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درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية به ازرة التربية والتعميم
بدمطنة ُعمان وعالقتها بالرضا الهظيفي لمعاممين فيها
الجكتهر :دمحم الجرايجة استاذ مذارك في االدارة التربهية جامعة نزوى –
سمطنة عمان

االستاذ احمج العمهي و ازرة التربية والتعميم -سمطنة عمان
الممخص :ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة فاعمية إدارة
السؾارد البذرية في و ازرة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان ،وعالقتيا بالرضا
الؾعيفي لمعامميؽ فييا ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تؼ ترسيؼ استبانة
مكؾنة مؽ ( )53فقرة مؾزعة في ( )4مجاالت رئيدة ،وبعد التأكد مؽ
دالالت صدقيا وثباتيا طبقت عمى ( )233فردا .وقد أعيرت نتائج
الدراسة إن درجة فاعمية إدارة السؾارد البذرية بؾ ازرة التربية والتعميؼ
بدمظشة ُعسان جاءت متؾسظة وعمى الشحؾ التالي :مجال الجؾدة
واالبتكار والتسيز في السرتبة األولى ،ثؼ مجال االستقظاب والتعييؽ
وجاء مجال تدريب السؾارد البذرية في السرتبة الثالثة ،وحل في
السرتبة األخيرة مجال التخظيط لمسؾارد البذرية .وبيشت نتائج الدراسة
أيزا عدم وجؾد فروق ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللة

  0.05

 ،في تقديرات أفراد الدراسة تعزى لستغيرات :الشؾع

االجتساعي ،والسؤىل العمسي وسشؾات الخبرة .كسا أشارت الشتائج
أيزا عدم وجؾد عالقة ارتباط دالة إحرائيا بيؽ درجة فاعمية إدارة
السؾارد البذرية في و ازرة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان ومدتؾى
الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ فييا ،وفي ضؾء نتائج الدراسة أوصت
الدراسة بزرورة وجؾد نغاماً لمسكافآت يذجع عمى استقظاب

الكؾادر الستسيزة ،وتخظيط فعال لمسؾارد البذرية تجعميا قادرة عمى
جذب واستقظاب ذوي الخبرة والكفاءات الستسيزة ،وضرورة تؾفير
خبراء في التخظيط االستراتيجي لمسؾارد البذرية مؽ ذوي الكفاءة،
وتؾفير برامج تدريبية بشاء عمى االحتياجات الفعمية لمعامميؽ.
الكممات المفتاحية :إدارة السؾارد البذرية ،الرضا الؾعيفي ،عسان
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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.

تزويددىا بالكفدداءة السظمؾبددة وإجدراء التشددديق الددالزم ل فددادة

المقجمة:
تع د ددد ا دارة ف د ددي الؾق د ددت الح د ددالي الركيد د دزة األساس د ددية ف د ددي
السشغسددات فيددي تدددعى إلددى تحديددد وتذددخيص احتياجددات

السشغسددة مددؽ القددؾى العاممددة  ،والؾسدديمة التددي يددتؼ التؾصددل

م ددؽ مد دؾارد السشغس ددة البذد درية بفاعمي ددة ،فب ددا دارة الشاجح ددة

تتحقددق أىددداف السشغسددة والفددرد والسجتسددع بأفزددل الظددرق
وأقل التكاليف.

بيددا لتحقيددق التقدددم والشجدداح لكافددة السشغسددات ،إذا مددا تددؼ
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وا دارة ىد ددي السرتكد ددز الرئيدد ددي فد ددي تظد ددؾير األف د دراد
والجساع ددات والعام ددل الرئيددددي ف ددي تحقي ددق التشسي ددة وليد ددا

أىسيتيا البالغة في مختمف السجاالت التي تدتذدرق دائسدا

التقدم والتظؾر واالزدىار وعشدىا نجد إدارة ناجحة وواعية

تددتسكؽ مددؽ التخظدديط والتشفيددذ والتشغدديؼ بذددكل ندداج ألي

قد ددؾى بذ د درية فعالد ددة تعسد ددل عمد ددى تحدد دديشيا ،ويدد دديؼ فد ددي
تذد ددخيص واقد ددع العسميد ددة التعميسيد ددة التعمسيد ددة ،مد ددؽ حي د د
السدددخالت والسخرجددات والعسميددات ،وتعسددل عمددى تحددديشو

وتظ ددؾيره بس ددا يتشاس ددب م ددع متظمب ددات السجتس ددع ،لمشي ددؾض

بسدتؾى العسميدة التعميسيدة التعمسيدة مدؽ الشداحيتيؽ ا داريدة

عسد ددل كد ددان ،كد ددل ذلد ددػ يتحقد ددق إذا مد ددا أحدد ددؽ اسد ددتقظاب

والفشي ددة ،وبس ددا ي ددتالءم والتظ ددؾرات الحديث ددة ف ددي السج دداالت

واختيددار وتعيدديؽ الكفدداءات الستسيدزة والسؤىمددة والسدربددة وتددؼ

التربؾية ،وفق األىداف السرسؾمة ليا (خميل.)2014 ،

وص د د دديانتيا وتظؾيرىد د د ددا ووض د د ددع نغد د د ددام ع د د ددادل ل جد د د ددار

السشغسات التعميسية السعاصرة وىي مدتقمة عؽ الؾعدائف

التخظد دديط ليد ددا بعشايد ددة واالىتسد ددام بيد ددا والسحافغد ددة عمييد ددا

والسكاف د د ددآت والحؾافز(خمي د د ددل .)2014 ،إن إدارة السد د د دؾارد

تعددد إدارة الس دؾارد البذد درية مددؽ االنذ ددظة السيسددة ف ددي

ا داريد ددة األخد ددرى ،الرتباطيد ددا الؾثيد ددق بالعشرد ددر البذد ددري

البذد درية ل ددؼ تع ددد مقتر ددرة عم ددى الؾع ددائف السعت ددادة الت ددي

وال د د د د د د د ددذي يع د د د د د د د ددد أى د د د د د د د ددؼ الس د د د د د د د دددخالت ف د د د د د د د ددي ى د د د د د د د ددذه

أنذظة كالتعييؽ وحفظ السمفات وتحديد ا جازات وصرف

ويعد ددد تحقيد ددق مبد دددأ الرضد ددا الد ددؾعيفي لمعد ددامميؽ

الرواتد د ددب واسد د ددتكسال ا ج د د دراءات ،وإنسد د ددا باتد د ددت نذد د دداطا

ض د ددرورة حتسيد د دة ،م د ددؽ أج د ددل ض د ددسان نج د دداح السشغس د ددات

اس ددتراتيجيا يعس ددل عم ددى تحقي ددق أى ددداف السشغس ددات في ددي

التعميسيددة السعاصدرة ،واسددتس ارريتيا فددي عددل وجددؾد التظددؾر

باخترددار تسثددل عشر د ار حيؾيددا مددؽ عشاصددر ا نتدداج ومددا

الد دريع فددي كثيددر مددؽ الش دؾاحي ،وىددذا حددتؼ عمددى تدددريب

(الذددرعة و سددشجق2015 ،؛ .)Nelson, 2004لددذلػ

مر د ددمحة العس د ددل (بيشد د ددي .)2011 ،إن لرض د ددا االفد د دراد

أصب االعتساد عمى السؾارد البذرية كؾاحد مدؽ مرتكدزات

اىسية كبيره وىؾ يعدم مقياسا لفاعمية السؤسددة وإنتاجيتيدا

انظبعدت فددي الددذاكرة باعتبارىددا عسدال روتيشيددا يشحرددر فددي

يد د د ددتتبعو م د د ددؽ عسمي د د ددات ا نت د د دداج والتد د د ددؾيق والتسؾي د د ددل

السشغسددة األساسددية لقدددرتيا عمددى تددؾفير السعمؾمددات التددي

يحتاجيد ددا متخد ددذي الق د درار ،كسد ددا أنيد ددا تقد ددؾم بالعديد ددد مد ددؽ

السشغسات(.)Mcevoy,2007

العد ددامميؽ وتسكيد ددشيؼ وتظد ددؾير ميد دداراتيؼ بسد ددا يشرد ددب فد ددي

لددذلػ عشدددما يكددؾن الرضددا الددؾعيفي عددال بالسشغسددة يددؤدي

إلدى السزيدد مددؽ العظداء ويخمدق السزيدد مددؽ االنتسداء داخددل

الؾعدائف الرئيددية لمسشغسدة مدؽ تخظديط السدؾارد البذدرية،

السشغس د د ددة  ،كس د د ددا ان العام د د ددل يذ د د ددعر باالرتي د د دداح لتمبي د د ددة

وتحميددل الؾعددائف ،وتؾعي ددف ،وتدددريب ،وتظددؾير ،وتقيدديؼ

احتياجاتو واشباع رمباتو مؽ زيادة فدي الحدؾافز واالجدؾر،

األداء ،والحد دؾافز ،والترقي ددات وميرى ددا م ددؽ الؾع ددائف (أب ددؾ
العال.)2017 ،

وعشد دددما يكد ددؾن الرضد ددا الد ددؾعيفي مد ددشخفض بالتد ددالي تقد ددل
ا نتاجي ددة ألن العام ددل يذ ددعر با حب دداط وأن السؤسد ددة ال

إن نجدداح أي مؤسدددو يعتسددد بذددكل كبيددر عمددى

تمبددي لددو احتياجاتددو فيددؤدي أيزددا إلددى السزيددد مددؽ التغييددب

تسكدديؽ وتدددريب الس دؾارد البذ درية الستاحددة والتددي تعددد أحددد

عؽ العسل والتددرب وعددم اسدتقرار السشغسدة (Palmer,

مقؾم ددات التشسي ددة والت ددي تعتس ددد عميي ددا السشغس ددات الحديث ددة

).2006

نجددد أنيددا تتستددع بالقيددام بجسيددع األدوار االسددتراتيجية ذات
ويش دددرج تح ددت ى ددذه الييكم ددة األقد ددام السختمف ددة (عد دداف،

التعميسددي فددي سددمظشة ُعسددان فددي جسيددع مجاالتددو التربؾيددة
والتعميسيددة ،بدددأت الشغ درة الذددسؾلية لددؾ ازرة التربيددة والتعمدديؼ
مسثمددة بالسديريددة العامددة لتشسيددة السدؾارد البذ درية فددي إعددداد

 .)2010وأن إدارة الس دؾارد البذ درية أحددد األركددان اليامددة

وتشفيددذ وتقيدديؼ خظظيددا التأىيميددة والتدريبيددة لكافددة مشتدددبييا

ومؽ خالل الشغر إلى أشكال تشغيؼ إدارة السدؾارد البذدرية

طبيع ددة تشفيذيد ددو وت د درتبط مباشد دره بد ددا دارة العميد ددا لمسشغسد ددة

فددي مشغؾمددة التربيددة فتشفيددذ الدياسددة التعميسيددة يحتدداج إلددى

ومددؽ خددالل تمددػ التظددؾرات التددي شدديدىا الشغددام

بسا يتشامؼ مع التظؾرات التربؾية والتعميسيدة ،حيد
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و ازرة التربية والتعميؼ إلى تظؾير الكؾادر واالرتقاء بيؼ مؽ
خالل تبشييا لمعديد مؽ البرامج التدريبية والتأىيمية والعسل

عمددى مجددالي عددروف العسددل والعالقددة مددع الددزمالء تعددزى

لستغي د ددر مر د دددر الذ د دديادة ،بيشس د ددا ج د دداءت الف د ددروق دال د ددة

عمى تشفيدذ العديدد مدؽ السذداريع والبدرامج التدريبيدة الراميدة

احرددائيا عم ددى مج ددال األج ددؾر والحد دؾافز لستغي ددر مر دددر

والكفاءة والسيارة في اداء أعسالو.

إحر ددائية عم ددى السج دداالت ال ددثالث تع ددزى لستغي ددر طبيع ددة

إل ددى تحقي ددق إيج دداد الك ددادر البذ ددري ال ددذي يتست ددع ب ددالخبرة
الجراسات الدابقة:

مؽ خالل مراجعة الدراسات الدابقة عثر عمى بعض

الد ارسد ددات العربيد ددة واألجشبيد ددة الت د ددي تشد دددرج الد ارسد ددة ف د ددي
إطارىددا  ،وفيسددا يمددي اسددتعراض لمد ارسددات األكثددر قرب داً أو
صمة بسؾضؾع الدراسة الحالية:

ى د دددفت د ارس د ددة بشد د دي عيد د ددى ( )2016تع د ددرف درج د ددة
فاعمي د ددة إدارة السد د دؾارد البذد د درية ف د ددي الجامع د ددات االردني د ددة
الرسد ددسية وعالقتيد ددا بالرضد ددا ال د ددؾعيفي مد ددؽ وجيد ددة نغ د ددر
الع ددامميؽ فيي ددا وتقد ددديؼ تؾص دديات مقترح ددة ،تكؾن ددت عيشد ددة

الدراسة مؽ ( )696مدؽ العدامميؽ فدي الجامعدات االردنيدة
الرس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددسية
(جامعددة اليرمددؾك ،الجامعددة األردنيددة ،جامعددة الحددديؽ بددؽ
ط ددالل ،م ددشيؼ ( )463عز ددؾ ىيت ددة ت دددريس ت ددؼ اختي ددارىؼ
بالعذ د دؾائية الظبقيد ددة ( )233إداري تد ددؼ اختيد ددارىؼ بظريقد ددة

الحر ددر الذد ددامل .ولتحقي ددق أىد ددداف الد ارس ددة تد ددؼ تظد ددؾير
اس ددتبانة مكؾن ددة م ددؽ ( )45فقد درة تستع ددت ب دددالالت ص دددق
وثبددات مقبددؾليؽ أعيددرت نتددائج الد ارسددة أن درجددة فاعميددة
إدارة السد د دؾارد البذد د درية وعالقتي د ددا بالرض د ددا ال د ددؾعيفي ف د ددي

الجامعد ددات األردنيد ددة الرسد ددسية جد دداءت بدرجد ددة متؾسد ددظة،

ودلددت عمددى عدددم وجددؾد فددروق ذات إحرددائية فددي درجددة

فاعميد ددة إدارة الس د دؾارد البذ د درية عمد ددى مجد ددالي االس د دتقظاب

والتظ ددؾير تع ددزى لستغي ددر الخبد درة ومر دددر الذ دديادة ،بيشس ددا
جدداءت الفددروق دالددة احرددائيا عمددى مجددال الحفددا عمددى
السد د دؾارد البذ د ددري لستغي د ددر مر د دددر الذ د دديادة لر د ددال بم د ددد

عربددي ،ومتغيددر سددشؾات الخب درة لرددال ( )10سددشؾات ف

أكث ددر ،وأش ددارت الشت ددائج إل ددى أن ىش دداك ف ددروق ذات دالل ددة

الذد دديادة لرد ددال بمد ددد عربد ددي ،ووجد ددؾد فد ددروق ذات داللد ددة
العسددل لرددال عزددؾ ىيتددة التدددريس ،أمددا لستغيددر سددشؾات

الخب درة فجدداءت الفددروق ميددر دالددة إحرددائيا عمددى مجددال

األجؾر والحؾافز ،بيشسا جداءت دالدة عمدى مجدالي عدروف

العس ددل والعالق ددة م ددع ال ددزمالء لر ددال ( )10ف ددأكثر .كس ددا

أعيرت الشتائج وجؾد عالقة ارتباطيو ايجابية بيؽ مدتؾى
فاعمية إدارة السؾارد البذرية ودرجة الرضا الؾعيفي.

كسددا أجددرى سددتاربمر ( )Strebler,2007د ارسددة فددي كشدددا
ىدفت ىذه الد ارسدة إلدى الكذدف عدؽ مددى تدأثير مسارسدة
تخظد دديط الس د دؾارد البذ د درية واالسد ددتراتيجيات السرتبظد ددة بيد ددا
عمددى إدارة العددامميؽ فددي الجامعددات التقشيددة الكشديددة حي د
تكؾندت عيشدة الد ارسدة مدؽ ( )216فدردا مدؽ راسداء اقددام
ونؾاب ومديرو االقدام بالجامعة مدؽ ( )6جامعدات كشديدة
تقشيددو ،تددؼ اسددتخدام اسددمؾب السدد باالسددتبانة حيد

بيشددت

الد ارسد ددة أن الجامعد ددات الكشديد ددة عسؾمد ددا تسد ددارس تخظد دديط
الس د دؾارد البذ د درية وادارتيد ددا بشدد ددبة مشخفزد ددو ،خاصد ددو ان

عسمية التظبيق ال تعتسدد عمدى أسدس واضدحو وانسدا تدرتبط
بحاجة الجامعة لالستقظاب والتعييؽ وعددم وجدؾد تخظديط
استراتيجي واض أو مكتؾب لدى معغؼ الجامعات.
وقامت لذكؾ( )2015بدراسة ىدفت إلى بشاء نسؾذج
مقترح لتظؾير كفاءة أداء العامميؽ في و ازرة التربية
وتكؾن مجتسع
والتعميؼ بدمظشة ُعسان وفقاً لشغرية الشغؼ؛ ّ
األطروحة مؽ جسيع ا دارييؽ العامميؽ في الؾ ازرة مؽ

ديؾان عام الؾ ازرة والسحافغات التعميسية لمعام الدراسي
2015/2014م ،مؽ السدسيات الؾعيفية :مدير عام؛

ومدير عام مداعد؛ ومدير دائرة؛ ونائب مدير؛ ومدير
مدرسة؛ ورئيس قدؼ؛ البالغ عددىؼ( )1824إدارياً ،أما

إحردائية لستغيدر طبيعددة العسدل فددي السجداالت الددثالث ث

عيشة الدراسة؛ فتكؾنت مؽ ( )426إداريا؛ أي ما ندبتو

لرال عزؾ ىيتة تدريس ،كسا بيشت الشتدائج عددم وجدؾد

( )23.3 %مؽ مجتسع الدارسة ،تؼ اختيارىؼ بالظريقة

ف ددروق ذات دالل ددة إحر ددائية ف ددي درج ددة الرض ددا ال ددؾعيفي

وتؼ بشاء مقياس األداء ا داري
الظبقية العذؾائية .كسا ّ

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
71

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 July Vol.4 No7

ل دارييؽ العامميؽ في الؾ ازرة مؽ قبل الباحثة ،إذ احتؾى

متؾس د ددظة وعم د ددى السج د دداالت الخسد د ددة كس د ددا ج د دداء ترتي د ددب

في صؾرتو الشيائية ،عمى ( )75كفاية أو ميارة أو

السج دداالت عم ددى الشح ددؾ الت ددالي :مج ددال التخظ دديط لمسد دؾارد

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

البذدرية السرتبددة األولددى ثددؼ مجددال التدددريب وتشسيددة السدؾارد

البذ د د درية ،وجد د دداء فد د ددي السرتبد د ددة الثالثد د ددة مجد د ددال الح د د دؾافز

والسخرجات؛ والتغذية الراجعة؛ بؾاقع خسس عذرة كفاية

والسكافتد د د ددات والتعؾيزد د د ددات ،وبالسرتبد د د ددة الرابعد د د ددة مجد د د ددال

لكل عشرر وتزسؽ كل عشرر خسدة أبعاد ىي:

التؾعي د ددف ،وأخيد د د ار مجدد ددال تقي د دديؼ األداء لمس د ددؾعفيؽ ،وأن

التشامسية؛ واليرمية؛ والؾعيفية؛ وشبكية العالقات؛

ىشال ددػ فروق ددا ذات دالل ددو احر ددائية ف ددي مج ددالت فاعمي ددة

والتسكيؽ؛ بؾاقع ثالث كفايات لكل ُبعد ضسؽ العشرر.
وبعد التحّقق مؽ صدق األداة وثباتيا ،وفاعمية فقراتيا،
جرى تظبيقيا عمى عيشة األطروحة ،وفحص داللة فروق

إدارة السؾارد البذرية في جامعدة أىدل البيدت تعدزى لتفاعدل
متغيد ددر الجد ددشس مد ددع الخب د درة حي د د

بمغد ددت قيسد ددة ويمكد ددس

( )0 988وكانددت قيسددة ف السشدداعرة ليددا ( )2 489وىددي

السمحؾعة لمحاجات التدريبية تبعا لستغيرات ىذه

ذات داللة احرائية.

الؾعيفي؛ ومقر العسل.

ادارة الس د دؾارد البذ د درية وعالقتي د ددا ب د دداألداء الد ددؾعيفي لد دددى

األطروحة :السؤىل األكاديسي؛ والخبرة؛ والسدسى

وى دددفت د ارس ددة السذد دداقبة ( ،)2011معرف ددة فاعمي ددة

واجرى الجرايدة ( )2012دراسة ىدفت إلى تظؾير أداة

الع د ددامميؽ االداري د دديؽ ف د ددي الجامع د ددات األردني د ددة الحكؾمي د ددة

مؽ مؾضؾعية لقياس درجة فاعمية إدارة السؾارد البذرية

لمتعددرف عمددى درجددة ارتبدداط فاعميددة ادارة الس دؾارد البذ درية

في مؤسدات التعميؼ العام باألردن ،والتحقق مؽ صدقيا

وم د دددى العالقد د ددة بيشي د ددا وبد د دديؽ األداء ال د ددؾعيفي لمعد د ددامميؽ

وقابمية تظبيقيا في ىذه السؤسدات ،وقد تزسؽ السقياس
في صؾرتو الشيائي ( )70معيا ار تدتؾفي معايير
الردق ،وتغظي ( )9أبعاد رئيديو في االستبانة تؼ

ا داريدديؽ فددي الجامع دات ،وىددل ىشدداك عالقددة بدديؽ فاعميددة

ادارة الس دؾارد البذ درية ومدددتؾى األداء الددؾعيفي لمعدداممييؽ

االداريدديؽ فددي الجامعددات الحكؾميددة ،ولتحقيددق اليدددف مددؽ

تظبيق السقياس عمى جسيع راساء أقدام شؤون

الد ارسددة قامددت الباحثددة بعسددل اسددتبيانيؽ ،األولددى تكذ ددف

وعددىؼ ( )35والسؾعفيؽ السختريؽ في ىذه األقدام

الحكؾميد ددة واشد ددتسمت عمد ددى  4مجد دداالت مشيد ددا (االختيد ددار

وعددىؼ ( ،)100لمعام الدراسي 2009/2008م ،وقد

والتعييؽ ،التدريب ،تقييؼ األداء ،السكافآت ،والتعؾيزدات)

السؾعفيؽ في مديريات التربية والتعميؼ في األردن

ومؾعفاحي
بمغ عددىؼ ا جسالي( )135رئيس قدؼ
ً

بمغ

معامل الثبات . 92

أم ددا د ارس ددة العس ددؾش( )2012ى دددفت إل ددى التع ددرف عم ددى
درجددة فاعميددة إدارة الس دؾارد البذ درية فددي جامعددة ل البيددت

مد ددؽ وجيد ددة نغد ددر السد ددؾعفيؽ فييد ددا ،حي د د

درج د د ددة فاعمي د د ددة إدارة السد د د دؾارد البذد د د درية ف د د ددي الجامع د د ددات

أمد ددا االس د ددتبانة الثاني د ددة تؾزعد ددت عم د ددى  6مج د دداالت وى د ددي
(التخظدديط ،والتؾجي ددو واتخدداذ القد د اررات ،التشغدديؼ ،الرقاب ددة،

االترددال) ،وأشددارت الشتددائج الددى عدددم وجددؾد فددروق ذات

دالل ددو إحر ددائية عش ددد مد ددتؾى الدالل ددة تع ددزى ألث ددر الش ددؾع

تكؾند ددت عيشد ددة

االجتساعيدة والسؤىددل العمسددي وسدشؾات الخبدرة  ،وأنددو يؾجددد

مددؽ ( )118مؾعفددا ومؾعفددة ،تددؼ ترددسيؼ اسددتبانة

عالقة ارتباطية إيجابية دالدة إحردائيا بديؽ كافدة مجداالت

ىي :تخظيط السدؾارد البذدرية ،التؾعيدف ،التددريب ،تشسيدة

الؾعيفي لمقادة االدارييؽ في الجامعات االردنية الحكؾمية

السد دؾارد البذد درية تقي دديؼ األداء مج ددال الحد دؾافز والسكافت ددات

 ،وان تقديرات أفراد العيشدة عمدى مجداالت األداء الدؾعيفي

والتعؾيزددات .وقددد أعيددرت الشتددائج بددأن تقدددير السددؾعفيؽ

لمقادة ا دارييؽ في الجامعات الحكؾمية مؽ وجية نغرىؼ

البح د

لغرض تحقيق أىداف البح

تكؾنت مدؽ خسددة مجداالت

في جامعة ل البيدت لفعاليدة إدارة السدؾارد البذدرية جداءت

فاعميد د ددة إدارة الس د د دؾارد البذ د د درية ومجد د دداالت درجد د ددة األداء

جاءت متؾسظة .
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كذلػ أجرى كل مؽ رحسيشا وشارب ( Rahimina and

بددشجالديش ووجددؾد نقددص كبيددر فددي الس دؾارد السؤىددل وذلددػ

 )Sharp,2009بد ارسددة ىدددفت إلددى الكذددف عددؽ فاعميددة

يعؾد عدم االىتسام بجانب التعييؽ والتشسية السيشية ،تددني

التخظد د د دديط االسد د د ددتراتيجي دارة الس د د د دؾارد البذ د د د درية ف د د د ددي

الرواتب لمسؾعفيؽ وعدم الحاقيؼ بددورات ميشيدو واسدتخدام

عسيددد كميددة ورئدديس قدددؼ تددؼ اختيددارىؼ مددؽ جامعددة طي دران

وق ددام مكدددؾفي ( )Mcevoy,2007بد ارس ددة حيد د

ى دددفت

الحكؾميددة مددشيؼ ( )12اندداث تراوحددت خدمددة اف دراد العيشددة

إلى الكذف عؽ أداء ادارة السؾارد البذدرية فدي الجامعدات

اسددمؾب

األمريكيددة التددي تتبشددى اسددتراتيجيات إدارة الجددؾدة الذدداممة

والتخظيط االستراتيجي ليا واشدارت الشتدائج بالد ارسدة عددم

لألفدراد والجامعددات وقدد تكؾنددت عيشدة الد ارسددة مددؽ 2101

الجامعات ا يرانية ،تكؾندت عيشدو ىدذه الد ارسدة مدؽ ()30

( )18-9سددشة بددشفس الجامعددة واسددتخدم الباح د

السقابمدة تزددسشت اسددتمة حددؾل اىسيددة ادارة السدؾارد البذدرية

وضددؾح مسارسددات إدارة السدؾارد البذدرية بدددبب عدددم تددؾفر

وسائل محاسبة قديسة.

اث ددر العام ددل الست دددخل (الت دددريب ،التحفي ددز) الت ددي تعظ ددى

مؾعفا ومؾعفة يعسمؾن في  11جامعو أمريكيدة فدي واليدة

خظد ددة مكتؾبد ددو ،تس د ددارس إدارة الس د دؾارد البذ د درية عسمي د ددات

تكددداس ،وتددؼ تؾزيددع االسددتبانة عمددييؼ فددي مجددالت القيددادة

جداول األجؾر بدرجة مرتفعة ،اال انيا ال تسدارس التعيديؽ

وقددد بيشددت نتددائج الد ارسددة بددأن ىشالددػ عالقددة ايجابيددة بدديؽ

بدبب السركزية.

بعددض مسارسددات السدؾارد البذدرية إزداء الجامعددات وايزددا

التشسي د ددة السيشي د ددة واالس د ددتقظاب بدرج د ددة متؾس د ددظة واع د ددداد

واالس ددتقظاب والت دددريب والحد دؾافز والتخظ دديط االس ددتراتيجي

أجد ددرى أدمد ددي ( )Adeymei,2008د ارسد ددة فد ددي نيجيريد ددا

ان الت دددريب والتعؾيز ددات ليس ددا أث ددر ايج ددابي واضد د ف ددي

ىد دددفت ىد ددذه الد ارسد ددة عد ددؽ الكذد ددف اثد ددر االسد ددتراتيجيات

ادارة الجؾدة الذاممة في الجامعات األمريكية.

الحؾميددة فددي واليددة أندددو الشيجيريددة ،تكؾنددت عيشددة الد ارسددة

تقديرات القادة التربؾييؽ في و ازرة التربية في دولة الكؾيت

مد د د د د ددؽ ( )782معمسد د د د د ددا و( )438كد د د د د دداد ار اداريد د د د د ددا فد د د د د ددي

لدرجة فاعمية إدارة السؾارد البذدرية فدي الدؾ ازرة كسدا ىددفت

()225مدرسة ثانؾيو فدي الؾاليدة ،وتدؼ اعدداد اسدتبانة ليدذه

ايزددا إلددى الكذددف عددؽ االختالفددات بدديؽ تقددديرات األف دراد

لددؼ

عم ددى تظبيدددق

االدارية عمى ا دارة الفعالة لمسدؾارد البذدرية فدي السددارس

الد ارس د ددة وخمر د ددت ى د ددذه الد ارس د ددة إل د ددى ان مد د ددتؾى ادارة
الس دؾارد البذ درية مددؽ قبددل السددديريؽ كددان متدددنيا حي د

وقددام الحؾيم دة ( )2006بد ارسددة ىدددفت إلددى الكذددف عددؽ

لمعيش د ددو بد د دداختالف السركد د ددز الد د ددؾعيفي ،والعسد د ددر والخب د د درة،

والسؤى ددل العمس ددي والج ددشس .عس ددل الباحد د

تغيد ددر ف د ددروق ذات دالل د ددو إحر د ددائية ب د دديؽ إدارة الكد د دؾادر

البحد د

التدريد ددية وإدارة الكد دؾادر ا داري ددة ،كس ددا بيش ددت ايز ددا أن

عم ددى س ددبعة مج دداالت بع ددد التحق ددق م ددؽ ص دددقيا وثباتي ددا،

بتر ددسيؼ إس ددبانو تكؾن ددت م ددؽ( )73فقد دره ،مؾزع ددو

إدارة السد دؾارد البذد درية ف ددي ق ددرى الؾالي ددة ك ددان أفز ددل م ددؽ

وطبقددت عمددى القيددادات التربؾيددة فددي دولددة الكؾيددت ،والبددا

وأج د ددرى روكش د ددزميؽ ( )Roknazzaman,2007ى د دددفت

درجد ددة الفعالي د ددة الكمي د ددة دارة الس د دؾارد البذ د درية فد ددي و ازرة

لمكذد ددف ع د ددؽ فاعمي د ددة إدارة السد د دؾارد البذد د درية ف د ددي اربع د ددة

التربي ددة بدول ددة الكؾي ددت كان ددت ض ددسؽ درج ددة (متؾس ددظة)،

جامعددات حكؾميددة فددي بددشجالديش وجامعددو خاصددو واحددده

بستؾسددط حدددابي مقددداره ( .)3 210حرددل مجددال تقددؾيؼ

مؾعفد ددا ف د ددي

الس دؾارد البذ درية ،ثددؼ مجددال تخظدديط الس دؾارد البذ درية ،ثددؼ

الجامع د ددات وت د ددؼ اس د ددتخدام اس د ددتبانتيؽ لغ د ددرض الد ارسد د ددة،

مجد ددال التذ د دريعات ذات العالقد ددة بد ددبدارة الس د دؾارد البذ د درية

تؾص ددمت نت ددائج ى ددذه الد ارس ددة إل ددى انخف دداض ج ددؾدة ادارة

ومج د ددال االس د ددتقظاب واالختي د ددار والتعي د دديؽ ،يمي د ددو مجدد ددال

السدارس داخل السديشة بدبب صغر حجؼ تمػ السدارس.

تكؾند د ددت عيشد د ددة الد ارسد د ددة مد د ددؽ ( )15مد د دددير ونائد د ددب فد د ددي
السكتبد ددات بسختمد ددف الجامعد ددات و()50

السد دؾارد البذد درية ف ددي جسي ددع أبع دداد الد ارس ددة ف ددي جامع ددات

ع د ددددىؼ ( )208وعي د ددرت الشت د ددائج عم د ددى الشح د ددؾ الت د ددالي:

االداء عمددى الدرجددة األعمددى ،يميددو مجددال تظددؾير وتشسيددة
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االى د د ددداف والدياس د د ددات واالس د د ددتراتيجيات واخيد د د د ار مج د د ددال
الرواتب والحؾافز السادية والسعشؾية.

أجددرى كددل مددؽ بجؾركسددان وبافمؾس ددكي (

Bjorkman

والتعميؼ بدمظشة ُعسان وعالقتيا بالرضا الؾعيفي لمعامميؽ
فييا
مذكمة الجراسة وأسئمتها:

 )&pavloskays, 2000د ارسددة ىدددفت إلددى استقردداء

عم د ددى ال د ددرمؼ م د ددؽ ا ىتس د ددام ال د ددذي تؾلي د ددو و ازرة

السؤسدة ،وقد تؼ جسع البيدان مدؽ ( )101مؤسددو مدرب

التربيددة فددي سددمظشة ُعسددان عمددى نجدداح السشغؾمددة االداريددة
فددي و ازرة التربيددة والتعمدديؼ مددؽ وضددع العديددد مددؽ الخظددط

م د دددى ت د ددأثير مسارس د ددات إدارة السد د دؾارد البذد د درية ف د ددي أداء
روسدديا ،وقددد تددؼ تظددؾير نسددؾذج يتزددسؽ مخرجددات السدؾارد
البذدرية مثددل (الحدؾافز ،التدددريب ،والتظددؾير ،والسيددارات)،

والدياس د ددات والتذد د دريعات لز د ددسان أفز د ددل مد د ددتؾى م د ددؽ

االداء ،إال أن د ارس د د ددة الدد د د ددعدية( )2010أكد د د دددت عمد د د ددى

وقد تؾصمت الدراسة إلى أن التدريب والرواتب العالية ليا

ض ددرورة ت دددريب وتشسي ددة السد دؾارد البذد درية السؾج ددؾدة ب ددؾ ازرة

الددؾعيفي كددان مؤش د ار قؾيددا عمددى األداء الفعددال لمسددؾعفيؽ

السد ددتقبمية لمت دددريب الترب ددؾي بس ددا يد ددتجيب م ددع متظمب ددات

عالقددة ايجابيددو بحدؾافز واداء السددديريؽ ،وأن وجددؾد األمددان
في السشاصب ا دارية ،ووجؾد عالقة إيجابيو مباشره بديؽ

الترقية التي تعتسد عمى كفاءة الذخص وقدرتو وبديؽ أداء
السؤسدددة بذددكل عددام ،كسددا أن ىشدداك عالقددة إيجابيددو بدديؽ
مخرجات السؾارد البذرية واألداء العام لمسؤسدة.

التربيددة والتعمدديؼ ،ووضددع بعددض التؾصدديات لتدددعيؼ الددراى

تشسيددة الس دؾارد البذ درية فددي ضددؾء التحددديات والسدددتجدات
التكشمؾجيد د ددة السعاص د د دره .كد د ددذلػ أعي د د ددرت نتد د ددائج د ارسد د ددة
الحؾس د د ددشي( )2009إن درجد د د دة تظبي د د ددق م ارح د د ددل عسمي د د ددة
التخظدديط ا سددتراتيجي بسددا فييددا إدارة السدؾارد البذدرية مددؽ

ويتز لشا مؽ خالل استعراض الدراسات الدابقة ما

قب ددل الق ددادة ا داري دديؽ ف ددي و ازرة التربي ددة والتعم دديؼ بد ددمظشة

– استخدمت مالبية الدراسات الدابقة السشيج الؾصفي وذلػ

ُعسان كانت متؾسظة ،كذلػ تدأتي ىدذه الد ارسدة إسدتجابة
لشتيجة دراسة الجداسي( )2015والتي أكدت عمى أىسيدة

يأتي:

لسشاسبة ىذا الشؾع مؽ الدراسات  ،كسا استخدمت االستبانة

التحفيددز فددي رفددع مدددتؾى أداء الع دامميؽ فددي و ازرة التربيددو

كأداة لجسع البيانات التي تتعمق بالدراسة .

والتعم دديؼ بد ددمظشة ُعس ددان .م ددؽ ىش ددا ج دداءت ى ددذه الد ارس ددة

 -ندرة الدراسات التي تشاولت بالتحميل فاعمية إدارة السؾارد

البذرية بؾ ازرة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان وعالقتيا بالرضا
الؾعيفي لمعامميؽ فييا والتي تسارس انذظة ميسة ومؤثرة في
حياة السجتسع و تزؼ أعداداً كبيرة مؽ العامميؽ فييا .

 -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
بسقارنتيا مع نتائج ىذه الد ارسة ومعرفة التؾافق أو االختالف

بيشيا.

 اختمفت ىذه الدراسة عؽ الدراسات الدابقة  -تسيزت ىذهالدراسة عؽ الدراسات الدابقة  :في كؾنيا تعتبر دراسة
وصفية نغسية لفاعمية إدارة السؾارد البذرية بؾ ازرة التربية

لسعرفددة درجددة فاعميددة إدارة الس دؾارد البذ درية بددؾ ازرة التربيددة

والتعميؼ بددمظشة ُعسدان وقيداس عالقاتيدا بالرضدا الدؾعيفي
لمعامميؽ فييا .مؽ خالل االجابة عؽ االستمة اآلتية:
 .1م ددا درج ددة فاعمي ددة إدارة السد دؾارد البذد درية ف ددي و ازرة
التربي ددة والتعم دديؼ بد ددمظشة ُعس ددان م ددؽ وجي ددة نغ ددر
افراد الدراسة؟

 .2ىل تؾجد فروق ذات داللو إحرائية عشدد مددتؾى
  0.05 
 لفاعميددة إدارة الس دؾارد البذ درية فددي
و ازرة التربي د ددة والتعم د دديؼ بدد ددمظشة ُعسد ددان بد ددبختالف
متغي د درات ،السؤى د ددل العمسد ددي ،الشد ددؾع ا جتسد دداعي،
سشؾات الخبرة ،السدسى الؾعيفي؟

 .3مدا درجدة الرضدا الدؾعيفي لددى العدامميؽ فدي و ازرة
التربيو والتعميؼ بدمظشة عسان؟
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ون د د دؾابيؼ ،ورواسد د دداء االقدد د ددام فد د ددي و ازرة التربيد د ددة

 .4ىل تؾجد عالقدة إرتباطيدو بديؽ درجدة فاعميدة إدارة
الس د دؾارد البذ د درية بد ددؾ ازرة التربيد ددة والتعمد دديؼ بدد ددمظشة
ُعسان وعالقتيا بالرضا الؾعيفي لمعامميؽ فييا؟
أهجاف الجراسة :ىدفت الدراسة الى تحقيق االىداف

االتية:

 .1معرفة درجة فاعمية إدارة السؾارد البذرية في و ازرة
التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان؟

 .2التعد ددرف عمد ددى الفد ددروق بد دديؽ درجد ددة فاعميد ددة إدارة
السدؾارد البذ درية فددي و ازرة التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة

ُعسددان بددبختالف متغيدرات ،السؤىددل العمسددي ،الشددؾع
ا جتساعي ،سشؾات الخبرة ،السدسى الؾعيفي؟

 .3معرف د ددة العالق د ددة ا رتباطي د ددة درج د ددة فاعمي د ددة إدارة
السدؾارد البذ درية فددي و ازرة التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة
ُعسان والرضا الؾعيفي لمعامميؽ فييا.
أهميةةةةةة الجراسةةةةةة :ت د درتبط أىسيد ددة الد ارسد ددة بالجؾاند ددب
التاليو:

 .1أىسية تظبيدق أداة قيداس درجدة فاعميدة إدارة السدؾاد

والتعميؼ ،والباحثيؽ التربؾييؽ.
مرطمحات الجراسة :تزسشت الدراسة السرظمحات

التالية:

الفاعميةةةة :القدددرة عمددى تحقيددق االىددداف السرسددؾمة باقددل

وقت وجيد وكمفة (بيشدي.)2011 ،

إدارة المةهارد البذةةرية :مجسؾعددة متكاممددة مددؽ الؾعددائف

واألنذددظة والب درامج التددي تتعمددق بتر دريو شددؤون الس دؾارد

البذ درية فددي السشغسددة ،وترمددي إلددى تحقيددق أىددداف األف دراد

والتشغد دديؼ والسجتسد ددع ،وتذ د ددسل ى د ددذه الؾعد ددائف واالنذد ددظة
والبد د درامج ووض د ددع إس د ددتراتيجيو لمسد د دؾارد البذد د دريو وتحمي د ددل
الؾع ددائف ف ددي التشغ دديؼ ،وتخظ دديط السد دؾارد البذد درية فيد ددو،
وتزويده بالسؾارد البذريو السظمؾبو كسا ونؾعا ،وتقيديؼ أداء

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

مذكالتيؼ لتشديق أىدافيؼ وحاجات التشغيؼ الذيؽ يعسمؾن
في ددو ،ك ددل ذل ددػ ض ددسؽ س ددياق تشغيس ددي ومجتسع ددي مع دديؽ

البذريو في و ازرة التربيو والتعميؼ والتي ستديؼ في

(درة والردبا 2010 ،؛  .)Murray ,2004وتعدرف

بالسديريات.

لمحرددؾل عمددى أعمددى مدددتؾى مددؽ الكفدداءه وزيددادة فاعميددة

تحديددد رايددة مدددتقبمية لعسددل إدارة السدؾارد البذ دريو

إجرائيةةةةةةةا :بكيفيد د ددة تؾجيد د ددة السد د ددؾعفيؽ وتحفيد د ددزىؼ لمعسد د ددل

 .2تفيددد ىددذه الد ارسددة العددامميؽ بددؾ ازرة التربيددو والتعمدديؼ

ا نتدداج وميددارات السددؾعفيؽ ،والتددي تقددؾم عمددى التخظدديط

والد د ددذي سد د ددؾف يدد د دداعدىؼ فد د ددي تحدد د دديؽ فيسيد د ددؼ

والتشغد د دديؼ والقيد د ددادة الفاعمد د ددو والتأكيد د ددد عمد د ددى العسد د ددل بد د دديؽ

ف ددي تحد دديؽ ق دددراتيؼ وح ددل مذ دداكميؼ ف ددي العس ددل،

(التخظدديط والت دددريب والج ددؾدة وا بتك ددار والتحفي ددز) ب ددؾ ازرة

لمسشغسة وإسدتيعابيؼ لددورىؼ فييدا ،ويدداعد األفدراد
ويظؾر الدافعية لألداء.

السؤسد دة والسؾعددف لتحقيددق األىددداف السرجددؾه مددؽ حي د
التربية والتعميؼ في سمظشة عسان

 .3أىسيددة معرفددة تقددديرات أف دراد عيشددة الد ارسددة لدرجددة

الرضا الهظيفي :درجة تقبل الفدرد لظبيعدة وندؾع العسدل

فددي و ازرة التربيددو والتعم دديؼ بدددمظشة ُعسددان ويعتب ددر
ذلد د ددػ مؤش د د د ار حيؾيد د ددا عمد د ددى كفد د دداءة ىد د ددذه ا داره،

(بيشد ددي .)2011 ،وتع ددرف إجرائيةةةا :ى ددؾ مجسؾع ددة م ددؽ

فاعمي ددة إدارة السد دؾارد البذد دريو بؾعائفي ددا السختمف ددو

ومؾضد ددؾعاتيا ،وعد دددالتيا ،وقد دددرتيا عمد ددى تحقيد ددق

األىداف ومدى تحقيقيا لمرضا الؾعيفي.
 -4مددؽ الستؾقددع أن يدددتفيد مددؽ ىددذه الد ارسددة الفتددات
التاليد ددة :مد دددراء العسد ددؾم ون د دؾابيؼ ،ومد دددراء الد دددوائؾ

والعالقدد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددات ال أرس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديو واألفقيد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددو

األحاسدديس ا يجابيددة التددي يذددعر بيددا السؾعددف فددي و ازرة

التربي د ددة والتعم د دديؼ بد د ددمظشة عس د ددان اتج د دداه نفد د ددة ووعيفت د ددو
والسؤسدددة التددي يعسددل بيددا ،وتقدداس مددؽ خددالل اسددتجابات
أف د دراد الد ارس د ددة عمد ددى األداة الت د ددي طؾرىد ددا الباحث د دان ليد ددذا
الغرض.
حجود الجراسة :تزسشت الدراسة الحدود التالية:
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 .1الحةةجود المهضةةهعية :تقترددر الد ارسددة قيدداس درجددة
فاعمية إدارة السؾارد البذدرية فدي و ازرة التربيدو والتعمديؼ
(التخظ د دديط ،الت د دددريب،

بد د ددمظشة ُعس د ددان م د ددؽ حيد د د
الح د د د دؾافز ،الجد د د ددؾدة وا بتكد د د ددار) وعالقتيد د د ددا بالرضد د د ددا
الؾعيفي لمعامميؽ فييا وفق الفقرات السحدده لذلػ.
 .2الحةةةةجود الزمانيةةةةة :أجري ددت ى ددذه الد ارس ددة ف ددي الع ددام
الدراسي( .)2018-2017

 -3الحةةةجود المكانيةةةة  :أجري ددت ى ددذه الد ارس ددة ف ددي و ازرة
التربية والتعميؼ بدمظشة عسان.

 -4الحةةةةجود البذةةةةرية :طبق ددت ى ددذه الد ارس ددة عم ددى م ددؽ
مدراء دوائر وندؾابيؼ وراسداء األقددام فدي ميددان عدام

و ازرة التربية والتعميؼ .
الطريقة واالجراءات

منهج الجراسة :استخدمت الدراسة السشيج الؾصفي

االرتباطي باعتباره السشيج السشاسب ليذه الدراسة.

مجتمع الجراسة :تكؾن مجتسع الدراسة مؽ جسيع مدراء

الدوائر ونؾابيؼ وراساء األقدام بؾ ازرة التربية والتعميؼ

بدمظشة

ُعسان

لعام

2017/2018

والبالغ

عددىؼ(.)228

ججول ( :)1تهزيع مجتمع الجراسة الجراسة حدب متغيرات الجيمهغرافية لمجراسة

نهع المتغير
الجشس

السؤىل الدراسي

سشؾات الخبرة

المدتهيات

العجد

الندبة المئهية

ذكر

166

%72.8

أنثى

62

%27.2

السجسؾع

228

%100

دبمؾم

53

%23.2

بكالؾريؾس

107

%46.9

ماجدتير

63

%27.6

دكتؾراه

5

%2.2

السجسؾع

228

%100

أقل مؽ  7سشؾات

44

184

%19.3
%80.7

السجسؾع

228

%100

7سشؾات فأكثر

عددىؼ( )15محكسا وطمب مؽ السحكسيؽ إبداء رائيؼ

أداة الجراسة:
قام الباحثان ببعداد استبانة تكؾنت مؽ ( )53فقرة
تشدرج تحت خسدة مجاالت رئيدة اعتساداً عمى بعض

الدراسات الدابقة التي تشاولت السؾضؾع ومشيا دراستي

(بشي عيدى ،2016،العسؾش.)2012،
صجق األداة  :لمتأكد مؽ صدق االستبانة قام الباحثان
بعرضيا عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ مؽ ليؼ عالقة
بسؾضؾع الدراسة مؽ اعزاء ىيتة التدريس

في

الجامعات ،وو ازرة التربية والتعميؼ في سمظشة عسان ،وبمغ

ومالحغاتيؼ عمى فقرات ا ستبانة مؽ اجل التاكد مؽ
شسؾلية أداة الدراسة مؽ حي

صيامتيا المغؾية ومدى

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

عمى راء ومالحغات السحكسيؽ  ،عدلت بعض الفقرات،

أو اعيدت صيامتيا لتتشاسب والسجال الذي وضعت مؽ
اجمو  ،واصبحت االستبانة برؾرتيا الشيائية (. )53
وقد استخدم الباحثان في تفدير نتائجيسا الدمؼ الترشيفي

وكسا ىؾ مؾض في الجدول االتي:
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ججول  :2الدمم الترنيفي لتفدير نتائج الجراسة

المجى

مدتهى الرضا

مؽ  1إلى 2 33

ضعيف

مؽ  2 34إلى 3 67

متؾسط

مؽ  3 68إلى 5

عالي
ونؾابيؼ وراساء األقدام ،حي

ثبات أداة الجراسة :بعد التأكد مؽ صدق األداة وإجراء

وحداب معامل ارتباط كل فقره مؽ الفقرات ،إذ أن

التعديالت عمييا ،والستخراج دالالت صدق البشاء لألداة،
استخرج الباح

تؼ تحميل فقرات االستبانة

معامل االرتباط ىشا يسثل داللو لمردق بالشدبة لكل فقرة

معامالت الثبات ألبعاد القياس،

في صؾرة معامل ارتباط بيؽ كل فقرة وبيؽ السقياس التي

ومعامالت ارتباط الفقرات مع السقياس ككل في عيشة

تشتسي اليو والجدول يؾض ذلػ:

استظالعية تكؾنت مؽ ( )30فرد مؽ مدراء دوائر
السؾارد البذرية بؾ ازرة التربية والتعميؼ بدمظشة ُعسان

ججول ( :)3معامالت الثبات كرونباخ ألفا لممجاالت والمقياس ككل

كرونباخ ألفا

أبعاد المقياس

عجد الفقرات

مجال االستقظاب والتعيؽ

7

939.9

مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز

8

939.9

مجال التخظيط لمسؾارد البذرية

7

939.0

مجال تدريب السؾارد البذرية

7

939.0

.9

93499

يالحظ مؽ جدول  3أن معامدل الثبدات فدي كدل
مجددال مددؽ مجدداالت السقيدداس ىددي قدديؼ ذات درجددة عاليددة

Cronbach's Alpha

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

مد ددؽ الثبد ددات فد ددي العمد ددؾم االندد ددانية ومؤش د د ار عمد ددى مد دددى

المعالجة اإلحرائية

السجاالت صالحة ألمراض الدراسة.

ا حر د ددائية ( ،)SPSSحي د د

متغيرات الجراسة

ا حرائية اآلتية:

االتداق الداخمي لسجاالت السقياس وعميو اعتبرت جسيدع

تزسشت الدراسة الستغيرات التالية:
 .2السؤىل

الدراسي:

ماجدتير ،دكتؾراه).

 معامل (ألفا كرونباخ) ومعامل (بيرسؾن) لحدداب
بكالؾريؾس،

 .3الؾعيفة( :مدير دائرة ،نائب مدير دائرة ،رئيس
قدؼ).

تد ددؼ اس د ددتخدام السعالجد ددات

 الستؾسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية.

 .1الشؾع االجتساعي( :ذكر ،أنثى).
(دبمؾم،

ت ددؼ معالج ددة البيان ددات باس ددتخدام برن ددامج الرزم ددة

معامالت الثبات واالرتباط ألداة الدراسة.
 اختيددار (ت)((T-Test

لتحديددد داللددة الف ددروق

لشد د ددؾع السدد د ددتجيب (ذكر/أنثد د ددى) ،مدد د ددار التخد د ددرج

(رسالة /امتحان شامل).
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 تحميددل التبددايؽ األحددادي ( – One – Way
 )ANOVAلتحدي ددد دالل ددة الف ددروق ف ددي متغيد درات

"ما درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية
والتعميم في سمطنة ُعمان "؟
ول جابد د ددة عد د ددؽ ىد د ددذا الد د د دؤال ،تد د ددؼ اسد د ددتخراج

ند ددؾع الؾعيفد ددة (مد دددير دائ د درة ،نائد ددب مد دددير دائ د درة،
رئ دديس قدد ددؼ) ،س ددشؾات الخب د درة ( 7س ددشؾات فأقد ددل،

 7سشؾات فأكثر).

الستؾسد ددظات الحدد ددابية واالنح ارفد ددات السعياريد ددة لتقد ددديرات
عيشة الدراسة حؾل درجة فاعمية إدارة السؾارد البذدرية فدي
و ازرة التربيد ددة والتعمد دديؼ فد ددي سد ددمظشة ُعسد ددان حدد ددب أبعد دداد
مقيد دداس فاعميد ددة إدارة الس د دؾارد البذ د درية .والجد دددول التد ددالي

نتائةةةةةةةةةةةةةةةج الجراسةةةةةةةةةةةةةةةةة ومناقذتها

أوالا :النتائج المتعمقة بالدؤال األول ،ونره:

يؾض ذلػ.

ججول( :) 4المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لتقجيرات العينة عمى مجاالت مقياس فاعمية إدارة المهارد البذرية ،مرتبة تنازليا حدب
المتهسطات الحدابية

المجاالت

المتهسط الحدابي

االنحراف المعياري

درجة الفاعمية

3.0

0.56

متؾسظة

3.4

0.61

متؾسظة

0.59

متؾسظة
متؾسظة
متؾسظة

الرتبة

الرقم

1

.

.

1

مجال االستقظاب والتعييؽ

.

4

مجال تدريب السؾارد البذرية

3.3

4

.

مجال التخظيط لمسؾارد البذرية

3.2

0.60

3.3

0.49

مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز

السقياس ككل
يب د د د د دديؽ ج د د د د دددول  4الستؾس د د د د ددظات الحد د د د د ددابية

الس ددتقظاب أص ددحاب الكف دداءات ،وع دددم اس ددتخدام أس دداليب

واالنحرافات السعيارية لتقدديرات عيشدة الد ارسدة حدؾل درجدة

وأدوات لالسددتقظاب حديثددو ،فيددي قديسددة وميددر مجديددو وال

فاعميدة إدارة السدؾارد البذدرية فدي و ازرة التربيدة والتعمديؼ فدي

تتست ددع بالسؾاص ددفات الحديث ددة كس ددا أن ال ددؾ ازرة ال تد ددتقظب

سددمظشة ُعسددان حدددب أبع دداد مقيدداس فاعميددة إدارة السد دؾارد
البذد درية ،حيد د ج دداء ف ددي السرتب ددة األول ددى مج ددال الج ددؾدة

الكفداءات نغد ار إلدى أن أممددب الكفداءات تتجدو إلددى و ازرات

أخ ددرى بد ددبب السغري ددات السالي ددة في ددي تكتف ددي بالكف دداءات

واالبتكددار والتسيددز ،بددأعمى متؾس دط حدددابي بمددغ ()3 46

السؾج ددؾدة ل دددييا وى ددذا يتع ددارض م ددع فاعمي ددة إدارة السد دؾارد

وانحراف معياري ( ،)0 56تاله في السرتبدة الثانيدة مجدال

البذ د درية .وقد ددد تعد ددزى ىد ددذه الشتيجد ددة إلد ددى نغ د درة العد ددامميؽ

االس د ددتقظاب والتعي د دديؽ ،بستؾس د ددط حد د ددابي بم د ددغ ()3 37

ب ددالؾ ازرة عم ددى أن السد دؾارد البذد درية عس ددل روتيش ددي تقمي دددي

وانحراف معياري ( ،)0 61تاله في السرتبدة الثالثدة مجدال

ي دددار بذ ددكل كالس دديكي وبالت ددالي ال تق ددؾم ب دددورىا بؾض ددع

وانحراف معياري ( ،)0 59فيسدا جداء فدي السرتبدة األخيدرة

التظمع ددات العالسي ددة وتؾاك ددب التغيد درات والسد ددتجدات الت ددي

مج ددال التخظ دديط لمسد دؾارد البذد درية ،بستؾس ددط حد ددابي بم ددغ

تظ د د أر عم د ددى ع د ددالؼ ا دارة والسفد دداىيؼ الحديثد ددة فد ددي ا دارة

ت دددريب السد دؾارد البذد درية ،بستؾس ددط حد ددابي بم ددغ ()3 32

خظد د ددة اسد د ددتراتيجية دارة الس د د دؾارد البذ د د درية تشدد د ددجؼ مد د ددع

( )3 21وانحد د د دراف معي د د دداري ( ،)0 60وبم د د ددغ الستؾس د د ددط

وخاصو إدارة السؾارد البذرية .وقد اتفقت ىذه الدراسة مع

عددام ( )0 49وبدرجددة فاعميددة متؾسددظة .وقددد تعددزى ىددذه

د ارسد ددة الحؾيمد ددو ( )2006التد ددي تؾصد ددمت إلد ددى أن درجد ددة

الشتيجددة إلددى اىتسددام و ازرة التربيددة والتعمدديؼ البددالغ ب ددالسؾارد

الفاعمي ددة الكمي ددة دارة السد دؾارد البذد درية ف ددي و ازرة التربي ددة

البذرية إال أن نغام االسدتقظاب الدذي تعسدل عميدو الدؾ ازرة

ج دداء

الحدابي العدام لمسقيداس ككدل ( ،)3 34بدانحراف معيداري

روتيشد ددي وميد ددر متجد دددد إضد ددافة إلد ددى عد دددم وجد ددؾد ب د درامج

بع ددض الد ارس ددات الد ددابقة حيد د

تتف ددق ى ددذه الد ارس ددة م ددع

بدولددة الكؾي ددت كان ددت ض ددسؽ درجددة متؾس ددظة حي د

مجال تقدؾيؼ األداء فدي السرتبدة األولدى يميدو مجدال تظدؾير
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وتشسي ددة السد دؾارد البذد درية ،ومج ددال االس ددتقظاب واالختي ددار

واالمتيازات.

والتعي د د د دديؽ ،وأخيد د د د د ار ج د د د دداء مج د د د ددال الروات د د د ددب والحد د د د دؾافز
أوالا :مجال االستقطاب والتعيين
ججول(:) 5لمتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االستقطاب والتعيين ،مرتبة تنازليا
المتهسط

الفقرات

الحدابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.4

0.87

عالية

0.86

متؾسظة
متؾسظة

الرتبة

الرقم

1

1

تحرص أن تكؾن مؾاردىا متسيزة.

2

3

تدعى باستسرار لمحرؾل عمى مؾارد تتدؼ بالكفاءة.

3.6

3

2

تقؾم بدراسة وتقييؼ مؾاردىا وفقاً ألىسيتيا االستراتيجية.

3.0

0.85

4

7

تتبشي استراتيجية تحقق ليا استثسا ار أفزل لمسؾارد الستاحة.

3.3

0.88

متؾسظة

5

6

تيتؼ بالسؾارد البذرية باعتبارىا قؾة استراتيجية.

3.2

0.94

6

4

تستمػ مؾارد بذرية ال تتؾفر لدى مشافدييا.

متؾسظة

3.2

0.94

متؾسظة

7

5

تستمػ نغاماً لمسكافآت يذجع عمى استقظاب الكؾادر الستسيزة.

2..

1.12

متؾسظة

3.4

0.06

متؾسظة

السدتؾى العام

الفاعمية

يب د د د د د دديؽ ج د د د د د دددول ( )5الستؾس د د د د د ددط الحد د د د د د ددابي الع د د د د د ددام

الثالث د ددة الفقد د درة رق د ددؼ ( )2ونردد دديا تق د ددؾم بد ارسدد ددة وتقيدد دديؼ

لمبعد د د د د ددد ()3 4
والتعي د د د د دديؽ ،إذ بمد د د د د ددغ الستؾس د د د د ددط العد د د د د ددام ُ

حد د د ددابي بم د د ددغ ( ،)3 5بيشس د د ددا ج د د دداءت الفقد د د درة رق د د ددؼ ()5

واالنح د دراف السعيد دداري العد ددام لفق د درات مجد ددال االسد ددتقظاب

مؾاردىدد د د د ددا وفق د د د د د داً ألىسيتي د د د د ددا االسد د د د د ددتراتيجية بستؾسد د د د د ددط

ب د د د ددانحراف معي د د د دداري ع د د د ددام ( ،)0 61وبدرج د د د ددة فاعمي د د د ددة

ونرد د د د دديا تستمد د د د ددػ نغام د د د د داً لمسكافد د د د ددآت يذد د د د ددجع عمد د د د ددى

عمد ددى تحد ددرص أن تكد ددؾن مؾاردىد ددا متسي د دزة فد ددي السرتبد ددة

بستؾسد ددط حدد ددابي بمد ددغ ( .)2 3وقد ددد تعد ددزى ىد ددذه الشتيجد ددة

ج د دداءت الفق د درة رق د ددؼ ( )1والت د ددي ت د ددشص

اسد د د ددتقظاب الك د د د دؾادر الستسي د د د دزة فد د د ددي السرتبد د د ددة األخي د د د درة

متؾسد ددظة .حيد د د

األولد د ددى بد د ددأعمى متؾسد د ددط حدد د ددابي بمد د ددغ ( ،)3 28تمتيد د ددا

ال د ددى ح د ددرص ال د ددؾ ازرة عم د ددى اس د ددتقظاب السد د دؾارد البذد د درية

فد د ددي السرتبد د ددة الثانيد د ددة الفق د د درة رقد د ددؼ ( )4ونرد د دديا تدد د ددعى

السسي د د د دزة ذات الكفد د د دداءة العاليد د د ددة وتعييشيد د د ددا بسد د د ددا يحقد د د ددق

باس د د د ددتسرار لمحر د د د ددؾل عم د د د ددى مد د د د دؾارد تتد د د د ددؼ بالكف د د د دداءة

اىد دددافيا االسد ددتراتيجية ،وىد ددذه الشتيجد ددة تمتقد ددي مد ددع نتيجد ددة

بستؾسد د د ددط حد د د د ددابي بم د د د ددغ ( ،)3 6تمتي د د د ددا ف د د د ددي السرتب د د د ددة

دراسة ( الحؾيمة.)2006،

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

المتهسط

الرتبة

الرقم

1

8

تؤمؽ بأن الجؾدة الستسيزة ىي طريقيا في إدارة أعساليا.

2

13

تحرص إلى تظبيق تكشؾلؾجيا السعمؾمات.

3.6

3

9

تحرص عمى نذر ثقافة الجؾدة الذاممة في جسيع أقداميا.

3.6

االنحراف

درجة

الحدابي

المعياري

3.4

0.77
0.76

متؾسظة

0.78

متؾسظة
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تزع خظة استراتيجية واضحة لزسان الجؾدة.

متؾسظة

4

11

5

12

تدعى بذكل جاد لتظبيق أنغسة االعتساد والجؾدة.

6

14

تعسل باستسرار عمى استحداث وتظؾير برامج نؾعية وابتكاريو.

3.0

7

10

يتؾفر نغام متكامل لزسان الجؾدة.

3.4

0.81

8

15

تؾفر نغاما لمترقيات والسكافآت بشاء عمى ا بداع والتسيز.

2.8

1.14

متؾسظة

..4

0.00

متؾسظة

السدتؾى العام

بد د د د دديؽ جد د د د دددول  6الستؾسد د د د ددط الحدد د د د ددابي العد د د د ددام

3.4

0.84

3.5

0.84

متؾسظة

0.80

متؾسظة
متؾسظة

بيشس د ددا ج د دداءت الفقد د درة رق د ددؼ( )15ونر د دديا ت د ددؾفر

واالنحد د د د دراف السعي د د د دداري الع د د د ددام لفقد د د د درات مج د د د ددال

نغامد ددا لمترقيد ددات والسكافد ددآت بشد دداء عمد ددى ا بد ددداع

لمبعد د د ددد ( )3 4بد د د ددانحراف معيد د د دداري عد د د ددام
العد د د ددام ُ
( ،)0 56وبدرج د د د ددة فاعمي د د د ددة متؾس د د د ددظة .حيد د د د د

بم د ددغ ( .)2 7وق د ددد تع د ددزى الشتيج د ددة عم د ددى تؾجي د ددو
ال ددؾ ازرة ب ددأن نغ ددام الج ددؾدة يأخ ددذ أىسي ددة م ددؽ قب ددل

ت د ددؤمؽ ب د ددأن الج د ددؾدة الستسيد د دزة ى د ددي طريقي د ددا ف د ددي

االىتسد د د ددام ،والسزيد د د ددد مد د د ددؽ االىتسد د د ددام مد د د ددؽ قبد د د ددل

متؾس د د د د ددط حد د د د د ددابي بم د د د د ددغ ( ،)3 7تمتي د د د د ددا ف د د د د ددي

ميد د ددر مقبؾلد د ددة مد د ددؽ قبد د ددل القد د ددادة التربد د ددؾييؽ فد د ددي

الج د د ددؾدة واالبتك د د ددار والتسي د د ددز ،إذ بم د د ددغ الستؾس د د ددط

ج د د دداءت الفقد د د درة رق د د ددؼ ( )8والت د د ددي ت د د ددشص عم د د ددى

إدارة أعسالي د د د ددا ف د د د ددي السرتب د د د ددة األول د د د ددى ب د د د ددأعمى

والتسيد ددز فد ددي السرتبد ددة األخي د درة بستؾسد ددط حدد ددابي

القي ددادات العمي ددا إال أن ددو يحت دداج إلد ددى السزيدددد مدددؽ
السعشيد د د دديؽ بشغد د د ددام الترقيد د د ددات والكفد د د دداءات وأنيد د د ددا

السرتب د د د ددة الثاني د د د ددة الفقد د د د درة رق د د د ددؼ ( )13ونر د د د دديا

ال د د د ددؾ ازرة ،بسعش د د د ددى أن ىش د د د دداك اتفاق د د د ددا واند د د د ددجاما

بستؾسد د د د ددط حدد د د د ددابي بمد د د د ددغ ( ،)3 6تمتيد د د د ددا فد د د د ددي

السؾض د ددؾع م د ددؽ السؾاض د دديع الحيؾي د ددة التدد ددي تيدد ددؼ

تح ددرص عم ددى نذ ددر ثقاف ددة الج ددؾدة الذ دداممة ف ددي

بد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددمظشة ُعس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددان.

تح د د ددرص إل د د ددى تظبي د د ددق تكشؾلؾجي د د ددا السعمؾم د د ددات
السرتب د د د د ددة الثالث د د د د ددة الفقد د د د د درة رق د د د د ددؼ ( )9ونر د د د د دديا
جسيد ددع أقدد دداميا بستؾسد ددط حدد ددابي بمد ددغ (،)3 6

عمد د ددى وجد د ددؾد تقرد د ددير مد د ددؽ ا دارة ،شد د ددأن ىد د ددذا

جسي د د د ددع الع د د د ددامميؽ ف د د د ددي و ازرة التربي د د د ددة والتعم د د د دديؼ

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

الرقم

1

16

2

19

المتهسط

الفقرات
تعتسد في عسمية التخظيط لمسؾارد البذرية عمى معمؾمات حديثو.
تعسددل عمددى تؾصدديف قؾاعددد معمؾمددات السددؾعفيؽ مددؽ حي د

ومؤىالتيؼ العمسية والعسمية.

أعدددادىؼ

الحدابي

االنحراف
المعياري

درجة

الفاعمية

3.46

0.80

متؾسظة

3.4

0.77

متؾسظة
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تدتخدم التكشمؾجيا في مختمف مراحل التخظيط لمسؾارد البذرية.

3

18

4

22

5

21

تعس ددل عم ددى مراجع ددة الخظ ددط ذات العالق ددة باحتياجاتي ددا م ددؽ السد دؾارد

6

20

تعسددل عمددى تخظدديط فعددال لمسدؾارد البذدرية تجعميددا قددادرة عمددى جددذب

7

17

يتؾفر لددييا خبدراء فدي التخظديط االسدتراتيجي لمسدؾارد البذدرية ومددى

تعسد ددل عمد ددى التشبد ددؤ بد ددالعرض والظمد ددب مد ددؽ الس د دؾارد البذ د درية طبقد ددا
لالحتياجات الفعمية لمؾ ازرة.

البذرية باستسرار.

واستقظاب ذوي الخبرة والكفاءات الستسيزة.
فاعميتيؼ.

السدتؾى العام

3.27

0.81

متؾسظة

3.21

0.84

متؾسظة

3.20

0.83

متؾسظة

2.99

0.90

متؾسظة

2.9

1.03

متؾسظة

...

0.09

متؾسظة

بد د د دديؽ جد د د دددول  7الستؾسد د د ددط الحدد د د ددابي العد د د ددام

السؾارد البذرية :حرمت عمى درجة فاعمية متؾسدظة وقدد

لمبع ددد ( )3 2ب ددانحراف
البذد درية ،إذ بم ددغ الستؾس ددط الع ددام ُ
معيدداري ع ددام ( ،)0 60وبدرجددة فاعمي ددة متؾسددظة .حيد د

الددؾ ازرة ووجددؾد قاعددده بيانددات متجدددده ووعددي إدراك القددادة

واالنحراف السعياري العام لفقرات مجدال التخظديط لمسدؾارد

ج دداءت الفقد درة رق ددؼ ( )16والت ددي ت ددشص عم ددى تعتس ددد ف ددي
عسميددة التخظدديط لمس دؾارد البذ درية عمددى معمؾم دات حديثددو

تع ددزى ى ددذه الشتيج ددة إل ددى حداثد دة اس ددتعسال التكشمؾجي ددا ف ددي
الترب د د ددؾييؽ ف د د ددي و ازرة التربي د د ددة بد د د ددمظشة ُعس د د ددان بأىسي د د ددة
السعمؾمات الستجددة في عسميدة التخظديط .وضدعف مدؾارد
الخبد د د د دراء والكف د د د دداءات ب د د د ددالؾ ازرة ف د د د ددي مج د د د ددال التخظ د د د دديط

فددي السرتبددة األولددى بددأعمى متؾسددط حدددابي بمددغ (،)3 5

االستراتيجي وضعف فعاليتيؼ ،إن عسمية تخظديط السدؾارد

تمتيددا فددي السرتبددة الثانيددة الفق درة رقددؼ ( )19ونردديا تعسددل

البذ درية ىددي مددؽ أول االنذددظة والؾعددائف التددي تقددؾم بيددا

عم د ددى تؾصد دديف قؾاعد ددد معمؾمد ددات السد ددؾعفيؽ مد ددؽ حي د د

إدارة السد د دؾارد البذد د درية ،ومشي د ددا تشظم د ددق األنذ د ددظة كاف د ددة،

أعدادىؼ ومؤىالتيؼ العمسية والعسمية بستؾسط حدابي بمدغ

والعسميات ،وبشداء عميدة فدبذا كاندت عسميدة تخظديط السدؾارد

( ،)3 4تمتيا في السرتبدة الثالثدة الفقدرة رقدؼ ( )18ونرديا

البذرية عمى ىذه الدرجة مؽ الفاعميدة ،فدال بدد أن يشظبدق

تدددتخدم التكشمؾجيددا فددي مختمددف م ارحددل التخظدديط لمسدؾارد

ذلػ عمى بقية األنذظة والسسارسات ذات الرمة والعالقة

البذرية بستؾسط حددابي بمدغ ( ،)3 3بيشسدا جداءت الفقدرة

أن و ازرة التربيدة فدي

رق د ددؼ( )17ونر د دديا يت د ددؾفر ل د دددييا خبد د دراء ف د ددي التخظ د دديط
االستراتيجي لمسدؾارد البذدرية ومددى فداعميتيؼ فدي السرتبدة

األخي د درة بستؾسد ددط حدد ددابي بمد ددغ ( .)2 9مجد ددال تخظ د دديط

ببدارة السؾارد البذدرية ،ويدرى الباحد

سد ددمظشة ُعسد ددان جد ددادة فد ددي تأكيد ددد أىسيد ددة تخظد دديط الس د دؾارد
البذدرية .وىددذه الشتيجددة تمقتددي مددع نتيجددة د ارسددة( الحؾيمددة،
.)2006

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

االنحراف

درجة

0.76

متؾسظة
متؾسظة

الرتبة

الرقؼ

الفقرات

1

25

تؾعف وسائل التقانة الحديثة في تشفيذ البرامج التدريبية.

3.0

2

27

تدتقظب الكفاءات السؤىمة القادرة عمى تسكيؽ وتدريب مؾعفي الؾ ازرة.

3.4

0.85

3

26

تؾفر ليات دقيقة لمرقابة عمى البرامج التدريبية.

3.35

0.77

متؾسظة

4

29

تبدي ا دارة العميا في الؾ ازرة اىتساما كبي ار لعسمية تدريب وتشسية العامميؽ.

3.35

0.86

متؾسظة

الحدابي
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5

23

تحدد االحتياجات التدريبية مؽ خالل الزيارات السيدانية واالختبارات وتقييؼ األداء.

3.3

0.83

متؾسظة

6

28

تقؾم بتظؾير السؾاىب والظاقات برؾرة مدتسرة بذكل يالمس حاجة مديريات الؾ ازرة.

3.2

0.77

متؾسظة

7

24

يتؼ تؾفير برامج تدريبيو بشاء عمى االحتياجات الفعمية لمسؾعف.

3.1

0.84

متؾسظة

...

0.09

متؾسظة

السدتؾى العام

العامددل بددالتخظيط فددي وضددع الب درامج السشاسددبة قددد تكددؾن

بد د د دديؽ ج د د د دددول  8الستؾسد د د ددط الحد د د د ددابي الع د د د ددام

واالنح دراف السعيدداري العددام لفق درات مجددال تدددريب الس دؾارد

سببا خر في تفاوت ىذه الشدبة.

لمبع ددد ( )3 3ب ددانحراف
البذد درية ،إذ بم ددغ الستؾس ددط الع ددام ُ
معياري عام ( ،)0 8590وبدرجة فاعمية متؾسظة .حي

ثانيا :النتائج المتعمقة بالدؤال الثاني ،ونره:
"هةةةل تهجةةةج فةةةروق ذات داللةةةة إحرةةةائية عنةةةج مدةةةتهى

جاءت الفقرة رقؼ ( )25والتي تشص عمدى تؾعدف وسدائل

الجاللة   0.05

التقانددة الحديث ددة ف ددي تشفي ددذ البد درامج التدريبي ددة ف ددي السرتب ددة

في تقجيرات عينة الجراسةة حةهل

درجةةةة فاعميةةةة إدارة المةةةهارد البذةةةرية فةةةي وزارة التربيةةةة

األول د دى بد ددأعمى متؾسد ددط حدد ددابي بمد ددغ ( ،)3 5تمتيد ددا فد ددي

والتعمةةةيم فةةةةي سةةةمطنة ُعمةةةةان تعةةةزى لممتغيةةةةرات النةةةةهع
االجتماعي ،والمؤهل العممي ،وسنهات الخبرة؟"

السرتبد د ددة الثانيد د ددة الفق د د درة رقد د ددؼ ( )27ونرد د دديا تدد د ددتقظب
الكف دداءات السؤىم ددة الق ددادرة عم ددى تسك دديؽ وت دددريب م ددؾعفي

ل جابددة ع ددؽ ى ددذا الد دؤال ت ددؼ تحمي ددل البيان ددات

ال ددؾ ازرة بستؾس ددط حد ددابي بم ددغ ( ،)3 4تمتي ددا ف ددي السرتب ددة

الس ددتخراج الستؾس ددظات الحد ددابية واالنح ارف ددات السعياري ددة

الثالثة الفقرة رقؼ ( )26ونريا تؾفر ليدات دقيقدة لمرقابدة

لتقددديرات عيشددة الد ارسددة حددؾل درجددة فاعميددة إدارة الس دؾارد

عم ددى البد درامج التدريبي ددة بستؾس ددط حد ددابي بم ددغ (،)3 35

البذ د درية فد ددي و ازرة التربيد ددة والتعمد دديؼ فد ددي سد ددمظشة ُعسد ددان،

بيشس ددا ج دداءت الفقددرة رق ددؼ( )24ونر دديا يددتؼ ت ددؾفير بد درامج

ومقارنة ىدذه الستؾسدظات باسدتخدام اختبدار (ت)؛ لمتحقدق

تدريبيد ددو بشد دداء عمد ددى االحتياجد ددات الفعميد ددة لمسؾعد ددف فد ددي

م د د ددؽ داللدد د ددة الفدد د ددروق الت د د ددي تع د د ددزى لمستغيد د د درات؛ الشدد د ددؾع

السرتبة األخيرة بستؾسدط حددابي بمدغ ( .)3 13وقدد تعدزى

االجتسد دداعي ،والسؤىد ددل العمسد ددي ،وسد ددشؾات الخب د درة ،عمد ددى

ىددذه الشتيجددة إلددى أن القيددادة التشفيذيددة تعسددل عمددى حداثددة

الشحؾ التالي:

وسائل التقانة السختمف والتي تشعكس ايجابيا عمى السؾارد

 :1متغير "النهع االجتماعي"

البذ د د درية واكتد د د ددابو التد د دددريب بسي د د دداره واحترافي د د ددو ،إال أن

تددؼ اسددتخراج الستؾسددظات الحدددابية واالنح ارفددات

الد دددورات التد ددي يد ددتؼ التخظد دديط ليد ددا ميد ددر مشاسد ددبة وال يد ددتؼ

السعياري د ددة ،واختبد ددار (ت) لمعيش د ددة السد د ددتقمة لسعرفد ددة أث د ددر

حرد ددر االحتياجد ددات بذد ددكل جي د ددد كسد ددا أن عد دددم إشد د دراك

متغيددر الشددؾع االجتسدداعي (ذكددر ،أنثددى) ،والجدددول التددالي
يؾض ذلػ.

ججول( :)9المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) ألثر متغير النهع االجتماعي حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في
وزارة التربية والتعميم في سمطنة ُعمان

السجاالت

الشؾع االجتساعي

العدد
ن=228

الستؾسط الحدابي

االنحراف السعياري

قيسة (ت)

الداللة ا حرائية

االستقظاب والتعييؽ

ذكر
أنثى

166
62

3.4
3.3

0.60
0.63

0.276

0.6

0.328

0.568

0.058

0.81

3.984

0.047

الجؾدة واالبتكار والتسيز
التخظيط لمسؾارد البذرية
تدريب السؾارد البذرية

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

166
62
166
62
166
62

3.5
3.4

3.2
3.15
3.3
3.3

0.54
0.61
0.59
0.64
0.55
0.70
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يالح ددظ م ددؽ ج دددول  9ع دددم وج ددؾد ف ددروق ذات

داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة

  0.05

أش ددارت نتائجي ددا ع دددم تؾج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحر ددائية
عشد السدتؾى  0.05يعزى لستغير الشؾع.

فدي

 :2متغير "المؤهل العممي"

تقددديرات عيش ددة الد ارس ددة حددؾل درج ددة فاعمي ددة إدارة السد دؾارد
البذرية في و ازرة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسدان حددب
متغير الشؾع االجتساعي (ذكر/أنثى) فدي جسيدع السجداالت

تؼ استخراج الستؾسظات الحدابية واالنح ارفدات

السعيارية لتقديرات عيشدة الد ارسدة حدؾل درجدة فاعميدة إدارة

عد دددا مجد ددال تد دددريب السدد دؾارد البذ د درية .وجد دداءت الفد ددروق

السؾارد البذرية في و ازرة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسان

االحرائية فيو لرال عيشة الذكؾر.

حدد د ددب متغيد د ددر السؤىد د ددل العمسد د ددي (دبمد د ددؾم ،بكد د ددالؾريؾس،

ماجدتير ،دكتؾراه) ،والجدول التالي يؾض ذلػ.

وق د ددد يع د ددزى إل د ددى أن الع د ددامميؽ ذك د ددؾ ار ام إناث د ددا

يخزد ددعؾن لد ددشفس األنغسد ددة والم د دؾائ واألسد دداليب السظبقد ددة

بالؾ ازرة ،وتتفق ىذه الدراسة مع (السذاقبة )2011 ،والتي
ججول( :) 11المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المؤهل العممي حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة التربية
العدد

السؤىل العمسي

الجؾدة واالبتكار

التخظيط

التدريب

االستقظاب والتعييؽ
3.5

3.5

3.2

3.3

0.45

0.4

0.4

0.5

الستؾسط الحدابي

3.3

3.4

3.1

3.3

االنحراف السعياري

0.6

0.6

0.58

0.6

ن= 68

دبمؾم

0.

بكالؾريؾس

697

ماجدتير

0.

دكتؾراه

0

الكمي

والتعميم في سمطنة ُعمان

..8

الستؾسط الحدابي

االنحراف السعياري

الستؾسط الحدابي

3.5

3.5

3.29

3.4

االنحراف السعياري

0.7

0.6

0.7

0.68

الستؾسط الحدابي

3.4

3.8

3.2

3.5

االنحراف السعياري

0.30

0.5

0.4

0.30

الستؾسط الحدابي

3.4

3.5

3.2

3.3

االنحراف السعياري

0.6

0.6

0.60

0.59

بدديؽ جدددول  10تبيانددا متقاربددا فددي الستؾسددظات

الحدددابية واالنح ارف ددات السعياري ددة لتق ددديرات عيش ددة الد ارس ددة
حدؾل درجددة فاعميدة إدارة السدؾارد البذدرية فددي و ازرة التربيددة

ولمتأك ددد م ددؽ دالل ددة الف ددروق ا حر ددائية ب دديؽ الستؾس ددظات

الحد د د د ددابية ،ت د د د ددؼ اس د د د ددتخدام تحمي د د د ددل التب د د د ددايؽ األح د د د ددادي

( ،)ANOVAوالجدول التالي يؾض ذلػ.

والتعمديؼ فدي سدمظشة ُعسدان حددب متغيدر السؤىدل العمسددي.

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

السجاالت

االستقظاب والتعييؽ

الجؾدة واالبتكار

التخظيط

متؾسط

السردر

السربعات مجسؾع

درجات الحرية

بيؽ السجسؾعات

0.749

1

0.75

داخل السجسؾعات

83.659

226

0.4

السربعات

الكمي

84.408

227

بيؽ السجسؾعات

0.019

1

0.020

داخل السجسؾعات

70.833

226

0.31

الكمي

70.852

227

بيؽ السجسؾعات

0.127

1

0.130

داخل السجسؾعات

82.707

226

0.370

قيسة ف

الداللة ا حرائية

2.024

0.156

0.059

0.346

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
27

0.808

0.557

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 July Vol.4 No7

التدريب

الكمي

82.834

227

بيؽ السجسؾعات

0.657

1

0.65

داخل السجسؾعات

79.226

226

0.35

الكمي

79.883

227

يالحددظ مددؽ جدددول  11عدددم وجددؾد فددروق ذات

داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة

  0.05

فدي

تقددديرات عيش ددة الد ارس ددة حددؾل درج ددة فاعمي ددة إدارة السد دؾارد

البذرية في و ازرة التربيدة والتعمديؼ فدي سدمظشة ُعسدان تعدزى
إلى السؤىل العمسي في جسيع السجاالت.

ثانيةةةةا :متغيةةةةر المؤهةةةةل العممةةةةي :بيش ددت نتد ددائج

الد ارسد ددة عد دددم وجد ددؾد فد ددروق ذات داللد ددو احرد ددائية عشد ددد
مدد د ددتؾى الداللد د ددة

  0.05

فد د ددي تقد د ددديرات عيشد د ددة

الدراسة حؾل درجة فاعمية إدارة السدؾارد البذدرية فدي و ازرة

التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة ُعسددان تعددزى إلددى السؤىددل العمسددي
ف ددي جسي ددع السج دداالت ،وق ددد تع ددزى ى ددذه الشتيج ددة إل ددى أن

0.172

1.88

الترقيد ددات والسكافتد ددات ال يسي د ددز ب د دديؽ مختمد ددف الس د ددؤىالت
العمسي د د د د د د د ددة وأن أمم د د د د د د د ددب الس د د د د د د د ددؾعفيؽ م د د د د د د د ددؽ حسم د د د د د د د ددة
البك د ددالؾريؾس.وتختمف نت د ددائج ى د ددذه الد ارس د ددة م د ددع د ارس د ددة

الخردداونو ( )2009والتددي أشددارت نتائجيددا لؾجددؾد فددروق

ذات داللددو إحرددائي وكانددت الفددروق لرددال حسمددة مؤىددل
الساجدتير فأعمى.
 :3متغيةةةةر "سةةةةنهات الخبةةةةرة" تد ددؼ اسد ددتخراج الستؾسد ددظات
الحدد د د د د ددابية واالنح ارفد د د د د ددات السعياريد د د د د ددة ،واختبد د د د د ددار (ت)
لمعيشد د ددة السدد د ددتقمة لسعرفد د ددة أثد د ددر متغيد د ددر سد د ددشؾات الخب د د درة
(أق د د ددل م د د ددؽ  7س د د ددشؾات7 ،س د د ددشؾات ف د د ددأكثر) ،والجد د د دددول
التالي يؾض ذلػ.

جسيددع العددامميؽ بددالؾ ازرة يخزددعؾن لددشفس األنغسددة ونغددام
ججول( :)12المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) ألثر متغير سنهات الخبرة حهل درجة فاعمية إدارة المهارد البذرية في وزارة
التربية والتعميم في سمطنة ُعمان
السجاالت
االستقظاب والتعييؽ
الجؾدة واالبتكار
التخظيط
التدريب

العدد

الستؾسط الحدابي

االنحراف السعياري

قيسة (ت)

الداللة ا حرائية

44

3.5

0.42

6.871

0.009

 7سشؾات فأكثر

184

3.3

0.64

أقل مؽ  7سشؾات

44

3.5

0.46

 7سشؾات فأكثر

184

3.5

0.58

أقل مؽ  7سشؾات

44

3.16

0.41

 7سشؾات فأكثر

184

3.22

0.64

أقل مؽ  7سشؾات

44

3.21

0.49

184

3.3

0.61

سشؾات الخبرة
أقل مؽ  7سشؾات

 7سشؾات فأكثر

ن=228

يالحددظ مددؽ جدددول  12عدددم وجددؾد فددروق ذات

داللة إحرائية عشد مدتؾى الداللدة

  0.05

فدي

تقددديرات عيش ددة الد ارس ددة حددؾل درج ددة فاعمي ددة إدارة السد دؾارد
البذرية في و ازرة التربية والتعميؼ في سمظشة ُعسدان حددب
متغي ددر س ددشؾات الخبد درة وق ددد تع ددزى ى ددذه الشتيج ددة إل ددى أن
العسددل يدددير وفددق نغريددة الدددافع الددذاتي ،بسعشددى أنددو لدديس
ىشالددػ ابتكددار أو تجديددد أو تظددؾير فددي العسددل وىددذا يؾجددو
اتجدداىيؼ إلددى كدددب رضددا ا دارة العميددا ويؾجددو اتجدداىيؼ

نحددؾ إعظدداء تقددديرات أكثددر مددؽ ميددرىؼ حرصددا عمددى إبقدداء

1.367
5.977
1.563

0.244
0.015
0.213

العالقد ددة قؾيد ددة م د ددع ا دارة العميد ددا ،وق د ددد يعد ددزى انخف د دداض

تق ددديرات الق ددادة الترب ددؾييؽ ذوي الخبد درات السرتفع ددة لك ددؾنيؼ
عمى معرفو بؾاقع الحال في إدارة السؾارد البذرية.
ثال اثا :النتائج المتعمقة بالدؤال الثالث ،ونره:
"مةةةا درجةةةة الرضةةةا الةةةهظيفي لةةةجى العةةةاممين فةةةي وزارة
التربية والتعميم في سمطنة ُعمان"؟

ول جابد د ددة عد د ددؽ ىد د ددذا الددد د دؤال ،تد د ددؼ اس د د ددتخراج

الستؾسد ددظات الحدد ددابية واالنح ارفد ددات السعياريد ددة لتقد ددديرات

عيشة الدراسة حؾل مدتؾى الرضا الدؾعيفي لددى العدامميؽ
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في و ازرة التربية والتعميؼ فدي سدمظشة ُعسدان حددب مقيداس
الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ .ولتؾضددي نتددائج ا جابددة

عمى الدؤال ،اعتسد الباح

السدى

مدتؾى الرضا

مؽ  1إلى 2 33

ضعيف

مؽ  2 34إلى 3 67

متؾسط

مؽ  3 68إلى 5

عالي

معيار الحكؼ التالي:

والجدول التالي يؾض ذلػ.
ججول( :) 13المتهسطات الحدابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الرضا الهظيفي لجى العاممين ،مرتبة تنازليا
الفقرات

مدتؾى

الستؾسط

االنحراف

3.60

1.08

متؾسط

1.01

متؾسط
متؾسط

الرتبة

الرقؼ

1

16

يعاممػ مديرك السباشر باحترام.

2

17

تجد تقدي ار مؽ قبل مديريػ في حال قيامػ بعسل مسيز أو إضافي.

3.38

3

13

يتعامل مديرك السباشر بعدالة خاصة معػ.

3.31

1.03

4

20

يتدؼ مفيؾم العسل كفريق بالؾضؾح.

3.20

0.93

متؾسط

5

15

اتخاذه لمق اررات.

3.17

0.93

متؾسط

6

11

تذعر باألمان الؾعيفي في عسمػ بالؾ ازرة.

3.14

0.95

متؾسط

7

12

تستمػ السعمؾمات  /البيانات الالزمة لمقيام بعسمػ عمى أكسل وجو.

3.13

1.05

متؾسط

8

14

يقؾم مديرك السباشر بتظؾير أدائػ ويشسي مؽ خبراتػ العسمية.

3.12

0.93

متؾسط

9

18

يتؼ تزويدك بالتدريب السظمؾب الحتياجاتػ الؾعيفية.

3.03

0.92

متؾسط

10

24

يؾجد لػ وصف وعيفي واض ومكتؾب ومتفق عميو مع مديرك السباشر.

3.00

1.03

متؾسط

11

10

تستمػ الرالحيات الكافية التخاذ القرار في حال تظمب مؾقعػ الؾعيفي لذلػ.

2.94

0.96

متؾسط

12

22

تظس الؾ ازرة إلى الؾصؾل إلى أىداف واضحة.

2.87

0.88

متؾسط

13

9

تستمػ ثقة بسا يتؼ أخبارك أو وعدك بو مؽ قبل ا دارة.

2.85

0.88

متؾسط

14

23

تقدم إدارة السؾارد البذرية خدمة مرضية لػ.

2.82

0.89

متؾسط

15

1

يعتبر الراتب األساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئػ في الؾ ازرة مرضيا لػ.

2.79

1.03

متؾسط

16

8

نتيجة تقييؼ األداء الخاصة بػ تعكس نتيجة أدائػ بالعسل.

2.73

0.94

متؾسط

17

4

تسثل العالوة الدورية الدشؾية حاف از معشؾيا لزيادة إنتاجياتػ.

2.67

1.18

متؾسط

18

3

لػ..

2.62

1.02

متؾسط

19

7

يعتبر الشسؾذج الحالي السدتخدم لتقييؼ األداء مشاسبا لؾعيفتػ.

2.62

0.90

متؾسط

20

19

تقدم الؾ ازرة السداعدة لػ في حالة الغروف الذخرية الظارئة.

2.0

1.03

متؾسط

21

2

يعتبر الراتب االساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئػ في السؤسدات األخرى مشاسبا لػ.

2.56

0.98

متؾسط

22

6

يقؾم مديرك السباشر بسشاقذة أدائػ خالل عسمية التقييؼ (تؾضي نقاط الزعف وإمكانية التظؾير)

2.33

0.98

ضعيف

23

21

نغام الترقيات السعسؾل بو مرضيا لػ.

2.17

0.99

ضعيف

24

5

يعتبر الحافز الدشؾي الذي تتقاضاه عادال ومرضيا لػ.

2.6

0.97

ضعيف

2.6

0.52

متؾسط

تؤخد د د د د د د د د د د ددذ أفك د د د د د د د د د د د ددارك و رااك بعد د د د د د د د د د د دديؽ االعتب د د د د د د د د د د د ددار مد د د د د د د د د د د ددؽ قب د د د د د د د د د د د ددل مد د د د د د د د د د د ددديرك عش د د د د د د د د د د د ددد

يعتبددر ال ارتددب األساسددي الحددالي الددذي تتقاضدداه مقارنددة بحجددؼ ميامددػ ومدددتؾلياتػ داخددل العسددل مرضدديا

مقياس الرضا الؾعيفي لمعامميؽ

الحدابي
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بد د دديؽ جد د دددول  13الستؾسد د ددط الحدد د ددابي العد د ددام

القي ددادات والع ددامميؽ داخ ددل الدددؾ ازرة ل ددذلػ نجد ددد أن تعام ددل

مدددتؾى الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ فددي و ازرة التربيددة

الددذي يتقاضدداه العامددل نيايددة العددام أتددى بشتيجددة مشخفزددو

واالنح دراف السعيدداري العددام لتقددديرات عيشددة الد ارسددة حددؾل

والتعميؼ في سدمظشة ُعسدان حددب مقيداس الرضدا الدؾعيفي
ل دددى الع ددامميؽ ،إذ بم ددغ الستؾس ددط الع ددام ( )2.1ب ددانحراف

السدددير لمعددامميؽ يدددؾده االحتدرام أمددا عددؽ الحددافز الدددشؾي

ويد د دددل ذلد د ددػ أن الحد د ددافز ضد د ددعيف جد د دددا مقارند د ددة ببد د دداقي
القظاع ددات الحكؾمي ددة وىدددؾ م ددا يدددؤثر سد ددمبا عمدددى دافعي ددة

معيدداري عددام ( ،)0 52وبسدددتؾى رضددا وعيفددي متؾسددط.

السؾعدف نحدؾ العسددل واالرتقداء بدو وبالتددالي تقدل الفاعميددة،

جداءت الفقدرة رقدؼ ( )16والتدي تدشص عمدى يعاممدػ

اتفقت ىذه الشتيجة مع نتيجة دراسة بشي عيدى ()2016

حيد

م د ددديرك السباش د ددر ب د دداحترام ف د ددي السرتب د ددة األول د ددى ب د ددأعمى

متؾسددط حد ددابي بمددغ ( ،)3 60تمتي ددا فددي السرتب ددة الثاني ددة

والتي أشارت نتائجيا إلى أن مدتؾى الرضا الدؾعيفي فدي

الجامعات االردنية جاء متؾسظاً.

الفقرة رقؼ ( )17ونريا تجدد تقددي ار مدؽ قبدل مدديريػ فدي

ابعا :النتائج المتعمقة بالدؤال الرابع ،ونره:
را
"هةةةل تهجةةةج عالقةةةة ارتباريةةةة بةةةين درجةةةة فاعميةةةة إدارة

ونر دديا يتعام ددل م ددديرك السباش ددر بعدال ددة خاص ددة مع ددػ

سةةةمطنة ُعمةةةان ومدةةةتهى الرضةةةا الةةةهظيفي لةةةجى
العاممين فيها؟"

حال قيامػ بعسل مسيز أو إضدافي بستؾسدط حددابي بمدغ

( ،)3 38تمتي د ددا ف د ددي السرتب د ددة الثالث د ددة الفقد د درة رق د ددؼ ()13

المةةةهارد البذةةةرية فةةةي وزارة التربيةةةة والتعمةةةيم فةةةي

بستؾسط حدابي بمغ ( ،)3 31بيشسا جاءت الفقرة رقدؼ()5

ونرد دديا يعتبد ددر الحد ددافز الدد ددشؾي الد ددذي تتقاضد دداه عد ددادال
ومرضدديا لددػ فددي السرتب ددة األخيددرة بستؾسددط حدددابي بم ددغ
( .)2 09وبذ ددكل ع ددام بيش ددت نت ددائج الد ارس ددة أن مد ددتؾى

الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ فددي إدارة الس دؾارد البذ درية
حرمت عمى درجة متؾسدظة وقدد تعدزى ىدذه الشتيجدة إلدى

وجد ددؾد ق د دددر كبيد ددر م د ددؽ االحتد د درام والتقد دددير ف د ددي مختم د ددف

ل جابددة عددؽ ىددذا الد دؤال ،تددؼ اسددتخراج معامددل

ارتبدداط بيرسددؾن( )Pearsonلسعرفددة طبيعددة العالقددة بدديؽ
درج د ددة فاعميدد ددة إدارة السد د دؾارد البذد د درية ف د ددي و ازرة التربيدد ددة

والتعمديؼ فدي سددمظشة ُعسدان ومددتؾى الرضددا الدؾعيفي لدددى
العامميؽ فييا ،والجدول التالي ،يؾض ذلػ.

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

مجاالت مقياس فاعمية إدارة السؾارد البذرية
مجال االستقظاب والتعييؽ
مجال الجؾدة واالبتكار والتسيز
مجال التخظيط لمسؾارد البذرية
مجال تدريب السؾارد البذرية
مقياس فاعمية إدارة السؾارد البذرية

عالقة االرتباط

مقياس الرضا الؾعيفي لدى العامميؽ

معامل بيرسؾن ()r

**.303

الداللة االحرائية

93999

معامل بيرسؾن ()r

**.449

الداللة االحرائية

93999

معامل بيرسؾن ()r

**.474

الداللة االحرائية

93999

معامل بيرسؾن ()r

**.533

الداللة االحرائية

93999

معامل بيرسؾن ()r

**.529

الداللة االحرائية

93999

بيؽ جدول 14عددم وجدؾد عالقدة ارتبداط دالدة

س ددمظشة ُعس ددان ومد ددتؾى الرض ددا ال ددؾعيفي ل دددى الع ددامميؽ
فييددا؛ وتجدددر ا شددارة إلددى أن قدديؼ معامددل االرتبدداط بيشيددا

فاعميدة إدارة السدؾارد البذدرية فدي و ازرة التربيدة والتعمديؼ فدي

مؾجبددة ،وذات عالقددة طرديددة؛ وىددذا يعشددي أنددو كمسددا زادت

إحرائيا عشد مدتؾى الداللدة

  0.01

بديؽ درجدة
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درج د ددة فاعمي د ددة إدارة السد د دؾارد البذد د درية زاد مد د ددتؾى رض د ددا

والتددي أعي ددرت نتائجيددا وجددؾد عالقددة االرتباطيددة إيجابيددة

الع د ددامميؽ فيي د ددا .وب د ددالشغر إل د ددى ق د دديؼ مع د ددامالت االرتب د دداط

بدديؽ مدددتؾى فاعميددة إدارة الس دؾارد البذ درية ودرجددة الرضددا

الخظ د ددي نج د ددد أن مج د ددال ت د دددريب السد د دؾارد البذد د درية م د ددؽ

الؾعيفي.

مجدداالت مقيدداس فاعميددة إدارة السدؾارد البذ درية ىددؾ األكثددر
ارتباطد ددا بسقيد دداس رضد ددا العد ددامميؽ ،فد ددي حد دديؽ أن مجد ددال
االسددتقظاب والتعي دديؽ ىددؾ األق ددل ارتباطددا برض ددا الع ددامميؽ

مؽ بيؽ تمػ السجاالت .أشارت الشتائج عدم وجدؾد عالقدة
ارتبد د د د د دداط دالد د د د د ددة إحرد د د د د ددائيا عشد د د د د ددد مدد د د د د ددتؾى الداللد د د د د ددة

  0.01

بدديؽ درجددة فاعميددة إدارة الس دؾارد البذ درية

فد ددي و ازرة التربيد ددة والتعمد دديؼ فد ددي سد ددمظشة ُعسد ددان ومدد ددتؾى
الرضددا الددؾعيفي لدددى العددامميؽ فييددا؛ وتجدددر ا شددارة إلددى
أن ق د دديؼ معام د ددل االرتب د دداط بيشي د ددا مؾجب د ددة ،وذات عالقد د ددة
طردي ددة؛ وى ددذا يعش ددي أن ددو كمس ددا زادت درج ددة فاعمي ددة إدارة

السدؾارد البذدرية زاد مددتؾى رضددا العدامميؽ فييدا .وبددالشغر

إلى قيؼ معامالت االرتباط الخظدي نجدد أن مجدال تددريب
السدؾارد البذدرية مددؽ مجدداالت مقيدداس فاعميددة إدارة السدؾارد
البذ درية ىددؾ األكثددر ارتباطددا بسقيدداس رضددا العددامميؽ ،فددي

ح دديؽ أن مج ددال االس ددتقظاب والتعي دديؽ ى ددؾ األقد دل ارتباط ددا

برضددا العددامميؽ مددؽ بدديؽ تمددػ السجدداالت .وقددد تعددزى ىددذه

الشتيجددة إلددى وضددؾح السيددام الؾعيفيددة لمعددامميؽ فددي و ازرة
التربيددة والتعمدديؼ بدددمظشة ُعسددان وبالتأكيددد كمسددا كددان ىشالددػ
فاعمية في إدارة السؾارد البذرية يكؾن ىشالػ رضا وعيفي
ع ددالي والعك ددس صددحي إن الرض ددا الع ددالي يؾل ددد الفاعمي ددة

وىددؾ مددا تدددعى اليددة القيددادة العميددا بددالؾ ازرة فددي تبشددي أسددس
س ددميسو تح دداول جاى ددده لمرف ددع م ددؽ رض ددا الع ددامميؽ ل دددييا.

التهصيةةةةةةةات:
ف ددي ض ددؾء الشتددائج الت ددي تؾص ددمت إلييددا الد ارس ددة يسك ددؽ
طرح التؾصيات االتية:
 اعتساد ليات حديثو لالختيار ،والتعييؽ ،واالستقظاب
تكؾن فاعمو وقابمة لمتظبيق وتتظدابق مدع السؾاصدفات
العالسية.

 باعتسدداد أسدداليب حديثددو فددي تخظدديط الس دؾارد البذ درية
بحي د د د

يكد د ددؾن جد د ددزءا مد د ددؽ التخظد د دديط االسد د ددتراتيجي

واالستعانة بخبرات ذو كفاءات عالية.
 االىتسددام بالتدددريب والتظددؾير وتشؾيددع الب درامج التدريبددة
وفد د ددق احتياجد د ددات السد د ددؾعفيؽ ورفد د ددع القد د دددرات العمسيد د ددة

والعمسية لدييؼ.
 تحد دددي

األنغسد ددة والتذ د دريعات والق د دؾانيؽ ومراجعتيد ددا

لتشغ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دديؼ عس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل إدارة

السؾارد البذرية.

 ضرورة وجؾد نغاماً لمسكافآت يذدجع عمدى اسدتقظاب
الكؾادر الستسيزة.

 ضددرورة وجددؾد تخظدديط فعددال لمسدؾارد البذ درية تجعميددا
ق ددادرة عمدددى جدددذب واس ددتقظاب ذوي الخبد درة والكف دداءات
الستسيزة.

 وض ددرورة ت ددؾفير خبد دراء ف ددي التخظ دديط االس ددتراتيجي
لمسؾارد البذرية مؽ ذوي الكفاءة.

وتتفق ىذه الشتيجة مع نتيجدة د ارسدة بدؽ عيددى ()2016
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