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امللخص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أ�سباب العزوف عن وظيفة
مدير مدر�سة ،و�أ�ساليب عالجها من وجهة نظر م�ساعدي مديري
املدار�س يف �سلطنة ُعمان .وقد ا�ستندت الدرا�سة على املنهج املزجي
(التتابعي) اعتماداً على الأ�سلوب الكمي والنوعي .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ا�ستخدمت �أداتان :اال�ستبانة ،واملقابلة �شبه املقننة من
خالل تطبيقهما على عينتني خمتلفتني :الأوىل طبقت اال�ستبانة
عليها ،وتكونت من ( )239م�ساعداً من م�ساعدي مديري املدار�س
العازفني ،كما طبقت املقابلة �شبه املقننة على عينة �أخرى تكونت
من ( 5م�ساعدين) من م�ساعدي مديري املدار�س العازفني .وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن �أبرز الأ�سباب الإدارية والفنية للعزوف عن وظيفة
مدير مدر�سة تكمن يف غياب نظام املكاف�آت واحلوافزّ � .أما بالن�سبة
للأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية ،فتتمثل يف ال�شعور بال�ضغط
النف�سي لطبيعة عمل املدير .كما �أفادت نتائج الدرا�سة بوجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف حمور �أ�سباب العزوف الإدارية والفنية تعزى
ملتغري النوع االجتماعي ،وذلك ل�صالح م�ساعدي املديرين الذكور،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب العزوف ال�شخ�صية
واالجتماعية ،و�أ�سباب العزوف ككل تعزى ملتغري �سنوات اخلربة،
وذلك ل�صالح م�ساعدي املديرين الذين تقل خربتهم عن (� )5سنوات.
وبناءً على نتائج الدرا�سة ،اقرتح جمموعة من الأ�ساليب العالجية
للحد من م�شكلة العزوف عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة.
الكلمات املفتاحية :العزوف ،مدير مدر�سة ،م�ساعد مدير
مدر�سة ،املدار�س احلكومية� ،سلطنة ُعمان.

Abstract:

The study aims at investigating the reluctancy
reasons of being a school principal and their treatment
methods from the assistant principals’ perspectives in
the Sultanate of Oman. The study adopted the mixed
methods approaches integrating the quantitative
and qualitative approach. A questionnaire and a
semi- structured interview were administered on two
different samples. The questionnaire was administered
to a sample of 239 reluctant assistant principals and
the interview was applied to 5 reluctant assistants. The
study revealed that the most important administrative
and technical reasons lie in the absence of rewards
and incentives’ system. As for the personal and social
reasons, the psychological pressure is resulted from the
nature of principals’ work. The results also indicated
that there were statistically significant differences in
the administrative and technical reasons attributed
to gender in favour of male assistant principals.
There were also statistically significant differences
in the personal and social factors, and the years of
experience in favour of the assistant principals whose

experience is less than 5 years. Based on the results,
a set of remedial solutions were proposed to reduce
the problem of reluctancy to be apply for school
principal’s job.
Keywords: Reluctancy, assistant school
principal, school principal, governmental schools,
Sultanate of Oman

املقدمة:
املهن مع
بد�أت مهنة الإدارة املدر�سية ت�أخذ مكانتها بني
ِ
بدايات القرن الع�رشين (الطويل� ،2015 ،ص ،)88وذلك وفق
التغيريات امل�ستمرة يف نظم التعليم ،وما ي�صاحبها من م�شكالت
كتزايد الطلب االجتماعي على التعليم ،وزيادة عدد التالميذ
امللتحقني باملدار�س ،وتنوع الواجبات والأعمال الإدارية والفنية،
وجتدد املناهج التعليمية ،وطرق التدري�س ،وو�سائل التكنولوجيا
ملواكبة التقدم املعريف يف العامل املُعا�رص (عطوي،64 :2017،
 .)173وتع ُّد وظيفة املُدير الركيزة الأ�سا�سية يف �إدارة العمل
املدر�سي وتنظيمه؛ فعلى الرغم من �أهمية دور كُ ّل العاملني يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية� ،إال �أ َّن ُه يتحمل امل�س�ؤولية الأكرب يف تطوير
وحت�سني �سري العملية التعليمية (.)Sharp & Walter, 2012
وقد حر�صت وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان على
�أن ي�شغلَ وظيفة ُمدير مدر�سة ممن يتمتعون بالكفاءة واخلربة،
واتخذت جمموعة من الإجراءات ل�شغل الوظيفة من خالل التناف�س
على الدرجات ال�شاغرة املُعلن عنها وفق �أربع مراحل ،تبد�أ املرحلة
الأوىل بتعبئة ا�ستمارة الرت�شح مت�ضمنة ال�سرية الذاتية ،وتقييم
الرئي�س املبا�رش حول انتظام املرت�شح وان�ضباطه وكفاءته يف
العمل ،وحت�سب املرحلة الأوىل مبعدل يزن ما ن�سبته ( )% 20من
جمموع املراحل الأربع .وخالل املرحلة الثانية يخو�ض املرت�شح
امتحاناً حتريرياً حيث تقدر هذه املرحلة بن�سبة (� .)% 40أما
املرحلة الثالثة ،فيتم فيها ح�ضور املرت�شحني للمقابالت الفنية
الالمركزية على م�ستوى املديرية التعليمية مبحافظات ال�سلطنة،
وتزن هذه املرحلة مبعدل ي�صل ن�سبته �إىل ( .)% 15ويف املرحلة
الأخرية ،يح�رض املرت�شح للمقابالت الفنية املركزية على م�ستوى
ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم ،حيث يقوم بتقدمي عر�ض مرئي
يقدر ن�سبته (( )% 25وزارة الرتبية والتعليم .)2021 ،وبعد اجتياز
املراحل ال�سابقة الذكر ،يندب املرت�شح وفق ال�شاغر املتاح يف
املحافظات ملدة �سنتني حيث يخ�ضع خالل الفرتة املحددة ل�رشط
اجتياز املنتدب ال�ساعات التدريبية املقررة للتدريب والإعداد حتى
يتغري م�سماه الوظيفي ،ويتم تثبيته ر�سمياً مب�سمى ُمدير مدر�سة
(احلكمانية.)2019 ،
وبناءً على الإطار العام للمهام وامل�س�ؤوليات املنوطة بهذه
الوظيفة ،حددت الالئحة التنظيمية ملدار�س التعليم العام ب�سلطنة
ُعمان ال�صادرة بالقرار الوزاري( ،)1993/ 21ودليل عمل مدار�س
التعليم الأ�سا�سي لعام 2003م جمموعة من مهام مديري مدار�س
متثلت يف تنفيذ القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة
للعمل مع متابعة التزام العاملني بها ،والعمل على بناء العالقات
املنتجة ،وغر�س روح الفريق والعمل اجلماعي ،ون�رش ثقافة
التعاون بني الزمالء ،وامل�شاركة يف �إدارة املوارد املالية للمدر�سة
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بالتعاون مع الكوادر املعنية ،و�إعداد ال�سجالت وامللفات املدر�سية
وا�ستكمالها ،وتنظيمها ،وتوظيفها ،وحفظها �إلكرتونياً وورقياً،
والإ�رشاف على الكوادر العاملة باملدر�سة ومتابعة �أدائهم ،وعقد
اللقاءات الدورية مع الهيئة التدري�سية والإدارية والفنية ،وتفعيل
دور املدر�سة بو�صفها م�ؤ�س�سة تربوية خلدمة املجتمع .كما ي�ستفيد
مدير املدر�سة من الإمكانات املتاحة لرفع م�ستوى الأداء املدر�سي،
ومتابعة االحتياجات املدر�سية من الكوادر الفنية والإدارية ،واملواد
والأجهزة الالزمة ،والعمل على توفريها بالتن�سيق مع املعنيني
بوزارة الرتبية والتعليم ،واقرتاح بع�ض امل�شاريع الإمنائية لتطوير
العمل املدر�سي ،كما ي�ؤدي ما ي�سند �إليه من �أعمال �أخرى مماثلة
(التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية.)11: 2017 ،
وليتمكن ُمدير املدر�سة من القيام بهذه املهام وامل�س�ؤوليات،
كان البد من توفر جمموعة من اخل�صائ�ص واملهارات التي يكت�سبها
من خالل التدريب والتعلّم امل�ستمر؛ لي�ستطيع احتمال �أعباء العمل،
ومهام الدور القيادي الذي يقوم به (اخلواجا ،)75 :2009 ،وهي
تتمثل يف املهارات الذاتية املرتبطة بال�سمات ال�شخ�صية والقدرات
الإدراكية والعقلية ،واملهارات الإن�سانية ،واملهارات الإدارية
والفنية (العمايرة .)97: 2015 ،وعليه بد�أت امل�ؤ�س�سات التعليمية
بتطوير برامج لت�أهيل متخ�ص�صني يف جمال الإدارة املدر�سية
(الطويل ،)88: 2015 ،فقد �سعت وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة
ُعمان �إىل تنمية مهارات وقدرات مدير املدر�سة ب�صورة م�ستمرة،
وذلك من خالل �إحلاقه مبجموعة من الدورات التدريبية والت�أهيلية
(وزارة الرتبية والتعليم ،)2015،منها ما هو على م�ستوى التدريب
املركزي لتنمية بع�ض الكفايات اخلا�صة بجوانب �إدارة العمل
املدر�سي ،ومنها ما هو على م�ستوى التدريب الالمركزي باملديرية
التعليمية يف املحافظة التي ينتمي �إليها ،وتتعلق هذه الدورات
التدريبية بتنمية مهارات العالقات الإن�سانية ،وزيادة معارف مدير
املدر�سة حول �أ�ساليب الإر�شاد والتوجيه ،وتنمية مهاراته يف �إعداد
اخلطط املدر�سية ،والإ�رشاف على تنفيذها(العامري.)2014 ،
ويع ُّد برنامج الإدارة املدر�سية ملديري املدار�س يف �سلطنة
ُعمان من �أقدم الدورات التدريبية التي بد�أ تنفيذها عام 1992م،
وذلك بهدف �إك�ساب مديري املدار�س املهارات الالزمة لت�أهيلهم
على حتمل م�س�ؤوليتهم يف �إدارة مدار�سهم بكفاءة ،وقد ا�ستمر تطبيق
الربنامج حتى العام الدرا�سي 1995/ 1994م (احلارثي،)2015 ،
ثم بد�أ تنفيذ دبلوم الإدارة املدر�سية بجامعة ال�سلطان قابو�س
يف العام الدرا�سي 2001/ 2000م والذي ا�ستمر ملدة ()10
�سنوات ،وذلك بالتعاون بني كلية الرتبية باجلامعة ووزارة الرتبية
والتعليم ،وا�ستهدف كافة مديري املدار�س وم�ساعديهم؛ لتنمية
قاعدتهم املعرفية الإدارية واملهنية ،وتعميق فهمهم مل�س�ؤولياتهم
وواجباتهم� ،إ�ضافة �إىل �إك�سابهم الأ�ساليب ،واملهارات ال�رضورية
ال�ستخدام التقانة احلديثة يف البيئة املدر�سية للقيام بعملهم بفاعلية
(ال�شحي .)2004 ،ويف العام الدرا�سي 2004/ 2003م بد�أ تنفيذ
برنامج بكالوريو�س �إدارة تربوية بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان
قابو�س؛ لرفع م�ؤهالت مديري املدار�س من حملة الدبلوم املتو�سط
لي�صبح ُم َعادالً لدرجة البكالوريو�س ملدة �سنتني ون�صف ،وذلك من
�أجل االرتقاء بامل�ستوى املهني ،والأدائي لدى مديري املدار�س
(البو�سعيدي .)2018 ،وقد �شهدت املهام وامل�س�ؤوليات املنوطة �إىل
مديري املدار�س ب�سلطنة ُعمان يف ال�سنوات الأخرية مرحلة انتقالية
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من تركيزها على اجلوانب الإدارية والفنية �إىل تركيزها على املهام
القيادية؛ لتح�سني م�ستوى جودة التعليم والتعلّم بناء على تو�صيات
تقرير فريق جامعة كامربدج ال�صادر عام 2013م (وزارة الرتبية
والتعليم واحتاد املنظمات الرتبوية النيوزيلندية.)289: 2013،
وك�شفت الدرا�سات ال�سابقة عن بع�ض التحديات ،والأ�سباب
امل�ؤدية �إىل العزوف عن �شغل الوظائف الإدارية يف املدار�س
التعليمية ،ومن �أحدث هذه الدرا�سات درا�سة البادري و�آخرين
( )2020والتي هدفت �إىل التعرف على �أ�سباب عزوف الكفاءات
املهنية عن التقدم لوظائف الإ�رشاف الرتبوي والإدارة املدر�سية
بتعليمية جنوب الباطنة ب�سلطنة ُعمان ،وقد ا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي مع تطبيق ا�ستبانة لعينة تكونت من ( )563تربويا.
وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل ح�صول الأ�سباب االجتماعية على
املرتبة الأوىل بينما ح�صلت الأ�سباب الإدارية على املرتبة الثانية،
ويف املرتبة الأخرية جاءت الأ�سباب ال�شخ�صية .ووقعت جميع تلك
الأ�سباب يف امل�ستوى املتو�سط .كما �أو�ضحت النتائج �أي�ضاً عدم
وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،و�سنوات
اخلربة يف جميع املجاالت ويف الأداة ككل با�ستثناء الأ�سباب
ال�شخ�صية ،وذلك ل�صالح من لديهم خربة وظيفية تبلغ ع�رش �سنوات
فما دون.
وهدفت درا�سة التميمي (� )2019إىل معرفة �أ�سباب عزوف
املعلمات عن العمل يف املنا�صب الإدارية مبحافظة حوطة بني متيم
يف مدار�س اململكة العربية ال�سعودية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
طبقت اال�ستبانة الإلكرتونية على عينة ع�شوائية ب�سيطة بلغ عددها
( )93معلمة يف املرحلة الثانوية .و�أو�ضحت النتائج �أن �أهم �أ�سباب
العزوف املتعلقة بطبيعة العمل تتمثل يف ال�ضغط النف�سي والإجهاد
نتيجة للتعامل مع �أولياء الأمور واملعلمني� .أما بالن�سبة للأ�سباب
املتعلقة بال�صالحيات املمنوحة للقادة الإداريني ،فتتمثل يف �ضعف
امليزانية الت�شغيلية للمدر�سة ،وعدم توفر تفوي�ض ال�صالحيات
للقادة التخاذ الإجراءات ،وغياب فر�ص امل�شاركة يف اتخاذ
القرارات مع �إدارة التعليم .ومن �أهم الأ�سباب املادية واملعنوية
التي �أظهرتها الدرا�سة كانت غياب احلوافز واملكاف�آت نظري اجلهد
املبذول من القيادات ،وت�شديد الرقابة على القيادات الإدارية من
قبل �إدارة التعليم ،وقلة املوارد املالية للمدار�س الثانوية .كما
عك�ست نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ب�سبب
اختالف امل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة.
و�أجرى اليعربي ( )2019درا�سة هدفت �إىل الوقوف على
�أ�سباب عزوف املعلمني عن الرت�شح بالوظائف الإ�رشافية بالإدارة
املدر�سية كمديرين م�ساعدين ،وعزوف املديرين امل�ساعدين عن
الرت�شح كمديرين للمدار�س يف حمافظة ال�رشقية ب�سلطنة ُعمان.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طبقت اال�ستبانة الإلكرتونية على عينة
ع�شوائية و�صل عددها ( )482منهم م�رشفون �إداريون ،ومديرو
مدار�س ،وم�ساعدوهم ،ومعلمون �أوائل ومعلمون ،وجمموعة من
العاملني بالوظائف الإدارية والفنية .وعليه� ،أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن �أ�سباب العزوف عن العمل بالوظائف الإ�رشافية ترجع يف املرتبة
أ�سباب �شخ�صية لوجود �أعباء مدر�سية خارج الدوام
الأوىل �إىل � ٍ
الر�سمي ،وال�شعور بالإجهاد اجل�سدي الناجت عن العمل الإداري ،ثم
جاءت الأ�سباب التنظيمية يف املرتبة الثانية لغياب نظام املكاف�آت
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واحلوافز ،ونق�ص الكوادر الإدارية امل�ساندة ،وكثافة العبء الوظيفي،
و�أخرياً الأ�سباب االجتماعية لتحميل مدير املدر�سة م�س�ؤولية متابعة
ت�أمني احتياجات مدر�سته ،وكرثة ال�ضغوطات الذي يتعر�ض لها من
قبل املجتمع املحلي .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف �أ�سباب العزوف االجتماعية وفقاً ملتغري
�سنوات اخلربة ل�صالح الذين خربتهم �أقل من (� )5سنوات.
ومن الدرا�سات التي اهتمت �أي�ضاً يف الك�شف عن �أ�سباب
العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة درا�سة الثمايل ( ،)2016وقد هدفت
�إىل التعرف على �أ�سباب العزوف املتعلقة باملهام وامل�س�ؤوليات
وال�صالحيات املمنوحة ،واحلوافز املادية واملعنوية ملدير املدر�سة،
والتي حتول دون العمل مديراً باملدار�س الثانوية من وجهة نظر
املعلمني الوكالء مبكة املكرمة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طبقت
اال�ستبانة ب�أ�سلوب احل�رص ال�شامل على عينة تكونت من ()80
م�ساعد مدير ،و( )400معلم ب�أ�سلوب العينة الع�شوائية العنقودية.
وقد خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ترتيب �أبعاد العزوف عن العمل
الإداري بوظيفة مدير للمدر�سة الثانوية كانت تتعلق يف املرتبة
الأوىل ب ُبعد احلوافز املادية واملعنوية ،ثم يتبعه ُبعد املهام
وامل�س�ؤوليات ،يليه ُبعد ال�صالحيات املمنوحة ،كما بينت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات حول
�أ�سباب العزوف عن العمل مديراً تعزى ل�سنوات اخلربة.
�أما بالن�سبة لدرا�سة ما�سندا ( )Masunda, 2015فقد هدفت �إىل
معرفة طبيعة مقاومة التغيري وعواملها ،والك�شف عن اال�سرتاتيجيات
املطبقة ملواجهة هذه التغيريات و�إدارتها .وقد اعتمدت الدرا�سة على
منهج درا�سة احلالة .ولتحقيق هدف الدرا�سة طبقت ( )22مقابلة
على مديرين وموظفني ،ومن النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة �أن
من �أ�سباب العزوف عن �شغل الوظائف الإ�رشافية والإدارية �ضعف
التوا�صل بني املوظفني ،وقلة �إ�رشاك املوظفني يف �صنع القرار،
وخوف املوظفني من االنتقال �إىل من�صب جديد و�أنظمة جديدة ،وقلة
ثقة املوظف يف قدراته ومهاراته .و�أظهرت النتائج �أي�ضا عدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،حاولت درا�سة �أرم�سرتوجن
( )Armstrong, 2014الك�شف عن الفر�ص والتحديات التي تواجه
ُمديري املدار�س ،وم�ساعديهم عند انتقالهم من مرحلة التدري�س
�إىل مرحلة العمل يف الإدارة املدر�سية .وجلمع البيانات الكمية
والنوعية ،طبقت �أداتان :اال�ستبانة ،واملقابلة؛ حيث ت�ضمنت عينة
اال�ستبانة ( )290مديراً وم�ساعد مدير مدر�سة من املعينني اجلدد،
كما تكونت عينة املقابلة من ( )42مدير مدر�سة وم�ساعد مدير،
�إ�ضافة �إىل ( )17م�شاركاً يف مقابالت اجلماعات املركزة .ومن
النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة �أن �أكرث من ثالثة �أرباع عينة
الدرا�سة كانوا على ا�ستعداد تام ل�شغل منا�صبهم لإدارة العمل
املدر�سي ناجت عن خ�ضوعهم للربامج الت�أهيلية ما قبل �شغل هذه
الوظائف ،ويف اجلهة املقابلة متثلت �أبرز التحديات التي يواجهونها
وتدخل جهات �إدارية
يف زيادة �ضغط العمل ،وتكليفهم مبهام كثريةّ ،
�أعلى ب�صالحيات �شاغلي هذه الوظائف ،و�إ�ضافة �إىل ذلك الأعباء
النف�سية واالجتماعية الناجتة من االنتقال من مرحلة التدري�س �إىل
مرحلة العمل يف الإدارة املدر�سية.
و�سعت درا�سة العبيدان (� )2012إىل البحث عن الأ�سباب

التنظيمية ،والإدارية ،وال�شخ�صية لعزوف وكالء ووكيالت
املدار�س يف منطقة تبوك التعليمية عن �إدارة املدر�سة من وجهة
نظرهم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة على
عينة قوامها ( )420وكيالً ووكيلة مدر�سة ،و�أو�ضحت النتائج �أن
املتو�سط الكلي لأ�سباب عزوف الوكالء والوكيالت جاءت بدرجة
متو�سطة ،وقد حاز املجال التنظيمي يف املرتبة الأوىل لقلة الربامج
التدريبية لإعداد املديرين ،وهو ما يعك�س وجود وعي مبا حتققه
الربامج التدريبية من متكني ملديري املدار�س للقيام بامل�س�ؤوليات
واملهام املوكلة �إليهم ،يف حني جاء املجال الإداري يف املرتبة
الثانية نتيجة كرثة الأعباء ،وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق مديري
املدار�س .وبالن�سبة حللول املجال ال�شخ�صي يف املرتبة الأخرية،
فقد يعود بح�سب الدرا�سة �إىل العالقة الوثيقة بني ُمدير املدر�سة،
والهيئة التدري�سية نظراً لقربه منهم ،وات�صاله معهم .كما �أظهرت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق بني متو�سطي النوع االجتماعي
(ذكور ،و�إناث) ،ووجود فروق بني املتو�سطات فئة اخلربة (�أقل من
� 5سنوات) ،وفئة اخلربة (�أقل من � 10سنوات) ل�صالح فئة اخلربة
(� 10سنوات ف�أكرث).
و�أجرى �أندر�سون و�آخرون ( )Anderson et al., 2011درا�سة
هدفت �إىل معرفة �أ�سباب عزوف املعلمني عن التقدم ملن�صب
مدير مدر�سة يف �إيرلندا ،وكندا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طبق
دليل اجلماعات املركزة على عينة بلغ قوامها ( )20م�شاركاً لهم
�سمات القيادة املدر�سية �إ ّال �أنهم مل يتقلدوا املنا�صب القيادية،
وعك�ست نتائج الدرا�سة �أن �أبرز �أ�سباب العزوف عن العمل بوظيفة
مدير مدر�سة هي قلة احلوافز ،وعبء الأدوار الوظيفية على مدير
املدر�سة مما يعزز امل�س�ؤولية املركزية للمدير ،وانخفا�ض م�ستوى
الثقة بالنف�س وال�شعور بالإحباط من العمل الإداري الذي ي�ؤدي
�إىل عدم القدرة على حتقيق الأهداف الرئي�سة املرتبطة باملهام،
وامل�س�ؤوليات الوظيفية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق
يف �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير املدر�سة تعزى للإناث ،فمهما
كانت م�ؤهالتهن التعليمية جيدة �إ ّال �أنهن �أكرث تردداً من الذكور يف
التقدم ل�شغل منا�صب قيادية.
وعطفاً على ما طرح �أعاله ،ف�إن �أوجه ت�شابه واختالف
الدرا�سات ال�سابقة مع الدرا�سة احلالية تتمثل يف �أن الدرا�سة احلالية
حددت نوع عينة الدرا�سة يف العينة الع�شوائية ،وجاء ذلك متوافقاً مع
الدرا�سات ال�سابقة كدرا�ستي التميمي ( ،)2019واليعربي (،)2019
كما �أنها اتفقت مع درا�سة العبيدان ( )2012يف حتديد فئة واحدة
لعينة الدرا�سة واملتمثلة يف م�ساعدي مديري املدار�س العازفني عن
وظيفة مدير مدر�سة دون غريهم .بينما اختلفت الدرا�سة احلالية مع
الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار عينات الدرا�سة التي �شملت عينات من
املعلمني واملعلمات كدرا�ستي التميمي ( ،)2019والثمايل(،)2019
واعتمدت الدرا�سات ال�سابقة �أي�ضاً على عينات �أخرى من امل�رشفني
الإداريني واملعلمني الأوائل مثل درا�سة اليعربي( ،)2019مما
يجعل الدرا�سة احلالية خمتلفة� .أما يف حتديد جمتمع الدرا�سة ،فقد
�شملت الدرا�سة احلالية جميع م�ساعدي مديري املدار�س العازفني
مبختلف حمافظات ال�سلطنة بخالف درا�سة اليعربي ( )2019التي
طبقت يف حمافظة واحدة ،وهي حمافظة ال�رشقية من �أ�صل ()11
حمافظة ب�سلطنة ُعمان .وفيما يتعلق ب�أدوات الدرا�سة ،فقد اتفقت
الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار اال�ستبانة ك�أداة
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أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

بحثية لها ،وجاء ذلك متوافقاً مع درا�سة البادري و�آخرين
( ،)2020أهداف الدراسة:
والتميمي ( ،)2019واليعربي ( ،)2019بالإ�ضافة �إىل تطبيق

�أداة دليل املقابلة على م�ساعدي املديرين مثلما جاء يف درا�ستي
�أرم�سرتوجن ( ،)Armstrong, 2014وما�سندا ( .)Masunda, 2015وقد
اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج املزجي التتابعي با�ستخدام
�أداة اال�ستبانة جلمع البيانات الكمية ،و�أداة املقابلة �شبه املقننة
جلمع البيانات النوعية ،وهو ما يجعل الدرا�سة احلالية خمتلفة
عن الدرا�سات العربية ال�سابقة ،كما �سلطت ال�ضوء على الأ�ساليب
العالجية جلعل وظيفة مدير مدر�سة مرغوبة ،وذلك من وجهة نظر
م�ساعدي املديرين العازفني ،وهي التي مل تتناولها الدرا�سات
ال�سابقة يف �أداة بحثية م�ستقلة.

هدفت الدرا�سة �إىل الآتي:
1 .1التعرف على �أ�سباب العزوف عن وظيفة ُمدير مدر�سة يف
املدار�س احلكومية ب�سلطنة ُعمان.
2 .2معرفة ما �إذا كان هناك تبايناً يف وجهات نظر �أفراد
العينة يف �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س
احلكومية وفقاً ملتغريات الدرا�سة.
3 .3تقدمي جمموعة من الأ�ساليب العالجية املقرتحة مل�شكلة
العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة ب�سلطنة ُعمان.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أهمية الدراسة:

�أ�شارت �آخر الإح�صائيات ال�صادرة عن املديرية العامة لتنمية
املوارد الب�رشية ب�سلطنة ُعمان للعام الدرا�سي 2021/ 2020م �إىل
�أن العزوف عن �شغل وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية قد
بلغت ن�سبتها (( )% 69.5وزارة الرتبية والتعليم .)2021 ،ويف
تف�سري ارتفاع ن�سبة العزوف عن �شغل وظيفة مدير املدر�سة �أ�شار
عطوي (� )82 - 81: 2017إىل مواجهة مدير املدر�سة جمموعة من
التحديات ،وال�صعوبات التي تعرت�ضه �أثناء �إدارة العمل املدر�سي �أو
القيام بوظائفها ،وتتمثل هذه ال�صعوبات املرتبطة ب�شكلٍ مبا�رش
بالعملية التعليمية كنق�ص الكوادر الفنية والتدري�سية ،وانخفا�ض
م�ستوى �أداء بع�ض املعلمني لأ�سباب مهنية ونف�سية ،وال�ضعف العام
يف امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،و�ضعف التعاون بني �أولياء الأمور،
وكثافة �أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد� .أما بالن�سبة لل�صعوبات
الإدارية والفنية ،فتتمثل يف عدم منا�سبة املباين املدر�سية،
وكفايتها ،وعدم توفر الإمكانيات الالزمة ،و�ضعف روح الإبداع لدى
الكادر الإداري ،وال�ضغوطات االجتماعية من �أفراد املجتمع املحلي.
و�أو�صى تقرير وحدة البحث العلمي باملعهد التخ�ص�صي للتدريب
املهني للمعلمني (� )2020إىل �رضورة �إجراء درا�سة بحثية للتعرف
على �أ�سباب عزوف م�ساعدي املديرين عن وظيفة مدير مدر�سة يف
حمافظات ال�سلطنة .وعليه ،فقد حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة
على الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما �أ�سباب العزوف عن وظيفة ُمدير مدر�سة يف املدار�س
احلكومية من وجهة نظر م�ساعدي املديرين يف �سلطنة ُعمان؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أ�سباب العزوف عن وظيفة ُمدير
مدر�سة يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر م�ساعدي املديرين
تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي؟
◄◄ هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول �أ�سباب العزوف عن وظيفة ُمدير
مدر�سة يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر م�ساعدي املديرين
تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة؟
◄◄ما الأ�ساليب العالجية للحد من م�شكلة العزوف عن وظيفة
ُمدير مدر�سة من وجهة نظر م�ساعدي املديرين يف �ضوء الأ�سباب
امل�ؤدية �إليها؟
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تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف الآتي:
أوالً :األهمية النظرية
ت�أمل الدرا�سة احلالية ت�شخي�ص الأ�سباب امل�ؤدية �إىل العزوف
عن وظيفة ُمدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية ب�سلطنة ُعمان من
وجهة نظر م�ساعدي املديرين العازفني دون غريهم ،والتي قد ت�شكل
�إ�ضافة معرفية يف الأدبيات املرتبطة بذات املو�ضوع.
ثانياً :األهمية التطبيقية
حتاول الدرا�سة احلالية حتديد الأ�سباب امل�ؤدية �إىل العزوف،
وطرح جمموعة من الأ�ساليب العالجية الإجرائية ،وكيفية توظيفها
واقعياً؛ لت�ساعد متخذي القرارات بوزارة الرتبية والتعليم يف جعل
�شغل وظيفة مدير املدر�سة وظيفة مرغوبة.
حدود الدراسة وحمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات الآتية:
 �أوالً :احلد املو�ضوعي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على
ت�شخي�ص �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س
احلكومية ،و�أ�ساليب عالجها.
 ثانياً :احلد الب�رشي :طبقت هذه الدرا�سة على عينة من
م�ساعدي املديرين العازفني يف املدار�س احلكومية ب�سلطنة ُعمان
ذكوراً ،و�إناثاً.
 ثالثاُ :احلد املكاين :طبقت الدرا�سة على جميع املدار�س
احلكومية يف كافة حمافظات �سلطنة ُعمان.
 رابعاً :احلد الزماين� :أُجريت هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي
 2022/ 2021م.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
�أوالً :العزوف ()reluctance
جاء تعريف العزوف عن العمل من الناحية اال�صطالحية
مبركز البحوث الرتبوية ب�أن ُه« :حماولة االبتعاد عن العمل ب�أحد
ال�صور الثالث الآتية :عدم الرغبة يف االلتحاق به ابتداء� ،أو رغبة
من يعد له مهنياً يف عدم مزاولته� ،أو رغبة من ميار�سه فعالً يف
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تركه»(الثمايل.)18: 2016 ،
ثانياًُ :مدير مدر�سة ()a school principal
يق�صد مبفهوم ُمدير مدر�سة من الناحية اال�صطالحية يف
الالئحة التنظيمية ملدار�س التعليم العام هو »:امل�س�ؤول املبا�رش
�أمام املنطقة التعليمية عن �إدارة ال�ش�ؤون املدر�سية الإدارية،
والفنية» (الهنائية.)5: 2002،
ثالثا :م�ساعد مدير مدر�سة ()School assistant principal
يعرف م�ساعد مدير مدر�سة ا�صطالحاً ب�أنه�« :إحدى الوظائف
ّ
الإدارية املدر�سية ،والذي ي�شارك فيها �شاغل هذه الوظيفة �إدارة �سري
العملية التعليمية باملدر�سة ،وت�سهيل كافة متطلباتها التنظيمية
والتنفيذية ،والتطويرية ،ومتابعتها ،ودرا�سة كافة التحديات التي
تواجه املدر�سة يف اجلوانب الإدارية ،واملالية ،والفنية ،والعمل
على حلها ،والإ�رشاف العام على كافة العاملني ،والطلبة ،واملرافق
واملقوم لأدائه
املدر�سية ،ويكون مدير املدر�سة امل�رشف املبا�رش له،
ّ
مع امل�رشف الإداري (وزارة الرتبية والتعليم.)2015 ،
و ُتعرف الباحثتان �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة
�إجرائيا :تدين رغبة م�ساعدي املديرين باملدار�س احلكومية يف
الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة ،وتف�ضيلهم مزاولة مهنتهم كم�ساعدي
املديرين ،والتي حتددها الدرجة الكلية التي �سيح�صل عليها �أفراد
العينة على املقيا�س امل�ستخدم يف البحث احلايل.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
أوالً :منهجية الدراسة
انطالقاً من الهدف العام للدرا�سة ملعرفة �أ�سباب عزوف
م�ساعدي مديري املدار�س عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س
احلكومية و�أ�ساليبها العالجية ،فقد اتبعت الدرا�سة احلالية املنهج
املزجي التتابعي اعتماداً على الأ�سلوب الكمي والنوعي �أو ما ي�سمى
باملنهج املختلط ( )Mixed Methods Researchوالذي يع ُّد منهجاً
حديثاً ن�سبيا يف البحوث الرتبوية ،ويت�ضمن هذا الت�صميم مرحلتني
متتابعتني :املرحلة الأوىل مرحلة الدرا�سة الكمية التي يجمع فيها
البيانات الكمية ويتم حتليلها ،ثم املرحلة الثانية مرحلة الدرا�سة
النوعية والتي تقوم فيها البيانات النوعية بدور املف�رس ملا ورد من
نتائج يف مرحلة الدرا�سة الكمية (كرو�سويل.)380 :2019 ،
ثانياً :جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع م�ساعدي مديري املدار�س
َّ
احلكومية امللتحقني بوزارة الرتبية والتعليم يف كافة املحافظات
التعليمية خالل عام  ،2021/ 2020والبالغ عددهم ( )931منهم
( )350من الذكور ،و( )581من الإناث وفق �إح�صائيات املديرية
العامة لتنمية املوارد الب�رشية بالوزارة .وقد طبقت اال�ستبانة
الإلكرتونية على جميع �أفراد جمتمع الدرا�سة ،حيث مت ذلك عرب الربيد
الإلكرتوين ،واملن�صات التعليمية املعتمدة من خالل املديرية العامة
لتقنية املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم؛ وذلك التزاما بالقرارات
ال�صادرة عن اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19 -وا�ستجاب
لال�ستبانة الإلكرتونية عينة ع�شوائية حدد �أفرادها ا�ستناداً على

اال�ستبانات املعب�أة من غري الراغبني بوظيفة مدير مدر�سة ،وا�ستبعاد
( )81من اال�ستبانات املعب�أة من الراغبني بوظيفة مدير مدر�سة،
وبذلك بلغ عددها ( )239م�ساعداً من م�ساعدي مديري املدار�س
العازفني بواقع ( )86من الذكور ،و( )153من الإناث ،ميثل ما
ن�سبته ()% 25.6من جمتمع الدرا�سة الكلي ،ويو�ضح اجلدول رقم
( )1ذلك.
الجدول ()1
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

املتغريات

الن�سبة

فئات املتغريات

التكرارات

ذكر

86

36%

�أنثى

153

64%

�أقل من � 5سنوات

57

24%

�سنوات اخلربة يف العمل

�5سنوات �إىل � 10سنوات

66

28%

املدر�سي

�أكرث من � 10سنوات

116

48%

النوع االجتماعي

املئوية%

ثالثا :أدوات الدراسة
1 .1اعتمدت الدرا�سة احلالية يف بناء �أدواتها البحثية بعد
االطالع على الأدب النظري ،والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة كدرا�ستي
(اليعربي2019 ،؛ والعبيدان ،)2012 ،وقد �صممت الأدوات البحثية
على النحو الآتي:
اال�ستبانة ك�أداة بحثية كمية� :شملت يف �صورتها النهائية
على ق�سمني ،ومتثلت يف:
 .أالق�سم الأول (البيانات الأولية لأفراد عينة الدرا�سة) :حيث
احتوى على النوع االجتماعي ،و�سنوات اخلربة يف العمل املدر�سي،
و�س�ؤال حول الرغبة يف الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة من عدمه ،وتع ُّد
هذه املتغريات و�سيلة لتو�ضيح اخل�صائ�ص العامة لعينة الدرا�سة
احلالية.
.بالق�سم الثاين (�أ�سباب عزوف م�ساعدي املديرين عن
الرت�شح لوظيفة ُمدير مدر�سة) :تكون من ( )22فقرة متت الإجابة
عليها طبقاً ملقيا�س ليكرت اخلما�سي؛ حيث عرب الرقم ( )5عن قيمة
«درجة عالية جدا» ،وعك�س الرقم ( )4عن قيمة «درجة عالية»،
�أما الرقم ( )3فعرب عن «درجة متو�سطة» ،وميثل الرقم (« )2درجة
منخف�ضة»� ،أما الرقم ( )1فعرب عن “درجة منخف�ضة جداً”.
وتتوزع عباراته على حمورين رئي�سني حول �أ�سباب العزوف
عن وظيفة ُمدير مدر�سة وفق الآتي:
 الأ�سباب الإدارية ،والفنية ،و�شملت ( )11فقرة.
فقرة.

 الأ�سباب ال�شخ�صية ،واالجتماعية ،وت�ضمنت على ()11

ولتف�سري متو�سطات تقدير ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة،
ا�ستخدمت دالالت املتو�سطات احل�سابية كما جاء يف اجلدول ()2
الآتي:
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أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

الجدول ()2
دالالت المتوسطات الحسابية

فئات املتو�سطات احل�سابية

معيار احلكم

1.79 -1

م�ستوى منخف�ض جدا

1.8- 2.59

م�ستوى منخف�ض

2.6- 3.39

م�ستوى متو�سط

3.4- 4.19

م�ستوى عايل

4.2- 5

م�ستوى عايل جدا

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

10

*.58

21

*.69

11

*.54

22

*.73

*دالة إحصائية عند مستوى ()a= .05

وللت�أكد من �صدق �أداة اال�ستبانة ،ا�ستندت الدرا�سة على ال�صدق
الظاهري ،و�صدق االت�ساق الداخلي ،وميكن ا�ستعرا�ضهما كالآتي:
● ●�صدق املحتوى (ال�صدق الظاهري):
للتعرف على مدى �صدق �أداة الدرا�سة يف قيا�س ما ُو ِ�ضعت
لقيا�سه ،مت عر�ض �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية على عدد ()9
من املتخ�ص�صني الرتبويني لتحكيمها ،ويف �ضوء االقرتاحات
التي ذُكرت من قبل املحكمني قامت الباحثتان ب�إجراء التعديالت
املطلوبة ،وقد تركزت غالبيتها يف تعديل �صياغة بع�ض اجلمل� ،أو
�إعادة ترتيب بع�ض الفقرات وتوزيعها على ح�سب املحاور.
● ●�صدق البناء با�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي:
بعد الت�أكد من ال�صدق الظاهري لال�ستبانة ،قامت الباحثتان
بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية ع�شوائية قوامها ( )30م�ستجيباً،
وذلك من �أجل التعرف على �صدق االت�ساق الداخلي ،وعليه فقد
ح�سب معامل االرتباط بري�سون بني درجة كل فقرة ،والدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه ،وات�ضح عدم ات�ساق الفقرة الأوىل
مع املحور الذي تنتمي �إليه ،وعليه قامت الباحثتان بحذف الفقرة
الآتية من املحور“ :حمدودية �صالحيات املدير يف التعامل مع
العاملني داخل املدر�سة” ،ويو�ضح اجلدول ( )3معامالت ارتباط
بري�سون بني درجة كل فقرة ،واملحور الذي تنتمي �إليه ب�صورتها
النهائية:
الجدول ()3
معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والمحور الذي تنتمي إليه

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

*.43

12

*.37

2

*.69

13

*.52

3

*.42

14

*.66

4

*.74

15

*.84

5

*.53

16

*.82

6

*.67

17

*.64

7

*.58

18

*.75

8

*.72

19

*.75

9

*.72

20

*.74
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من اجلدول رقم ( )03ت�شري النتائج �إىل �أن قيمة معامالت
االرتباط للمحاور ترتاوح بني ( ) .84 - .37وجميعها دالة �إح�صائيا،
مما يدل على االت�ساق الداخلي لفقرات اال�ستبانة ،وبالتايل ف�إن �أداة
اال�ستبانة �صاحلة لأغرا�ض الدرا�سة ،وحتقيق �أهدافها.
● ●ثبات اال�ستبانة:
للتحقق من ثبات اال�ستبانة ،ح�سب معامل �ألفا كرونباخ
للعينة اال�ستطالعية ،وقد ات�ضح �أن قيم معامالت �ألفا كرونباخ
ملحاور اال�ستبانة تراوحت بني ( ،) .89 - .82كما بلغت قيمة
املعامل لال�ستبانة ككل ( ،) .89مما يدل على متتع اال�ستبانة
بثبات عالٍ  ،وبالتايل ي�شري �إىل �أن اال�ستبانة �صاحلة للتطبيق ،و�أنها
�ستحقق �أغرا�ض الدرا�سة احلالية .وميكن اال�ستناد عليها يف التطبيق
امليداين للدرا�سة بح�سب مقيا�س نانلي ،والذي اعتمد ( ) .70كحد
�أدنى لثبات (.)Nunnally & Bernstein,1994: 264-265
 .2املقابلة �شبه املقننة ك�أداة بحثية نوعية :تع ُّد املقابلة
ا�ستبياناً �شفوياً ،فهي حمادثة موجهة بني الباحث ،وال�شخ�ص� ،أو
�أ�شخا�ص �آخرين بهدف الو�صول �إىل حقيقة� ،أو موقف معني ،ي�سعى
الباحث �إىل التعرف عليه من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة .وقد
ت�ضمنت �أداة املقابلة �شبه املقننة يف هذه الدرا�سة �أ�سئلة مغلقة،
و�أ�سئلة مفتوحة حرة ومرنة ت�ساعد املبحوث على التعبري عن ذات ِه
بحرية (دويدري)323: ،2000 ،؛ وذلك للح�صول على �إجابة ال�س�ؤال
البحثي املرتبط بالأ�ساليب العالجية مل�شكلة العزوف عن وظيفة
مدير مدر�سة من وجهة نظر م�ساعدي املديرين يف �ضوء الأ�سباب
امل�ؤدية �إليها ،وقد جاءت �أ�سئلتها مف�رسة ملا ورد من نتائج يف
الأداة الكمية (اال�ستبانة) وهي تت�ضمن الآتي:
 .أالق�سم الأول (البيانات الأ�سا�سية) :ا�شتمل هذا الق�سم على
النوع االجتماعي ،و�سنوات اخلربة يف العمل املدر�سي ،ومكان
العمل ،وامل�ؤهل العلمي.
.بالق�سم الثاين (�أ�سئلة متهيدية) :احتوى هذا اجلزء على
وه َما :هل لديك الرغبة للرت�شح
�س�ؤالني متهيديني ملو�ضوع الدرا�سة ُ
لوظيفة مدير مدر�سة؟ هل تعتقد �أن هناك عزوفاً عن االلتحاق
بوظيفة مدير مدر�سة يف �سلطنة ُعمان؟ ملحقة ب�أ�سئلة ا�ستف�سارية
للإجابات الواردة من امل�ستجيبني على الأداة البحثية الكمية.
.تالق�سم الثالث (�أ�سئلة مبا�رشة وحمددة) :للتمكن من
جمع البيانات املحددة حول �أ�ساليب عالج العزوف عن وظيفة
مدير مدر�سة ،طرح �س�ؤال ُمبا�رش ال�ستدراج �آراء امل�ستجيبني حول
الأ�ساليب العالجية للحد من تفاقم امل�شكلة من وجهة نظر م�ساعدي
ُمديري املدار�س احلكومية.
● ●�صدق املحتوى (ال�صدق الظاهري):
وللتحقق من �صدق الأداة البحثية امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة ،مت ا�ستعرا�ضها يف �صورتها الأولية على عدد ( )3من
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املخت�صني يف جمال البحث العلمي لإبداء �آرائهم حول منا�سبة
�أ�سئلة املقابلة لأهداف البحث ،ومدى دقتها العلمية واللغوية ،ويف
�ضوء االقرتاحات �أجريت التعديالت املطلوبة حيث تركز �أغلبها يف
ال�صياغة اللغوية ،كما جربت �أداة املقابلة على م�ساعد مدير مدر�سة
باعتبارها �أحد ا�سرتاتيجيات �ضمان �صدق الأداة النوعية(عالم،
 ،)2011وبعدها قامت الباحثتان ب�إعادة بناء �أداة املقابلة وفق
مدونة مالحظات الباحث امل�ساعد املطبقة للأداة املقابلة �شبه
املقننة التجريبية.
● ●موثوقية الأداة ومو�ضوعيتها:
ا�ستخدمت ا�سرتاتيجية التعددية والتي يق�صد بها تعدد
امل�صادر يف البحث ،وهذه امل�صادر تعني تطبيق �أكرث من طريقة
لدرا�سة مو�ضوع البحث� ،أو تعدد �أدوات جمع البيانات� ،أو تعدد
الباحثني الذين يقومون بعمل البحث ل�ضمان موثوقية الأداة،
ومو�ضوعيتها (العد�ساين ،عبد اللطيف� ،)2022 ،إ�ضافة لتخفيف
التحيز الفردي للباحثتني يف �إطالق الأحكام امل�سبقة يف �آلية جمع
البيانات� ،شاركت الباحثتان فريقاً بحثياً متمكناً يف جمال البحث
العلمي من وزارة الرتبية والتعليم؛ لتطبيق �أداة املقابلة على العينة
املتاحة ممن تنطبق عليهم املعايري الآتية�( :أن يكون م�ساعد مدير
مدر�سة عازف عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة� ،أن يكون م�ساعد
مدير مدر�سة من حملة البكالوريو�س �أو الدرا�سات العليا� ،أن تكون
�سنوات خربة م�ساعد مدير مدر�سة يف جمال العمل املدر�سي �أكرث من
(� )10سنوات ،و�أن يعمل يف املراحل التعليمية مبدار�س خمتلفة� ،أن
يراعى تنوع عينة الدرا�سة من حيث النوع االجتماعي).
وقد بلغ عدد العينة ( )5من م�ساعدي مديري املدار�س
العازفني بواقع ( )2من الذكور ،و( )3من الإناث ،وذلك بعد �أن
ا�ستبعد ( )1م�ساعد مدير من الراغبني للرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة،
والتي حتمل رقم املقابلة ( ،)4وعقدت املقابالت وجهاً لوجه يف
املدار�س احلكومية ،وتراوحت مدة هذه املقابالت ما بني (- 30
 )45دقيقة .ول�ضمان حفظ البيانات فقد �سجلت املقابالت كتابياً.
رابعاً :املعاجلات اإلحصائية
ملعاجلة نتائج الدرا�سة �إح�صائياً ،ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية
الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل بياناتها
الكمية يف �إ�صداره ( ،)23ومتثل يف:
1 .1التكرارات ،والن�سب املئوية حل�ساب اخل�صائ�ص الدميغرافية
لعينة الدرا�سة.
2 .2معامل ارتباط بري�سون ()Pearson Correlations؛ لقيا�س
�صدق االت�ساق الداخلي لأداة اال�ستبانة.
3 .3معامل �ألفا كرونباخ ()Cronbache Alfa؛ لقيا�س ثبات
�أداة اال�ستبانة.
4 .4املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية؛ لقيا�س
�أ�سباب العزوف الإدارية والفنية ،و�أ�سباب العزوف ال�شخ�صية
واالجتماعية.
5 .5حتليل املحتوى النوعي Qualitative Content Analysis
من خالل� :إعداد البيانات وتنظيمها ،ثم ترميز البيانات (،)Coding
يليها ت�صنيف البيانات �إىل فئات ()Categories؛ ملعرفة العالقات

واخل�صائ�ص التي جتمعها (( )Themesالعمريي.)2018 ،

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على :ما �أ�سباب العزوف
عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر
م�ساعدي املديرين يف �سلطنة ُعمان؟
ملعرفة وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كلُ حمور،
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة.
وفيما يلي عر�ض لهذه النتائج وفقاً لكل حمور:
املحور الأول :الأ�سباب الإدارية والفنية
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أداة الدراسة

م
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8

5

الفقرات
غياب نظام املكاف�آت
واحلوافز لوظيفة املدير.
�ضغوطات مهام العمل
الإداري للمدير.
كرثة متطلبات اللجان التي
ي�رشف عليها املدير.
كرثة ال�سجالت الإدارية
واملرا�سالت الورقية
والإلكرتونية املرتبطة بعمل
املدير.
قلة املوارد املالية يف
املدر�سة.
ق�صور م�ستوى دعم املديرية
التعليمية باملحافظة للمدير
لتخطي التحديات.
نق�ص الكوادر الإدارية
والفنية والهيئة التدري�سية.
�صعوبة �إ�رشاف املدير على
كافة العاملني والطلبة

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

4.74

.75

عايل جداً

4.57

.92

عايل جداً

2

4.55

.90

عايل جداً

3

4.47

1.02

عايل جداً

4

امل�ستوى

الرتبة
1

4.37

.94

عايل جداً

5

4.21

.98

عايل جداً

6

4.19

1.06

عايل

7

4.06

1.19

عايل

8

واملرافق املدر�سية.
كرثة االجتماعات واللقاءات
 11الدورية التي يتوجب على

3.99

1.17

عايل

9

املدير تنفيذها �أو ح�ضورها.
عدم مالءمة توقيت تقييم
� 10أداء املدير من قبل امل�رشف

3.75

1.20

عايل

10

الإداري.
�ضعف �أداء عمل الكوادر
6

الإدارية والفنية والهيئة

3.21

1.28

متو�سط

التدري�سية.
املتو�سط احل�سابي العام
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4.14

.68

عايل

11

أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

يظهر اجلدول رقم ( )04املتو�سط احل�سابي العام ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على حمور الأ�سباب الإدارية والفنية لعزوف
م�ساعدي املديرين عن الرت�شح لوظيفة ُمدير مدر�سة ككل ،والذي
بلغ ( )4.14مب�ستوى عالٍ  ،و�شمل املحور على �إحدى ع�رشة فقرة
تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني ( ،)4.74 - 3.21وعليه فقد
جاءت بني امل�ستوى العايل جداً ،وامل�ستوى املتو�سط ،ومل حت�صل �أي
فقرة على م�ستويي املنخف�ض� ،أو املنخف�ض جداّ .وك�شفت ا�ستجابات
�أفراد العينة على حمور الأ�سباب الإدارية ،والفنية يف اجلدول رقم
(� )04إىل وجود �ست فقرات يف امل�ستوى العايل جداً ،حيث جاءت
الفقرة ( )7التي ن�صها “غياب نظام املكاف�آت واحلوافز لوظيفة
املدير” يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.74وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة اليعربي (،)2019
ودرا�سة التميمي ( )2019اللتني �أ�شارتا �إىل �أن �أهم �أ�سباب العزوف
لوظيفة مدير مدر�سة هو غياب نظام املكاف�آت واحلوافز .وميكن
تف�سري نتيجة هذه الدرا�سة �إىل �أن املكاف�آت واحلوافز الوظيفية مل
حتظ باالهتمام الكايف من قبل النظام الرتبوي ب�سلطنة ُعمان،
والذي يعترب ل ُه الأثر الأكرب يف رفع الدافعية نحو العمل ،وحت�سني
الأداء (الرا�سبي ،)2006 ،فالعالوة املالية باعتبارها �أحد �أ�شكال
املكاف�آت واحلوافز للتدرج الوظيفي من م�ساعد ُمدير مدر�سة �إىل
ُمدير مدر�سة مل تتجاوز الزيادة يف الراتب ال�شهري عن ع�رشة رياالت
عُمانية �أي مبا يعادل خم�سة ع�رش دوالراً فقط ،وي�ؤكد على هذه
النتيجة �أحد �أفراد عينة الدرا�سة من م�ساعدي املديرين العازفني
عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة قائالً« :من الأ�سباب املحبطة جداً
هو عدم وجود حافز مادي للمدير ،فبح�سب امل�ستجدات ف�إن راتب
املعلم الذي ي�ساويه يف الدرجة يكون �أكرث من راتبه ،ومن املعلوم
�أن املوظف عندما يتدرج يف وظيفته ،ف�إنه يتحمل م�س�ؤوليات �أكرب
وعلى عالوات �أكرث بحجم تلك امل�س�ؤوليات غري �أن احلا�صل الآن هو
العك�س وال يقبله العقل؛ لذلك يجب �أن تنظر وزارة الرتبية والتعليم
يف هذا الأمر ف�أنا بو�صفي م�ساعد مدير منتدب ال �أ�شعر بدافعية
كبرية ل�شغل وظيفتي احلالية ،فكيف �سيكون لدي ا�ستعداد لتحمل
م�س�ؤولية �أكرب!» .كما ح�صلت الفقرة ( )1التي ن�صها «�ضغوطات
مهام العمل الإداري للمدير» على املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)4.57وقد يعزى ذلك �إىل �أن مهنة مدير مدر�سة تت�ضمن
اتخاذ قرارات حا�سمة ،وحتتاج �إىل تركيز عالٍ لإجناز الأعمال
بالإ�ضافة �إىل تكرار تبادل املعلومات مع الآخرين ،والعمل يف
ظروف مادية �صعبة والقيام بواجبات غري منطية ت�ستلزم جهداً
ج�سدياً وذهنياً ،كما تت�ضمن التفاعل مع الآخرين (�شبري.)2009 ،
وبالنظر �إىل املهام والواجبات املكلف بها مدير املدر�سة ح�سب
دليل مهام الوظائف املدر�سية والأن�صبة املعتمدة ال�صادر عن وزارة
الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان ( )2015بلغ عدد املهام املوكلة �إليه
( )42مهمة لكل مهمة متطلباتها ،ومقت�ضياتها ت�ستدعي �إىل تلبيتها
جميعاً يف �آن واحد من قبل املدير ،وهو ما ي�شكل عبئاً على طبيعة
العمل الإداري املدر�سي .ويف املرتبة الثالثة �أتت الفقرة ( )9التي
ن�صها “كرثة متطلبات اللجان التي ي�رشف عليها املدير” مبتو�سط
ح�سابي و�صل ( ،)4.55فقد بلغ عدد اللجان املدر�سية الداخلية التي
يكون فيها مدير املدر�سة رئي�ساً ما يقارب ( )7جلان ،وت�ضمنت على
ما يقارب ( )69مهمة وفق ما جاء يف دليل عمل الإدارة املدر�سية
لعام 2017م .وذكر �أحد �أفراد عينة الدرا�سة من م�ساعدي املديرين
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العازفني مو�ضحاً عبء اللجان قائالً عنها« :الأعمال املكلفة
واللجان ،و�إجراءات اخلطة املدر�سية ،والزيارات الإ�رشافية ،و�أولياء
الأمور ،والكثري من الأعباء التي تتطلب الإ�رشاف عليها ال�سيما عمل
البوابة التعليمية املتعب واملرهق يف عدم حفظ الأعمال ،وكرثة
اللجان التي نتفاج�أ بقدومها �إىل املدر�سة الأمر الذي يتعب مدير
املدر�سة ،وم�ساعديه» .وجاءت يف املرتبة الرابعة الفقرة ( )4والتي
ن�صها «كرثة ال�سجالت الإدارية واملرا�سالت الورقية والإلكرتونية
املرتبطة بعمل املدير» ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)4.47وقد يعزى
ذلك �إىل الأعمال واملهام املدر�سية التي ت�ستلزم �إىل توثيقها ك�إثبات
ر�سمي للم�رشفني الإداريني واملتابعني مل�ستوى �أداء املدر�سة،
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العيا�رصة ( )2020التي �أ�شارت �إىل
�أن تركيز مدير املدر�سة يظهر وا�ضحاً يف املجال الإداري الروتيني،
ب�سبب كرثة املهام امللقاة على عاتقة حيث يق�ضي مدير املدر�سة
من وقته( )% 28.8يف متابعة ال�سجالت والتقارير املدر�سية.
وتتمثل ال�سجالت املرتبطة بعمل املدير يف املدرا�س احلكومية
بال�سلطنة على �سبيل املثال ال احل�رص� :سجل اخلطة املدر�سية،
و�سجل ح�ص�ص ال�صادر والوارد ،و�سجل ح�ص�ص االحتياطي ،و�سجل
التعاميم الداخلية ،و�سجل ح�ضور املوظفني ،وان�رصافهم وغريها.
وعلى الرغم من تد�شني م�رشوع البوابة التعليمية الإلكرتوين لربط
عنا�رص العملية التعليمية منذ عام 2008م لت�سهيل عملية املتابعة
(ال�شندودية� )2016 ،إال �أن املدار�س ال زالت حتتفظ بال�سجالت
الورقية نتيجة امل�شكالت التقنية التي تواجهها يف حفظ هذه
ال�سجالت وامللفات �إلكرتونياً� .أما يف املرتبة اخلام�سة �أتت الفقرة
( )2التي ن�صها «قلة املوارد املالية يف املدر�سة» مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)4.37وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العبيدان ( )2012يف
�أن حمدودية الإمكانات يف بع�ض املدار�س ال ت�شجع ُمدير املدر�سة
على العمل يف جمال �إدارتها ،ويع ُّد حتدي متويل التعليم يف �سلطنة
ُعمان اليوم من التحديات الرئي�سة نتيجة التوجه احلكومي لتخفي�ض
النفقات العامة ملواجهة التحديات االقت�صادية (املعويل،)2020 ،
وهو الذي ترك �أثراً ملحوظاً على �أداء الإدارات املدر�سية يف الآونة
الأخرية .كما ح�صلت الفقرة ( )3التي ن�صها «ق�صور م�ستوى دعم
املديرية التعليمية باملحافظة للمدير لتخطي التحديات» على
املرتبة ال�ساد�سة ،ومبتو�سط ح�سابي و�صل ( )4.2ففي ظل حاجة
مدير املدر�سة للتعامل مع التحديات ،والأزمات وخ�صو�صاً الأزمات
الطارئة (العبيدان ،)2012 ،وغياب تفوي�ض ال�صالحيات التخاذ
الإجراءات التنفيذية املتوفرة ،وعدم �إتاحة فر�ص امل�شاركة يف
اتخاذ القرارات مع املديريات التعليمية ت�شكل العمل يف الإدارة
املدر�سية عبئاً ثقيالً على املديرين (التميمي )2019 ،ويعلّق على
هذه النتيجة �أحد �أفراد عينة الدرا�سة قائالً�« :إن املديريات التعليمية
�أ�صبح دورها تقييمية �أكرث من كونها طارحة للحلول» وهو ما �أكدت
عليه درا�سة التميمي (� )2019إىل ممار�سة املديريات التعليمية
الرقابة ال�شديدة على القيادات الإدارية يف املدار�س ،مما ي�شكل عليها
عبئاً �أكرث من كون ِه دعماً لها.
وبالعود ِة �إىل اجلدول (� )4أ�شارت ا�ستجابات �أفراد العينة يف
حمور الأ�سباب الإدارية ،والفنية �إىل وجود �أربع عبارات يف امل�ستوى
العايل ،فقد جاءت الفقرة ( )8التي ن�صها «نق�ص الكوادر الإدارية
والفنية والهيئة التدري�سية» يف املرتبة ال�سابعة مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)4.19وميكن �أن يعزى هذا النق�ص �إىل ارتفاع عدد املتقاعدين
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بوزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان يف ال�سنتني الأخريتني مما
�أدى �إىل وجود عجز ملحوظ يف الكوادر الإدارية والفنية ،والهيئة
التدري�سية باملدار�س احلكومية ،وقد يكون �سبب يف الت�أخر يف �سد
ال�شواغر يف بداية العام الدرا�سي �أحد التحديات الرئي�سة لعمل الإدارة
املدر�سية ،وهي التي قد تعزز عزوف م�ساعدي املديرين عن �شغل
وظيفة مدير مدر�سة (الع�سيلي .)2018 ،وحازت الفقرة ( )5التي
ن�صها “�صعوبة �إ�رشاف املدير على كافة العاملني والطلبة واملرافق
املدر�سية” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.06على املرتبة الثامنة ،حيث
�إن القيادة املدر�سية يرتكز عملها على الإ�رشاف ال�شامل ،وتطوير
الواقع الرتبوي للمدر�سة �إال �أن مدير املدر�سة قد يواجه عدداً من
امل�شكالت املتعلقة بالتوفيق بني النواحي الإدارية ،والإ�رشاف
الفني ،وتظهر هذه امل�شكالت بو�ضوح يف الإدارة املدر�سية التي
تتبنى نظام املركزية يف الإ�رشاف واملتابعة ،وعدم ا�ستخدام مدير
املدر�سة ملهارات التفوي�ض ،وتو�سعة ال�صالحيات للعاملني يف
املدر�سة (الثمايل .)2016 ،ويف املرتبة التا�سعة جاءت الفقرة ()11
التي ن�صها “كرثة االجتماعات واللقاءات الدورية التي يتوجب على
املدير تنفيذها �أو ح�ضورها ”.مبتو�سط ح�سابي و�صل ( )3.99وتتفق
هذه النتيجة مع درا�سة العبيدان ( ،)2012كما ح�صلت على املرتبة
العا�رشة الفقرة ( )10والتي ن�صها “عدم مالءمة توقيت تقييم �أداء
املدير من قبل امل�رشف الإداري” ومبتو�سط ح�سابي قيمته ()3.75
حيث ال توجد معايري وا�ضحة لتقييم �أداء عمل القيادات الإدارية
وفق ما جاء يف درا�سة التميمي ( ،)2019كما تو�ضح الدرا�سات
ال�سابقة كدرا�سة اليعربي ( )2019ودرا�سة الثمايل (� )2016أن
م�رشف الإدارة املدر�سية يركز على �سلبيات العمل وجوانب الق�صور
مما ي�ؤثر �سلباً على �أداء مدير املدر�سة يف العمل الإداري والفني.
ويف املرتبة الأخرية حازت الفقرة ( )6التي ن�صها “�ضعف
�أداء عمل الكوادر الإدارية والفنية والهيئة التدري�سية” على �أقل
املتو�سطات احل�سابية حيث بلغ ( )3.21ومب�ستوى متو�سط ،وقد
يعزى ذلك �إىل الربامج التدريبية املكثفة التي خ�ضع لها مديرو
املدار�س منذ عام 1992م وحتى الآن بهدف �إك�سابهم املهارات
القيادية الالزمة لعمل الإدارة املدر�سية ،وتتما�شى نتيجة الدرا�سة
احلالية مع نتيجة درا�ستي البادري و�آخرين( )2020وما�سندا
( )Masunda, 2015اللتني �أو�ضحتا ب�أن �ضعف �أداء الكوادر الإدارية
امل�ساندة باملدر�سة لي�ست من الأ�سباب الرئي�سة للعزوف عن الوظائف
الإدارية.
احملور الثاني :األسباب الشخصية واالجتماعية
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أداة الدراسة

م
1
2

الفقرات
ال�شعور بال�ضغط النف�سي لطبيعة عمل
املدير.
تدين م�ستوى الدعم املجتمعي
للمدر�سة.

 3انخفا�ض الدافعية ل�شغل وظيفة املدير.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى الرتبة

4.38

.98

عايل جداً

1

4.25

.98

عايل جداً

2

4.08

1.18

عايل

3

م
6
9
8
7

الفقرات
ال�شعور بالإجهاد اجل�سدي لطبيعة
عمل املدير.
اخلوف من التق�صري يف االلتزامات
االجتماعية والعالقات الأ�رسية.
�صعوبة تعامل املدير مع املجتمع
املحلي اخلارجي.
�ضعف م�ستوى التعاون بني مدير
املدر�سة والعاملني فيها.

 10وجود ظروف �صحية.
4

�ضعف الإملام بالقوانني واللوائح
والقرارات املنظمة لعمل املدير.

� 11صعوبة التعامل مع اجلن�س الآخر.
5

تدين الثقة بالنف�س ل�شغل وظيفة
املدير.
املتو�سط احل�سابي العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى الرتبة

3.85

1.21

عايل

4

3.31

1.38

متو�سط

5

2.85

1.36

متو�سط

6

2.71

1.16

متو�سط

7

2.49

1.31

منخف�ض

8

2.47

1.22

منخف�ض

9

2.21

1.28

منخف�ض

10

2.06

1.12

منخف�ض

11

3.15

.80

متو�سط

يعك�س اجلدول رقم ( )05املتو�سط احل�سابي العام ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية
لعزوف م�ساعدي املديرين عن الرت�شح لوظيفة ُمدير مدر�سة ككل
والذي بلغ ( )3.15مب�ستوى متو�سط ،وقد �شمل املحور على �إحدى
ع�رشة فقرة تراوحت متو�سطاتها احل�سابية بني (،)4.38 - 2.06
وعليه فقد جاءت بني امل�ستوى العايل جداً وامل�ستوى املنخف�ض ،ومل
حت�صل �أي فقرة على م�ستوى منخف�ض جداّ.لقد �أظهرت ا�ستجابات
�أفراد العينة على حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية يف اجلدول
رقم (� )05إىل وجود فقرتني يف امل�ستوى العايل جداً ،حيث جاءت
الفقرة ( )1التي ن�صها “ال�شعور بال�ضغط النف�سي لطبيعة عمل
املدير” يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.38وتتفق
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة التميمي ( )2019ودرا�سة
الثمايل ( )2016يف �أن ال�شعور بال�ضغط النف�سي يكون ناجتاً عن
التعامل مع العاملني والطالب و�أولياء الأمور ،وهو �سبب رئي�س �أول
لعزوف م�ساعدي مديري املدار�س عن الرت�شح لوظيفة ُمدير مدر�سة،
وف�رست درا�سة �شبري ( )2009ذلك يف �أن الإعياء النف�سي الذي قد
يظهر على مديري املدار�س قد ي�ؤثر يف اجتاهات ِه نحو املهنة التي
يعمل فيها ب�شكل �سلبي ،وميكن ت�شخي�صه بو�ضوح من خالل �سلوكه
�أثناء العمل وعالقاته مع الآخرين؛ لذلك ُ�صنفت وظيفة مدير مدر�سة
يف الرتتيب ( )60باعتبارها من الوظائف الأكرث �ضغطاً ل�شاغليها
من �أ�صل ( )250وظيفة .ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )2التي
ن�صها “تدين م�ستوى الدعم املجتمعي للمدر�سة” وهو ما �أكدته
درا�سة اليعربي ( )2019يف �أن �أبرز الأ�سباب االجتماعية لعزوف
م�ساعدي املديرين عن العمل مديرين للمدار�س ،هو تدين م�ستوى
الدعم املجتمعي ،وال�رشاكة املجتمعية للمدر�سة ،وقد تتمثل يف عدم
تعاون الأ�رسة مع املدر�سة ومتطلباتها.
وبالرجوع �إىل اجلدول رقم ( )05عك�ست ا�ستجابات �أفراد
العينة على حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية �إىل وجود
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أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

عبارتني يف امل�ستوى العايل ،فقد �أتت الفقرة ( )3التي ن�صها
“انخفا�ض الدافعية ل�شغل وظيفة املدير” والذي قدر متو�سطها
احل�سابي بـ ( )4.08يف املرتبة الثالثة .كما جاءت يف املرتبة
الرابعة الفقرة ( ،)6والتي ن�صها “ال�شعور بالإجهاد اجل�سدي لطبيعة
عمل املدير ”.ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)3.85وتعك�س مظاهر
الإجهاد اجل�سدي لدى مديري املدار�س يف ال�شعور بالإرهاق ب�شكل
م�ستمر� ،أو �إ�صابتهم �أحياناً ب�أمرا�ض ال�ضغط� ،أو قرحة املعدة� ،أو
�أمرا�ض القلب ،علماً �أن م�ستوى ا�ستجابة ردود �أفعال بع�ض مديري
املدار�س جتاه ال�ضغوطات املدر�سية ،واملعاين التي يك�سبونها �إياها
تختلف من ُمدير مدر�سة �إىل ُمدير �آخر (ال�شخانبة.)2020 ،
وبالعودة �إىل اجلدول ( )5بينت ا�ستجابات �أفراد العينة على
حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية �إىل وجود ثالث عبارات يف
امل�ستوى املتو�سط ،وقد حازت الفقرة ( )9على املرتبة اخلام�سة
والتي ن�صها “اخلوف من التق�صري يف االلتزامات االجتماعية
والعالقات الأ�رسية” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.31وترى درا�سة
العبيدان (� )2012أن هذا التق�صري قد يكون ناجت عن امتداد �أعباء
الإدارة املدر�سية خارج �أوقات الدوام الر�سمي لدى مديري املدار�س.
ويف املرتبة ال�ساد�سة ح�صلت الفقرة ( )8التي ن�صها “�صعوبة
تعامل املدير مع املجتمع املحلي اخلارجي” مبتو�سط ح�سابي
و�صل ( ،)2.85وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة اليعربي
( )2019بتعر�ض مديري املدرا�س للكثري من ال�ضغوط من قبل
املجتمع املحلي ،واعتقادهم �أن املدر�سة هي اجلهة امل�س�ؤولة يف
تربية الطلبة دون غريها .وجاءت الفقرة ( )7التي ن�صها “�ضعف
م�ستوى التعاون بني مدير املدر�سة والعاملني فيها” مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )2.71يف املرتبة ال�سابعة ،وتتفق هذه الدرا�سة مع
درا�سة الثمايل ( )2016يف �أن �أبرز امل�شكالت التي ت�ؤثر يف فاعلية
�أداء مديري املدار�س هو �ضعف التعاون بني املعلمني ،و�إدارة
املدر�سة يف النهو�ض مب�ستوى املدر�سة من جميع اجلوانب الرتبوية،
والإدارية ،واالجتماعية.
وباالطالع على اجلدول (� )5أظهرت ا�ستجابات �أفراد العينة
على حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية �إىل وجود �أربع عبارات
يف امل�ستوى ال�ضعيف ،وتع ٌّد هذه الأ�سباب الثانوية الأقل ت�أثرياً على
عزوف م�ساعدي املديرين عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة ،فقد
جاءت الفقرة ( )10يف املرتبة الثامنة والتي ن�صها “وجود ظروف
�صحية” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.49ويف املرتبة التا�سعة ح�صلت
الفقرة ( )4التي ن�صها “�ضعف الإملام بالقوانني واللوائح والقرارات
املنظمة لعمل املدير” على متو�سط ح�سابي و�صل ( )2.47وقد
يعزى وجود الفقرة ( )4يف املراتب املت�أخرة �إىل توفري املديريات
التعليمية دليالً ا�سرت�شادياً ملدير املدر�سة ي�ستعر�ض فيه مناذج من
املو�ضوعات ذات ال�صلة بالعمل املدر�سي ،وكيفية تطبيق الإجراءات
الإدارية القانونية لبع�ض احلاالت يف احلقل الرتبوي (املديرية
العامة لتنمية املوارد الب�رشية ،)2017 ،وهو م�ؤ�رش �إىل وجود دعم
يف تنمية املهارات الإدارية ،واملعرفة القانونية ملديري املدار�س.
و�أتت الفقرة ( )11التي ن�صها “�صعوبة التعامل مع اجلن�س
الآخر” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.21يف املرتبة ما قبل الأخرية،
وقد يعزى ذلك �إىل �إ�صدار قواعد ال�سلوك الوظيفي للموظفني املدنيني
يف وحدات اجلهاز الإداري بالدولة يف عام 2019م ،والذي يحدد
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فيها واجبات املوظفني جتاه زمالئهم يف العمل منها االمتناع عن
�أي ت�رصفات ت�سيء �إىل الزمالء مما ال يجعل التعامل مع اجلن�س
الآخر حتدياً كبرياً مع �أفراد عينة هذه الدرا�سة .ويف املرتبة الأخرية
الفقرة ( )5التي ن�صها “تدين الثقة بالنف�س ل�شغل وظيفة املدير”
مبتو�سط ح�سابي قدره (.)2.06
1 .1نتائج ال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
حول �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية
من وجهة نظر م�ساعدي املديرين تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي؟
ا�ستخدم اختبار «ت» للعينات امل�ستقلة (�Independent-Sam
)ples T Test؛ ملعرفة ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
يف �أ�سباب عزوف م�ساعدي مديري املدار�س عن وظيفة ُمدير مدر�سة
يف املدار�س احلكومية تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي ،ويو�ضح
اجلدول ( )6هذه النتائج.
الجدول ()6
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة للفروق في أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة في
المدارس الحكومية من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس وفقاً للنوع االجتماعي

املحاور
الأ�سباب
الإدارية
والفنية
الأ�سباب
ال�شخ�صية
واالجتماعية

النوع
االجتماعي
ذكر

ن
86

املتو�سط

االنحراف

قيمة

م�ستوى

احل�سابي

املعياري

(ت)

الداللة

4.30

.55
.00

�أنثى

153

4.04

.73

ذكر

86

3.12

68.

3.04

دالة

.74

�أنثى

153

3.16

.77

�أ�سباب

ذكر

86

1.58

.49

العزوف ككل

�أنثى

153

1.50

.50

.33

غري دالة
.24

1.16

غري دالة

�أ�شار اجلدول (� ) 6إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف �أ�سباب العزوف
عن وظيفة ُمدير مدر�سة ،وفقاً ملتغري النوع االجتماعي يف حمور
الأ�سباب الإدارية ،والفنية ،وذلك ل�صالح م�ساعدي املديرين الذكور،
وهذا يعني �أنها الفئة الأكرث عزوفاً عن الرت�شح لوظيفة ُمدير مدر�سة،
وقد يعزى ذلك وفق تف�رس درا�ستي �صالح ( ،)2004و�أبو غزالة
(� )2017إىل �أن الذكور �أقل التزاما يف تطبيق الإجراءات الإدارية
والفنية من الإناث مما يعر�ضهم �إىل حتديات �أكرب من التحديات التي
تواجهها الإناث يف بيئة العمل املدر�سي وهو الذي قد يعزز عزوفهم
عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة .و�أ�شارت النتائج يف اجلدول ()6
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة يف �أ�سباب العزوف عن وظيفة ُمدير مدر�سة ،وفقاً
ملتغري النوع االجتماعي يف حمور الأ�سباب ال�شخ�صية واالجتماعية،
وقد يعزى ذلك �إىل �أن م�ساعدي ُمديري املدار�س ذكوراً و�إناثاً
يواجهون التحديات ال�شخ�صية ،واالجتماعية ذاتها امل�سببة يف
عزوفهم عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة ،وذلك وفق ما جاء يف
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فقرات حمور هذه الدرا�سة .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة العبيدان
( )2012من حيث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية من وجهة
نظر الوكيالت والوكالء يف �أ�سباب العزوف عن �إدارة املدر�سة .كما
�أظهرت نتائج اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف الدرجة الكلية
لأ�سباب عزوف م�ساعدي مديري املدار�س عن وظيفة ُمدير مدر�سة
تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن العاملني يف
الوظائف الإدارية باملجال املدر�سي ي�ؤدون املهام ذاتها ،وت�رشف
عليهم جهة واحدة ،ويخ�ضعون لنف�س �إجراءات الرت�شح لهذه الوظيفة،
وذلك بح�سب تف�سري البادري و�آخرين ( .)2020وتتفق هذه النتيجة
مع درا�سة ما�سندا ()Masunda, 2015من حيث عدم وجود فروق
دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري النوع االجتماعي يف �أ�سباب العزوف
عن �شغل الوظائف الإدارية يف املدرا�س.
2 .2نتائج ال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
حول �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية
من وجهة نظر م�ساعدي املديرين تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة؟
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة ،وفقاً ملتغري �سنوات اخلربة ،واجلدول رقم
( )07يو�ضح ذلك:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة في أسباب العزوف
عن وظيفة مدير مدرسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

املحاور

الأ�سباب الإدارية
والفنية

املتو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري
.62
.72

�سنوات اخلربة

ن

�أقل من � 5سنوات

57

4.26

من (� )5-10سنوات

66

4.05

الجدول ()8
نتائج تحليل التباين األحادي في أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة في المدارس
الحكومية وفقاً لمتغير سنوات الخبر

م�صدر

متو�سط

درجات جمموع

قيمة

م�ستوى

الأ�سباب

التباين
بني

املربعات احلرية املربعات

(ف)

الداللة

الإدارية

املجموعات

والفنية

داخل

املحاور

الأ�سباب
ال�شخ�صية

املجموعات

واالجتماعية

داخل
بني

العزوف ككل

2.77

2

5.55

.63
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150.29

.74

2

1.49

املجموعات
داخل

.24

236

58.02

دالة

دالة

يو�ضح اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية وفقاً
ملتغري �سنوات اخلربة بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
يف الأ�سباب ال�شخ�صية ،واالجتماعية و�أ�سباب العزوف ككل .وملعرفة
مصردﺭ هذه الفروق ،ا�ستخدم اختبار �أقل فرق دال (�LSD Least Sig
 ) nificant Differenceللمقارنات البعدية؛ نظراً لتحقق �رشوط حتليل
التباين ،وعدد املجموعات ال تزيد عن ثالث جمموعات ذات الأحجام
املختلفة (ال�شمراين )2015 ،ويبني اجلدول ( )9ذلك.
الجدول ()9
نتائج اختبار أقل فرق دال ( LSD) Least Significant Differenceللمقارنات
البعدية للفروق في أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

� 10سنوات ف�أكرث

116

4.13

.68

�أقل من � 5سنوات

57

3.36

.80

الدرا�سة

حماور

جمموعات

فروق

م�ستوى

املقارنة

املتو�سطات

الداللة

الأ�سباب ال�شخ�صية

من (� )5-10سنوات

66

2.94

.80

الأ�سباب

�أقل

من

واالجتماعية

� 10سنوات ف�أكرث

116

3.16

.79

ال�شخ�صية

من 5

()5-10

�أقل من � 5سنوات

57

1.65

.48

�أ�سباب العزوف

من (� )5-10سنوات

66

1.56

.50

ككل

� 10سنوات ف�أكرث

116

1.46

.50

يظهر اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات
تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف �أ�سباب العزوف عن وظيفة مدير
مدر�سة من وجهة نظر م�ساعدي مديري املدار�س يف �سلطنة ُعمان
تعزى ملتغري �سنوات اخلربة؛ وملعرفة ما �إذا كانت هذه الفروق دالة
�إح�صائية ،وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي (،)One –Way-Anova
ويعك�س اجلدول ( )8نتائج التحليل.

غري دالة

.05
3.03

املجموعات

.22

.01
4.36

املجموعات
�أ�سباب

.46

236

110.1

1.50

املجموعات
بني

.70

2

1.40

واالجتماعية �سنوات �سنوات
10
�أقل
�أ�سباب
من � 5سنوات
العزوف ككل
�سنوات ف�أكرث

424.

192.

اجتاه
الفروق
ل�صالح

00.

�أقل من 5

دالة

�سنوات

01.

�أقل من 5

دالة

�سنوات

يعك�س اجلدول ( ) 9وجود فروق دالة �إح�صائية يف �أ�سباب
العزوف ال�شخ�صية ،واالجتماعية بني م�ساعدي املديرين الذين
خربتهم �أقل من � 5سنوات ،وم�ساعدي املديرين الذين خربتهم من5
�إىل �أقل من � 10سنوات ،وذلك ل�صالح م�ساعدي املديرين الذين
خربتهم �أقل من � 5سنوات ،وهذا يعني �أنها الفئة الأكرث عزوفاً عن
الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة ،وقد يعزى ذلك �إىل قلة خربة هذه الفئة
يف مواجهة حتديات العمل الإداري املدر�سي ،حيث تتفق هذه النتيجة
مع درا�ستي اليعربي ( )2019والبادري و�آخرين ( )2020بوجود
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أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة تبعاً ملتغري �سنوات اخلربة يف جمال الأ�سباب ال�شخ�صية
واالجتماعية .كما يظهر اجلدول رقم ( )9وجود فروق دالة �إح�صائياً
على م�ستوى �أ�سباب العزوف ككل بني م�ساعدي املديرين الذين
خربتهم �أقل من � 5سنوات ،وم�ساعدي املديرين الذين خربتهم �أكرث
من � 10سنوات ،وذلك ل�صالح م�ساعدي املديرين الذين خربتهم �أقل
من � 5سنوات ،وعليه ميكن ا�ستقراء هذه النتيجة ب�أن فئة اخلربة الأقل
من � 5سنوات هي الأكرث عزوفاً عن الرت�شح لوظيفة مدير مدر�سة ،وقد
يعزى ذلك �إىل ارتباط �سنوات اخلربة بالتحديات التي قد يواجهها
م�ساعدو مديري املدار�س؛ فانخفا�ض عدد �سنوات اخلربة يف العمل
املدر�سي قد ي�ؤدي �إىل تدين م�ستوى املهارات والقدرات التي ميتلكها
م�ساعدو املديرين اجلدد ملواجهة م�شكالت العمل املدر�سي و�أبعادها
املرتتبة على �شغل وظيفة مدير مدر�سة ،وتختلف هذه النتيجة مع
درا�سة التميمي ( ،)2019ودرا�سة الثمايل ( )2016اللتني �أ�شارتا
�إىل عدم وجود اختالف يف وجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة للرت�شح
يف الوظائف الإدارية باملدار�س تعزى �إىل اختالف م�ستويات �سنوات
اخلربة.نتائج ال�س�ؤال الرابع ،الذي ين�ص على :ما الأ�ساليب العالجية
للحد من م�شكلة العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة من وجهة نظر
م�ساعدي املديرين يف �ضوء الأ�سباب امل�ؤدية �إليها؟
�أظهرت نتائج املقابالت �شبه املقننة بعد جمعها ،وتنظيمها
�إىل �إمكانية ت�صنيفها وفق املوا�ضيع الرئي�سة للدرا�سة ،ثم تكوين
جمموعات من الرموز ت�سمى املو�ضوعات ( ،)Themesبعدها
�أ�ضيفت �أمثلة على ا�ستجابات املبحوثني حول الأ�ساليب العالجية
لكل مو�ضوع من املوا�ضيع الثانوية .وقد �شمل على مو�ضوعني
رئي�سني ،وهما :الأ�ساليب العالجية املرتبطة باملحور الإداري
والفني مت�ضمناً على ( )6مو�ضوعات ثانوية ،والأ�ساليب العالجية
املرتبطة باملحور ال�شخ�صي واالجتماعي ،وقد احتوى على ()4
مو�ضوعات ثانوية ،حيث جاءت الأ�ساليب العالجية تتابعية ملا ورد
يف نتائج الأ�سباب الأعلى للعزوف عن وظيفة مدير مدر�سة يف هذا
اجلزء من الدرا�سة احلالية.
وعك�س حتليل نتائج املقابالت �أهم الأ�ساليب العالجية
املرتبطة باملحور الإداري والفني من وجهة نظر م�ساعدي مديري
املدار�س ،وهي معاجلة نظام املكاف�آت واحلوافز وتنويع م�صادرها
مادياً ومعنوياً ،فعلى �سبيل املثال طرح �أحد امل�ستجيبني (م)3
جمموعة من الأ�ساليب وتتمثل يف “ :رفع الراتب ويكون مثال 100
ريال زيادة» ،و�إقامة «رحلة جماعية بتنظيم من املديرية» ،ويف،
«كل نهاية العام �شكر خا�ص للمديرين املتميزين يف العمل ولو
بر�سالة �شكر تر�سل عرب نظام املرا�سالت» وقد اتفقت هذه النتيجة
مع ما ورد يف درا�ستي الثمايل ( )2019والهنائية (� )2002إىل
�أهمية معاجلة �آليات احلوافز املادية واملعنوية ملدير املدر�سة.
كما بينت نتائج حتليل املقابالت �إىل �رضورة خف�ض
�ضغوطات العمل املدر�سي ،وذلك من خالل زيادة عدد املديرين
امل�ساعدين ،وتو�سيع ال�صالحيات والتفوي�ض ،و�أ�شار �أحد
امل�ستجيبني (م )6معلقاً �إىل�« :رضورة اكتمال جميع الوظائف
الإدارية بغ�ض النظر عن الكثافة الطالبية للمدر�سة لأن متطلبات
الوظائف حتتاج �إىل التخ�صي�ص واخلربة ولي�س فقط �شخ�ص غري
خمت�ص للقيام بها» .وتن�سجم نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة اليعربي
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( )2019التي تدعو �إىل حت�سني ظروف بيئة العمل املدر�سي بتوفري
الكوادر الإدارية امل�ساندة .كما �أكدت نتائج املقابالت �إىل �أهمية
دمج اللجان املدر�سية التي ي�رشف عليها مدير املدر�سة بح�سب
الأولوية ،واالخت�صا�صات املت�شابهة ك�أحد الأ�ساليب العالجية
املهمة التي ميكن �أن جتعل وظيفة مدير مدر�سة وظيفة مرغوبة،
فقد �أ�شار �أحد امل�ستجيبني (م� )6إىل �رضورة“ :تقنني �أعمال اللجان،
ودجمها وفق الأهداف املت�شابهة بحيث يتم توزيع الكوادر الإدارية
والتدري�سية يف اللجان ،والإ�رشاف عليها بطريقة تخفف العبء على
املدير امل�رشف عليها».
�إ�ضافة� ،أفرز حتليل نتائج املقابالت �إىل �أ�سلوب عالجي
التحول من ال�سجالت الورقية �إىل ال�سجالت
�آخر مهم ،وهو لزوم
ّ
الإلكرتونية حلفظ الوقت ،واجلهد يف الأعمال املرتبطة مبدير
املدر�سة ،حيث ذكر �أحد امل�ستجيبني (م� )6إىل �رضورة « :االكتفاء
ب�سجالت البوابة التعليمية ،والتقليل من ال�سجالت الورقية» ،واجلدير
بالذكر ُهنا ،توجه وزارة الرتبية والتعليم يف الآونة الأخرية لربنامج
التحول الرقمي ،وحوكمة تقنية املعلومات وفق القرار الوزاري (14
ّ
 )2022/الذي تتبناه ر�ؤية عمان  2040واال�سرتاتيجيات الوطنية،
بهدف توفري التكلفة ،واجلهد.
ويع ُّد توفري املوارد املالية املدر�سية �أحد الأ�ساليب العالجية
الأ�سا�سية للحد من م�شكلة العزوف عن وظيفة ُمدير مدر�سة ،والتي
ميكن �أن ت�أخذ اجتاهني ،االجتاه الأول هو :التمويل املايل الالمركزي
للمدار�س ،حيث اقرتح �أحد امل�ستجيبني (م� )3إىل �أن« :الوزارة تتكفل
بالتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات التي ت�ستطيع التربع للمدار�س ،ومن ثم
ن�رش �أ�سماء امل�ؤ�س�سات للمدار�س… وذلك لت�سهيل احل�صول على
املوارد املادية… و�إن كان يوجد �صعوبة يف ذلك ترفع الوزارة
�سقف امليزانية ب�سبب غالء الأ�سعار� ..أو عدم تكليف املدار�س بعمل
م�شاريع �إلزاميه لتح�سني جودة التعليم �أو املبني املدر�سي ..والعمل
فقط وفق الإمكانيات»� ،أما بالن�سبة لالجتاه الثاين فهو :التمويل
م�ستجيب �آخر (م )6قائالً« :متنح
املايل املركزي ،والذي اقرتح ُه
ٌ
املدر�سة خم�ص�صاً مالياً خا�صاً باال�ستثمار والإدارة الذاتية له
للتنمية واال�ستفادة يف تفعيل املنا�سبات والفعاليات والأهداف التي
حتددها املدر�سة ،حيث يوجد ثقافة مع الكوادر مب�س�ؤولية املدر�سة
بتوفري جميع متطلبات التدري�س وال�ضغط على �إدارة املدر�سة»،
وتدعم هذه النتيجة درا�سة حممد ( )2017التي �أ�شارت �إىل �أهمية
التو�سع يف تطبيقات معادلة التمويل ،وربطها ب�أداء املدر�سة ،ونقل
ال�سلطة املالية �إىل امل�ستويات الأدنى من خالل ت�أهيل امل�ؤ�س�سات
التعليمية لتعبئة املوارد ،وتنويع م�صادر التمويل.
كذلك� ،أو�ضح حتليل نتائج املقابالت �إىل �أهمية وجود دعم
املديريات التعليمية لإدارات املدار�س من خالل تو�سعة �صالحيات
مدير املدر�سة التخاذ القرارات الإدارية املنا�سبة .وفيما يلي �أبرز
اال�ستجابات التي عك�ست هذا الأ�سلوب العالجي (م ،)3وهو�« :إعطاء
ال�صالحيات للمديرين بحرية الت�رصف يف بع�ض الأمور التي تتعلق
باحلافالت �أو نقل املوظفني من خالل توا�صل املدير مبا�رشة مع
الق�سم املعني دون اللجوء للمدير العام» ،.وتعزز درا�سة العبيدان
( )2012هذه النتيجة حيث �سلطت ال�ضوء على �أن �ضعف ال�صالحيات
القيادية ملن�صب هو بالأ�صل من�صب قيادي يف املدر�سة �سيكون من
�ش�أنه �أن يجعل �صاحب هذا املن�صب يف موقف �صعب ملواجهة �أعباء
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امل�س�ؤولية الإدارية.
�أما بالن�سبة للأ�ساليب العالجية املرتبطة باملحور ال�شخ�صي
واالجتماعي ،فقد �أظهر حتليل بيانات املقابالت �أهمية خف�ض
م�ستويات ال�ضغط النف�سي الذي قد يعاين من ُه ُمدير املدر�سة ،وذلك
من خالل تنفيذ الأن�شطة الرتويحية ،والربامج التدريبية التي ُتعنى
بال�صحة النف�سية والبدنية ،حيث �أكد �أحد امل�ستجيبني (م� )6إىل
�أهمية «�إحلاق مديري املدار�س وم�ساعدي املديرين بربنامج ال�صحة
النف�سية ،ودورات خا�صة ب�إدارة ال�ضغط ،وبرامج الرعاية البدنية
والريا�ضية» ك�أحد الأ�ساليب العالجية الناجحة لإدارة ال�ضغوطات
النف�سية �أثناء �أداء العمل املدر�سي» .كما �أو�صت درا�سة �سعيد
(� )2015إىل �رضورة ت�ضمني ا�سرتاتيجيات مواجهة �ضغوط العمل
كمقيا�س تكويني يف الدورات التدريبية ملديري املدار�س ،وتدريبهم
على اال�ستخدام الأمثل للأ�ساليب احلديثة يف �إدارة ال�ضغوط ،كما
�أنها قد ت�ساعد على رفع م�ستوى دافعية مدير املدر�سة لإجناز
الأعمال املدر�سية ،من خالل تخفيف الأعباء امللقاة على عاتق
املدير ،وو�ضع �أ�شخا�ص حمددين لتوزيع �أعمال اللجان وال�سجالت
واال�ستعانة ب�أ�شخا�ص بالأجر اليومي» وذلك من وجهة نظر �أحد
امل�ستجيبني(م ،)6ويعود �أهمية االلتفات �إىل م�ستوى دافعية مدير
املدر�سة بو�صفها عامالً نف�سياً ي�شجع العاملني على الإجناز يف
البيئة املدر�سية عند ارتفاع م�ستواه (دواين ،ال�رشيفي.)2012 ،
وبينت نتائج حتليل املقابالت �إىل �أهمية وجود الدعم
املجتمعي للمدار�س ،وذلك بتن�شيط قنوات التوا�صل املجتمعية
والإعالمية الداعمة ،فقد �أ�شار �أحد امل�ستجيبني (م )1قائالً « :تدخل
القنوات االجتماعية والإعالمية يف البالد واملجال�س البلدية حول
�رضورة امل�شاركة يف تقدمي العون للمدار�س لإجناز العمل واخلطط»،
وتتما�شى نتيجة هذه الدرا�سة مع امللخ�ص التنفيذي ملجل�س التعليم
(� )2014إىل �أهمية وجود تن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وذلك
من منطلق امل�س�ؤولية املجتمعية ،وتقدمي هذه امل�ؤ�س�سات دعمها
للمدار�س لإعداد امل�شاريع ،والفعاليات الهادفة.
و�أخرياً ،خف�ض م�ستويات الإجهاد اجل�سدي ك�أحد الأ�ساليب
العالجية للحد من م�شكلة العزوف عن وظيفة مدير مدر�سة ،وقد
قدم امل�ستجيبون جمموعة من املقرتحات التي تدعم هذه النتيجة
كتقليل الفرتة الزمنية لنظام العمل املدر�سي ،ومنح مديري املدار�س
�إجازات خا�صة ملدة (� )6أيام توزع على العام الدرا�سي؛ فقد �أ�شار
�أحد امل�ستجيبني (م )6قائالً « :تخ�صي�ص (� )6أيام توزع خالل العام
الدرا�سي تكون من حق املدير �أخذها عند حاجت ِه و�شعوره بالإجهاد
اجل�سدي.».

التوصيات:
تقدم هذه الدرا�سة يف �ضوء نتائجها ومناق�شتها جمموعة من
التو�صيات؛ ملواجهة عزوف م�ساعدي املديرين عن الرت�شح لوظيفة
ُمدير مدر�سة يف املدار�س احلكومية ب�سلطنة ُعمان ،وهي كالآتي:
�أوالً :زيادة العالوة املالية مبا يتنا�سب مع ال�صفة الوظيفية
و�أ�سوة بباقي الوظائف املكافئة ك�شكل من �أ�شكال التحفيز املايل
ل�شاغلي وظيفة مدير مدر�سة.
ثانيا :التنويع يف املكاف�آت واحلوافز املعنوية ب�شكلٍ دوري

و�سنوي من خالل:
1 .1تبني املديريات التعليمية وامل�رشفني الرتبويني ثقافة
الثناء والتقدير على �أعمال مديري املدار�س املنجزة ،ب�إر�سال
�شهادات �شكر وتقدير يف نهاية كل عام درا�سي.
2 .2خلق بيئة تناف�سية �صحية بني مديري املدار�س كعمل
م�سابقة جائزة املدير املتميز� ،أو �أف�ضل �إدارة مدر�سية ،وتكرميهم
على م�ستوى الوزارة مببالغ مالية والدروع والهدايا التقديرية.
�3 .3إقامة الرحالت الرتفيهية التكرميية ملديري املدرا�س
املجيدين داخل �أو خارج ال�سلطنة تقديراً للجهود املبذولة يف العمل
الإداري املدر�سي.
4 .4تنظيم حفالت تكرمي خا�صة ملديري املدار�س يف يوم
املعلم ال ُعماين.
ثالثاً :تقدمي املديريات التعليمية الرعاية النف�سية والبدنية
ملديري املدرا�س من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية
الإر�شادية يف جمال ال�صحة النف�سية والبدنية.
رابعاً� :إجراء املزيد من البحوث والدرا�سات العلمية يف
املوا�ضيع الآتية:
1 .1دور الإ�رشاف الرتبوي يف تطوير �أداء مديري املدار�س يف
�سلطنة ُعمان من وجهة نظر مديري املدار�س.
�2 .2أثر الربنامج التدريبي «القيادة املدر�سية» باملعهد
التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني على تطوير �أداء مديري
املدار�س ،وم�ساعدي املديرين ب�سلطنة ُعمان.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أبو غزالة ،رمزي فوزي� .)2017( .ضغوط العمل لدى مديري املدار�س
الثانوية احلكومية وعالقتها ب�أدائهم الوظيفي من وجهة نظر العاملني يف
عمان .الأردن.
عمان .جامعة ال�رشق الأو�سطّ .
حمافظة العا�صمة ّ
 البادري� ،سعود واملقبايل ،زايد والبو�سعيدي ،حمد والكندي� ،سيف.
( .)2020عزوف الكفاءات املهنية عن التقدم لوظائف الإ�رشاف الرتبوي
والإدارة املدر�سية بتعليمية جنوب الباطنة :الأ�سباب و�سبل تفاديها،
املجلة العلمية للعلوم الرتبوية وال�صحة النف�سية ،امل�ؤ�س�سة العلمية للعلوم
الرتبوية والتكنولوجية والرتبية اخلا�صة.188 - 154 :)2(2 ،
 البو�سعيدي� ،إبراهيم �أحمد .)2018( .ال�صعوبات التي يرى مديرو املدار�س
ومديراتها يف �سلطنة عمان �أنهم يواجهونها من قبل الهيئة التدري�سية،
جملة العلوم الرتبوية والنف�سية.43 - 27 :)21(2 ،
 التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد الب�رشية ( .)2017دليل عمل الإدارة
املدر�سية .وزارة الرتبية والتعليم ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان .تاريخ ا�سرتجاع:
 ،2021 /9/ 15رابط اال�سرتجاعhttps://home.moe.gov.om/ :
file/ggg/dlelamladartmadrsia.pdf

 التميمي ،نورة حممد� .)2019( .أ�سباب عزوف معلمات املرحلة الثانوية
مبحافظة حوطة بني متيم عن املنا�صب القيادية يف مدار�س املحافظة،
جملة العلوم الرتبوية والنف�سية.96 - 80 :)15(3 ،
 الثمايل� ،أحمد عبد الرازق� .)2016( .أ�سباب العزوف عن العمل يف �إدارة
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أسباب العزوف عن وظيفة مدير مدرسة وأساليب عالجها
من وجهة نظر مساعدي مديري املدارس في سلطنة ُعمان

أ .وضحاء شامس الكيومية
أ .عائشة حمد محمد املنذرية

املدار�س الثانوية مبكة املكرمة من وجهة نظر املعلمني ووكالء املدار�س،
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية
ال�سعودية.
 احلارثي� ،سامل بن عبد اهلل .)2015( .واقع تطبيق مديري مدار�س التعليم
ما بعد الأ�سا�سي للمهارات الإدارية والإ�رشافية ب�سلطنة ُعمان( ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة نزوى� ،سلطنة ُعمان.
 احلكمانية� ،سهام بنت خمي�س .)2019( .درجة توافر مهارة �إدارة
احلوار لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة ُعمان من وجهة
نظر املعلمني( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم الرتبية والدرا�سات
الإن�سانية ،جامعة نزوى� ،سلطنة ُعمان.
 اخلواجا ،عبد الفتاح حممد .)2009( .تطوير الإدارة املدر�سية والقيادة
عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
الإدارية ،طّ ،1
 دواين ،كمال وال�رشيفي ،عبا�س .)2012( .م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة عمان لعملية �صنع القرار التحويلي وعالقته مب�ستوى
دافعيتهم ،املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية.103 - 93 :)2( 8 ،
 دويدري ،رجاء وحيد .)2000( .البحث العلمي �أ�سا�سياته النظرية
وممار�سته العملية ،ط ،1دم�شق :دار الفكر.
 الرا�سبي ،زهرة نا�رص والطويل ،هاين عبد الرحمن )2006( .تطوير �أمنوذج
م�ساءلة الأداء يف النظام الرتبوي ب�سلطنة عمان (�أطروحة دكتوراه غري
عمان ،اململكة الأردنية الها�شمية.
من�شورة)  ،اجلامعة االردنيةَّ ،
 �سعيد ،خملويف .)2015( .عالقة �ضغوط العمل بالدافعية للإجناز
وا�سرتاتيجيات مواجهتها لدى مديري التعليم املتو�سطة مبدينة باتنة
باجلزائر ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية
والنف�سية.236 - 199 :)14( 4 ،
 �شبري ،حممد عو�ض� .)2009( .ضغوط العمل لدى مديري املدار�س
احلكومية مبحافظات غزة و�سبل التغلب عليها (ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية .غزة ،فل�سطني.
 ال�شحي ،خالد حممد .)2004( .االحتياجات التدريبية ملديري املدار�س
لعملية التخطيط املدر�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظرهم ونظر
املوجهني (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة الريموك ،الأردن.
 ال�شخانبة� ،شايف جميل .)2020( .ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بااللتزام
الوظيفي لدى مديري املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة م�أدبا
من وجهة نظر املعلمني( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة ال�رشق
عمان ،اململكة االردنية الها�شمية.
الأو�سطّ ،
 ال�شمراين ،حممد مو�سى .)2015( .درا�سة تقوميية ال�ستخدام طرائق
املقارنات املتعدد البعدية يف البحوث الرتبوية والنف�سية ،جملة كلية
الرتبية ،جامعة الأزهر.482 - 457 :)165(5 ،
 ال�شندودية ،ليلى بنت علي .)2016( .الكفايات الالزمة ملديري مدار�س
امل�ستقبل يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة ُعمان يف �ضوء بع�ض
النماذج العاملية (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة نزوى� ،سلطنة
عمان.
 �صالح� ،آمنة عزت .)2004( .امل�شكالت الإدارية يف املدار�س اخلا�صة من
وجهة نظر املديرين واملعلمني و�أولياء الأمور والطالب يف حمافظات
�شمال فل�سطني (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة النجاح الوطنية،
فل�سطني.
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 �صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ( .)2021التقرير الإح�صائي
للموقف يف  ،2021 /30/11م�سقط� ،سلطنة ُعمان.
 الطويل ،هاين عبد الرحمن .)2015( .الإدارة املدر�سية (الواقع وامل�أمول)،
عمان :دار وائل للن�رش والتوزيع.
طّ ،1
 العامري� ،أحمد بن �سهيل .)2014( .برنامج تدريبي مقرتح لتنمية
الكفايات املهنية ملديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي مبحافظة ظفار (ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم الرتبية ،جامعة ظفار� .سلطنة ُعمان
 العبيدان؛ وفاء حممود� .)2012( .أ�سباب عزوف وكالء ووكيالت املدار�س
احلكومية يف منطقة تبوك التعليمية عن ت�سلم �إدارة املدر�سة من وجهة
نظرهم (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة م�ؤتة ،الأردن.
 العد�ساين ،هبة خالد والعبد اللطيف� ،أحالم حممد .)2022( .العوامل
امل�ؤثرة على اال�ستخدام الأكادميي لأع�ضاء هيئة التدري�س ملواقع التوا�صل
االجتماعي :منهج نوعي ،املجلة العلمية جلامعة امللك في�صل للعلوم
الإن�سانية والإدارية ،جامعة امللك في�صل.58 - 49 :)1( 23 ،
 الع�سيلي ،خلود حممود .)2018( .املعوقات املادية والإدارية لدى مديري
ومديرات املدار�س الأ�سا�سية والثانوية احلكومية التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم يف حمافظة العقبة من وجهة نظره ،جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية ،املركز القومي للبحوث ،غزة.50 - 32 :)25( 2 ،
 عطوي ،جودت عزت .)2017( .الإدارة املدر�سية احلديثة-مفاهيم النظرية
عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
وتطبيقاتها العملية ،طّ ،12
 عالم� ،صالح الدين .)2011( .البحث الرتبوي كفايات للتحليل والتطبيقات،
عمان :دار الفكر نا�رشون وموزعون.
ّ
 العمايرة ،حممد ح�سن .)2015( .مبادئ الإدارة املدر�سية ،ط ،5عمان :دار
امل�سرية للن�رش والتوزيع.
 العمريي ،عبد العزيز .)2018( .مقدمة يف التحليل النوعي (ورقة عمل
غري من�شورة) ،املعهد التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني ،وزارة الرتبية
والتعليم� ،سلطنة ُعمان.
 العيا�رصة ،معن حممود �أحمد وحممد ،عبد املجيد عبد الكرمي.)2020( .
الدور الفعلي ملدير املدر�سة يف مدار�س مديرية الرتبية والتعليم احلكومية
مبحافظة جر�ش ومعيقات العمل ،م�ؤتة للبحوث والدرا�سات� ،سل�سلة العلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة م�ؤتة.114 - 83 :)3( 35 ،
 كرو�سويل ،جوهن .)2019( .ت�صميم البحوث الكمية املزجية (عبد املح�سن
القحطاين ،مرتجم)� ،سوريا :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع.
 جمل�س التعليم .)2014( .امللخ�ص التنفيذي مل�سرية التعليم يف �سلطنة
ُعمان .م�سقط� ،سلطنة ُعمان.
 حممد ،حممد حمدي .)2017( .ت�صور مقرتح لتطبيق الإدارة املتمركزة
حول املدر�سة لتحقيق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للتعليم قبل اجلامعي
بجمهورية م�رص العربية (2030 - 2014م) -درا�سة ا�ست�رشافية،-
املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة �سوهاج.-536 457 :49 ،
 املديرية العام لتنمية املوارد الب�رشية .)2017( .الدليل اال�سرت�شادي ملدير
املدر�سة يف تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية .وزارة الرتبية والتعليم،
م�سقط� ،سلطنة عمان ،م�سرتجع منhttps://home.moe.gov.om/ :
file/ggg/5k.pdf

 املديرية العامة لتنمية املوارد الب�رشية ( .)2020تقرير �إجراءات �شغل
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 دليل مهام الوظائف املدر�سية والأن�صبة.)2015( . وزارة الرتبية والتعليم
. �سلطنة عمان، م�سقط،املعتمدة لها
) ب�ش�أن2022/ 14(  القرار الوزاري.)2022( . وزارة الرتبية والتعليم
، م�سقط،ت�شكيل جلنة �إدارة التحول الرقمي وحوكمة تقنية املعلومات
.�سلطنة عمان
 �أ�سباب عزوف املعلمني عن الرت�شح.)2019( . على �سيف، اليعربي
بالوظائف الإ�رشافية بالإدارة املدر�سية كمديرين م�ساعدين وعزوف
 جملة درا�سات يف،املديرين امل�ساعدين عن الرت�شح كمديرين للمدار�س
.153 – 130 :)22(2 ،العلوم الإن�سانية واالجتماعية
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