التخظيط
 0.557 0.346 0.130 1 0.127 بيؽ السجسؾعات

 0.370 226 82.707 داخل السجسؾعات
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 227 82.834 الكمي
   

 التدريب
 0.172 1.88 0.65 1 0.657 بيؽ السجسؾعات

 0.35 226 79.226 داخل السجسؾعات
  

 227 79.883 الكمي
   

عدددم وجددؾد فددروق ذات  11جدددول  مددؽيالحددظ 
داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة  0.05   فدي

تقدددديرات عيشدددة الدراسدددة حدددؾل درجدددة فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
البذرية في وزارة التربيدة والتعمديؼ فدي سدمظشة ُعسدان تعدزى 

 إلى السؤىل العمسي في جسيع السجاالت.

بيشددددت نتددددائج  ثانيةةةةا: متغيةةةةر المؤهةةةةل العممةةةةي:
الدراسدددددة عددددددم وجدددددؾد فدددددروق ذات داللدددددو احردددددائية عشدددددد 

مدددددددتؾى الداللددددددة  0.05   فددددددي تقددددددديرات عيشددددددة
الدراسة حؾل درجة فاعمية إدارة السدؾارد البذدرية فدي وزارة 
التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة ُعسددان تعددزى إلددى السؤىددل العمسددي 
فددددي جسيددددع السجدددداالت، وقددددد تعددددزى ىددددذه الشتيجددددة إلددددى أن 
جسيددع العددامميؽ بددالؾزارة يخزددعؾن لددشفس األنغسددة ونغددام 

لسكافتدددددات ال يسيدددددز بددددديؽ مختمدددددف السدددددؤىالت الترقيدددددات وا
العمسيدددددددددددددددددة وأن أممدددددددددددددددددب السدددددددددددددددددؾعفيؽ مدددددددددددددددددؽ حسمدددددددددددددددددة 
البكددددددالؾريؾس.وتختمف نتددددددائج ىددددددذه الدراسددددددة مددددددع دراسددددددة 

( والتددي أشددارت نتائجيددا لؾجددؾد فددروق 2009الخردداونو )
ذات داللددو إحرددائي وكانددت الفددروق لرددال  حسمددة مؤىددل 

 الساجدتير فأعمى. 
الستؾسددددظات  اسددددتخراجتددددؼ  : متغيةةةةر "سةةةةنهات الخبةةةةرة"3

الحددددددددددددددابية واالنحرافدددددددددددددات السعياريدددددددددددددة، واختبدددددددددددددار )ت( 
لمعيشددددددة السدددددددتقمة لسعرفددددددة أثددددددر متغيددددددر سددددددشؾات الخبددددددرة 

سددددددددشؾات فددددددددأكثر(، والجدددددددددول 7سددددددددشؾات،  7)أقددددددددل مددددددددؽ 
 التالي يؾض  ذلػ.

سنهات الخبرة حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة  واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير (: المتهسطات الحدابية12ججول)
 التربية والتعميم في سمطنة ُعمان

 العدد سشؾات الخبرة السجاالت
 الداللة ا حرائية قيسة )ت( االنحراف السعياري  الستؾسط الحدابي 228ن=

 االستقظاب والتعييؽ
 0.009 6.871 0.42 3.5 44 سشؾات 7أقل مؽ 

   0.64 3.3 184 سشؾات فأكثر 7

 0.244 1.367 0.46 3.5 44 سشؾات 7أقل مؽ  الجؾدة واالبتكار 

   0.58 3.5 184 سشؾات فأكثر 7

 0.015 5.977 0.41 3.16 44 سشؾات 7أقل مؽ  التخظيط 

   0.64 3.22 184 سشؾات فأكثر 7

 0.213 1.563 0.49 3.21 44 سشؾات 7أقل مؽ  التدريب 

   0.61 3.3 184 سشؾات فأكثر 7

وجددؾد فددروق ذات عدددم  12يالحددظ مددؽ جدددول 
داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة  0.05   فدي

تقدددديرات عيشدددة الدراسدددة حدددؾل درجدددة فاعميدددة إدارة السدددؾارد 
البذرية في وزارة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسدان حددب 
متغيدددر سدددشؾات الخبدددرة  وقدددد تعدددزى ىدددذه الشتيجدددة إلدددى أن 
العسددل يدددير وفددق نغريددة الدددافع الددذاتي، بسعشددى أنددو لدديس 
ىشالددػ ابتكددار أو تجديددد أو تظددؾير فددي العسددل وىددذا يؾجددو 
اتجددداىيؼ إلدددى كددددب رضدددا ا دارة العميدددا ويؾجدددو اتجددداىيؼ 
نحددؾ إعظدداء تقددديرات أكثددر مددؽ ميددرىؼ حرصددا عمددى إبقدداء 

العالقدددددة قؾيدددددة مدددددع ا دارة العميدددددا، وقدددددد يعدددددزى انخفددددداض 
تقدددديرات القدددادة التربدددؾييؽ ذوي الخبدددرات السرتفعدددة لكدددؾنيؼ 

 عمى معرفو بؾاقع الحال في إدارة السؾارد البذرية.
 تائج المتعمقة بالدؤال الثالث، ونره:ا: النثالثا 

وزارة  "مةةةا درجةةةة الرضةةةا الةةةهظيفي لةةةجى العةةةاممين فةةةي 
 التربية والتعميم في سمطنة ُعمان"؟

عدددددددؽ ىدددددددذا الددددددددؤال، تدددددددؼ اسدددددددتخراج  ول جابدددددددة
الستؾسدددددظات الحددددددابية واالنحرافدددددات السعياريدددددة لتقدددددديرات 
عيشة الدراسة حؾل مدتؾى الرضا الدؾعيفي لددى العدامميؽ 
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 وزارة التربية والتعميؼ فدي سدمظشة ُعسدان حددب مقيداسفي 
الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ. ولتؾضددي  نتددائج ا جابددة 

 عمى الدؤال، اعتسد الباح  معيار الحكؼ التالي:

 مدتؾى الرضا السدى

 ضعيف 33 2إلى  1مؽ 

 متؾسط 67 3 إلى 34 2مؽ 

 عالي 5إلى  68 3مؽ 

 يؾض  ذلػ. التالي والجدول  

 (: المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الرضا الهظيفي لجى العاممين، مرتبة تنازليا 13ججول)

 الفقرات الرقؼ الرتبة
الستؾسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

مدتؾى 
 الرضا

 متؾسط 1.08 3.60 السباشر باحترام.يعاممػ مديرك  16 1

 متؾسط 1.01 3.38 تجد تقديرا مؽ قبل مديريػ في حال قيامػ بعسل مسيز أو إضافي. 17 2

 متؾسط 1.03 3.31 يتعامل مديرك السباشر بعدالة خاصة معػ. 13 3

 متؾسط 0.93 3.20 يتدؼ مفيؾم العسل كفريق بالؾضؾح. 20 4

5 15 
  االعتبدددددددددددددددددددددددددار مدددددددددددددددددددددددددؽ قبدددددددددددددددددددددددددل مدددددددددددددددددددددددددديرك عشدددددددددددددددددددددددددد تؤخدددددددددددددددددددددددددذ أفكدددددددددددددددددددددددددارك و رااك بعددددددددددددددددددددددددديؽ

 متؾسط 0.93 3.17 لمقرارات. اتخاذه

 متؾسط 0.95 3.14 تذعر باألمان الؾعيفي في عسمػ بالؾزارة. 11 6
 متؾسط 1.05 3.13 تستمػ السعمؾمات / البيانات الالزمة لمقيام بعسمػ عمى أكسل وجو. 12 7
 متؾسط 0.93 3.12 خبراتػ العسمية.يقؾم مديرك السباشر بتظؾير أدائػ ويشسي مؽ  14 8

 متؾسط 0.92 3.03 يتؼ تزويدك بالتدريب السظمؾب الحتياجاتػ الؾعيفية. 18 9

 متؾسط 1.03 3.00 يؾجد لػ وصف وعيفي واض  ومكتؾب ومتفق عميو مع مديرك السباشر. 24 10

 متؾسط 0.96 2.94 لذلػ.تستمػ الرالحيات الكافية التخاذ القرار في حال تظمب مؾقعػ الؾعيفي  10 11

 متؾسط 0.88 2.87 تظس  الؾزارة إلى الؾصؾل إلى أىداف واضحة. 22 12

 متؾسط 0.88 2.85 تستمػ ثقة بسا يتؼ أخبارك أو وعدك بو مؽ قبل ا دارة. 9 13

 متؾسط 0.89 2.82 تقدم إدارة السؾارد البذرية خدمة مرضية لػ. 23 14

 متؾسط 1.03 2.79 الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئػ في الؾزارة مرضيا لػ.يعتبر الراتب األساسي  1 15

 متؾسط 0.94 2.73 نتيجة تقييؼ األداء الخاصة بػ تعكس نتيجة أدائػ بالعسل. 8 16

 متؾسط 1.18 2.67 تسثل العالوة الدورية الدشؾية حافزا معشؾيا لزيادة إنتاجياتػ. 4 17

18 3 
الحددالي الددذي تتقاضدداه مقارنددة بحجددؼ ميامددػ ومدددتؾلياتػ داخددل العسددل مرضدديا  يعتبددر الراتددب األساسددي

 لػ..
 متؾسط 1.02 2.62

 متؾسط 0.90 2.62 يعتبر الشسؾذج الحالي السدتخدم لتقييؼ األداء مشاسبا لؾعيفتػ. 7 19

 متؾسط 1.03 2.0 تقدم الؾزارة السداعدة لػ في حالة الغروف الذخرية الظارئة. 19 20

 متؾسط 0.98 2.56 يعتبر الراتب االساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئػ في السؤسدات األخرى مشاسبا لػ. 2 21

 ضعيف 0.98 2.33 يقؾم مديرك السباشر بسشاقذة أدائػ خالل عسمية التقييؼ )تؾضي  نقاط الزعف وإمكانية التظؾير( 6 22

 ضعيف 0.99 2.17 نغام الترقيات السعسؾل بو مرضيا لػ. 21 23

 ضعيف 0.97 2.6 يعتبر الحافز الدشؾي الذي تتقاضاه عادال ومرضيا لػ. 5 24

 متؾسط 0.52 2.6 مقياس الرضا الؾعيفي لمعامميؽ  
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 الستؾسددددددط الحددددددددابي العدددددددام 13بدددددديؽ جددددددددول  
واالنحددراف السعيدداري العددام لتقدددديرات عيشددة الدراسددة حدددؾل 

التربيدددة  فدددي وزارةمددددتؾى الرضدددا الدددؾعيفي لددددى العدددامميؽ 
والتعميؼ في سدمظشة ُعسدان حددب مقيداس الرضدا الدؾعيفي 

( بددددانحراف 2.1الستؾسدددط العدددام ) لددددى العدددامميؽ، إذ بمددددغ
(، وبسدددتؾى رضددا وعيفددي متؾسددط. 52 0معيدداري عددام )

 يعاممدػ  ( والتدي تدشص عمدى16ة رقدؼ )حيد  جداءت الفقدر 
مدددددديرك السباشدددددر بددددداحترام  فدددددي السرتبدددددة األولدددددى بدددددأعمى 

(، تمتيدددا فدددي السرتبدددة الثانيدددة 60 3متؾسدددط حددددابي بمدددغ )
( ونريا  تجدد تقدديرا مدؽ قبدل مدديريػ فدي 17الفقرة رقؼ )

حال قيامػ بعسل مسيز أو إضدافي  بستؾسدط حددابي بمدغ 
( 13لثددددددة الفقددددددرة رقددددددؼ )(، تمتيددددددا فددددددي السرتبددددددة الثا38 3)

ونردددديا  يتعامددددل مددددديرك السباشددددر بعدالددددة خاصددددة معددددػ  
( 5(، بيشسا جاءت الفقرة رقدؼ)31 3بستؾسط حدابي بمغ )

يعتبدددددر الحدددددافز الددددددشؾي الدددددذي تتقاضددددداه عدددددادال ونرددددديا  
  فدددي السرتبدددة األخيدددرة بستؾسدددط حددددابي بمدددغ ومرضددديا لدددػ

أن مدددددتؾى  الدراسددددةبيشددددت نتدددائج وبذدددكل عددددام  (.09 2)
رضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ فددي إدارة السددؾارد البذددرية ال

حرمت عمى درجة متؾسدظة وقدد تعدزى ىدذه الشتيجدة إلدى 
االحتدددددرام والتقددددددير فدددددي مختمدددددف  وجدددددؾد قددددددر كبيدددددر مدددددؽ

القيددددادات والعددددامميؽ داخددددل الددددؾزارة لددددذلػ نجددددد أن تعامددددل 
السدددير لمعددامميؽ يدددؾده االحتددرام أمددا عددؽ الحددافز الدددشؾي 

لعامددل نيايددة العددام أتددى بشتيجددة مشخفزددو الددذي يتقاضدداه ا
ويددددددددل ذلدددددددػ أن الحدددددددافز ضدددددددعيف جددددددددا مقارندددددددة ببددددددداقي 
القظاعددددات الحكؾميددددة وىددددؾ مددددا يددددؤثر سددددمبا عمددددى دافعيددددة 
، السؾعدف نحدؾ العسددل واالرتقداء بدو وبالتددالي تقدل الفاعميددة

( 2016دراسة بشي عيدى )نتيجة مع يجة اتفقت ىذه الشت
فدي ى الرضا الدؾعيفي والتي أشارت نتائجيا إلى أن مدتؾ 
 الجامعات االردنية جاء متؾسظًا.

 ا: النتائج المتعمقة بالدؤال الرابع، ونره:رابعا 
"هةةةل تهجةةةج عالقةةةة ارتباريةةةة بةةةين درجةةةة فاعميةةةة إدارة 
المةةةهارد البذةةةرية فةةةي وزارة التربيةةةة والتعمةةةيم فةةةي 
سةةةمطنة ُعمةةةان ومدةةةتهى الرضةةةا الةةةهظيفي لةةةجى 

 العاممين فيها؟"
الدددؤال، تددؼ اسددتخراج معامددل ل جابددة عددؽ ىددذا 

( لسعرفددة طبيعددة العالقددة بدديؽ Pearsonارتبدداط بيرسددؾن)
درجددددددة فاعميددددددة إدارة السددددددؾارد البذددددددرية فددددددي وزارة التربيددددددة 
والتعمديؼ فدي سددمظشة ُعسدان ومددتؾى الرضددا الدؾعيفي لدددى 

 ، يؾض  ذلػ.التالي العامميؽ فييا، والجدول

( لمعالقة بين درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية والتعميم في سمطنة ُعمان Pearson(: معامل ارتباط بيرسهن)14ججول)
 ومدتهى الرضا الهظيفي لجى العاممين فيها

 مقياس الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ عالقة االرتباط السؾارد البذريةمجاالت مقياس فاعمية إدارة 

 مجال االستقظاب والتعييؽ
 **303. (rمعامل بيرسؾن )

 93999 الداللة االحرائية

 مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز
 **449. (rمعامل بيرسؾن )

 93999 الداللة االحرائية

 مجال التخظيط لمسؾارد البذرية
 **474. (rبيرسؾن )معامل 

 93999 الداللة االحرائية

 مجال تدريب السؾارد البذرية
 **533. (rمعامل بيرسؾن )

 93999 الداللة االحرائية

 مقياس فاعمية إدارة السؾارد البذرية
 **529. (rمعامل بيرسؾن )

 93999 الداللة االحرائية

عددم وجدؾد عالقدة ارتبداط دالدة 14بيؽ جدول   
إحرائيا عشد مدتؾى الداللدة  0.01   بديؽ درجدة

فاعميدة إدارة السدؾارد البذدرية فدي وزارة التربيدة والتعمديؼ فدي 

سدددمظشة ُعسدددان ومددددتؾى الرضدددا الدددؾعيفي لددددى العددددامميؽ 
فييددا؛ وتجدددر ا شددارة إلددى أن قدديؼ معامددل االرتبدداط بيشيددا 
مؾجبددة، وذات عالقددة طرديددة؛ وىددذا يعشددي أنددو كمسددا زادت 
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درجدددددة فاعميدددددة إدارة السدددددؾارد البذدددددرية زاد مددددددتؾى رضدددددا 
العدددددامميؽ فييدددددا. وبدددددالشغر إلدددددى قددددديؼ معدددددامالت االرتبددددداط 

مجددددددال تدددددددريب السددددددؾارد البذددددددرية مددددددؽ الخظددددددي نجددددددد أن 
مجدداالت مقيدداس فاعميددة إدارة السددؾارد البذددرية ىددؾ األكثددر 
ارتباطدددددا بسقيددددداس رضدددددا العدددددامميؽ، فدددددي حددددديؽ أن مجدددددال 
االسدددتقظاب والتعيددديؽ ىدددؾ األقدددل ارتباطدددا برضدددا العدددامميؽ 

عالقدة  عدم وجدؾد الشتائجأشارت  مؽ بيؽ تمػ السجاالت.
الداللدددددددددددددة ارتبددددددددددددداط دالدددددددددددددة إحردددددددددددددائيا عشدددددددددددددد مددددددددددددددتؾى 

 0.01   بدديؽ درجددة فاعميددة إدارة السددؾارد البذددرية
فددددي وزارة التربيدددددة والتعمددددديؼ فدددددي سدددددمظشة ُعسدددددان ومددددددتؾى 
الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ فييددا؛ وتجدددر ا شددارة إلددى 
أن قدددددديؼ معامددددددل االرتبدددددداط بيشيددددددا مؾجبددددددة، وذات عالقددددددة 

فاعميددددة إدارة طرديددددة؛ وىددددذا يعشددددي أنددددو كمسددددا زادت درجددددة 
السدؾارد البذدرية زاد مددتؾى رضددا العدامميؽ فييدا. وبددالشغر 
إلى قيؼ معامالت االرتباط الخظدي نجدد أن مجدال تددريب 
السددؾارد البذددرية مددؽ مجدداالت مقيدداس فاعميددة إدارة السددؾارد 
البذددرية ىددؾ األكثددر ارتباطددا بسقيدداس رضددا العددامميؽ، فددي 

ل ارتباطدددا حددديؽ أن مجدددال االسدددتقظاب والتعيددديؽ ىدددؾ األقددد
 ىددذهوقددد تعددزى  .برضددا العددامميؽ مددؽ بدديؽ تمددػ السجدداالت

إلدددى وضدددؾح السيدددام الؾعيفيدددة لمعدددامميؽ فدددي وزارة  الشتيجدددة
التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة ُعسددان وبالتأكيددد كمسددا كددان ىشالددػ 
فاعمية في إدارة السؾارد البذرية يكؾن ىشالػ رضا وعيفي 

لفاعميدددة عدددالي والعكدددس صدددحي  إن الرضدددا العدددالي يؾلدددد ا
وىددؾ مددا تدددعى اليددة القيددادة العميددا بددالؾزارة فددي تبشددي أسددس 
 سدددميسو تحددداول جاىدددده لمرفدددع مدددؽ رضدددا العدددامميؽ لدددددييا.

( 2016دراسدة بدؽ عيددى )نتيجدة مع الشتيجة وتتفق ىذه 

عالقدددة االرتباطيدددة إيجابيدددة  وجدددؾدوالتدددي أعيدددرت نتائجيدددا 
 بدديؽ مددددتؾى فاعميدددة إدارة السدددؾارد البذدددرية ودرجدددة الرضدددا

 الؾعيفي.
 ات:ةةةةةةةالتهصي

يسكدددؽ فدددي ضدددؾء الشتدددائج التدددي تؾصدددمت إلييدددا الدراسدددة 
 طرح التؾصيات االتية:

  اعتساد  ليات حديثو لالختيار، والتعييؽ، واالستقظاب
تكؾن فاعمو وقابمة لمتظبيق وتتظدابق مدع السؾاصدفات 

 العالسية.
  باعتسدداد أسدداليب حديثددو فددي تخظدديط السددؾارد البذددرية

جدددددددزءا مدددددددؽ التخظددددددديط االسدددددددتراتيجي بحيددددددد  يكدددددددؾن 
 واالستعانة بخبرات ذو كفاءات عالية.

 الىتسددام بالتدددريب والتظددؾير وتشؾيددع البددرامج التدريبددة ا
وفددددددق احتياجددددددات السددددددؾعفيؽ ورفددددددع القدددددددرات العمسيددددددة 

 والعمسية لدييؼ.
  تحددددددي  األنغسدددددة والتذدددددريعات والقدددددؾانيؽ ومراجعتيدددددا

 لتشغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديؼ عسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل إدارة 
 السؾارد البذرية.

  رة وجؾد نغامًا لمسكافآت يذدجع عمدى اسدتقظاب ضرو
 .الكؾادر الستسيزة

  تخظدديط فعددال لمسددؾارد البذددرية تجعميددا ضددرورة وجددؾد
قددددادرة عمددددى جددددذب واسددددتقظاب ذوي الخبددددرة والكفدددداءات 

 .الستسيزة
  وضدددرورة تدددؾفير خبددددراء فدددي  التخظددديط االسددددتراتيجي

 .لمسؾارد البذرية مؽ ذوي الكفاءة

 قائمة المراجع: 
 المراجع العربية:أوالا: 

مةةةجخل مقتةةةرا لمتكامةةةل بةةةين (.2014خميدددل، أمدددل . يؾسدددف.) [1]
التحميل وبطاقة القيةاس المتةهازن آلية تنعيم الجهدة وعممية هرمية 

إلدارة محفعةةةةة مذةةةةروعات الخطةةةةة االسةةةةتراتيجية لتطةةةةهير التعمةةةةيم 
. السجمددة العمسيددة لمبحددؾث الجةةامعي مةةع التطبيةةج عمةةى جامعةةة رنطةةا

  .323-437، 1والدراسات التجارية، ع

إدارة (.2015الذدددددرعة، عظدددددا  . وسدددددشجق، مالدددددب محسدددددؾد.) [2]
 .االتجاهةةةةات الحجيثةةةةة وتحةةةةجيات األلفيةةةةة الثالثةةةةةالمةةةهارد البذةةةةرية 

 .الدار السشيجية لمشذر والتؾزيع :عسان

مفةةةاهيم ورؤى فةةةي اإلدارة والقيةةةادة (.2009أبدددؾ العدددال، ليمدددى.) [3]
 . الجشادرية لمشذر والتؾزيع.التربهية بين األصالة والحجاثة
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التةةةةةةجريب وتنميةةةةةةة المةةةةةةهارد (.2011عددددددداف، عبدددددددالسعظي.) [4]
 .دار زىران لمشذر والتؾزيع :سانع .البذرية

ا سددكشدرية:  .الرضةا الةةهظيفي لمعةاممين(.2011بيشددي، فدايزه.) [5]
 دار الؾفاء لمشذر.

درجةةة فاعميةةة إدارة المةةهارد (.2016بشددي عيدددى، ديشددا حددابس.) [6]
البذرية وعالقتها بالرضا الةهظيفي فةي الجامعةات األردنيةة الرسةمية 

كتددؾراة ميددر مشذددؾرة، جامعددة درسددالة  .مةةن وجةةه نعةةر العةةاممين فيهةةا
 .اليرمؾك، األردن

نمةةةهذق مقتةةةرا لتطةةةهير كفةةةاءة (.2015لذدددكؾ، فؾزيدددة ابدددراىيؼ.) [7]
أداء اإلداريةةين العةةاممين فةةي وزارة التربيةةة والتعمةةيم بدةةمطنة ُعمةةان 

، جامعدددة القددداىرة، ميدددر مشذدددؾرةة رسدددالة دكتدددؾرا  .وفقةةةا لنعريةةةة الةةةنعم
   مرر.

أداة لقيةاس فاعميةة إدارة  رتطهي(.2012سان.)الجرايدة، . سمي [8]
مجمددة العمددؾم التربؾيددة  .المةةهارد البذةةرية فةةي مؤسدةةات التعمةةيم العةةام

 .71-41 (،4)13والشفدية، 

درجةةةةة فاعميةةةةة إدارة المةةةةهارد (.2012العسددددؾش، نددددايو حامددددد.) [9]
. مجمدو البذرية في جامعة آل البيت من وجهة نعر المهظفين فيهةا

 .2-151، ةجامعة األزىر، القاىر كمية التربية، 

فاعميةةةةةةة إدارة المةةةةةةهارد البذةةةةةةرية (.2011سذدددددداقبة، نددددددؾر.)ال [11]
وعالقتهةةا بةةاألداء الةةهظيفي لةةجى العةةاممين اإلداريةةين فةةي الجامعةةات 

. رسدددالة دكتددؾراه ميدددر مشذدددؾرة، جامعدددة اليرمدددؾك، األردنيةةةة الحكهميةةةة
 األردن.

 

فاعميةةةةة إدارة تقةةةةجير درجةةةةة (.2006الحؾيمددددة، عبدالسحدددددؽ.) [11]
رسدالة  .المهارد البذةرية فةي وزارة التربيةة والتعمةيم فةي دولةة الكهيةت

 .دكتؾراة مير مشذؾرة، جامعة اليرمؾك، األردن

 

: التجريب التربهي في سمطنة ُعمةان(.2010الدعدية، حسدة.) [12]
راية مددتقبمية لتشسيدة السدؾارد البذدرية. السدؤتسر العربدي الثداني )تشسيدة 

بذددرية وتعزيددز االقتردداد الددؾطشي(، السشغسددة العربيددة لمتشسيددة السددؾارد ال
 .220-205ا دارية سمظشة ُعسان، 

تطبيةةةج مراحةةةل  درجةةةة(، 2009) :الحؾسدددشي، . بدددؽ شدددامس [13]
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