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السمحه السحٍم بسم اهلل  

 

وْعَمْتَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ  زَةِّ أَوْشِعْنًِ أَنْ أَشْكُسَ وِعْمَتَكَ الَّتًِ أَ

لٍَْكَ وَإِوًِّ  وَأَصْلِحْ لًِ فًِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَبلِحًب تَسْضَبهُ ٌَّتًِ إِوًِّ تُبْتُ إِ ذُزِّ

 {51} مِهَ الْمُسْلِمِنيَ
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 إىل احلداة الرٌه مب فتئوا ٌقودون قبفلت الرتبٍت والتعلٍم 

 بنوز اإلصالح على دزة الصالح،،

 إىل مه هلم حق علٍنب أزواحب وأجسبدا،،

 هلم مين إهداء خبص
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 والتقديرالشكر 

لى صراط الحؽ ىداه، والصبلة والسبلـ عمى الرحمة الحمد هلل الذي ال معبود بحؽ سواه،  خمؽ اإلنساف وا 

 هلل، وعمى آلو وصحابتو ومف سار عمى نيجو وسناه،،،، وبعد، محمد بف عبداالمسداة

أحمد اهلل تعالى أف وفقني إلتماـ ىذه الدراسة منييا بذلؾ وضع قدمي عمى أوؿ طريؽ العمـ  فإني

بتفرعاتو الوارفة، فمؾ الحمد يا ربي عمى أف أعطيتني فسحة مف العمر، ميارات البحث  مكتسباوالمعرفة، 

 وبسطة مف الفكر، وعونا مف القدر.

هلل ليكوف لي رفدا وسندا وعونا في مشوار لى كؿ مف ىيأه اأوفره إالمتناف ااتقدـ بالشكر أجزلو، وب ثـ إني

دراستي، لتتوج بيذا الجيد المتواضع، وحقيؽ بيذا الشكر أستاذي الفاضؿ الدكتور طمعت عبدالحميد، الذي ما 

مف تطوير القدرات البشرية، في مجاالتيا المختمفة،  ما ىو قائـ مجتاز ،فتأ عممو مرشدا وموجيا، لزمف قادـ

ثني بالشكر عمى لجنة اإلشراؼ عمى الرسالة وأخص الدكتور عبدالعزيز أحمد داوود الذي تفضؿ ليكوف كما أ

 .، فميـ مني التحية واإلكبارعا مباشرا عمى خطوات إتماـ البحثمشرفا رئيسا، ومتاب

لىو وال يفوتني أف أسجؿ كممات الشكر والتقدير إلى األفاضؿ محكمي أداة الدراسة،  لدراسة أفراد عينة ا ا 

الذيف شاركوا في إنجازىا، مف مختمؼ المناطؽ التعميمية، والشكر موصوؿ إلى الدكتور حساـ الديف الذي أنار 

 .عقمو استبصر البحث بنوروالدكتور سعيد السناني الذي  فكره جنبات اإلطار النظري،

ف كنت أخص بالشكر أحدا وطبلبا وعامميف، وعمى مميف ندى، إدارة ومعم، فإنو لمدرسة جيفر بف الجوا 

الينائي الذي تصدر  بف عبداهلل ، االستاذ عمي بف سيؼ الينائي، وكذلؾ االستاذ إبراىيـقائدىا سناـ أمرىا

 لمدراسة. واالستاذ سميماف العموي المراجع اإلمبلئيالمراجعة المغوية 
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 الجداول قائمة

رقـ 
 الصفحة عنواف الجدوؿ الجدوؿ

 ٗ٘ ٕٚٓٓإلى  ٕٔٓٓأعداد الطبلب الممتحقيف بالتعميـ الحكومي والخاص مف  ٔ

 ٙ٘ ، لمصفيف العاشر والحادي عشرٜٕٓٓ-ٕٛٓٓنتائج الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  ٕ

 ٓٛ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المناطؽ التعميمية ٖ

 ٔٛ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ٗ

 ٖٛ معامؿ االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة ٘

 ٚٛ معيار تفسير نتائج متوسطات تقدير درجة استجابة أفراد العينة ٙ

لمحور التشريعات التعميمية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ٚ
 المتوسطات الحسابية

ٛٚ 

ٛ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور المناخ التنظيمي مرتبة تنازليا حسب 

 المتوسطات الحسابية
ٜٓ 

 ٖٜ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( ألثر الجنس عمى محاور الدراسة ٜ

الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد  ٓٔ
 لمتغير المنطقة التعميمية.

ٜٗ 

ٔٔ 
تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغير المنطقة 

 التعميمية
ٜ٘ 
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رقـ 
 الصفحة عنواف الجدوؿ الجدوؿ

 ٜٙ (( لممقارنات البعدية ألثر المنطقة التعميمية عمى المناخ التنظيميLSDنتائج اختبار  ٕٔ

ٖٔ 
الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 

 لمتغير المؤىؿ الدراسي.
ٜٚ 

ٔٗ 
الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغير المؤىؿ  تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة

 ٜٛ الدراسي.

 ٜٛ (( لممقارنات البعدية ألثر المنطقة التعميمية عمى المناخ التنظيميLSDنتائج اختبار  ٘ٔ

ٔٙ 
الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 

 لمتغير سنوات الخبرة.
ٜٜ 

ٔٚ 
تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغير سنوات 

 ٓٓٔ الخبرة.

الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد  ٛٔ
 لمتغير نوع المدرسة.

ٔٓٔ 

ٜٔ 
تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغير نوع 

 المدرسة.
ٕٔٓ 

 ٖٓٔ العبلقة بيف محور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي ٕٓ
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 الرسوم البيانية قائمة

رقـ 
 الصفحة العنواف الرسـ

ٔ 
مستويات الطبلب في الصفيف العاشر والحادي عشر في ل النسبة المئوية
 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالمجموعة )أ( 

٘ٚ 

ٕ 
مستويات الطبلب في الصفيف العاشر والحادي عشر في ل النسبة المئوية 
 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالمجموعة )ب( 

٘ٛ 
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 المالحق قائمة

 

 

 

 

 

 



 الصفحة الممحؽ ـ

 ٔٗٔ المحكميفبأسماء قائمة  ٔ

 ٕٗٔ النيائيةاألداة في صورتيا  ٕ

 ٚٗٔ المراسبلت ٖ
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 ممخص الدراسة

 فاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية في سمطنة عماف.

 إعداد الطالب: سعيد بف عبداهلل بف ناصر الشقصي.

 ىياجنة، د. عبدالمجيد بنجبللي دد. أمجأحمد داوود،  لجنة اإلشراؼ: د.عبدالعزيز

تعد التشريعات التعميمية المحور الذي ترتكز عميو العممية التعميمية، ويمثؿ المناخ التنظيمي الجانب 

البشري الذي يعطي لمتشريعات روحيا، ويقرف بيف الجانب المادي والمعنوي في صيرورة العمؿ في المؤسسات 

 ترتبط بدورىا مع أنساؽ المجتمع المختمفة.التعميمية، التي 

وقد ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى فاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي، في 

 عف التساؤالت اآلتية.جابة مف خبلؿ اإلالمؤسسات التعميمية في سمطنة عماف، 

  مؤسسات التعميمية المعاصرة؟التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في ال دورما. 

  التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في مدارس سمطنة عماف؟ فاعميةما. 

  ؽ ذات داللػة إحصػػائية السػتجابات عينػػة الدراسػة حػػوؿ فاعميػة التشػػريعات التعميميػة فػػي و ىػؿ توجػد فػػر

تعمميػة، المؤىػؿ الدراسػي، سػنوات توجيو المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات الدراسة، )الجنس، المنطقػة ال

 .الخبرة، نوع المدرسة(؟

  ىػػؿ توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف فاعميػػة التشػػريعات التعميميػػة والمنػػاخ التنظيمػػي فػػي مػػدارس

 سمطنة عماف؟.



 

س

 

  مػػا التصػػور المقتػػرح الػػذي يمكػػف مػػف خبللػػو تفعيػػؿ التشػػريعات التعميميػػة لتػػدعيـ المنػػاخ التنظيمػػي فػػي

 عماف؟ مدارس  سمطنة

وقد استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المضموف لتحميؿ واقع التشريعات التعميمية وفاعميتيا في توجيو واقع 

( فقرة مقسمة إلى محور ٓ٘المناخ التنظيمي في المؤسسة التعميمية، كما تـ إعداد استبانة مكونة مف )

( معمما ومعممة مف سبع ٖٛٗمف ) التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، وتكونت عينة الدراسة

مناطؽ تعميمية ىي مسقط، الداخمية، الظاىرة، البريمي، الباطنة جنوب، والوسطى والشرقية شماؿ، وتـ 

التي كاف مف و استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة ألىداؼ الدراسة لموصوؿ إلى النتائج تمييدا لمناقشتيا 

 أىميا اآلتي.

 ألدوار التي تستطيع توجيو المناخ التنظيمي.لمتشريعات مجموعة مف ا 

 وجود فروؽ ذات داللة تعزى لمجنس في محور التشريعات التعميمية تعزى لصالح اإلناث. 

  ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة فػػي محػػور التشػػريعات التعميميػػة تعػػزى إلػػى المنطقػػة التعميميػػة، بينمػػا توجػػد

 .في محور المناخ التنظيمي ةداللة إحصائيؽ ذات و فر 

  ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة فػػػي محػػػور التشػػػريعات التعميميػػػة تعػػػزى

 لممؤىؿ الدراسي لصالح حممة البكالوريوس.

 خ التنظيمػػي يعػػزى إلػػى نػػوع ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية لمحػػوري التشػػريعات التعميميػػة والمنػػا

 المدرسة.



 وأىميتيا الدراسة مشكمة: األول الفصل

 المقدمة

 :سئمتياأو  الدراسة مشكمة

 :الدراسة أىداف

 الدراسة أىمية

 :الدراسة حدود

 :الدراسة مصطمحات
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 الفصل األول: مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة

المجتمع البشري منذ القدـ بمجموعة مف العبلقات، بيدؼ تنظيـ حركة األفراد، وبياف المعامبلت  يرتبط

فيما بينيـ، وقد تطورت ىذه العبلقات عبر الزمف وفؽ محددات اكتسبت أىميتيا مف مجموع مكونات واقعيا، 

 متأثرة بمتغيرات الزماف والمكاف.

المجتمع اإلنساني منذ القدـ، متمثمة في الرساالت  وقد وجدت مجموعة مف التشريعات التي ظيرت في

نكية خاصة عمى التعامبلت  بي، وبدورىا فقد أضافت التشريعاتالسماوية والقوانيف البشرية مثؿ قوانيف حمورا

 والروابط بيف الناس.

المؤسسات المعاصرة الشكؿ الخارجي لبنية النظاـ التشريعي، والمحرؾ الرئيسي لمجموعة العبلقات  وتعد

تتحدد مف خبلليا قواعد العمؿ واإلنتاج، ونوع ونات المنظمة المادية والبشرية، المرتبطة والمتداخمة بيف مك

 بطريقة أو أخرى.مف األفراد المرتبطيف بيا  العبلئؽ والروابط، وما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ

وينظر إلى التشريعات في المؤسسات المختمفة عمى أنيا وسيمة مف وسائؿ الضبط االجتماعي، حيث 

، (ٔٔ-ٛ،ٕٗٓٓ،الصعيدي) يسعى القائموف عمييا عمى إيجاد نمط معيف لمسموؾ يسوده نوع مف االستقرار،

 سسات.التي يتبناىا القائموف عمى تمؾ المؤ  ةاأليدولوجيوطريقة فرضو يعكس 

وتيدؼ التشريعات إلى ضماف آلية تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، كما أنيا تراعي مسألة الضبط االجتماعي 

(، إال أف استغراؽ ٖٓٗ،ٕٙٓٓعبدالحميد، التي تتضمف التحكـ والسيطرة مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ واالستقرار)
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ت المختمفة لؤلفراد العامميف مف في تأطير توجياتيا في تشريعات تحقؽ أىدافيا، مع إغفاؿ الحاجا المنظمة

 الممكف أف تؤدي إلى نتائج عكسية، وظيور تنظيـ آخر غير رسمي.

والجيات المنفذة، وىي بمثابة الطريؽ الذي  يمية حمقة الوصؿ بيف متخذ القراروتمثؿ التشريعات التعم

واألداءات المطموبة في ييتدي بيا جميع العامميف في الحقؿ التعميمي، وىي المسؤولة عف تحديد الكفاءات 

 العمؿ، في ضوء معايير محددة.

كما تعمؿ التشريعات عمى إيجاد نمط مف االتصاؿ الرسمي بيف مكونات المنظمة، يتصؼ بخصائص 

تنظيمية محددة يمكف تمييزىا عف غيرىا، وعمى أساسيا تتولد لدى األفراد انطباعات ومعتقدات ال تتفؽ 

الصراعات التي تحدث في المنظمات  (ٚ، ٕٔٓٓ،قطف) ف أغمبا  ، و ياتيابالضرورة مع أىداؼ المنظمة وتوج

 تكوف أسبابيا نابعة مف نوعية وفاعمية التنظيـ.

ويعد المناخ التنظيمي عنصرا ميما في حياة المؤسسات، وىو تعبير عف مجموعة الخصائص والمميزات 

استقراؤىا مف خبلؿ الطريقة التي تتعامؿ منظمة معينة وأنظمتيا الفرعية والتي يمكف  منالتي يمكف إدراكيا 

بمجموعة مف السمات  ،(ٖٕٔ،ٜٜٙٔ ،محارمة) بيا المنظمة وأنظمتيا الفرعية مع أعضائيا وبيئتيا، ويتحدد

أىميا أف المناخ التنظيمي ما ىو إال ما يراه العامموف في المنظمة وفؽ إدراكاتيـ الخاصة وليس بالضرورة ما 

 ؤثر بشكؿ كبير في سموكياتيـ.ىو كائف فعبل، كما أنو ي

ويعد المناخ التنظيمي في المؤسسة التعميمية ذو أىمية بالغة، وعمى التشريعات التعميمية أف تراعي 

الجوانب المتعددة المؤثرة فييا، ومف ىنا يسعى الباحث إلى بحث فاعمية التشريعات في توجيو المناخ 

لمجتمع، وتبلفي التناقض الحاصؿ بيف ما تسعى إليو التنظيمي، بحيث يكوف متسقا مع أىداؼ وتطمعات ا

 و.قالمؤسسة التعميمية، وما يسعى األفراد العامميف لتحقي
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واقع لمحفاظ عمى استقرار الوضع في المؤسسات، وعمى المف خبلؿ  تعمؿ التشريعات بصفة عامة

، إال أنيا تصاب بمرض معدالت اإلنتاج المطموبة، وتشكيؿ نمط اتصاؿ مرغوب فيو، وتكريس الرسمية فييا

التقادـ، وذلؾ بسبب استقرارىا في نقطة معينة مف زمف معيف، والزماف نفسو ال يراعي مبدأ الثبات، بؿ يتغير 

 .إذا عممنا أف المعرفة البشرية تتراكـ خبلؿ ثمانية عشر شيرا ،(ٚ ،ٕٓٓٓعبدالحميد، ) بسرعة، خصوصا

وواقع يتشكؿ اليوـ وواقع آخر مبلمحو حبيس ىذا وضع سوؼ يخمؽ فجوة بيف واقع كاف باألمس 

العقوؿ، مما يصيب المنظومة التعميمية والمنظومات األخرى المرتبطة بيا بخمؿ، تؤثر عمى الروح المعنوية 

 مناقض لمتنظيـ الرسمي. ،(ٕ، ٜٜٛٔالسعدي، ) لمعامميف وبالتالي عمى األداء، وظيور تنظيـ آخر

 سئمتيا:أمشكمة الدراسة و 

التشريعات في تنظيـ العمؿ في المؤسسات التعميمية، مف حيث تحديد المدخبلت والمخرجات، تسيـ 

جراءات المكافأة والعقاب، وبيذا  ومعايير اإلنتاج، وما ىو مطموب إنجازه، وما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ، وا 

 المؤسسة. تضفي طابع الرشد في تفاعميا مع المكونات المادية والبشرية، وتكرس المبدأ الرسمي في

بيف التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي، حيث تعمؿ عبلقة متبادلة ووثيقة تتمخص مشكمة الدراسة في 

التشريعات عمى تحديد نوع المناخ التنظيمي، الذي يسود في المؤسسة التعميمية، وىو ما يعرؼ بالتنظيـ 

ي تتفؽ أو تتعارض توجياتو مع التنظيـ الرسمي، إال أنو وفي الوقت نفسو يظير مناخا تنظيميا غير رسم

الرسمي في المؤسسة، باإلضافة إلى قدرة التنظيـ غير الرسمي عمى دعـ التشريعات في الميداف مف خبلؿ 

 تجسيدىا في الواقع، أو تفريغيا مف محتواىا.
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ة لممؤسسة، إف تعارض أىداؼ المؤسسة الرسمية وأىداؼ األفراد العامميف فييا، يؤثر عمى الكفاءة الداخمي

ويعمؿ عمى اغتراب العامميف فييا، واحتراقيـ نفسيا، كما يؤثر عمى الرضا الوظيفي، مما يجعؿ المؤسسة 

 عامؿ طرد، ال جذب.

إف التناقض بيف توجيات التشريعات التعميمية وأىداؼ األفراد العامميف في المؤسسة التعميمية، مشكمة 

تقاعد حوالي  حيث  ،(ٕٕٓٓ)الحجري،  نتائج دراسة مف خبلؿحقيقية، واقعية، وقد استدؿ الباحث عمييا 

ـ عمى ٜٜٙٔ( فردا مف فئة القيادات الوسطى في وزارة التربية والتعميـ بعد صدور قانوف التقاعد عاـ ٓ٘)

)المديرية العامة لمتربية والتعميـ بالمنطقة ، وقد وصؿ األمر الرغـ مف عدـ بموغيـ سف التقاعد الرسمي،

مف مدراء الدوائر ومديري ومديرات المدارس تقديـ رؤية  إلى طمب وزارة التربية والتعميـ ،(ٜٕٓٓالداخمية، 

تحميمية لؤلسباب التي تجعؿ الكثير مف العامميف في قطاع التربية يقدموف استقاالتيـ سواء كانوا معمميف أو 

 إدارييف.

رؾ في تقديـ العديد مف المشاغؿ عمى ومف خبلؿ معايشة الباحث لمميداف التعميمي، كونو معمـ أوؿ وشا

مستوى المدرسة، والمنطقة التعميمية، الحظ انخفاض دافعية المعمميف نحو عمميـ، والتذمر مف صغائر 

العممية  فيفي الرؤية، واختبلؼ توجيات العامميف في الميداف عف توجيات المسؤوليف  وغموضاألعماؿ 

 ة، وتأثر مستويات الطبلب وتحصيميـ الدراسي بصورة سمبية.التعميمية، مما يشتت الجيود، وظيور السمبي

كما أف تقارير وزارة التربية والتعميـ تكشؼ واقع الكفاءة الداخمية لممؤسسة التربوية إلى وجود خمؿ يرجعو 

الباحث إلى العبلقة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية، مما يدفع إلى دراسة فاعمية 

 شريعات التعميمية ودورىا في توجيو المناخ التنظيمي في المؤسسة التعميمية.الت
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شكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي اآلتي: ما فاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ وتتحدد م

 التنظيمي في المؤسسات التعميمية في سمطنة عماف؟، وتتفرع منو األسئمة التالية:

  التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية المعاصرة؟ دورما 

  ؽ ذات داللػػة إحصػػائية السػػتجابات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ التشػػريعات التعميميػػة فػػي توجيػػو و ىػػؿ توجػػد فػػر

الخبػرة، المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات الدراسة، )الجنس، المنطقة التعممية، المؤىؿ الدراسي، سنوات 

 نوع المدرسة(

  ىػؿ توجػد عبلقػة ذات داللػة إحصػػائية بػيف التشػريعات التعميميػة والمنػػاخ التنظيمػي فػي مػدارس سػػمطنة

 عماف.

  لتػػدعيـ المنػػاخ التنظيمػػي فػػي مػػا التصػػور المقتػػرح الػػذي يمكػػف مػػف خبللػػو تفعيػػؿ التشػػريعات التعميميػػة

 سمطنة عماف؟ مدارس

 أىداف الدراسة:

اسة المدرسة باعتبارىا منظمة تعميمية تحكميا مجموعة مف التشريعات الخاصة تيدؼ الدراسة إلى در 

سائد في األنساؽ المكونة لممنظومة التعميمية، وتتحدد أىداؼ الدراسة البالتعميـ تؤثر وتتأثر بالمناخ التنظيمي 

 في اآلتي:

 ات التعميميػػػػػة التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أدوار التشػػػػػريعات التعميميػػػػػة فػػػػػي تػػػػػدعيـ المنػػػػػاخ التنظيمػػػػػي فػػػػػي المؤسسػػػػػ

 المعاصرة.

  التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي في مدارس سمطنة عماف.فاعمية الكشؼ عف واقع 
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 .وضع تصور مقترح لتفعيؿ التشريعات التعميمية لتدعيـ المناخ التنظيمي في مدارس سمطنة عماف 

 أىمية الدراسة

رتبط بمجاؿ البحث المطروح، تبيف أنيا قد غطت مف خبلؿ مراجعة الرسائؿ العممية السابقة والتي ت

التشريعات التعميمية مف جوانب محددة، لـ تتطرؽ إلى عبلقة التشريعات بالمناخ التنظيمي، ولـ تتطرؽ إلى 

 المؤسسات نتيجة لمتشريعات التعميمية. تمؾ نوعية التنظيـ الذي يمكف أف يظير في

اسة التشريعات التعميمية في أنظمة تعميمية مختمفة، وقياـ وعمى الرغـ مف قياـ الكثير مف الباحثيف بدر 

باحثيف آخريف بدراسة المناخ التنظيمي في المؤسسات بصفة عامة والمؤسسات التعميمية بصفة خاصة، إال 

 أف ىذه الدراسة تكتسب أىميتيا مف مجموعة مف االعتبارات أىميا:

 يميػػػة فػػػي توجيػػػو المنػػػاخ التنظيمػػػي، مػػػف حيػػػث تسػػػعى ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة تػػػأثير التشػػػريعات التعم

 العبلقة المتبادلة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي.

  تفسير الظواىر اإلدارية والسموؾ اإلنساني في ضوء التشريعات الموجية لمعمميػة التعميميػة فػي مػدارس

 سمطنة عماف.

 الداخميػػػػة والخارجيػػػػة  تنظػػػػر الدراسػػػػة إلػػػػى قضػػػػايا الجػػػػودة، والرضػػػػا الػػػػوظيفي، ومػػػػدى تحقػػػػؽ األىػػػػداؼ

 لممؤسسة وغيرىا، نواتج التفاعؿ بيف التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي.

 جاذبػػػا ألفػػػراده، ومحافظػػػا  ظيمػػػي فػػػي بيئػػػة المؤسسػػػات التعميميػػػةالسػػػعي إليجػػػاد آليػػػة تجعػػػؿ المنػػػاخ التن

 عمييـ.
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 حدود الدراسة:

 تمثمت حدود الدراسة في اآلتي:

الحدود الموضوعية لمدراسة عمى دراسة التشريعات الموجية لمعممية التعميمية الحدود الموضوعية: تقتصر 

مف حيث أىميتيا، ومصادرىا، وواقعيا، والمناخ التنظيمي مف حيث عناصره، وأبعاده، وواقعو، والعبلقة 

 المتبادلة بيف التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي.

ومعممات الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي وما بعد  الحدود البشرية: تقتصر الدراسة عمى معممي 

 التعميـ األساسي.

الحدود المكانية : المناطؽ التعميمية التالية، محافظة مسقط، الباطنة جنوب، محافظة البريمي، الظاىرة، 

 الداخمية، الوسطى، الشرقية شماؿ.

 .ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالحدود الزمنية: العاـ الدراسي 

 مصطمحات الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى ثبلثة مصطمحات أساسية ىي الفاعمية والتشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي، 

 وفيما يمي تعريفا عاما واجرائيا لكؿ مصطمح.

 أوال الفاعمية:

مف فعؿ الشيء  (ٜ٘ٙ ،(بدوف )،والزيات، وعبدالقادر، والنجار، مصطفى) جاء تعريؼ الفاعمية في المغة

 و، والفاعؿ العامؿ والقادر والفاعمية وصؼ كؿ ما ىو فاعؿ.فعبل وفعاال: عمم
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يشير مصطمح الفاعمية في االصطبلح اإلداري إلى ما يحدث مف األثر اإليجابي المنتظر، أي صفة ما 

، والفاعمية ىي مدى قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا  ،(ٛٔ،ٕٙٓٓالصيرفي، ) يحقؽ اليدؼ المرسـو

 وىما تحقيؽ اليدؼ المنشود و إحداث التأثير االيجابي، ولكي تكوف المنظمة اإلجرائية مف خبلؿ ركنييا

فاعمة تتسـ بقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا، والتكيؼ مع البيئة والمحافظة عمى  ،(ٚٙٔ-ٙٙٔ،ٕٙٓٓعبوي، )

 .رقدرة عمى النمو والتطور باستمراالبقاء، وال

التنظيـ عمى تحقيؽ أىدافو وىذه الفاعمية تعتبر (، الفاعمية بأنيا قدرة ٕ٘، ٕٙٓٓويعرؼ )عبدالحميد،  

متغيرا تابعا لعديد مف المتغيرات مثؿ بناء السمطة، وأنماط االتصاؿ وأساليب اإلشراؼ، والروح المعنوية، وقد 

 القريوتي،تطور مفيوـ الفاعمية التنظيمية عبر العقود األخيرة، ووجدت مجموعة مف المداخؿ لدراستيا )

القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ، والمدخؿ النظمي، ومدخؿ القدرة عمى إرضاء الجيات  (، مثؿٗٓٔ، ٕٓٓٓ

 االستراتيجية المؤثرة عمى التنظيـ، ومدخؿ القدرة عمى التوفيؽ بيف القيـ والمصالح المختمفة.

الباحث الفاعمية في ىذه الدراسة إجرائيا، بأنيا قدرة المنظومة التعميمية عمى تحقيؽ أىداؼ وفمسفة  يعرؼ

 التعميـ في سمطنة عماف، مع قدرتيا عمى كسب والء وانتماء العامميف ليا.

 ثانيا التشريعات التعميمية:

ريعية مف قواعد عامة كؿ ما يصدر عف السمطة التش  (،ٕٙ ،ٕٗٓٓ ،الصعيدي)تعرؼ التشريعات بأنيا

التشريعات  أما ،ومجردة ومكتوبة ويكوف الغرض منيا تنظيـ العبلقات بيف الناس أو بينيـ وبيف الدولة

مواقؼ الجيات الرسمية والمسؤولة عف القضايا المتعمقة بنظاـ التربية  ،(ٙ ،ٕٚٓٓعبيداف، )فإنيا التعميمية 

جتماعي، واالقتصادي، والثقافي لممجتمع، وتعتمد اإلجراءات والتعميـ، فتحدد األولويات في ضوء السياؽ اال
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التنظيمية العريضة لمعالجة المسائؿ الميمة في التربية، وتوجو االستراتيجية التربوية التي تكوف بدورىا أساسا 

 لوضع الخطط التربوية.

العممية التعميمية في  ويعرؼ الباحث التشريعات التعميمية إجرائيًا عمى أنيا اإلطار القانوني الذي يحكـ

 سمطنة عماف، والمتمثمة في جميع اإلجراءات التي تتبعيا السمطة المختصة بشؤوف التعميـ.

 

 ثالثا المناخ التنظيمي:

، لوصؼ البيئة التي يعمؿ بو األفراد، ويشير ٜٓ٘ٔيرجع استخداـ مصطمح المناخ التنظيمي إلى عاـ 

 (، كما يشير مفيوـ المناخ التنظيميٗٚ، ٕ٘ٓٓ ،المميجيو  ،حسيفو  إلى الجوانب المعنوية لمتنظيـ، )الغريب،

متنظيـ، وخاصة كما يمارسو أعضاؤه، ويعرفو )الطجـ، السواط، إلى النوعية الداخمية ل ،(ٖٔ، ٜٛٛٔ)أحمد، 

( عمى أنو مجموعة مف الخصائص التي تميز بيئة العمؿ الداخمية لممنظمة عف غيرىا مف ٜٕٗ، ٖٕٓٓ

 المنظمات.

مجموعة الخصائص والمميزات التي يمكف  ،(ٖٕٔ،ٜٜٙٔ ،محارمة) ويعرؼ المناخ التنظيمي عمى أنو

إدراكيا عف منظمة معينة وأنظمتيا الفرعية والتي يمكف استقراؤىا مف خبلؿ الطريقة التي تتعامؿ بيا المنظمة 

 تيا الفرعية مع أعضائيا وبيئتيا.وأنظم

عامموف في المنظمة وفؽ إدراكاتيـ الخاصة وليس بالضرورة ما ىو ف المناخ التنظيمي ىو ما يراه الإ 

المناخ  (229، :::2، فرابرج)يتويف وسترينجر يعرؼ و ، فعبل، كما أنو يؤثر بشكؿ كبير في سموكياتيـكائف 
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مف الناس  مجموعةالتنظيمي بأنو مجموعة مف الخصائص القابمة لمقياس لبيئة العمؿ، استنادا إلى تصورات 

 .عمى سموكيـ التأثيروأظيرت  ،معينة يعيشوف ويعمموف في بيئةالذيف 

ويعرؼ الباحث المناخ التنظيمي إجرائيًا عمى أنو محصمة التفاعؿ بيف التشريعات الموجو لمعممية 

 التعميمية في واقعيا العممي، وسموؾ األفراد حسب ما يرونو في المؤسسات التعميمية في سمطنة عماف.
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 السابقة والدراسات النظري األدب: الثاني الفصؿ

 

 

 المؤسسات في التنظيمي المناخ تدعيـ في التعميمية التشريعات أدوار:أوال

 المعاصرة التعميمية

 .التنظيمي المناخ لمفيـو اإلدارية األصوؿ:  ثانياً 

 التنظيمي والمناخ التشريعات بيف المتبادلة العبلقة: ثالثاً 

 التعميمية بالمؤسسات التنظيمي المناخ توجيو في التعميمية التشريعات واقع: رابعا

 عماف سمطنة في

 السابقة الدراسات
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 النظري والدراسات السابقة األدبالفصل الثاني: 

تناوؿ الباحث في الفصؿ السابؽ مشكمة الدراسة وأىدافيا وأىميتيا والمنيج المتبع فييا وحدودىا والتعريؼ 

النظري في أربعة مباحث، سيتـ تناوؿ المبحث  األدب سوؼ يتناوؿ الباحثبمصطمحاتيا، وفي ىذا الفصؿ 

، أما المبحث ةت التعميمية المعاصر األوؿ أدوار التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في المؤسسا

تناوؿ المبحث الثالث العبلقة بيف سي، كما رؽ إلى األصوؿ اإلدارية لمفيوـ المناخ التنظيميالثاني فسيتط

التشريعات والمناخ التنظيمي، وجاء المبحث الرابع ليبحث واقع التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي 

تناوؿ الدراسات السابقة المرتبطة، سيي سمطنة عماف، أما المبحث الخامس في المؤسسات التعميمية ف

 ومناقشتيا.

التشريعات التعميمية في تدعيم المناخ التنظيمي في المؤسسات  ر: أدوااألولالمبحث 

 التعميمية المعاصرة

أنيا تحدد  تؤثر التشريعات التعميمية في المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية المعاصرة، مف حيث

 آلية العمؿ في المؤسسة التعميمية وخطوط السمطة فييا، وما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ.

وتبقى التشريعات جسدا خاويا خاليا مف عبلمات الحياة، وبمجرد أف يتفاعؿ العنصر البشري معيا تنفخ 

اد المنظمة وما ينعقد في فييا الروح، وتدب الحياة والحركة فييا، وتظير عبلمات الحيوية في ما يعبر عنو أفر 

 نفوسيـ مف تصورات واعتقادات حوؿ عمميـ، أو المسؤوؿ عنيـ، وما يستجد مف أمور.
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 األصول اإلدارية لمفيوم التشريعات التعميمية. -أ

راع الماء بفيو والشَّريَعُة والشَّ  ؿوُشُراعًا: تناو يشير مصطمح الشريعة في المغة إلى َشَرَع الوارد َيْشَرُع َشْرعًا 

والَمْشَرَعة: الموضع التي ينحدر الماء منيا، والَمشَِّرَعُة والَشريَعُة في كبلـ العرب: َمْشَرعُة الماء وىي  مورد 

الشاربة التي َيْشَرُعيا الناُس فيشربوف منيا ويستقوف، والعرب ال تسمييا َشريَعة حتى يكوف الماء ِعّدا ال انقطاع 

ويقصد بالشريعة أحد معنييف، المعنى األوؿ الطريقة  (،ٙٛ ،ٚلعرب جلساف الو، ويكوف ظاىرا معينا )

(، وىذا ٛٔالمستقيمة، وذلؾ وفقا لقوؿ اهلل تعالى: "ثـ جعمناؾ عمى شريعة مف األمر فاتبعيا" )الجاثية، آية 

يقصد لمشرب، ومنو  الماء الذييعني أننا جعمناؾ عمى منياج واضح مف أمر الديف، والمعني الثاني مورد 

(، وعند الفقياء ىي ما شرعو اهلل ٓٔٔ-ٜٓٔ، ٜٜٛٔميدلي، قوليـ شرعت اإلبؿ إذا وردت شريعة الماء )

 (.ٕٜ ،ٜٜٙٔجرجس، تعالى مف العقائد واألحكاـ التي يسند إلييا تنظيـ حياة الناس )

 المجتمع،في والتشريع في االصطبلح اإلداري عبارة عف القوانيف التي تصدرىا األجيزة التشريعية 

ادة الدولة عمى رقعتيا مف الخبرات والظروؼ التي يعيشيا المجتمع، وىو مظير مف مظاىر سي المستمدة

التصرفات والسموكيات فيما بيف واألفراد الذيف ينتموف إلييا والممارسة الفعمية لسمطتيا لتنظيـ كافة الجغرافية 

فيمي، جيزة وفي عبلقة ىؤالء الناس فيما بينيـ وبيف حقوقيـ وبيف واجباتيـ )الناس، في عبلقاتيـ باإل

(، وباعتبار التشريع قانونا فإف عبارة القانوف عبارة سريانية تتخذ معنى المسطرة مف ثـ تحوؿ ٔٔ،ٕٕٓٓ

(، وبيذا ٕٛ٘،ٜٜٙٔجرجس، ، التي تستخرج منيا األحكاـ )معناىا األساسي إلى مفيوـ القضية الكمية

فالقانوف ىو مجموعة القواعد التي تنظـ العيش في الجماعة والتي يجب عمى الكافة احتراميا احترامًا تكفمو 

السمطة العامة بالقوة عند الضرورة والقاعدة القانونية ىي قاعدة سموؾ إجبارية تضبط النظاـ في المجتمع 

في القواعد القانونية أف تكوف غاية عامة تفي بواقعة مقصودة لذاتيا  وابط بيف األشخاص، ويراعىتحكـ الر و 
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وال تعبأ بشخص معيف بالذات وضماف ضد التحكـ واالنحراؼ، وتكتسب القواعد التشريعية صفة اإللزاـ بإتماـ 

-ٕ٘٘،ٕٕٓٓدرويش، نفادىا )عممية اإلصدار وال تصبح واجبة التطبيؽ إال بنشرىا وحموؿ التاريخ المحدد ل

ٕ٘ٙ.) 

(، مف ٕٚ،ٕٚٓٓ حنفيوتعد التشريعات مف العوامؿ المؤثرة بقوة عمى ممارسات األفراد وفاعمية التنظيـ )

خبلؿ سف القوانيف المدنية كما تصفيا السمطة العميا في الدولة التي تنص عمى السموؾ الصحيح وتحـر 

أنو عبارة عف مجموعة مف القواعد واألسس التي تنظـ عبلقة السموؾ غير الصحيح، وبيذا يتحدد القانوف ب

الجماعات مف أجؿ تحقيؽ تناسؽ اجتماعي لضماف بقاء المجتمع واستقراره، وتعمؿ ىذه القواعد أيضا عمى 

التوفيؽ بيف حاجات األفراد المختمفة والمتضاربة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ وتقوـ ىذه القواعد عمى 

جتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة وعميو فإف القانوف يراعي مصمحة الفرد ضمف البيئة أسس الظروؼ اال

 (.ٙٛ-٘ٛ،ٜٜ٘ٔ وفريحات، والطراونة،وعبلونة،  وزويمؼ، المغربيالراىنة مف خبلؿ التشريعات المختمفة )

ا عف الواقع، بخبلؼ كما ييدؼ القانوف إلى حفظ النظاـ في المجتمع واستقراره وىو في ذلؾ ال يبتعد كثير 

ذا كاف لمقانوف جزاء مادي ممموس فإف  األخبلؽ التي تكوف غايتيا مثالية، وتنزع باإلنساف نحو الكماؿ، وا 

(، كما ٖٛ ،ٕٔٓٓ ،عطيةلؤلخبلؽ جزاء غير ممموس متمثؿ في تأنيب الضمير واستنكار المجتمع لمفعمة )

تفسير غموضا ومف ثـ فبل يجوز لو مخالفة نص  يأتي العرؼ مكمبل عمى النقص في النصوص التشريعية أو

 (.ٖٚ ،ٕٙٓٓتشريعي )خميفة، 

وتعد التشريعات جزء مف السياسة العامة لممؤسسة أو الدولة، والسياسة ىي موجية التفكير والعمؿ نحو 

(، وتوضح السياسة التربوية مواقؼ الجيات الرسمية والمسؤولة ٕ٘ ،ٜٙٚٔ ،الشنوانيتحقيؽ أىداؼ معينة )

ف القضايا المتعمقة بنظاـ التربية والتعميـ، فتتحدد األولويات التربوية في ضوء السياؽ االجتماعي ع
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واالقتصادي والثقافي لممجتمع، وتعتمد اإلجراءات التنظيمية العريضة لمعالجة المسائؿ الميمة في التربية، 

 (.ٙ ،ٕٚٓٓ، فعبيدالتربوية )وتوجو االستراتيجية التربوية والتي تكوف بدورىا أساسا لوضع الخطط ا

 أىمية التشريعات: -ب

مصطفى، بني وتعد التشريعات والقوانيف ضرورة اجتماعية لممجتمع وذلؾ لعدد مف االعتبارات أىميا )

نوعا مف األمف الذي يحقؽ لؤلفراد  توجدـ سموؾ األفراد في الجماعات والمجتمع، و (، أنيا تنظٔٛ ،ٕٚٓٓ

منظومة الحقوؽ والواجبات لدى األفراد في المجتمع، كما تسعى إلى إيجاد أنظمة االستقرار واإلنتاج، ويقر 

وكيانات اجتماعية في صورة سياؽ اجتماعي ينبع مف المجتمع، والتقميؿ مف الصراعات والخبلفات في 

ف العبلقات االجتماعية، باإلضافة إلى إخضاع مف يخرجوف عمى نظاـ المجتمع لبلمتثاؿ لقواعد تمؾ النظـ ع

 طريؽ العقاب الذي ينظمو القانوف.

( في دراستيما حوؿ أثر التطوير التنظيمي عمى ٜٜٓٔ)عبدالفتاح، والخابوري،  مف وقد خمص كؿ

فاعمية القرارات اإلدارية في أجيزة الخدمة المدنية بسمطنة عماف، إلى أف الموائح والقوانيف تأتي في المرتبة 

واتخاذىا ثـ تأتي في المرتبة الثانية التعاميـ  تالقرارافي صنع ديروف الماألولى لممصادر التي يعتمد عمييا 

عمى تنظيـ صراعات القوى القائمة داخؿ  ،(ٕٕ،ٕٚٓٓ ،-أ-الصيرفي) تعمؿ القوانيف وكما، الرسمية

 السموؾ البشري تجاه تحقيؽ أىداؼ المنظمة. توجيول المنظمة، وتعمؿ المركزية في اتخاذ القرارات 

مف يطبؽ عميو القانوف أي فرصة  يعطىمف ىنا فإف القانوف قد يخمؽ عنفًا في الواقع خصوصا إذا لـ 

إلبداء الرأي والتعديؿ، وفي أحياف أخرى حتى العمـ بو، كما يعمؿ عمى تنميط السموؾ وفؽ قواعد وأطر 

 محددة تسيـ في الحد مف اإلبداع.
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اعبل متبادال بيف األفراد في محيطيـ الداخمي والخارجي، وينتج عف التشريعات التي تتبناىا المؤسسة تف

(، والمبادئ والقيـ واألىداؼ التي ٕٔ،ٕٚٓٓ حمادات،مما ينعكس عمى قيميـ واتجاىاتيـ وبالتالي سموكيـ )

 ،(ٜٓٔ-ٛٓٔ،ٕٚٓٓ ،-ب-الصيرفي) إف وجود القوانيفيتبنونيا ومدى ارتباطيا بأىداؼ وقيـ المؤسسة، 

تمع والتي تحدد التصرفات السميمة مف الخاطئة في كؿ المجاالت أدت بالمديريف إلى التي تعكس قيـ المج

، فيصبح مدير المدرسة ومف معو مف المعمميف أداة لتنفيذ قبوؿ منطؽ مؤداه أف كؿ ما ىو قانوني صحيح 

 وتحقيؽ القوانيف بحد ذاتيا.

 بني مصطفى، ، حيث تعمؿ )وتعد التشريعات التعميمية مف أىـ مكونات عناصر النظاـ التعميمي

(، عمى ضبط سموؾ األفراد العامميف فيو والمرتبطيف بو مف طمبة ومعمميف وغيرىـ، كما تحدد ٚٓٔ،ٕٚٓٓ

أىداؼ المؤسسات التعميمية في مستوياتيا المختمفة وتنظـ عممياتيا وتوجييا نحو التقدـ والتطور المستمريف، 

ساعدت في تحضر المجتمعات اإلنسانية ونمو حضارتيا، ال سيما فالتشريعات القانونية مف أكبر القوى التي 

إذا ارتبطت بالتطور التدريجي لنظاـ القواعد الشرعية وبجياز يحتـر تنفيذىا وااللتزاـ بو ويحرص عمى تطبيقيا 

، إضافة إلى ؤسسة التعميميةمبعدالة وموضوعية، وبيذا يتضح أىمية التشريعات في تحديدىا لبلطار العاـ لم

 ونيا المرجع القانوني الذي ينظـ جميع العبلقات بيف أطراؼ العممية التعميمية.ك

 ضبط االجتماعي لممناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية:الدور التشريعات التعميمية في عممية  -ج

يعتبر بعض الباحثيف أف مف أىـ أىداؼ التشريعات في المجتمعات ىو تأكيد عممية الضبط االجتماعي، 

(، الضبط ٖٔ-ٕٗ ،ٕٜٛٔ الخريجي،تمييز ما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ مف سموؾ األفراد، وقد عرؼ )و 

االجتماعي بأنو مجموعة مف الوسائؿ والقواعد والتشريعات واألنظمة التي تشرؼ عمى الجوانب المختمفة 

سـ آخر، ومف الناحية لمتنظيـ والبناء االجتماعي، بحيث ال يتخمؼ قسـ مف أقساـ البنية االجتماعية عف أي ق
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الوظيفية تنشأ ضرورة الضبط والسيطرة االجتماعية لوضع حد لطغياف النشاطات الوظيفية لؤلنسجة 

القوى المتعارضة، ولتجنب المتناقضات التي قد  صادمات التي قد تنشأ نتيجة صراعاالجتماعية، ولتفادي الم

ات االجتماعية أو تناقض مصالح الفئات تنبثؽ نتيجة تعارض التخصصات الوظيفية لممنظمات والمؤسس

الجماىيرية التي تنظميا أو تتبايف الحاجات والمتطمبات الضرورية والكماليات التي تعمؿ عمى إشباعيا 

 ومواجيتيا.

ىبلؿ، )عبدالحميد، و تعد التشريعات بصفة عامة أداة مف أدوات الضبط االجتماعي حيث يأخذ اتجاىيف 

ٕٕٓٓ، ٕٔٚ-ٜٔ٘:) 

اه التوازف بمعنى أف الضبط وسيمة اجتماعية، أو ثقافية تفرض عف طريقيا قيود عمى السموؾ األوؿ اتج

الفردي، حتى يتحقؽ ىدؼ المسايرة لمتقاليد وأنماط السموؾ السائدة في المجتمع، مف خبلؿ عممية التنشئة 

ذا قاـ كؿ فرد بأدواره  االجتماعية وخضوع الفرد لمقيـ والمعايير االجتماعية، بيدؼ حفظ النظاـ االجتماعي، وا 

فإف النسؽ يظؿ محافظا عمى توازنو، وفي حالة حدوث انحراؼ فإنو راجع إلى ضعؼ تكيؼ الفرد مع ما ىو 

 تضمف إعادة التوازف لمنسؽ الكمي. سائد مف توجيات ومعايير، لذا فإف تشديد أساليب الضبط االجتماعي

في لحظة  -بنية تحتية تشمؿ قوى وعبلقات اإلنتاج  أما االتجاه الثاني فيو اتجاه الصراع القائـ عمى

 ة المسيطرة )قمة اليـر التنظيمي(تفرض ضبطا اجتماعيا تعكس أساليبو معايير الطبق -تاريخية معينة

ومصالحيا وليس اليدؼ ىو الوصوؿ إلى حالة مف االستقرار بؿ إلى التغيير، وتعد األساليب التي تتبعيا 

 مف أشكاؿ القير، لذا كاف عمى األفراد التغيير بإحداث الثورة لتمبي حريتيـ فيالدولة لتحقيؽ الضبط شكؿ 

 .المنظمة
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ترسيخ فكرة التدخؿ الفعمي في التنظيـ  في ،(ٖٗ-ٕٗ ،ٕٜٛٔ الخريجي،) وبيذا فإف التشريعات تسيـ

االجتماعي، ووجود تنظيمات وقواعد وتقاليد تشمؿ ما ىو محظور أو ما ىو مسموح، و تحديد نطاؽ السموؾ 

المقبوؿ في المجتمع وفؽ المقاييس المطموبة والدور االجتماعي لمفرد داخؿ المجتمع أو المجموعة، بيدؼ 

واالحتفاظ بو في حالة سوية ، تتفؽ مع النخبة المؤثرة في المجتمع، وبما ضماف استقرار التنظيـ االجتماعي 

فيي بالتالي تعبر عف توجيات ورؤية تمؾ  ،(ٕ٘ ،ٕٔٓٓسكراف، ) أف التشريعات تصدر مف جية رسمية

ىناؾ  تكان فحتى إالموجية لتفكير الصفوة الحاكمة، السياسية واالجتماعية والدينية  ةواأليدولوجيالجية، 

يتـ تفريغيا في الواقع مف  ،(ٕٗٔ ،ٕٙٓٓعبدالحميد، ) يعات تتسـ بالموضوعية والحيادية إال أنوتشر 

 مضمونيا.

الميداف  ويتمقىلذا تواجو التشريعات إشكالية في فكر الصفوة التي عممت عمى صياغتيا، والترويج ليا 

عة السائدة، ومف الممكف أف تمؾ التشريعات، ويطمب منو أف يحوليا إلى ممارسات، بغض النظر عف القنا

معارضة لتمؾ السياسات والتشريعات، قد تأخذ الطابع العمني، أو أنيا تستتر في تنظيـ غير رسمي تظير 

 يعمؿ عمى تغيير الواقع.

ذا كاف القرار عمبل مف جانب واحد أي مف جانب اإلدارة وبصرؼ  ،(ٔ٘-ٛٗ ،ٜٜٙٔالمطيؼ،  عبد) وا 

والذي قد يفرض التزامات أو يقرر حقوقا دوف توقؼ عمى إرضاء األفراد وىذا النظر عف إرادة المخاطبيف بو 

عف القرار نفسو فميس  وأف األفراد عنصر خارجيعني أنو ال يوجد مع اإلدارة طرؼ آخر في إعداد القرار 

ضروريا وضعيا في االعتبار قبؿ صدور القرار، ومما يجعؿ مف أمر تبرير أو تسبيب التشريعات أمرا في 

اية األىمية، لتوحيد أىداؼ المخاطبيف مع أىداؼ المنظمة، ويعمؿ التسبيب عمى إيجاد نوع مف العبلقة بيف غ

 ب سبب في نياية القرار االستبدادي.ياإلدارة واألفراد وبذلؾ يكوف التسب
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كأداة لمسمطة في سبيؿ تدعيـ  ،(٘ٛ ،ٕٔٓٓ، ، وعبدالمنعـومضناعبدالحميد ) وقد تعمؿ التشريعات

النظاـ وترسيخو، سواء في المجتمع أو في مجموعاتو الفرعية، مف خبلؿ ما تقوـ بو مف عممية التشريط 

المخططيف وسائر العامميف في مجاؿ  ،(ٕٙ ،ٜٜٔٔ)اليونسكو،  والتحديد لسموؾ األفراد ، ويتعيف عمى

ر مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ بيف كؿ الذيف سيتأثروف التغيير أف يبذلوا قصارى جيدىـ قبؿ إحداث التغيي

بالتغيير، أو أف يحاولوا عمى األقؿ الحد مف عواقب التغيير التي تنذر بإلحاؽ الضرر بيذه المجموعة أو تمؾ 

 مف مجموعات السكاف.

عف  نظر إلييا مف منظور التسمط والبعدالإف التشريعات أداة فاعمة وقوية في يد مف يمتمكيا، إال أف 

تحقيؽ مضاميف العدالة المجتمعية، ليا عواقب ال يمكف السيطرة عمييا مف قبؿ النخبة المشرعة، أو 

إعادة ترتيب موازيف القوى في المنظمات سواء كانت تعميمية أو  يجبالمستفيديف مف األوضاع القائمة، لذا 

 غيرىا، بحيث تسود حالة مف االستقرار النسبي إلى حيف.

 يعات التعميمية في ظل العولمة.أدوار التشر  -د

اختبلط ما ىو محمي مع  أدت إلى ،(ٖٚٔ ،ٕٔٓٓ عبدالحميد،) إف التغييرات التي رافقت العولمة

العالمي، وظيور مؤسسات وشركات ذات فضاء عالمي، تتجاوز فيو ثقافات وخصوصيات الشعوب، لدرجة 

تمعف في تكريس أسموبيا في تحقيؽ أنيا تعمؿ عمى تقويض مؤسسات الدولة وتفرض عمييا رؤيتيا، و 

مصالحيا، وال تراعي حرمة لمقدسات الشعوب ورموزىا الوطنية والدينية، باإلضافة إلى تسويؽ نموذجا جاىزا 

لمحياة، كما تفرض العولمة وتشريعاتيا نمطا مف المعايير تتسـ بطابع العممانية مما يتناقض مع خصوصيات 

 وتشريعات بعض الدوؿ.
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ة الضبط التي تمارسيا مؤسسات الدولة مف خبلؿ تشريعاتيا، وآلية تنفيذىا ميددة في ظؿ لذا فإف عممي

فضاء العولمة، بؿ إف المؤسسة الرسمية نفسيا سوؼ تجد مف يسحب البساط عنيا، ومف ىنا ينبغي إعادة 

كويف جبية النظر في كيفية صناعة القرار، وعممية اتخاذه، والنظرة الرسمية إلى المنظمات، والتخطيط لت

التدخؿ في خصوصيات المجتمع مف  ةداخمية قوية ال تستبعد فييا الطاقات البشرية عمى اختبلفيا، لمواجي

 قبؿ المؤسسات والشركات العابرة لمحدود والمتعددة الجنسيات.

وبما أف التشريعات جزء مف السياسة العامة لمدولة فإف بعض الباحثيف يرى أف فاعمية السياسات 

(، وىي ٕٙ ،ٜٜٜٔعزب، ة مبنية عمى كيفية رسـ سياسات الحاضر في ضوء احتياجات المستقبؿ )التعميمي

توجياتو تصاغ نظرة المستقبؿ،  مف خبلؿبيذه النظرة تحاوؿ السياسات مبلحقة التقدـ الحاصؿ في العالـ و 

ث في أجزاء مف العالـ مختمفة عف العوامؿ المجتمعية لمنظاـ دالنظاـ التعميمي تابعا لمتغيرات قد تح يجعؿمما 

، ويرى بعض الباحثيف أف االنغماس في التقدـ ومبلحقة مستيمكا ال منتجاً التعميمي، وتكويف مجتمع يعيش 

عزب، ) التطورات التي يفرزىا العمـ، تضعؼ روح المشاركة والمواطنة والبعد االجتماعي لئلنساف، لذا

 .ت استراتيجية لبلىتماـ بتربية الفنوف لمحد مف مخاطر التقدـوضع ،(ٕٚ،ٜٜٜٔ

( المنظمات الحديثة خالية مف العيوب حيث أوضح أف مف يعمؿ في ٚٚ-ٙ٘ ،ٕٕٓٓكميج،ولـ يعتبر )

خدمة المنظمة مطالبيف بإخضاع شخصيتيـ إلى لوائح ووظائؼ آلية واسعة وتسمسؿ إداري، ويصبح العمؿ 

نية ويطيع الموظؼ التوجييات التي يعطييا مف ىـ في أعمى اليـر اإلداري، ويبدو منظما مف الناحية العقبل

 أف المنظمات البيروقراطية ليست بالضرورة أكثر كفاءة.
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تداخؿ ما ىو محمي وعالمي، واالتجاه وعمى الرغـ مف ما تفرضو العولمة عمى المنظمات المعاصرة مف 

شري في المنظمة يظؿ عمود االرتكاز فييا ال يمكف فصمو عف إلى المنافسة في كؿ شيء، إال أف العنصر الب

 ، مالـ تتوافؽ مع ثقافتو وقناعاتو.سابقامشاعره وأحاسيسو وتوجياتو لصالح أنظمة ولوائح معدة 

 : األصول اإلدارية لمفيوم المناخ التنظيمي. المبحث الثاني

التنظيـ قديـ النشأة قدـ البشرية، بؿ ىو  واكب ظيور التنظيـ في الحياة البشرية قياـ البشرية نفسيا، إذ

ثـ ظيرت ، (ٔ، جٖٕٓٓالسممي، )، وىذا ما أصمو ابف خمدوف في مقدمتو ءشيحاجة إنسانية فوؽ كؿ 

مجموعة مف المدارس في العصر الحديث والمدارس تتناوؿ التنظيـ مف وجيات نظر مختمفة انطبعت 

 ة.بالتيارات الفكرية السائدة في المجتمعات الغربي

مف خبلؿ تتبع التنظيـ يتضح أف قيامو مرتبط بالمجتمعات البشرية، وظيوره بطريقة مقصودة لتحقيؽ 

يكتسب التنظيـ شرعيتو وقدرتو عمى  ،(ٔٓٗ ،ٜٜٗٔالحسيني، ) ىدفا بعينة أو أىدافا بعينيا، ومف ىنا

التعبير عف الجماعة وغاياتيا، إف تحديد األىداؼ يسمح لمباحث والمراقب مف قياس فاعمية التنظيـ فيي أي 

األىداؼ أفضؿ محؾ موضوعي يمكف بواسطتو قياس فاعمية التنظيـ، كما يسمح تحديدىا بالتعرؼ عمى 

ىداؼ مف دراسة القوى التنظيمية المختمفة مف حيث كونيا مبررا مصادر التوجيو في التنظيـ، كما تمكننا األ

 الستقطاب القوى الفاعمة في المنظمة، أو مساىمتيا في ظيور أىداؼ تنظيمية فرعية أو شخصية ذاتية.

رسـ   إلى ،(ٜٕٚ-ٜٕٙ ،ٜٗٚٔ، أبو الخيرالتنظيـ ) باإلضافة إلى وضع وتحديد األىداؼ يسعى

، وتخطيط العمميات، وتحميؿ الوظائؼ البلزمة بمقتضيات التقسيـ الوظيفي لمييكؿ السياسات التي يستعيف بيا

 التنظيمي، واستخداـ وسائؿ فعالة لمرقابة تتضمف كفاءة أداء األعماؿ.
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الذي يقصد بو وظيفة  المعنى، (ٕٔ ،ٕٙٓٓ ،عبوي)يمكف إرجاع التنظيـ إلى المفيوـ الموضوعي وىو 

األعماؿ لتحقيؽ األىداؼ وتنظيميا في إدارات وأقساـ، وتحديد المسؤوليات إدارية، وىو نشاط يتضمف تحديد 

والسمطات البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، وتنظيـ العبلقة بيف األفراد القائميف بيا، وىنالؾ المفيوـ الشكمي 

 في شكؿ إدارات أو أقساـ منظمةويقصد بو المؤسسة أو المنظمة وىي الييئة التي تضـ جماعة بشرية 

، التي يمارسيا لتحقيؽ أىداؼ محددة ولذا يقصد بالتنظيـ في ىذا المعنى كونو النشاط أو الوظيفة التنظيمية

 أفراد المؤسسة.

حيث قرر أف المنظمة في  (،ٙ، ٕٕٓٓ)السممي،  وقد حدد بعض الباحثيف قياـ التنظيـ عمى المعرفة

ود مف مناىميا ومصادرىا المختمفة، وتتطور حقيقتيا كائف حي تعيش عمى المعرفة، تنشأ في إطارىا، وتتز 

عمييا الحصوؿ عمى الموارد المعرفية  يتعذروتنمو باستخداـ الجديد المتطور منيا، وتنتيي حياة المنظمة حيف 

البلزمة الستمرارىا في الوجود، أو قد تصدأ وتتياوى كفاءتيا وتنيار قدراتيا التنافسية حيف تتجمد وتتقادـ 

 د المعرفية بيا.وتتوقؼ عممية التجد أرصدتيا المعرفية

وىنا ربط صريح بأف المنظمة قائمة عمى المعرفة وطريقة إدارتيا، حيث أصبح مف الواضح أف العديد  

مف العوامؿ أدت إلى تعزيز أىمية ودور إدارة المعرفة في تحقيؽ فاعمية المنظمة الحديثة، ومف أىـ ىذه 

تحديا لممنظمات ظاىرة العولمة وزيادة مستوى تعقيد وحجـ  التي شكمت ،(٘ٔ ،ٕٛٓٓ ،عصفور) العوامؿ

التجارة العالمية وزيادة حدة المنافسة، وزيادة عدد المنافسيف، وتشابؾ منافذ التوزيع وسرعة وسيولة انتقاؿ 

، رؤوس األمواؿ والمعمومات والموارد البشرية وزيادة سيطرة تكنولوجيا المعمومات وتراجع االقتصاديات المركزية

 ومف وجية نظر العديد مف الباحثيف أف أىـ ما تممكو المنظمة ىو المعرفة.
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تعريؼ التنظيـ عمى أنو بناء نسقي إنساني قائـ عمى تجسيد حاجات اإلنساف في  يمكفومف ىنا 

الذيف لدييـ سمطة  ،القائميف عميو ةأليدولوجيمصفوفة فكرية ومادية لتحقيؽ مبدأ عمارة األرض، يخضع 

الضبط االجتماعي، ويكتسب وصؼ الكائف الحي مف الحياة والضعؼ والموت، يحدث أف تكوف مكوناتو 

متناقضة ظاىريا، كما يكوف عرضة لمتبديؿ والتطوير نتيجة الوعي الفكري واإلنتاج المادي، يرتبط بيف 

عد ويقترب بحسب عبلقات القوة فيو، يبدأ منظوماتو الفرعية بمستوياتيا المختمفة بشكؿ حمزوني لولبي يتبا

 بالمنطمقات والرؤية ويسعى لبلقتراب مف الكماؿ.

ويعبر المناخ التنظيمي عف التنظيـ ككياف مؤسسي أو عضوي وذلؾ إلضفاء صفة التفاعؿ مع البيئة 

يا عف (، فيو مجموعة الخصائص والمميزات التي يمكف إدراكٔٔ ،ٕٚٓٓحمادات، المحيطة تأثرا وتأثيرا )

منظمة معينة وأنظمتيا الفرعية والتي يمكف استقراؤىا مف خبلؿ الطريقة التي تتعامؿ بيا المنظمة وأنظمتيا 

الفرعية مع أعضائيا وبيئتيا، ويتحدد بمجموعة مف السمات أىميا أف المناخ التنظيمي ىو ما يراه العامموف 

ائف فعبل، كما أنو يؤثر بشكؿ كبير في في المنظمة وفؽ إدراكاتيـ الخاصة وليس بالضرورة ما ىو ك

، وىذا يعني أف اإلدراؾ الذي يتصوره أعضاء التنظيـ عف ىذا المناخ (ٖٕٔ ،ٜٜٙٔ ،محارمةسموكياتيـ )

يكوف ىذا الطابع رشيدا، أو فوضويا، أو  ،(ٖٕ ، ٕٙٓٓ)عبدالحميد، يؤثر تأثيرا كبيرا عمى طابع البناء كأف

 دكتاتوريا، أو ديموقراطيا.

 بدأ التعقد في التنظيمم -أ

عمى الرغـ مف محاولة الكثير مف الباحثيف توصيؼ المنظمات البشرية في قوالب محددة ترتبط فيما بينيا 

بعبلقات خطية أفقية أو رأسية مبينة الييكؿ التنظيمي وعبلقة السمطة والتبعية، وقد واجيت العبلقة الخطية 

كس ديناميات الحركة الجارية، حتى لو انتقادا مف بعض المفكريف ألنيا تعكس منطقا صوريا في التفكير ال يع



 

25

 

تعاكست األسيـ لمتعبير عف التغذية الراجعة، بؿ إف األشكاؿ الدائرية أيضا تفقد مغزاىا ألنيا تعبر عف حركة 

تنظيمية غير صاعدة، ويرى الباحث أف األفضؿ في ىذا الشأف استخداـ األشكاؿ الحمزونية التي تقوـ عمى 

)عبدالحميد،  ت في صعودىا وىبوطيا، وىذا الشكؿ يمكف رسمو في صورةمنطؽ جدلي يرى حركة المنظما

 شكؿ حمزوني ليست لو بداية وال نياية. ،(ٓٙ-ٜ٘،ٕٕٓٓىبلؿ، و 

  وستتج ،(ٖٙ،ٕٕٓٓكميج، ) الحداثةيقوؿ ىيديراند تعميقا عمى شكؿ ونوع المنظمة في عصر ما بعد  

فرعية صغيرة مف منظمات كبيرة، وسيكوف غرضيا  المنظمات إلى أف تكوف بحجـ صغير أو تتوزع إلى أجزاء

ىو تقديـ الخدمات أو المعمومات إف لـ يكف اإلنتاج اآللي وىذه المنظمات ذات تقنية مبرمجة عمى الحاسب 

اآللي وتقسيميا لمعمؿ غير رسمي، ومرف، وىيكميا اإلداري ال مركزي ومتعدد الطرؽ، ويقوـ عمى المشاركة 

ع وظائؼ غير إدارية كما تميؿ المنظمات إلى أف تكوف ليا ىيكؿ إداري لما بعد ويتطابؽ في عدة جوانب م

البيروقراطية رغـ أف عناصر ما قبؿ البيروقراطية كحرمة الشخصية والبلرسمية وثقافة المنظمة يمكف 

 استخداميا إلحداث تكامؿ رخو الترابط وبعيد عف المركز.

نتكاسة في المنظومة االقتصادية لمدوؿ، متفرقة ومتجمعة إف ما شيده العالـ في اآلونة األخيرة مف اال

يحتـ عمينا البحث عف أسباب تعرض التنظيمات االقتصادية لحالة التدىور السريع والمفاجئ في بعض 

األحياف، والتنظيمات االقتصادية كمثاؿ شديد الحساسية لمتغيرات وميداف لدينامية سريعة، بعكس المنظمات 

ر الحقا، تبعا لقربيا أو بعدىا مف المنظومة االقتصادية، إف التأثير سيأتي والفارؽ في األخرى التي ستتأث

 الزمف وحدة التداعيات.

مف خبلؿ ىذا يمكف أف نوضح أف التنظيـ ال يجب أف يحصر في تفاعبلت محدودة تتـ بيف أعضائو 

يتصور أف ما شيدتو المنظمات ، فبل التعقيد الحاصؿ بيف مكوناتوتحكميـ الموائح والقوانيف، وذلؾ بسبب 
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نما بدأت مف نقطة صغيرة وكبرت إلى أف ظيرت بشكؿ مفاجئ كارثي، وستتأثر  االقتصادية وليدة المحظة، وا 

بيا منظومات أخرى في مختمؼ المجاالت ألف المنظمات ليست جزر منفصمة في محيط متباعد بؿ ىي 

في ء مف أنساؽ أكبر منيا، في حيف ما نشاىده عبارة عف أنساؽ متداخمة تتكوف مف أنساؽ فرعية وىي جز 

، يشير إلى ظيور نظاـ سيشكؿ مبلمح عيد جديد ستظير فيو قوى جديدة، روسيا وتركيا المنظمة االقتصادية

ير و  ا الجنوبية، تأخذ مف مبلمح بيروقراطية الرأسمالية، اف في الشرؽ، والبرازيؿ في أمريكالصيف واليند وا 

 تتفؽ معيا. تبأيدولوجياوتحمميا 

 العالقة بين المناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية. -ب

ىناؾ مف يرى أف مفيوـ الثقافة التنظيمية يقترب إلى حد كبير مف المناخ التنظيمي، فقد عرؼ بعض 

أنيا المعتقدات والقيـ واألعراؼ السائدة في المنظمة، وكيفية تعرؼ األفراد الباحثيف الثقافة التنظيمية عمى 

عاممتيـ لبعضيـ البعض والعبلقات المتبادلة بينيـ والسموؾ والممارسات التي يتصرؼ بيا ىؤالء األفراد وم

منظومة القيـ األساسية التي تتبناىا المنظمة بأنيا الثقافة التنظيمية ، وعرؼ آخروف (ٚ٘ٔ،ٕٚٓٓعبوي، )

 ،ٕٗٓٓ، عيديتـ بيا إنجاز المياـ )والفمسفة التي تحكـ سياستيا اتجاه الموظفيف والعمبلء والطريقة التي 

(، ونتيجة ليذا يكوف لممنظمة لغة تتكوف مف المفاىيـ والمصطمحات التقنية التي يبتكرىا العامموف ٓٔٔ

واإلدارة لتوصيؼ وتعريؼ العمميات اإلجرائية والتشغيمية واإلدارية فيما بينيـ، وكذلؾ الكممات والعبارات ذات 

ال يفيميا إال العامموف في المنظمة فقط وكذلؾ االختصارات  ،(ٓٚ ،ٕٛٓٓ ،عصفور)الدالالت والتي

  .واالستعارات واألسماء المستعارة والتي ليا دالالت خاصة لدى العامميف

ويعبر مفيوـ كؿ مف الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي عف مجموعة مف الخصائص البيئية الداخمية 

النسبي أو المستقرة يفيميا العامموف ويدركونيا مما ينعكس عمى قيميـ لمعمؿ، والتي تتمتع بدرجة مف الثبات 
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ىناؾ مف يرى أف المناخ التنظيمي ال يعني  (، إال أفٕٔ ،ٕٚٓٓحمادات، واتجاىاتيـ وبالتالي سموكيـ )

 .(ٖٕٔ ،ٜٜٙٔ ،محارمة) ثقافة المنظمة، وىي ليست بديبل عنيا

 موقع المدرسة في المنظمات المعاصرة -ج

(، ىي تمؾ المؤسسة التي عيد إلييا المجتمع بمسؤولية إعداد اإلنساف ٘ ،ٕ٘ٓٓالمدرسة )الدويؾ، 

حياتو، إعدادا شامبل منظما، وبطريقة فاعمة مرنة تمكنو  تتطمبلبلضطبلع بالميمات واألدوار المتنوعة التي 

 العصرية.مف التكيؼ والتفاعؿ البناء مع المتغيرات المتسارعة في كؿ مجاالت الحياة 

ألجياؿ، إال أنيا تعرضت وبيذا تعد المدرسة بوابة التقدـ والتحضر لممجتمعات، وىي الدور الوسيط بيف ا

 حد المطالبة باإللغاء، واتياميا بممارسة القير عمى األطفاؿ، فقد نادى إيفاف ايميتشلبلنتقاد إلى 

، وتأتي دعوتو ىذه عمى ما كاف بمجتمع ببل مدارس ،(ٖٛ،ٕٚٓٓ، والعاني، وجيية ،وعطاري عيساف، )

يمارس في مؤسسات المجتمع التي تتبلعب بمقدرات األمة، وأف التعمـ يحدث خارج المدرسة أكثر مف التعميـ 

 الذي يحدث في داخميا، والتمدرس ليس شرطا مسبقا لعممية التعمـ.

صاحب نظرية ( ٖٙ-ٚٔ ،ٕٔٓٓ،وىناؾ مف يشكؾ في دور المدرسة في عممية التعمـ، مثؿ )غاردنر

الذكاءات المتعددة، مبررا ذلؾ بتمكف األطفاؿ مف عدد مف الكفاءات دوف تعمـ رسمي يذكر، وتعمـ المغة في 

سف مبكرة مثاؿ عمى ذلؾ، باإلضافة أف ما يتعممو الطبلب في مرحمة متقدمة في حياتيـ العممية يفسروف 

سة، ووصؼ المدرسة بالفشؿ في تحقيؽ أىدافيا، الظواىر بطريقة قريبة مف الطبلب في السف المبكرة في المدر 

ويدلؿ عمى ذلؾ أف التبلميذ الذيف حظوا بتدريب جيد، والذيف أظيروا كؿ إمارات النجاح كالمواظبة الدقيقة في 

مدارس جيدة والدرجات العالية في االختبارات واالمتحانات ونالوا الثناء والتكريـ لـ يظيروا عمى نحو متسؽ 
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ممواد والمفاىيـ التي درسوىا، في مواقؼ مختمفة مف الحياة، وانتقد المدرسة بشكميا البيروقراطي فيما مبلئما ل

 وأثرىا عمى المجتمع.

 عناصر المناخ التنظيمي -د

 :(ٛٔ-ٚٔ،ٕٚٓٓحمادات، لممناخ التنظيمي عناصر يمكف إجماليا في اآلتي )

 قيػػادي(،  فكممػػا كانػػت الممارسػػات اإلداريػػة السياسػػات والممارسػػات اإلداريػػة : تػػرتبط بػػالنمط اإلداري )ال

وعمػػػى احتػػػراـ وتقػػػدير االعتبػػػارات الذاتيػػػة  تالقػػػراراقائمػػػة عمػػػى التشػػػاور والمشػػػاركة فػػػي عمميػػػة صػػػنع 

والشخصػػية لمعػػامميف فيػػو، فػػإف شػػعورا بالثقػػة المتبادلػػة والصػػراحة وتحمػػؿ المسػػؤولية فػػي إنجػػاز العمػػؿ 

 يكوف غالبا مف األفراد.

 المنػاخ التنظيمػػي أقػػرب إلػػى السػػمبية  فػػإفإذا كػػاف الييكػػؿ يركػز عمػػى بعػػد المركزيػػة  : الييكػؿ التنظيمػػي

منو إلى اإليجابية، والمنظمة الصغيرة ذات قدرة في التواصؿ بيف أفرادىا وتصبح العبلقات بيف أفرادىا 

 أكثر قربا.

 تابػة والممػؿ والسػمبية إف استخداـ أساليب ذات طابع تقميدي في العمؿ يؤدي إلػى الر  : تكنولوجيا العمؿ

 ويؤدي إلى انخفاض حماسة العامميف.

 أبعاد المناخ التنظيمي -ىـ

تعددت آراء الباحثيف حوؿ األبعاد المكونة لممناخ التنظيمي والتي مف خبللو يمكف التعرؼ عمى شكؿ 

، تمؾ األبعاد (ٚٗٔ-ٖٗٔ ،ٜٜٙٔ، محارمةوطبيعة ونوع المناخ التنظيمي السائد في المنظمة، فقد أرجع )

إلى وضوح التنظيـ، وصنع القرارات، وتكامؿ وحدات وأقساـ المنظمة، وأسموب اإلدارة، وتوجيو األداء، وحيوية 
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 ،ٕٙٓٓ المنظمة، والتعويضات والمكافآت، وتنمية العنصر اإلنساني وأرجع كؿ مف ىمبف وكروفت، )أحمد،

وىو األعماؿ غير الضرورية، واأللفة، وعدـ الحرية،  (، األبعاد المكونة لممناخ التنظيمي إلى العائؽٓٙ-ٓ٘

 ،المميجيو  ،حسيفو  ،، والعزلة، واالعتبار، والدفع، كما أرجع، )الغريبالنتاجوالمسؤولية، والتركيز عمى 

المناخ التنظيمي إلى نوع السموؾ مثؿ السموؾ المدعـ، والتوجييي، المقيد/المحكـ، أبعاد (، ٗٛ-٘ٛ، ٕ٘ٓٓ

 لوؼ، والمنفصؿ.والجماعي، المأ

 أنواع المناخ التنظيمي -و

)أحمد،  لقد حاوؿ كثير مف الباحثيف تحديد نوع المناخ التنظيمي، فقد اقترح كؿ مف ىالبف وكروفت

وبيف المناخ المفتوح  وجود نوعيف مف المناخ التنظيمي ىو المناخ المفتوح والمناخ المغمؽ، ،(ٕٙ، ٕٙٓٓ

منضبط المستقؿ و ال متمثمة في المناخوالمناخ المغمؽ أطياؼ متعددة مف المناخ تتدرج مف المفتوح إلى المغمؽ، 

 بوي.األمعتاد و الو 

 متغيرات المناخ التنظيمي -ي

ا، ف المناخ بمفيومو الجغرافي مكوف مف مجموعة مف المتغيرات مثؿ الحرارة والضغط، والرطوبة، وغيرىإ

كذلؾ فالمناخ التنظيمي مكوف مف مجموعة مف المتغيرات مثؿ الرضا الوظيفي، والقيادة، وعمميات اتخاذ 

 القرار، والسياسات المتبعة وغيرىا، مع مبلحظة أف المتغيرات أكبر مف مجموعيا.

عبلقات والمناخ التنظيمي محصمة التفاعؿ بيف المكونات البشرية وغير البشرية في المنظمة، وطبيعة ال

القائمة بيف جميع مكوناتيا، وبيذا فإف ما نشاىده مف مفاىيـ إدارية مختمفة ال تعدو كونيا أحد المتغيرات 

 المكونة لممناخ.
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وقد الحظ الباحث أثناء استقصائو لمدراسات المرتبطة بالتشريعات والمناخ التنظيمي أنو ال يتـ الربط بيف 

 لتشريعات التي في األصؿ موجية لجميع تمؾ المتغيرات، بؿ نتيجة ليا.المتغيرات المختمفة المكونة لممناخ با

لقد تناوؿ العديد مف الباحثيف قضية المناخ التنظيمي مف جوانب متعددة كظواىر يمكف مبلحظتيا، 

وقياسيا بأساليب إحصائية، إال أف تعميميا يشوبو نوع مف التحديد، بسبب أف افرازات المناخ التنظيمي والتي 

دراسة ( و ٕٜٜٔ ،شياب)، كدراسة أصبل ة، تبعد الباحث عف أصؿ ظيور الظاىر مضممةكظواىر تكوف  تظير

 .(ٜٜٙٔ)جرادات، 

 :العالقة بين التشريعات والمناخ التنظيمي المبحث الثالث

تكمف العبلقة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي في أف نوع وطبيعة المناخ السائد ىو مف نتاج التشريعات 

ثير عمى التشريعات نوع المناخ التنظيمي، يسيـ في التأ إف ف العبلقة المتبادلة ال يمكف تجاىميا، حيثكما أ

بداء مقترحات التطوير في بعض جوانبيا. لتزاـاالمف حيث مدى   بيا، وا 

سف القوانيف والتشريعات التي  ،(ٓٔٔ-ٙٓٔ ،ٕٚٓٓ الصيرفي،) تتسـ عممية التنظيـ ىذه مف خبلؿ

تنظـ عمؿ المنظمات مف جانب ولتعبر عف مدى اىتماميا بالحياة اليومية لؤلفراد مف جانب آخر وتصبح ىذه 

القوانيف واجبة األداء، وال يجوز لممنظمات أف تخرج عنيا، فبالرغـ مف كونيا تمنح الحقوؽ لؤلفراد، إال أنيا 

ط عمى أداء المنظمة في العديد مف النشاطات التي يمكف أف تمارسيا، إطار ضاغ الوقت نفسو مثؿتعد في 

أداء المنظمات تأثير آخر وىو إصدار القوانيف والتشريعات والموائح التي تنظـ  فيوسوؼ تؤثر الحكومة 

العبلقة بيف مختمؼ المديريف ومرؤوسييـ فالحكومة تتدخؿ في كؿ شيء قانونيا مثؿ تحديد اإلجراءات البلزمة 

 .نشاء وتأسيس منظمة، تحديد الحكومة الموائح والقوانيف الخاصة بالعمالة والتشغيؿإل
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 غير الرسمي. دور التشريعات في ظيور التنظيم -أ

تعطي ، (ٕٔٙ،ٕٚٓٓكنعاف، )تحدد التشريعات بدرجة تصؿ إلى القولبة شكؿ المنظمة، فالتشريعات 

اتيا، فتحدد مدى الترابط بيف ىذه األجيزة، وتوضح فكرة واضحة عف أجيزة التنظيـ وخطوط السمطة ومستوي

خطوط السمطة ومستوياتيا، وحدود المسؤولية كما تحدد أىداؼ التنظيـ وحدود اختصاص قادتو ونطاؽ 

إشرافيـ وقنوات االتصاؿ الرسمية بيف وحدات التنظيـ المختمفة، وبيذا تتحدد الصفة الرسمية لمتنظيـ، ويرى 

أف التنظيمات الرسمية ىي أبنية التخاذ القرارات ألف التنظيـ يحدد  ،(ٖٖ،ٜٚٛٔالجوىري، ) ىربرت سيموف

لكؿ شخص فيو ما يجب أف يتخذه مف قرارات كما يحدد لو في نفس الوقت التأثير أو النفوذ الذي يجب أف 

 ، ىذا ما يطمؽ عميو العممية الرشيدة.ند اتخاذ تمؾ القراراتيخضع لو ع

عمى تطبيؽ الموائح بشكؿ رسمي وتحديد األدوار واالعتماد عمى السموكيات والمنظمة التي تعتمد فقط 

، (ٗ٘،ٕٙٓٓالبربرؾ، و حميد، المقررة تبعا لموصؼ الوظيفي تنتج عنيا منظمات اجتماعية غير متماسكة )

ـ وبالتالي فإف القالب الذي وضعت البيروقراطية فيو سموؾ اإلنساف ال يمكف لو االستمرار، وبيذا يظير تنظي

 آخر ىو التنظيـ غير الرسمي، يسعى لتحقيؽ أىداؼ الجماعة المنتميف لو.

كما يتعرض الفرد لمشكمة عندما يواجو مطالب متعارضة، أو عندما يتخذ قرارا معينا يسبب لو الكثير مف 

الفرد إلى التنازؿ عف مستوى أىدافو وىذا ال  ،(ٕٔ،ٕٗٓٓ، الصعيدي) التوتر والقمؽ واالنفعاؿ، وىنا يمجأ

إف التنظيـ غير الرسمي وعبلقات القوة داخؿ المؤسسات مف الممكف كما  يخمو مف التوتر السموكي لدى الفرد،

 .تمؾ التشريعات مف مضمونيا وبالتالي يصبح الوعي بيا غير ضروري نظرا لعدـ فاعميتيا غف تفر أ

حيث يتجمع األفراد مع بعضيـ بحيث  ،(٘ٗ-ٔٗ،ٕٚٓٓ، حنفي) عمؿتؤثر جماعة العمؿ عمى بيئة ال

 وبعضيايتصرفوف كجماعة ويحدث تفاعؿ فيما بينيـ ألسباب وأغراض معينة وتظير بعضيا بشكميا الرسمي 
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اآلخر جماعات غير رسمية أي ال تظير بالييكؿ التنظيمي وتسعى جماعات العمؿ إلى تحقيؽ غرضيف 

 فرد )ىـر ماسمو ( والثانية تمبية احتياجات التنظيـ.األوؿ تمبية احتياجات ال

ومف ىنا يتضح أف مف بيف حصيمة العبلقة المتبادلة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي ظيور التنظيـ 

قائـ عمى تجمعات بشرية بصورة طبيعية تظير في الممارسة العممية بعكس التنظيـ الرسمي الغير الرسمي 

صدر بو قرار مف أصحاب سمطة التنظيـ، أما التنظيـ غير يمى افتراضات معينة و الذي يتـ تصميمو بناء ع

تنظيمات تشمؿ مجموعات مف األفراد تعمؿ في مكاف واحد  ،(ٜٕٖ-ٕٖٔ،ٜٓٛٔاليواري،) الرسمي فيو

ال  وترتبط ببعضيا بمصالح مشتركة قد تتفؽ مع  أىداؼ المنظمة وقد ال تتفؽ، وىذا التنظيـ غير الرسمي

توازف وليس احتوائو في اللغاؤه بقرار كما ال يمكف تجاىمو وعمى المديريف أف يتعامموا معو لتحقيؽ يمكف إ

مناورات غالبا ما تكوف نيايتيا مخيبة لآلماؿ ونتيجة تكويف مقاومة مضادة لمسمطة الرسمية، وتظير 

 مجموعات غير رسمية جديدة، قد تقؼ في طريؽ البقاء أو التقدـ بطرؽ عديدة.

 دور التشريعات التعميمية في السموك التنظيمي. -ب

ذا كانت التشريعات تعمؿ عمى تنميط السموؾ اإلنساني بحث تجعمو محددا بقوالب معدة سمفا مما يولد   وا 

نوعا مف الصراع والمواجية والسيطرة قد يأخذ شكؿ  ، (ٗٛٔ-ٓٛٔ،ٕ٘ٓٓ ،وعبدالمجيد، والبحرسميماف، )

الصمت والرغبة في االبتعاد عف الصراع أو بالمشاركة في تكويف جماعات فرعية توفر نوًعا مف التحالؼ 

أف تكتسب الجماعة  فيو يحدثفوالحماية مف الضغوط والتوتر، أو ما يطمؽ عميو التنظيـ غير الرسمي، و 

 المزماتالتقاليد التي تنمو داخؿ الجماعة مثؿ اإلشارات والتعميقات والمواقؼ و ىويتيا وبمورة مجموعة مف 

ويستخدمونيا لمتعبير عف مواقؼ  والضحكات التي تصبح مف السمات المميزة لمجماعة فيفيـ األعضاء معناىا

 معينة.
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وىو ي ما يطمؽ عميو السموؾ التنظيمي، ومف أشكاؿ تفاعؿ التشريعات بالمناخ التنظيم

االستجابات التي تصدر عف الفرد نتيجة الحتكاكو بغيره مف األفراد أو نتيجة التصالو  (،ٖٕ،ٖٕٓٓىر،ما)

ظاـ الرسمي، أو نال يشمؿ جميع نتاج عبلقات الفرد في كما يحددىا إطار، بحيث بالبيئة الخارجية مف حولو

)ىيريبييا، السموؾ التنظيمي لؤلفراد  ، وتتحدد العوامؿ المؤثرة عمىما ينتج عف عبلقتو ببقية أفراد بيئة العمؿ

والييكؿ التنظيمي  ،والقيـ والعوامؿ الشخصية الثقافيةالقتصادية واالجتماعية في العوامؿ ا (ٜٗ، ٜٕٓٓ

لممؤسسة وتصميـ نظاـ المكافآت، وىذا بدوره يؤثر عمى مستويات األداء في المنظمة في مدى امكانية الفرد 

 عمى تنمية قدراتو.

ثبلثة أبعاد تؤثر عمى السموؾ التنظيمي وىي المناخ التنظيمي والفاعمية التنظيمية، واألىداؼ كما توجد 

(، أف السموؾ التنظيمي في المنظمة )المدرسة كمنظمة(، ٕٛ-ٖٕ ،ٕٙٓٓ التنظيمية، ويرى )عبدالحميد،

 د كما يأتي:اتتأثر بتمؾ األبع

  فػػراد الموجػػوديف بالمدرسػػة ومػػا يسػػود المدرسػػة المنػػاخ التنظيمػػي )المدرسػػي(، وىػػو نػػوع العبلقػػة بػػيف األ

تصػػؿ بػػالمنتج التعميمػػي فػػي النمػػو األكػػاديمي ذا المنػػاخ ىػػدفاف، األوؿ ييػػتجاىػػات ولمػػف قػػيـ وشػػعور وا

واالجتماعي والجسمي وما يتضمنو مػف تنميػة الميػارات والمعػارؼ واالتجاىػات، واليػدؼ الثػاني يتمثػؿ 

يف وتبلميػذ ومػف يتصػؿ إداريػيف ومدرسػتمػع المدرسػي، مػف المجفي العبلقات القائمة بيف مجمػوع أفػراد 

األمور وممثمي السػمطات المشػرفة عمػى التعمػيـ، وىػذه العبلقػات فػي مجمميػا يحكميػا  ءبيؤالء مف أوليا

 الدستور.

   الفاعمية التنظيمية، ىي قدرة المنظمة )المدرسة( عمى تحقيؽ أىدافيا ويمكف قياسيا مف خبلؿ الكفاية

مػػع، تالمختمفػػة فػػي المج لمنشػػاطاتوىػػي متابعػػة مخرجػػات الخػػريجيف لمعرفػػة مػػدى مبلءمػػتيـ الخارجيػػة 
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والكفايػػة الداخميػػة، وىػػي قػػدرة )التنظػػػيـ( المدرسػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػػدافيا التػػي سػػخرت ليػػا اإلمكانيػػػات، 

 وبدورىا تنقسـ إلى كمية وكيفية.

  قيقيا، ودراسة ىذه األىداؼ تتـ مف األىداؼ التنظيمية، وىي غايات تحرؾ التنظيـ ككؿ في اتجاه تح

مكان ارض أو التعػػ يػػةخػػبلؿ التعػػرؼ عمػػى األىػػداؼ العامػػة والفرعيػػة لؤلقسػػاـ الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية، وا 

األىػػداؼ عمػػى اعتبػػار أف التنظػػيـ لػػيس دائمػػا فػػي حالػػة سػػكوف بػػؿ قػػد يكػػوف فػػي حالػػة  هيػػذباالتسػػاؽ 

ا المجتمعية، ووجود األىداؼ الرسمية وغير صراع بيف أعضائو، واألىداؼ تتأثر في وضعيا بطبيعتي

 الرسمية، واألىداؼ المعمنة والمستترة.

وتعد التشريعات ذات أثر كبير في توجيو المناخ التنظيمي، مف خبلؿ عمميا عمى تكويف الجماعات 

وسيمة  ،(٘ٔٔ-ٖٔٔ،ٕ٘ٓٓ ،، والبحروعبدالمجيدسميماف، ) المكونة لنسؽ المنظمة، حيث يعد وجود الجماعة

لتوفير الدعـ االجتماعي والنفسي لمفرد وفرصة إلكسابو الخبرات والميارات التي يحتاج إلييا ووسيمة لمتخفيؼ 

 مف الضغوطات وتعمؿ الجماعة كذلؾ عمى حؿ مشاكمو.

 أثر المجموعات عمى المناخ التنظيمي. -ج

مف األفراد الذيف يشتركوف تفاعؿ بيف اثنيف أو أكثر  االجماعة عمى أني( 289، 3113، سيمسيعرؼ )

الذي يتمقاه الفرد في  ،(ٜٗ ،ٕٚٓٓ، حنفي) التأثيرو في األىداؼ واليوية المشتركة، ويتـ التفاعؿ فيما بينيـ، 

تؤثر في إدراكو، ودوافعو وتصرفاتو و المحيط االجتماعي لمعمؿ مف مجموعات العمؿ التي يتعامؿ معيا 

فرد مف خبلؿ اتصاالتو وتفاعبلتو مع أفراد جماعات العمؿ، فيو وجيوده في العمؿ وىذا التأثير يتمقاه ال

يسعوف إليو ويبادرونو بالتفاعؿ معو، وخبلؿ ىذه  جانبويتصؿ بزمبلء لو، ويدخؿ في عبلقات معيـ، وىـ مف 



 

35

 

االتصاالت والتفاعبلت  يكتسب الفرد الخبرات، ويتمقى معمومات تشكؿ الكثير مف مفاىيمو وتؤثر عمى 

 كو.مشاعره وسمو 

إلى إشباع حاجات الفرد إلى االنتماء، وقد يدفعيـ إلى  ،(ٕٔ،ٜٜٙٔشو، ) ويؤدي وجود اآلخريف

مستويات غير عادية مف األداء فضبل عف تحقيؽ أىداؼ داخؿ الجماعة يتعذر عمى المرء تحقيقيا وىو 

 منفردا.

فضؿ ) فرديإف المنظمات الكبيرة ال تستطيع التحكـ في سموؾ العامميف فييا عمى أساس 

وأف الفرد أكثر استجابة لضغوط المجموعة وأكثر تأثيرا وانقيادا لتوجييات مجموعة  ،(ٜٗ-ٖٜ،ٕٜٛٔ،اهلل

العمؿ بالمقارنة لمتوجييات الرسمية التي تصدر مف المستويات اإلدارية المختمفة، فإذا كانت المجموعة عمى 

رة، لذلؾ فإف المجموعة غير الرسمية ىي سبلح ذو وفاؽ مع المؤسسة فإنيا تتحوؿ إلى أداة بناء في يد اإلدا

حينا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة وفي تقويضيا حينا آخر اعتمادا عمى قوة أو ضعؼ ارتباطيا  تسيـحديف 

بأىداؼ المنظمة فالمجموعة إذا كانت تضمر العداء لممنظمة فيي تغرس روح الدفاعية والتشكيؾ وعدـ الثقة 

وة ضاربة تتصيد مواطف الضعؼ وتيوؿ األخطاء وتعمؽ الخبلؼ وتشعؿ نيراف في أعضائيا وتحوليـ إلى ق

ويكثر التسيب  النتاج معدالتالفتف وتحيؿ المؤسسة إلى ميداف حرب وينعكس ذلؾ عمى اإلنتاجية فتتدىور 

 واليروب مف العمؿ.

باعا حسنا عف أثبتت الدراسات ارتفاع معدالت اإلنتاجية إذا كانت المجموعات غير الرسمية تحمؿ انط

اإلدارة والمنظمة أي إذا كانت مرتبطة بأىداؼ المنظمة، وفي دراسة أجريت في إحدى المدارس بإدارة 

حوؿ دور العبلقات اإلنسانية بالتحصيؿ  ،(ٕٗٔ ،ٜٜٜٔ)أحمد،  ))شرؼ(( التعميمية بمحافظة اإلسكندرية
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ومنيا ما  مجانيموعات تقوية منيا ما ىو الدراسي وجد أف نتيجة المدرسة ارتفعت حيث قاـ المدير بإنشاء مج

 ىو بأجر رمزي لمواجية الدروس الخصوصية.

يتمسؾ بيا معظـ أعضاء الجماعة، وعندما  ،(ٕٜٕ ،ٜٜٙٔشو، ) ينشأ نمط معياري لئلنتاج كما

ينحرؼ عامؿ في مصنع ما بدرجة كبيرة عف المعيار فقد كاف يتعرض لمسخرية وألشكاؿ أخرى متعددة مف 

ذا ما نتج الجزاء،  ذا ما نتج العامؿ كثيرا فقد كاف يشار إليو عمى أنو ممؾ السرعة أو محطـ الرقـ القياسي، وا  وا 

 قميبل أطمؽ عميو لفظ )غشاش(.

ما يقارف بيف ما يبذلو مف جية وبيف ما يحصؿ عميو مف  ،(ٜٕ ،ٕٚٓٓ، -أ-)الصيرفي إف الفرد دائما

بلئو وأجورىـ فإذا ما تساوت المعدالت بينو وبيف زمبلئو فإنو أجر، ثـ يعاود مقارنة ذلؾ بينو وبيف جيود زم

يشعر بالمساواة وعدـ الظمـ ولكف في حالة عدـ التساوي بيف المعدليف فانو يتولد لدى الفرد شعور بالتوتر 

 وعدـ االرتياح يدفعو في العديد مف الحاالت إلى ترؾ العمؿ أو أف يصبح عدواني الطباع وغير منتج.

خبلؿ مجموعة مف األدوار  يمية في توجيو المناخ التنظيمي مفح أدوار التشريعات التعمضوبيذا تت

 أىميا:

 مػػف حيػػث قنػػوات االتصػػاؿ ونػػوع العبلقػػة بػػيف ؿ التشػػريعات عمػػى رسػػـ خريطػػة المنظمػػة الرسػػمية مػػتع

 وما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ.األفراد، 

  يعية إلى ظيػور تنظػيـ آخػر غيػر رسػمي، يؤدي تركيز المنظمة عمى مفيـو الرسمية في قواعدىا التشر

، وقػادر عمػى تفريػغ تشػريعات وقػرارات النتػاجلو تأثير بالغ عمى المنظمة، حيث يمكنو تحديػد معػدالت 

 المنظمة مف محتواىا.
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  الممجػأ التػي يجػد مثػؿ إف تجمع أكثر مف اثنيف مف األفراد يبدأ معو تكوف جماعػات العمػؿ التػي تكػوف

 حقيؽ الذات ومقارنة أداءه بأداء غيره.ير ويمكنو تالفرد التقد

المؤسسات التعميمية في : واقع التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي المبحث الرابع

 .في سمطنة عمان

ات التعميمية في ؤسسمواقع التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي في ال المبحثيتناوؿ ىذا 

تحديد آليات عموـ التشريعات في عماف، ودور النظاـ األساسي لمدولة في مف حيث تطور  سمطنة عماف،

 إصدار القوانيف في السمطنة، وربط واقع المناخ التنظيمي بالتشريعات المتبعة في وزارة التربية والتعميـ.

 أواًل التشريعات التعميمية: 

 تطور التشريع في سمطنة عمان: -ٔ

التي ظيرت في عماف وتبرز الجانب التشريعي في الدولة العمانية  يعد كتاب المصنؼ مف الكتب القديمة

بكر أحمد بف عبداهلل بف موسى الكندي في القرف السادس اليجري، القرف  لفو الشيخ أبوالقديمة حيث عاش مؤ 

 الثاني عشر الميبلدي.

عمانية في سيجد انعكاسا لما ىو موجود في الساحة ال (،ٖٜٛٔ)الكندي،  إف المتتبع لكتاب المصنؼ

عصره مف حراؾ عممي واجتماعي وسياسي، مف حيث وجود انقساـ ثقافي وسياسي بيف المدرسة النزوانية 

 والمدرسة الرستاقية، باإلضافة إلى وجود حالة مف اإلرباؾ في النظاـ السياسي القائـ.
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التشريعية مع تأصيميا باألدلة والشواىد المختمفة، ولقد كرس  امتاز بتقعيد القواعدلذلؾ فإف أسموبو 

الكندي الجزء العاشر مف كتابو المصنؼ لتوضيح القواعد المشرعة بيف أطياؼ المجتمع، خصوصا اإلماـ 

الحاكـ، مالو وما عميو، والمنيج الذي يتبعو، حتى في أدؽ تفاصيؿ الحكـ، ومراسيـ مبايعة اإلماـ، واختيار 

 لمعتمد، والناطؽ الرسمي باسمو، وتوصيؼ برنامج اإلماـ في أيامو األولى.الكاتب ا

وفي العصر الحديث كاف لمنقمة النوعية التي حدثت بداية سبعينيات القرف العشريف أثرىا في السمطنة، 

فقد أحدث تولي صاحب الجبللة السمطاف قابوس مقاليد الحكـ إلى وضع األسس التشريعية التي تستند عمييا 

 الممارسات العممية.

ـ بداية ٜ٘ٚٔ/٘/ٕٛ، الصادر بتاريخ ٘ٚ/ٕٙرقـ  ،(ٖٜ،ٕ٘ٓٓالشعيبي، ) فكاف المرسوـ السمطاني

مسيرة التنظيـ اإلداري في السمطنة، وقد أدخمت فيو مجموعة مف التعديبلت الصادرة في المرسوـ السمطاني 

الصادر بالمرسوـ السمطاني رقـ  ـٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔ، ثـ جاء النظاـ األساسي لمدولة لعاـ ٙٚ/ٖٔرقـ 

كتطور بالغ األىمية في جانبو التشريعي باعتباره نظاما مدونا نظـ في إطار قانوني سمطات ٜٜٙٔ/ٔٓٔ

الدولة، ونظـ الحكـ والمبادئ العامة الموجية لسياسة الدولة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

عد المنظمة لحركة المجتمع والموجية لسياسة الدولة، والمحددة والثقافية عمى أساس المبادئ والقوا

 لبلختصاصات العامة لمسمطات والمجالس والييئات المختمفة التي تعمؿ بمقتضاىا. 

 مالمح النظام األساسي لمدولة -3

حدىلمدولة عمى سبعة أبواب  (ٕٖٔ-ٖٖٓ، ٜٜٙٔ)وزارة الشؤوف القانونية،  اشتمؿ النظاـ األساسي  وا 

في  نيف مادة، حيث تطرؽ الباب األوؿ إلى تشخيص الدولة، ونظاـ حكميا، ومنطمقات التشريع حيث جاءوثما
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أف سمطنة عماف دولة عربية إسبلمية مستقمة ذات سيادة تامة عاصمتيا مسقط، وأف دينيا  الباب األوؿ

أف الحكـ قائـ عمى العدؿ اإلسبلـ والشريعة اإلسبلمية ىي أساس التشريع، ونظاـ الحكـ المتبع في الدولة، و 

 والشورى والمساواة.

 وىيأما الباب الثاني فقد تطرؽ إلى المبادئ الموجية لسياسة الدولة المتمثمة في المبادئ السياسية، 

المحافظة عمى استقبلؿ وسيادة واستقرار الدولة، باإلضافة إلى التعاوف البناء مع جميع شعوب ودوؿ العالـ، 

قامة نظاـ إداري سميـ.واالىتماـ بترسيخ دعا  ئـ الشورى، وا 

أما المبادئ االقتصادية فقد بيف النظاـ أف االقتصاد قائـ عمى أسس العدؿ والحرية والتعاوف، وقد ركزت 

المبادئ االجتماعية عمى أف األسرة أساس المجتمع وينظـ القانوف وسائؿ حمايتيا والحفاظ عمى كيانيا 

اواة بيف المواطنيف وتعنى بالصحة العامة وسف القوانيف التي تحمي العامؿ الشرعي، وتكفؿ الدولة العدؿ والمس

 وصاحب العمؿ وتنظـ العبلقة بينيما، والوظائؼ العامة خدمة وطنية تناط بالقائميف بيا.

وقد اشتممت المبادئ الثقافية عمى أف التعميـ ركف أساسي لتقدـ المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره 

ذكاء روح البحث  وتعميمو، وييدؼ التعميـ إلى رفع المستوى الثقافي العاـ وتطويره وتنمية التفكير العممي، وا 

يجاد جيؿ قوى في بنيتو وأخبلقو، يعتز بأمتو ووطنو وتراثو  وتمبية متطمبات الخطط االقتصادية واالجتماعية وا 

حة األمية وتشجيع إنشاء المدارس ويحافظ عمى منجزاتو، كما تسعى الدولة إلى توفير التعميـ وتعمؿ عمى مكاف

والمعاىد الخاصة، وتساعد الدولة عمى رعاية التراث الوطني والحفاظ عميو، وتشجيع العموـ والفنوف واآلداب 

 والبحوث العممية وتساعد عمى نشرىا.

أكد النظاـ األساسي عمى أف السبلـ ىدؼ الدولة وسبلمة الوطف أمانة في عنؽ  فقد المبادئ األمنية أما

 كؿ مواطف، والدولة وحدىا مف ينشئ القوات المسمحة واألمف العاـ.
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عمى الحقوؽ والواجبات العامة، في حيف حفؿ  ٓٗإلى المادة ٘ٔوقد تطرؽ الباب الثالث مف المادة 

أما  مس لينشئ مجمس عماف المكوف مف مجمس الشورى ومجمس الدولة،الرابع برئيس الدولة، وجاء الباب الخا

 الباب السادس فخصص لمقضاء واختتـ النظاـ األساسي لمدولة بالباب السابع لبياف أحكاـ عامة.

 آليات إصدار التشريعات في عمان: -4

التشريع متعددة، أوال  تنتيج السمطنة التدرج في بناء المؤسسات التشريعية في الدولة، لذا فإف آلية إصدار

، وكذلؾ مجمس محددة مشاريع لقوانيفما تقترحو الوزارات المختصة مف ، (ٖٓٔ-ٜٔ،ٕ٘ٓٓالشعيبي، )

الوزراء، باإلضافة إلى مجمس عماف المكوف مف مجمس الشورى ومجمس الدولة، ويبلحظ مف خبلؿ وجود 

يستوعب أصحاب الكفاءات والمناصب والمواقع القيادية، لمحاولة منع  مسيف األوؿ ذو تمثيؿ شعبي واآلخرمج

التسرع في التشريع وذلؾ مف خبلؿ قياـ كؿ مجمس بمراجعة القوانيف التي يعدىا اآلخر، والحد مف استبداد 

 المجمس الواحد.

التي تضطمع وجدت وزارة الشؤوف القانونية ، (ُ ٕٛٓٓ-ٕٔ موقع وزارة الشؤوف القانونية، )ومع ىذا فقد 

السمطنة، والتنسيؽ في ىذا الشأف مع الوزارات  اتطوير القوانيف واألنظمة لمواكبة النيضة التي تشيدىب

 إعداد مشروعات المراسيـ السمطانية والقوانيف واتخاذ إجراءات، باإلضافة إلى والجيات الحكومية المعنية

مف الوزارات وكافة  والموائح والقرارات الوزارية المقدمةمراجعة مشروعات المراسيـ السمطانية والقوانيف و  إصدارىا

صدار الفتاوى ، و الوحدات الحكومية قبؿ إصدارىا ونشرىا في الجريدة الرسمية بداء الرأي القانوني وا  ا 

لممراسيـ السمطانية والقوانيف والقرارات والموائح الوزارية كمما تطمب  والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السمطنة

، وتعمؿ ىذه اآلليات وبما يؤدى إلى ترسيخ وتوحيد المفاىيـ القانونية وااللتزاـ بيا وتطبيؽ أحكاميا ذلؾلمر األ
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لضماف مسايرة التطورات المتبلحقة في الحياة االنسانية، وايجاد الحموؿ لؤلوضاع التي قد يفرضيا الواقع 

 العممي لمقوانيف المعموؿ بيا.

 .في سمطنة عمان يةالتعميمية لمعممالمنطمقات القانونية  -5

يكتسب التعميـ في سمطنة عماف شرعيتو القانونية كغيره مف القطاعات مف مجموعة مف المصادر، إال 

أنو ال يوجد قانوف خاص بالتعميـ، وتتمثؿ ىذه المصادر مف التوجييات والمراسيـ السامية لحضرة صاحب 

حيث يمكف متابعة توجيياتو مف خبلؿ المقاءات  - ورعاهحفظو اهلل–الجبللة السمطاف قابوس بف سعيد المعظـ 

 والخطب التي يمقييا في مختمؼ المناسبات.

ولممراسيـ السمطانية دور ميـ في التشريع لمعممية التعميمية، ومف أبرزىا المرسـو السمطاني رقـ 

والقاضي ـ، ٕٛٓٓمف مارس سنة  ٜٕىػ الموافؽ ٜٕٗٔمف ربيع األوؿ سنة  ٕٔالصادر في  ٕٛٓٓ/ٖٚ

بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعميـ واعتماد ىيكميا التنظيمي والذي جاء ليعيد النظر في اختصاصات 

ىػ الموافؽ ٚٔٗٔمف ذي الحجة سنة  ٕالصادر في  ٜٚ/ٜٔوزارة التربية والتعميـ المحددة بالمرسـو السمطاني 

إلى نتائج مؤتمر )الرؤية المستقبمية لبلقتصاد  ـ، والنظاـ األساسي لمدولة باإلضافةٜٜٚٔمف ابريؿ سنة  ٜ

 ،(ٖٗ،ٕٙٓٓوزارة التربية والتعميـ،) ( التي تـ اعتمادىا مف قبؿ الحكومة وأصبحتٕٕٓٓعماف –العماني 

 جزءا مف اإلطار القانوني الذي تعمؿ بو وزارة التربية والتعميـ.

 التعميم في سمطنة عمان فمسفة وأىداف -6

والتعميـ في أداء مياميا عمى فمسفة وأىداؼ التربية في سمطنة عماف قائمة عمى  تعتمد وزارة التربية

 (:ٕٙ،ٕٙٓٓوزارة التربية والتعميـ، المبادئ اآلتية )
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 .تنمية شخصية الفرد تنمية متكاممة جسميا وعقميا وروحيا ونفسيا واجتماعيا 

 عربيػػػة مػػػف تػػػراث وحضػػػارة الشػػػعب تعزيػػػز األصػػػالة واليويػػػة العمانيػػػة المسػػػتمدة مػػػف اإلسػػػبلـ والثقافػػػة ال

 العماني العريؽ.

  إف تحديث المجتمع العماني في عالـ يتميز باالنفجار المعرفي والتطور التكنولػوجي المتسػارع، وبتعػدد

المخترعات الحديثة في جميع مجاالت الحياة أمرا يمثؿ تحديا لمتربية يتطمب مف األفراد اكتساب تنمية 

 لتكنولوجية.الميارات في ىذه المجاالت ا

  تبني منيج التفكيػر العممػي فػي الحيػاة بتنميػة القػدرات العقميػة لؤلفػراد وتزويػدىـ بقػدرات التفكيػر العممػي

 والتفكير الناقد بيدؼ تمكينيـ في توظيؼ ذلؾ حياتيا واإلتقاف التاـ لمميارات األساسية ألكثر مف لغة.

  بية المستدامة المستمرة مدى حياة الفرد.التشجيع عمى اكتساب ميارات التعمـ الذاتي لتحقيؽ التر 

  تطوير استراتيجيات تعميمية جديدة مثؿ الػتعمـ بػالخبرة والتػي تسػاعد عمػى أف تكػوف عمميػة الػتعمـ أكثػر

 مغزى ومعنى.

  دعػػػػـ التنميػػػػة االقتصػػػػادية واإلعػػػػداد المينػػػػي: تمعػػػػب التربيػػػػة دورا ميمػػػػا فػػػػي غػػػػرس القػػػػيـ التػػػػي تكمػػػػؿ

مثػؿ تطػوير أخبلقيػات العمػؿ واسػتخداـ التقنيػات الحديثػة، وتنمػي التربيػة  الطموحات الوطنية التنموية،

 قدرات القوى العاممة عف طريؽ تدريبيا وتزويدىا بالمعارؼ والميارات.

 .غرس وتنمية الوحدة الوطنية والشعور باالنتماء واالعتزاز بالوطف ومنطقة الخميج والعالـ العربي 

 األمف واالستقرار لتحقيؽ المزيد مف  إنتشارالمواطنيف، وبالتالي  تعزيز مشاعر العزة الوطنية في نفوس

 التقدـ واالزدىار.
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 .تعزيز التحرر االجتماعي مف خبلؿ تشجيع روح التعاوف والعمؿ الجماعي لمصالح العاـ 

  حمايػػػة البيئػػػة: فيمػػػا يسػػػعى الشػػػعب العمػػػاني إلػػػى رفػػػع مسػػػتوى معيشػػػتو، يسػػػعى التعمػػػيـ عمػػػى تشػػػجيع

حمايػػػة نوعيػػػة حيػػػاتيـ مػػػف خػػػبلؿ تحقيػػػؽ التػػػوازف بػػػيف احتياجػػػات التنميػػػة مػػػف جيػػػة المػػػواطنيف عمػػػى 

 والمحافظة عمى الموارد الطبيعية.

 .تنمية ورعاية الميوؿ واالتجاىات العاطفية لدى األفراد 

 .تعزيز السمـ والتفاىـ الدولييف مف خبلؿ تعزيز قيـ التسامح والتفاىـ واالحتراـ المتبادؿ 

 االستثمار المنتج ألوقات فراغيـ. تشجيع األفراد عمى 

ة مف الديف مف أف فمسفة التعميـ في سمطنة عماف تنطمؽ مف جذور اليوية العمانية، المستمد ويمحظ

والحاضر بما يفيد المستقبؿ، كما اشتممت أىداؼ التعميـ  بيف الماضي  يارتباطاوالمغة العربية، و  اإلسبلمي

 عماني البدنية والعقمية والنفسية.عمى الجوانب المختمفة لحياة الفرد ال

، ويمتاز التعميـ في السمطنة بأنو (ٕٕٓٓ وزارة االقتصاد الوطني،ال يتسـ التعميـ في السمطنة باإللزامية )

، كما يسمح نظاما تعميميا مركزيا لضماف وجود معايير وطنية يتـ االلتزاـ بيا في مدارس جميع السمطنة

اسبة لممحاسبة، وتضطمع المدارس بمسؤولية تنفيذ سياسات الوزارة ذات الصمة تطبيؽ آليات من النظاـ المركزي

بالمناىج والكتب المدرسية ونظاـ التقويـ، وتحديد مستوى احتياجات المدرسة مف المعمميف، وتوزيع الموارد 

ىو الذي ينجح في تطبيؽ النظـ والموائح  ،(ٖٚ،ٕٙٓٓوزارة التربية والتعميـ، ) المدير الناجحويعد المالية، 

 التي تضعيا وزارة التربية والتعميـ.
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 واقع التشريعات التعميمية في سمطنة عمان. -7

في الدوؿ المعاصرة عنصرا تكوينيا في البنية  ،(ٕٜ-ٜٓ،ٜٜٓٔرضا، ) مثؿ التشريعات التعميميةت

قيا، ية في تعجيؿ عممية التقدـ االجتماعي أو تعو التربوية وأدائيا بقدر ما يترجـ عف فعؿ اإلرادة السياسي

فبموجب األصوؿ الدستورية لمقوانيف واألنظمة التربوية تتحدد مسؤوليات الدولة نحو مواطنييا الصغار والكبار، 

كما تتحدد حقوؽ ىؤالء المواطنيف والكيفية التي يمكف بيا بموغ أحسف صور التنفيذ ليذه التشريعات، كما أف 

لتقصير في تنفيذ السياسة التعميمية يصحب أمرا قضائيا يمكف الترافع بشأنو أماـ المحاكـ، لذا فإف القصور وا

التشريع التربوي لكي يكوف فاعبل ال بد أف تظير عميو إمارات المشاركة الشعبية اإليجابية ليتحوؿ بدوره إلى 

 وعقوليـ. أداة تربوية اجتماعية إلشراؾ أولياء األمور في صنع مستقبؿ أطفاليـ

(، سياسة موجو مف طرؼ واحد، ٕ ،ٕٔٓٓإال أف السياسات التعميمية في الوطف العربي )اليافعي، 

ف قبمت بشيء مف  فنظرتيا لؤلمور التربوية نظرة وحدوية مغمقة ال تقبؿ النقاش والحوار مع بقية األطراؼ، وا 

بالتربية مما يؤدي إلى تفريغ  ذلؾ فيو في نطاؽ ضيؽ، وىذا الوضع يخمؽ فجوة بيف األطراؼ المعنية

 السياسات والتشريعات مف محتواىا الحقيقي، وتسيـ في تشكيؿ المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية.

، العالقة بين العدالة التنظيمية وسلوكيات (ٜ٘-ٕٜ ،ٕٙٓٓالبربرؾ، و حميد، وقد درس كؿ مف )

جاءت نتائج الدراسة لتبيف أف متوسط بعد  ،بمصر امةالمواطنة التنظيمية لدى معلمي المدارس الثانوية الع

عدالة اإلجراءات في المرتبة األولى وذلؾ راجع إلى وجود قوانيف وقواعد معموؿ بيا، كما أف القوانيف تعطي 

نوعا مف الحرية في تصرؼ مدير المدرسة، كما أشارت الدراسة إلى تصدر عدالة التعامؿ المرتبة الثانية وذلؾ 

يفية تعامؿ مدير المدرسة مع المعمميف وألسباب ثقافية، أما بعد عدالة التوزيع فقد جاء في المرتبة راجع إلى ك
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الثالثة وذلؾ راجع إلى طبيعة العمؿ في المدرسة وضبابية توزيع المياـ والحصص واألنشطة والريادة اليومية 

 وغيرىا، وىذا ما يجعؿ المعمميف يرغبوف في االنتقاؿ إلى مدرسة أخرى.

( حوؿ الثقافة التنظيمية ومناخ اإلبداع في المؤسسات ٕٗٓٓ وىيبة، ،عيدوفي دراسة قاـ بيا كؿ مف )

التعميمية في مصر خمصا إلى أف عدـ استقرار السياسة التعميمية تعمؿ عمى خمؽ سمبيات ومشكبلت في 

 الحوار بيف قيادات التخطيط التربوي وقواعد التنفيذ. بمصر، وغيااإلبداع في مدارس 

إلى أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (ٜٜٛٔ)العريمي،  وفي سمطنة عماف توصمت دراسة

بمستوى الرضا الوظيفي باختبلؼ المناطؽ التعميمية وذلؾ في أبعاد الراحة في العمؿ والتحديات في العمؿ 

في مجاؿ العمؿ، وكفاية المصادر واإلشراؼ والسمطة والصبلحيات الممنوحة وذلؾ والترقية في العمؿ والعبلقة 

 .كؿ ىذه المناطؽ تتبع لوزارة واحدة ومستوى اإلشراؼ متساوية ألف

وجود لقانوف مكتمؿ ومستقؿ بذاتو يعالج السياسة التربوية في سمطنة عماف وينظـ  عدـعمى الرغـ مف 

إلى ضرورة بناء سياسات تربوية عمانية  (ٕٔٓٓ)اليافعي، شارت دراسة قواعد وأنظمة مينة التعميـ، حيث أ

عمييا وفيميا فيما ناتجا عف مناقشتيا  االطبلعمكتوبة، ذات أىداؼ ومبادئ تتسـ بالشفافية والوضوح، يسيؿ 

ة، مع جيات التنفيذ مف الميداف التربوي لتحقيؽ المزيد مف المكاسب التربوية، بما يخدـ العممية التعميمي

الحجري، ) ، كما أف ما تتبناه وزارة التربية والتعميـومسايرة التوجيات العالمية لممزيد مف االنفتاح والديمقراطية

حيث ال  ،كوف الوزارة والمناطؽ وحدة واحدة وذات تنظيـ موحديعمـ عمى جميع مناطؽ السمطنة ل ،(ٕٕٓٓ

 .تتفريؽ في التشريعات المعموؿ بيا وال في إعطاء االمتيازا
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قبؿ  أنو في ظؿ غياب سياسة تعميمية مدونة في األردف ،(ٖٛ ،ٕٚٓٓبني مصطفى، ) وقد حصؿ

طغت الميوؿ الشخصية عمى القوانيف واألنظمة مما أدى إلى تدني مستوى التعميـ  ـٜٛٛٔقانوف التربية عاـ 

 .بط العمـ بالتعميـ والعمؿوعدـ االعتراؼ بالتعميـ كمينة وتغيب مشاركة المواطف في القضايا التعميمية وعدـ ر 

وبيذا تتضح ضرورة صياغة قانوف خاص بالتعميـ في سمطنة عماف، ليكوف المرجعية التشريعية لعمؿ 

وزارة التربية والتعميـ، والمعيار الحقيقي لقياس مدى تحقؽ تطمعات المجتمع وأىدافو، يشترؾ في إعداده الخبراء 

ا، ويكوف ذو صبلحية موقوتة زمنيا مف أبناء المجتمع، ينظر إلى الماضي والحاضر والمستقبؿ باألىمية نفسي

جرائيا ليتسنى مراجعتو وتطويره حسب   التطورات الحاصمة في المجتمع. مقتضياتوا 

 األوضاع التعميمية في سمطنة عمان -8

أوضاع التعميـ في منطقة الخميج العربي ال تزاؿ كما وكيفا دوف مستوى الطموحات وعاجزة عف مواجية 

مجمس ) قع دوؿ المنطقة بؿ إف أوضاع التعميـ تتعرض اليـو إلى كثير مف النقدالتحديات التي يموج بيا وا

وعدـ االقتناع بنجاح األجيزة المسؤولة في مواجية تحديات  (ٕ٘-ٔ٘ ،ٕ٘ٓٓالتعاوف لدوؿ الخميج العربية، 

 كثيرة مثؿ:

  ٛ٘ىػـ فػي سػف التعمػيـ حيػث تتػراوح نسػب االسػتيعاب بػيف  لمػفلػـ يتحقػؽ االسػتيعاب الكامػؿ.ٚ %-

ٜٛ.ٕ.% 

 .استمرار الفاقد التربوي المتمثؿ في التسرب والرسوب 

  لـ يتـ التخمص مف األمية بيف الكبار، رغػـ وضػع عػدة خطػط زمنيػة لمػتخمص مػف األميػة، فػإف األميػة

 مازالت تتفشى في دوؿ المجمس.
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 .وعمى المستوى النوعي

  ة العممية والتقنية بيف دولنا والدوؿ المتقدمة تمثؿ تحديا ميما لنظـ التعميـ.فإف الفجو 

 .عدـ مواكبة حركة تطور المناىج لمتطمبات التطوير وغياب التخطيط المستمر لممناىج 

  قصور في القوة البشرية ذات الكفاءة العالمية المسيرة لبرامج التعميـ، بسبب ضػعؼ جاذبيػة واسػتقطاب

ـ لمثؿ ىذه الكفاءات وسيطرة المركزية في اإلدارة وشيوع الظواىر السمبية لضعؼ اإلعداد أنظمة التعمي

 وفقداف المعمـ لمكانتو المينية واالجتماعية.

مكتب اليونسكو اإلقميمي ) -العربية المنطقة في التعميـ أنظمة-كذلؾ فقد خمص تقرير منظمة اليونسكو 

 تحقيؽ عمى قدرتيا عمى سمبا تؤثر المشتركة التحديات مف دداع إلى، (ٕٛٓٓ ،لمتربية في الدوؿ العربية

  :التحديات تمؾ أىـ ومف المنشودة، النجاحات

 لمجميع والتعميـ األساسي التعميـ أىداؼ إلى لموصوؿ المنشودة المعدالت تحقيؽ عدـ. 

 لتنفيذ المناسبة البشرية الموارد خصوصا التربوي، التطوير لخطط البلزمة الموارد توفير عمى القدرة عدـ 

 .الخطط تمؾ

  نتػاج وتػوفير مػواد تربويػة مناسػبة )كتيبػات، وثػائؽ، أنشػطة، بحػوث عمميػة عدـ كفػاءة أسػاليب إعػداد وا 

 ودراسات( تستند إلى المخزوف القيمي والثقافي والمعرفي الذي تزخر بو المجتمعات العربية.

كآليات لتطوير التعميـ في السمطنة مف  االجراءاتوقد حددت استراتيجيات التعميـ في السمطنة بعض 

 (:ٕٗ ،ٕٓٓٓ، وزارة التربية والتعميـأىميا )

 اء نظاـ الفترتيف الصباحية والمسائية بالمدارس.غإل 
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 لمكتاب المدرسي في عاـ دراسي واحد. يتحديد العمر االفتراض 

 ات والعمـو والحاسوب إعادة ىيكمة المناىج األكاديمية بالتركيز عمى التخصصات العممية مثؿ الرياضي

 ومبادئ االقتصاد.

ويرى الباحث واقع الميداف التعميمي في السمطنة ال يعكس ىذه االستراتيجية، بالرغـ مف مرور عشر 

سنوات مف صدور التقرير حيث أف مدارس الفترتيف مازاؿ معموؿ بو، وأف العمر االفتراضي لمكتاب المدرسي، 

س سنوات، أما التوجو نحو الرياضيات والعموـ والحاسوب ومبادئ وصؿ في كثير مف األحياف أكثر مف خم

األخرى، بؿ يجب أف تتكامؿ، فيصبح الخريج في مثؿ ىذه  قتصاد، فبل يجب أف يكوف عمى حساب المواداال

 التخصصات، مواطف يعتز بيويتو، ولغتو، وينتمي لوطنو ويكف لو الوالء.

مف  ، أ(ٕٛٓٓ)وزارة االقتصاد الوطني،  ،ٕٚٓٓفي عاـ بمغت نسبة مصروفات وزارة التربية والتعميـ 

 مدرسة ويعمؿ بيا ٕ٘ٓٔ%، وىذه تعطي مصاريؼ ألكبر جية حكومية بيا ٛ.ٛإجمالي اإلنفاؽ الحكومي 

% يشكؿ المعمموف ٚ.ٜٗموظؼ بنسبة  (ٛٛٚ٘ٔٔ) موظؼ مف اجمالي موظفي الخدمة المدنية (ٔ٘٘٘ٚ)

ارة التربية والتعميـ، وتعبر نسبة اإلنفاؽ إلى ما تمثمو وزارة التربية % مف مجمؿ العامميف في وز ٖٚما نسبتو 

 ظر فييا.والتعميـ مف أىمية في المجتمع نسبة ضئيمة، يحتاج أف يعاد الن

 ثانيًا المناخ التنظيمي.

 المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية، في سمطنة عمان. 

مجموعة مف الدراسات في المؤسسات التعميمية في سمطنة عماف في بعض المجاالت المختمفة  أجريت

 والتي تعبر عف أجزاء مف مكونات المناخ التنظيمي.
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الضغوط االجتماعية المؤثرة في القرار اإلداري التربوي في دراستو حوؿ  (ٜٜٜٔ ،)الحوسنيقد أشار ف

ىو أحد الضغوط االجتماعية، وذلؾ بسبب عدـ وجود  في العمؿ أف المسؤوؿ المباشرإلى  سمطنة عماففي 

جراءات متفؽ عميي في  توصؿ ، حيث(ٜٜٛٔ)العريمي، ، وتختمؼ معو ضمف التوصيؼ الوظيفي اقواعد وا 

إلى أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بمستوى الرضا الوظيفي باختبلؼ المناطؽ التعميمية وذلؾ  دراستو

والعبلقة في مجاؿ العمؿ، وكفاية المصادر واإلشراؼ والسمطة  ،والترقية ،والتحديات ،في أبعاد الراحة

 .كؿ ىذه المناطؽ تتبع لوزارة واحدة ومستوى اإلشراؼ متساوية والصبلحيات الممنوحة وذلؾ ألف

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري ومديرات المدارس  حوؿ( ٕٔٓٓ ،)قطف دراسةوقد أوضحت 

ية في سمطنة عماف أف مواد البلئحة التنظيمية لمدارس التعميـ العاـ ال تتعرض لمصراعات التي تحصؿ الثانو 

دارة المدرسة أو بيف أعضاء ىيئة التدريس بعضيـ  أو بيف إدارة المدرسة وأولياء  ببعضبيف ىيئة التدريس وا 

 لمدرسة بفاعمية.أمور الطمبة، بالشكؿ الذي يمكف المدير مف إدارة الصراعات داخؿ نطاؽ ا

تبلؼ الشخصيات خوأف مياـ مدير المدرسة العماني يمكف أف تكوف مصدرا لمصراعات، نتيجة ال

ورغبات وثقافات وتوقعات وطموح الموظفيف والطبلب وأولياء األمور الذيف يتعامؿ معيـ مدير المدرسة أثناء 

 قيامو بيذه الميمة.

في وزارة التربية والتعميـ، إلى أف  مى القيادات الوسطىالتي أجراىا ع (ٕٕٓٓ)الحجري، وأشارت دراسة 

أف ، و يزاؿ غير مواكب لرغبات القيادات الوسطىة في سمطنة عماف ال يالمناخ التنظيمي في المؤسسة التعميم

مما سيكوف لو األثر السمبي عمى ، د صعوبة في تقبؿ سياسات الوزارةجموظفي الوزارة )القيادات الوسطى( ت

 عمى مستوى المدرسة، وبيذا يكوف المناخ التنظيمي غير مواكب لرغباتيـ.المعمميف 

 



 

51

 

 ثالثًا العالقة بين التشريعات التربوية والمناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية في سمطنة عمان.

استخدـ الباحث لتقصي العبلقة بيف التشريعات التربوية والمناخ التنظيمي أسموب تحميؿ المضموف 

لممنطمقات التشريعية، والواقع التعميمي في المؤسسات التعميمية الستخبلص محددات وموجيات  )المحتوى(

منظومة العبلقات القائمة في المؤسسة التربوية، وتأثيراتيا عمى تحويؿ فمسفة وأىداؼ التعميـ في سمطنة عماف 

 إلى واقع إجرائي.

 خطوات تنفيذ تحميل المضمون )المحتوى(

 لفمسفياإلطار المرجعي وا 

ينظر الباحث إلى أف العبلقة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي قائمة عمى أسس متكاممة وليست 

منفصمة، تتفاعؿ فيما بينيا داخؿ المنظومة التعميمية، بشكؿ يؤدي إلى تكامميا مع بقية منظومات المجتمع، 

، لتحقيؽ مبدأ عمارة األرض وتعبر عف تناسؽ في حركتيا مع حركة الكوف، والحياة والمجتمع واإلنساف

 والخبلفة، وتحقيؽ العبودية هلل تعالى.

سعاده، إنسانا لو كيانو واعتباره، لو ولؤلجياؿ التي  وبيذا فإف دور التشريعات قائـ عمى خدمة اإلنساف وا 

ف كاف مفيـو التنمية المستدامة خاضعا لمقاييس مف صنع إنساف اليوـ فيو بكؿ تأكيد غي ر تأتي مف بعده، وا 

سقاطاتو  ستؤوؿقادر عمى التنبؤ بما  إليو األمور مستقببل، وحتى لو استشرؼ المستقبؿ بمعطيات الحاضر وا 

 فإف قدرتو عمى التحكـ فييا يشوبو االحتماؿ وعدـ اليقيف.

إف ما يشاىد وما يمكف مشاىدتو مف العبلقات القائمة التي تربط بيف أعضاء المنظومة التعميمية، ليو 

ذا لـ تكات مف صنع الجية النتاج لتشريع ف  توجيات القائميف عمى ف الثقة متبادلة بيمنظمة لشؤوف التعميـ، وا 
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، سيخمؽ واقعا متناقضا، تفرغ التشريعات مف محتواىا، يبلحظ مف التنفيذ، وتوجيات القائميف عمى التشريع

التعميمية بطريقة ال تسمح  خريطة العبلقات في المنظومةضافة إلى ذلؾ ستتشكؿ ، باإلالنتاجخبلؿ معدالت 

لتحقيؽ تطمعات فمسفة وأىداؼ التربية، وستظير مفاىيـ ارتباطية مثؿ الرضا الوظيفي والروح المعنوية، 

 واالحتراؽ النفسي والوظيفي وغيرىا بيف المكونات البشرية لممنظومة التعميمية.

لبشرية، سيسيـ في تضافر الجيود إف وجود التوافؽ بيف المكونات القانونية والتشريعية، والمكونات ا

لتحقيؽ ما يصبو إليو المجتمع، مع مراعاة أف أىداؼ النخبة المشرعة قريبة مف أىداؼ الكوادر المنفذة لتمؾ 

 األىداؼ.

 معايير التحميل 

عماف،  ةنسمطيقوـ الباحث بدراسة العبلقة بيف التشريعات والمناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية في 

معيار الكفاءة الداخمية لممنظومة التعميمية، والذي يشير إلى قدرة المنظومة عمى تحقيؽ أىدافيا، مف خبلؿ 

 وىذا بدوره يكشؼ عف نوع المناخ التنظيمي السائد فييا.

كما يتفرع مف معيار الكفاءة الداخمية، مجموعة مف المعايير الفرعية، التي يرجع إليو الباحث لتقرير ما 

ات تسيـ في تضافر الجيود الرسمية وغير الرسمية في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية، أو إذا كانت التشريع

 :تسيـ في إيجاد واقع تتناقض فيو أىداؼ المؤسسة مع أىداؼ العامميف فييا، وىذه المعايير متمثمة في اآلتي

 .المرتكزات القانونية التي توجو مينة التعميـ في السمطنة 

 الكفاءة الداخمية(.بلب، ونسبة االستيعابمؤشرات نسبة نجاح الط( ، 

 الكفاءة الخارجية( الظواىر االجتماعية التي يعاني منيا المجتمع وباألخص الحوادث المرورية(. 
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  مقارنػة بػػيف فمسػفة وأىػػداؼ التعمػيـ فػػي السػمطنة بمخصصػػات المػواد الدراسػػية المتعمقػة بػػالقيـ واألخػػبلؽ

 ية، الدراسات االجتماعية.اإلسبلمية، المغة العربالتربية مثؿ 

 اجراءات التحميل 

)وزارة  اعتمد الباحث في تحميمو عمى مجموعة مف الوثائؽ الرسمية التي مف أبرزىا، المرسوـ السمطاني

مف  ٜٕىػ الموافؽ ٜٕٗٔمف ربيع األوؿ سنة  ٕٔالصادر في  ٕٛٓٓ/ٖٚرقـ  (،ٓٛٙالشؤوف القانونية، 

ـ، والقاضي بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعميـ واعتماد ىيكميا التنظيمي، ووثيقة ٕٛٓٓمارس سنة 

(، والكتاب السنوي ٕٚٓٓ(،التعميـ لمجميع في سمطنة عماف)ٖٕٓٓفمسفة وأىداؼ التربية في سمطنة عماف)

 .ٕٗٓٓ/ٕٓٔ(، قانوف الخدمة المدنية الصادر بالمرسـو السمطاني رقـ ٕٚٓٓصاءات التعميمة)لئلح

، وتتبع ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓباإلضافة إلى نتائج المدارس خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

 بعض القرارات اإلدارية التنفيذية في الميداف التربوي.

 استنتاجات التحميل 

، إلى وجود مجموعة مف ٕٚٓٓأوردىا تقرير التعميـ لمجميع في سمطنة عماف  توضح البيانات التي

 المؤشرات التي تظير تناقض بيف ما يريده المشرع وما يوجد فعبل في الميداف التربوي وذلؾ كالتالي:

  مػف ىػـ ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓعمى الرغـ مف أف التقرير يبيف ارتفاع نسبة القيد الصافي في العاـ الدراسػي ،

% مف األطفػاؿ إلػى كػونيـ مسػجميف فػي دوؿ ٖ.ٚ%، ويبرر وجود نسبة ٚ.ٕٜنوات إلى سٙفي سف 

ىػػػـ مػػػف ذوي االحتياجػػػات أخػػػرى، ومسػػػجميف فػػػي مراكػػػز الوفػػػاء االجتمػػػاعي أو فػػػي جمعيػػػات التػػػدخؿ و 

أف التقرير لـ يوضح أعداد ىػؤالء الطػبلب الموجػوديف خػارج نطػاؽ التعمػيـ فػي السػمطنة،  الخاصة، إال
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طالبػػػا ٖٓٗٓسػػػنوات بمختمػػػؼ الصػػػفوؼ، نحػػػو ٙ% مػػػف عػػػدد الطػػػبلب فػػػي السػػػف ٖ.ٚوتمثػػػؿ نسػػػبة 

 وطالبة، عدد ال يستياف بو سيشكؿ أحد نقاط الضعؼ في مسيرة التنمية في المستقبؿ.

  ٔأف نسبة التسرب )االنقطػاع عػف المدرسػة( لمصػفوؼ مػف  ٕٓٓٓيشير تقرير التعميـ لمجميع لسنة-

الفتػرة التػي لحقػت التقريػر عمػى إيجػاد طػرؽ ووسػائؿ لمحػد مػف %، وقد عممت الوزارة فػي ٜ.ٕبمغت  ٜ

الظػاىرة تمامػا وىػذا مػا يشػير إليػو تقريػر التعمػيـ لمجميػع لعػاـ ىػذه نو لػـ يػتـ القضػاء عمػى سرب إال أالت

 .%٘ٛ.ٓ كانت ٜ-ٔمف أف نسبة االنقطاع عف المدرسة في الصفوؼ  ٕٚٓٓ

  ـ إلى البيانات اآلتيػة وىػي ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓو  ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓ لدراسياتشير اإلحصاءات التربوية لمعاـ

، طالبػػا وطالبػػة إلػػى أف ٖٙٗٙٗ ـمبنيػػة عمػػى مرجعيػػة لمجموعػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر بمػػغ عػػددى

، وأف عػػػػدد الػػػػذيف نجحػػػػوا فػػػػي ٕٜٖ٘ٚعػػػدد الطمبػػػػة الػػػػذيف التحقػػػػوا بالصػػػػؼ الثػػػػاني عشػػػػر مػػػػنيـ بمػػػػغ 

% مػػف طػػبلب الصػػؼ ٘ٔنػػي أف %، وىػػذا يع٘ٛأي مػػا نسػػبتو  ٕٕٖٖ٘الحصػػوؿ عمػػى الشػػيادة بمػػغ 

%، ىػذا ٘ٔف نسبة الذيف لـ يصموا إلى الصؼ الثاني عشر يحصموا عمى الشيادة  وأالثاني عشر لـ 

 يوضح ارتفاع نسبة الفاقد التعميمي.

 إلػػى وجػػود قناعػػة بػػأف  (ٕٙٓٓ)وزارة التربيػػة والتعمػػيـ،  أشػػارت وثيقػػة برنػػامج التعمػػيـ مػػا بعػػد األساسػػي

في الصفيف الحادي عشر والثاني عشر يركز وبشكؿ عاـ عمى شػريحة كبيػرة مػف نظاـ التعميـ السابؽ 

الطمبػة الػػذيف سػػيكمموف تعمػيميـ فػػي مؤسسػػات التعمػيـ العػػالي مػػف تركيػز محػػدد عمػػى شػريحة كبيػػرة مػػف 

 الطمبة الذيف سيدخموف سوؽ العمؿ والطمبة ذوي القدرات األقؿ.
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 إلػػػى  ٕٔٓٓبػػػالتعميـ الحكػػػومي والخػػػاص مػػػف مؤشػػػر أعػػػداد الطػػػبلب الممتحقػػػيف ( ٔ) جػػػدوؿوضػػػح الي

إلى انخفاض أعداد الطبلب الممتحقيف بالتعميـ الحكومي يقابمو زيادة فػي األعػداد الممتحقػة فػي  ٕٚٓٓ

 التعميـ الخاص عمى النحو التالي:

 (ٔجدوؿ )

 ٕٚٓٓإلى  ٕٔٓٓأعداد الطبلب الممتحقيف بالتعميـ الحكومي والخاص مف 

  ٕٓٓٔ ٕٕٓٓ ٕٖٓٓ ٕٓٓٗ ٕٓٓ٘ ٕٓٓٙ ٕٓٓٚ 
 ٖٓٓٓ٘٘ ٓٓٓٗٙ٘ ٓٓٓٛٙ٘ ٖٓٓٓٚ٘ ٓٓٓٙٚ٘ ٓٓٓٛٚ٘ ٓٓٓٛٙ٘ المدارس الحكومية

 ٓٓٓٔٔ- ٓٓٓٗ- ٓٓٓ٘- ٖٓٓٓ- ٕٓٓٓ- ٓٓٓٓٔ ػػػ التغير
 ٜ٘.ٔ- ٚ.ٓ- ٚٛ.ٓ- ٕ٘.ٓ- ٖ٘.ٓ- ٙٚ.ٔ ػػػ النسبة

 ٖٓٓٓٚ ٕٖٓٓٓ ٕٓٓٓٛ ٕٓٓٓ٘ ٕٓٓٓٗ ٖٕٓٓٓ ٖٕٓٓٓ المدارس الخاصة
 ٓٓٓ٘ ٓٓٓٗ ٖٓٓٓ ٓٓٓٔ ٓٓٓٔ ٓ ػػػ التغير
 ٖٙ.٘ٔ ٜٕ.ٗٔ ٕٔ ٚٔ.ٗ ٖ٘.ٗ ٓ ػػػ النسبة

 وزارة التربيػػة والتعمػػيـ بإصػػدار وثيقػػة فمسػػفة وأىػػداؼ التربيػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف، واعتبرتيػػا الػػدليؿ  قامػػت

الموجػػو لمعمميػػة التعميميػػة فػػي السػػمطنة، واحتػػوت عمػػى المنطمقػػات والمبػػادئ واألىػػداؼ والغايػػات التػػي 

 يطمح الشعب أف تقـو المدرسة بتحقيقيا.

 رض أف تتجسػػد فػػي األجيػػاؿ الناشػػئة بعػػد انتيػػاء مراحػػؿ حػػددت الوثيقػػة مجموعػػة مػػف الغايػػات التػػي يفتػػ

تنميػػة القػػدرة عمػػى الػػتعمـ الػػذاتي واألداء العممػػي، مثػػؿ  النتػػاجيالتعمػيـ العػػاـ، والتػػي تركػػز عمػػى الجانػػب 

، وتنميػػة عػػادات االسػػتيبلؾ الرشػػيد واإلتقػػاف والنتػػاجغػػرس وتنميػػة قػػيـ وممارسػػات العمػػؿ ، و المسػػتمر

، بالمغة العربية وتنمية القدرة عمػى اسػتخدميا بإتقػاف عتزازاالتأكيد  لبيئة، وواالدخار والمحافظة عمى ا
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تنميػػػة االتجػػػاه نحػػػو احتػػػراـ الممكيػػػة العامػػػة ، و والنتػػػاجالتييئػػػة إلعػػػداد القػػػوى البشػػػرية البلزمػػػة لمعمػػػؿ و 

بضػػرورة تنميػػة الػػوعي ، و تنميػػة القػػدرة عمػػى التفاعػػؿ الػػواعي مػػع الثقافػػة الكونيػػة المعاصػػرة، و والخاصػػة

التفػاىـ والتسػامح والسػبلـ  تعزيػز، و مواكبػة التقػدـ العممػي والتكنولػوجي المتسػارع فػي مختمػؼ المجػاالت

تنميػػػة قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى اسػػػتخداـ أسػػػموب التفكيػػػر  ، والعػػػالمي والتعػػػايش السػػػممي بػػػيف األمػػػـ والشػػػعوب

ذكػػاء روح البحػػث العممػي رة لػدى الفػػرد عمػػى التفكيػػر تنميػػة القػػد، و العممػي فػػي مواقػػؼ الحيػاة المختمفػػة وا 

 .اإلبداع واالبتكارو  ،الناقد

  إف نظػػػػاـ تقػػػػويـ أداء الطالػػػػب يعتمػػػػد عمػػػػى جػػػػانبيف األوؿ التقػػػػويـ المسػػػػتمر ويشػػػػمؿ الجانػػػػب الميػػػػاري

واالختبػػػارات القصػػػيرة والجانػػػب الثػػػاني وىػػػو االختبػػػارات النيائيػػػة، والتػػػي تتمػػػايز فػػػي مػػػا بينيػػػا حسػػػب 

ى التاسع يقـو المعمموف بإعداد االختبارات عمى مستوى المدرسة، الصفوؼ، فالصفوؼ مف األوؿ وحت

أـ الصػػؼ العاشػػر والحػػادي عشػػر فػػإف مػػواد المجموعػػة الثانيػػة )ب( )المغػػة العربيػػة والمغػػة اإلنجميزيػػة 

( فاختباراتيا عمى مستوى المنطقة التعميميػة، وأمػا مػواد المجموعػة األولػى )أ(  والرياضيات ومواد العمـو

إلسػػبلمية، الدراسػػات االجتماعيػػة والميػػارات الحياتيػة( فاختباراتيػػا تعػػد عمػػى مسػػتوى المدرسػػة، )التربيػة ا

وتكوف اختبارات نياية الفصؿ في الصؼ الثاني عشر لمواد المجموعة الثانية عمى مستوى الوزارة، إال 

اد إعػػداد أف اختبػارات المجموعػػة األولػػى قػػد شػػيدت مجموعػػة مػػف التغييػر فػػي فتػػرات متقاربػػة، مثػػؿ إسػػن

ف تحػػػػوؿ عمػػػػى مسػػػػتوى المنطقػػػػة التعميميػػػػة، مػػػػع يػػػػة الفصػػػػؿ إلػػػػى المعمػػػػـ، ثػػػػـ مػػػػا لبػػػػث أاختبػػػػارات نيا

تصػػػحيحيا مػػػف قبػػػؿ المعممػػػيف فػػػي المدرسػػػة، ثػػػـ أخيػػػرا وبشػػػكؿ لػػػـ يميػػػد لػػػو تقػػػرر أف تكػػػوف اختبػػػارات 

ة الفصػػؿ المجموعػػة األولػػى )أ( تعػػد عمػػى مسػػتوى الػػوزارة وتصػػحح مركزيػػا، وىػػذا التحػػوؿ تػػـ قبيػػؿ نيايػػ

 .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
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  المديريػػة العامػػة لمتربيػػة  ،ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓقػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ نتػػائج الفصػػؿ الدراسػػي األوؿ مػػف العػػاـ الدراسػػي(

لمصفيف العاشر والحادي عشر عمى اعتبار أف المجموعة )أ( قد وضعت  (،ٜٕٓٓوالتعميـ بالمنطقة الداخمية، 

ف قبػػؿ المعممػػيف عمػػى مسػػتوى المدرسػػة، وأف المجموعػػة )ب( قػػد وضػػعت اختباراتيػػا عمػػى مسػػتوى اختباراتيػػا مػػ

 ( نتائج الطبلب حسب المجموعة وجنس الطبلب في المدرسة.ٕ) جدوؿالمنطقة التعميمية، ويوضح ال

 (ٕجدوؿ )

 ، لمصفيف العاشر والحادي عشرٜٕٓٓ-ٕٛٓٓنتائج الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 
 %ىػ %د%ج %ب %أ الجنس المجموعة الصؼ

 2.13 01.84 24.36 25.38 34.07 أنثى 0 الحادي عشر
 03.58 29.00 28.27 07.09 00.84 ذكر 0 الحادي عشر
 9.78 21.44 29.78 21 21 مختمط 0 الحادي عشر
 5.24 ٛ.06 24.66 22.09 31.40 أنثى 0 العاشر
 08.29 27.17 23.68 05.33 05.34 ذكر 0 العاشر
 4.26 20.28 26.95 29.79 06.30 مختمط 0 العاشر

 03.40 ٕ.33 28.00 04.67 9.04 أنثى 2 الحادي عشر
 37.93 ٜ.38 05.53 ٕ.5 2.36 ذكر 2 الحادي عشر
 04.23 31.96 07.79 5.69 0.42 مختمط 2الحادي عشر
 20.79 33.10 23.63 03.00 8.05 أنثى 2العاشر
 46.15 36.23 00.79 4.02 0.80 ذكر 2العاشر
 ٕٔ.ٕٓ ٚٛ.ٚٗ ٖ٘.ٕ٘ ٘ٛ.٘ ٖ٘.ٓ مختمط ٕ العاشر

  )وتبيف مػف تحميػؿ النتػائج مجموعػة مػف المبلحظػات أىميػا ارتفػاع أعػداد الطػبلب الحاصػميف عمػى معػدالت )د

ة وضػػوحا عنػػد الػػذكور، بالمقابػػؿ انخفػػاض أعػػداد ظػػو)ىػػػ( فػػي الصػػفيف العاشػػر والحػػادي عشػػر، وتػػزداد المبلح

الحاصػػميف عمػػى معػػدؿ )أ( خصوصػػا عنػػد الػػذكور، ويتسػػاءؿ الباحػػث لمػػاذا ىػػذا االنخفػػاض، عممػػا بػػأف ىنػػاؾ 
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تفاوتا بيف المجموعة )أ( والمجموعة )ب(، في المعدالت، والتي ترتفػع المعػدالت المرتفعػة وتػنخفض المعػدالت 

 (.ٕ( والرسـ البياني )ٔ، كما ىو واضح مف الرسـ البياني )لذكور واإلناثالمتدنية مع وجود فارؽ بيف ا

 (ٔرسـ بياني )

 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓنسبة مستويات الطبلب في الصفيف العاشر والحادي عشر في المجموعة )أ( 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

                          

      

                                                

      



 

58

 

 (ٕرسـ بياني )

 ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓر والحادي عشر في المجموعة )ب( نسبة مستويات الطبلب في الصفيف العاش

  فػي مػادتي  ٜٕٓٓ-ٕٚٓٓتشير نتائج اختبارات تيمس التي شاركت فييا السمطنة فػي دورتيػا األخيػرة

عالميا عمما بأف ترتيبيا العربي والخميجي جاء فػي مرتبػة العموـ والرياضيات إلى تدني ترتيب السمطنة 

 ال بأس بيا.

  وزير بموجػػب الرسػػالة الموثقػػة بػػرقـ الػػأصػػدرت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ تعميمػػا صػػادر مػػف مكتػػب معػػالي

ـ، يتضػػمف خطػػة إجرائيػػة مقترحػػة لبللتػػزاـ بطػػوؿ العػػاـ الدراسػػي، حيػػث ٕٛٓٓ/ٚ/ٖٔبتػػاريخ  ٘ٛٗٙ

بػػػررت الخطػػػة األسػػػباب التػػػي تجعػػػؿ مػػػف الميػػػداف التربػػػوي ال يتقيػػػد، بطػػػوؿ العػػػاـ الدراسػػػي، إلػػػى عػػػدة 

بلب قػرب نيايػة كػؿ مػف الفصػميف مبررات أىميا تساىؿ بعض إدارات المدارس فػي متابعػة غيػاب الطػ
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الدراسييف، وغياب بعض المعممػيف قػرب نيايػة الفصػميف الدراسػييف، وتعػدد الممتقيػات العمميػة والمناشػط 

والفعاليػات التربويػػة المنفػػذة طػواؿ العػػاـ الدراسػػي، تػػأخر وصػوؿ بعػػض الكتػػب الدراسػية فػػي بدايػػة العػػاـ 

مػػف الدارسػػة بشػػكؿ فعػػاؿ، إتبػػاع بعػػض المعممػػيف  الدراسػػي يػػؤدي إلػػى عػػدـ اسػػتغبلؿ األسػػابيع األولػػى

 بػػؿمػػف الحصػػص و وبالتػػالي نفػػورىـ يػػؤدي بػػالطبلب إلػػى الممػػؿ  ممػػا أسػػموب الشػػرح التقميػػدي لمػػدروس

 أو تسػريعيـ فػي إنيػاء المػنيج قبػؿ الفتػرة المحػددة لػو، يحاء بعض المعمميف لمطبلب بالتغيبغيابيـ، إ

األمور بالقرار الوزاري المنظـ لمعاـ الدراسي وبمواعيػد بػدء عدـ عمـ بعض المعمميف والطبلب وأولياء و 

السنة الدراسية ونيايتيا ومواعيد االمتحانات، قمة احتواء البيئة المدرسية عمى عناصر مشوقة لمطبلب 

 ومرافؽ ترفييية، واقترحت الخطة مجموعة مف إجراءات العبلج والجيات المسؤولة عف تنفيذىا.

 مػػف  (،ٕٛٓٓ)وزارة االقتصػػاد الػػوطني، ٕٚٓٓرة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي عػػاـ بمغػػت نسػػبة مصػػروفات وزا

مدرسػػة  ٕ٘ٓٔ%، وىػػذه تغطػػي مصػػاريؼ ألكبػػر جيػػة حكوميػػة بيػػا ٛ.ٛإجمػػالي اإلنفػػاؽ الحكػػومي 

% ٚ.ٜٗموظػػؼ بنسػػبة  ٛٛٚ٘ٔٔموظػػؼ مػػف إجمػػالي مػػوظفي الخدمػػة المدنيػػة ٔ٘٘ٚ٘ويعمػػؿ بيػػا

مميف فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ، وتعبػػر نسػػبة اإلنفػػاؽ % مػػف مجمػػؿ العػػاٖٚيشػػكؿ المعممػػوف مػػا نسػػبتو 

 إلى ما تمثمو وزارة التربية والتعميـ مف أىمية في المجتمع بنسبة ضئيمة، يحتاج أف يعاد النظر فييا.

  تتعػػػػالى األصػػػػوات مػػػػف مختمػػػػؼ الجيػػػػات فػػػػي السػػػػمطنة لمتصػػػػدي لظػػػػاىرة الحػػػػوادث المروريػػػػة، إال أف

سػػائر البشػػرية والماديػػة سػػنويا، األمػػر الػػذي يثيػػر التسػػاؤؿ حػػوؿ دور اإلحصػػائيات تشػػير إلػػى تزايػػد الخ

، إلػػى ٕٛٓٓعػػدد الوفيػػات عػػاـ ، (ٜٕٓٓ)شػػرطة عمػػاف السػػمطانية، المؤسسػػات التعميميػػة، فقػػد ارتفػػع 

حالػػػة، ومػػػا يزيػػػد األمػػػر خطػػػورة أف نسػػػبة المتػػػوفيف مػػػف الحػػػوادث فػػػي الفئػػػات  ٖ٘ٔوفػػػاة بزيػػػادة  ٜٔ٘

طفػػاؿ فػػي سػػف المدرسػػة، وترتفػػع % والػػذيف يشػػكموف غالبيػػة األٛٔسػػنة  ٕٓالعمريػػة أقػػؿ مػػف سػػنة إلػػى 
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نيػوا لمتػو التعمػيـ العػاـ والتعمػيـ العػالي، ممػا % ، والػذيف أٖٗسػنة إلػى  ٖٓ-ٕٔلمفئػة العمريػة   النسبة

 يشكؿ خطرا عمى الموارد البشرية لمسمطنة.

 يا الوظػػػائؼ التابعػػػة لػػػوزارة إف الصػػػبغة القانونيػػػة التػػػي تحػػػدد مبلمػػػح الوظيفػػػة فػػػي السػػػمطنة ومػػػف ضػػػمن

، وال ٕٗٓٓ/ٕٓٔالتربية والتعميـ تتحد بموجب قانوف الخدمة المدنية الصادر بالمرسـو السػمطاني رقػـ 

توجػد خصوصػية لمينػػة التعمػيـ فػػي القػانوف سػوى فػػي مػادتيف األولػػى فػي الفصػؿ الخػػامس حػوؿ تقريػػر  

خػبلؿ النصػؼ  الػوظيفير تقػويـ األداء ( يكػوف وضػع تقػاريٕٕ)تقويـ األداء الػوظيفي فػي نػص المػادة 

 فػياألوؿ مف شير أكتوبر عمى أف يتـ اعتمادىا خبلؿ شػير ديسػمبر مػف كػؿ عػاـ باسػتثناء العػامميف 

حػػػوؿ الفصػػؿ العاشػػػر ، والثانيػػػة فػػػي المؤسسػػات التعميميػػػة فتقػػدـ التقػػػارير وفػػػؽ مػػا يقػػػرره رئػػػيس الوحػػدة

تكػوف مواعيػد اإلجػازة االعتياديػة ألعضػاء  أف عمى (ٔٚالمادة )حيث نصت  واإلجازاتمواعيد العمؿ 

 .ىيئات التدريس والتدريب والوظائؼ المرتبطة بيا طبقا لما تقرره البلئحة

مف خبلؿ المؤشرات السابقة إلى وجود تناقض بيف ما تخطط لو الجيات المسؤولة عف التعميـ  وتبلحظ

 در رسمي بجانب التنظيـ الرسمي، وتتحدوبيف ما ىو واقع فعمي، ويرجع الباحث ذلؾ إلى وجود تنظيـ غي

 مبلمح التنظيـ غير الرسمي في مجموعة مف األمور ىي:

  إف غياب قانوف يختص بمينة التعمػيـ يػنظـ العمػؿ فػي المؤسسػات التعميميػة فػي السػمطنة، أوجػد فراغػا

 د، وتتحػػػدعيف لمعمميػػػة التعميميػػػة والمنفػػػذيف ليػػػافػػي التواصػػػؿ الفكػػػري وتباعػػػدا فػػػي األىػػػداؼ بػػيف المشػػػرّ 

مبلمػػػح ذلػػػػؾ التباعػػػػد فػػػػي غيػػػػاب عمميػػػػة االسػػػتقرار وسػػػػرعة التغييػػػػر لمخطػػػػط واإلجػػػػراءات، ممػػػػا يربػػػػؾ 

ضد التغييػر ويشػككوف فػي  يكونوفالمنفذوف، ويجعميـ غير قادريف عمى استيعاب ما يحدث، وبالتالي 
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يػػات المسػػؤولة الخطػػط المػػراد تنفيػػذىا، وقػػد الحػػظ الباحػػث مػػف خػػبلؿ تعاممػػو مػػع الميػػداف واتصػػالو بالج

 عف متابعة تنفيذ الخطط، أف الثقة بيف الطرفيف يشوبيا نوعا مف الشؾ.

  والتػي كمػا الحظيػا الباحػث مػف خػبلؿ تحميػؿ النتػاجإف التنظيـ غير الرسػمي ىػو مػف يحػدد معػدالت ،

، منخفضة وترتفع نسبة الطبلب الحاصميف ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓنتائج الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 

ديرات )د( و)ىػ(، وىناؾ تفاوت بيف المجموعة )أ( والمجموعة )ب(، في تمػؾ المعػدالت، حيػث عمى تق

تنخفض في المجموعة )ب(، كوف اختباراتيا عمى مسػتوى المنطقػة التعميميػة، وىنػاؾ تفػاوت آخػر بػيف 

حػث إلػى تقبػؿ امدارس الذكور ومدارس اإلناث، حيث تنخفض المعدالت في مدارس اإلناث، يعزوه الب

اإلنػػاث تعميمػػات السػػمطة بشػػكؿ أكبػػر، وقػػوة التنظػػيـ غيػػر الرسػػمي فػػي مػػدارس الػػذكور، وفاعميتػػو فػػي 

فػػرض معػػدالت أداء معينػػة، باإلضػػافة إلػػى انخفػػاض الرضػػا الػػوظيفي لػػدى المعممػػيف كمػػا أكدتػػو دراسػػة 

 (.ٕٛٓٓ)الينائي،

الباحث ضرورة أف تتضافر جيود التنظيـ الرسمي وغير الرسمي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المجتمع  ويرى

الحالية، بيف ما يراد وما  تالتي يسعى إلييا مف خبلؿ التربية، ويتوجب ذلؾ وجود تشريعات تراعي المتناقضا

 ىو كائف فعبل.
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 الدراسات السابقة:

التشريعات  التعميمية والمناخ التنظيمي، بشكؿ منفصؿ، تناولت مجموعة مف الدراسات المرتبطة موضوع 

 وىذا استعراض ليا:

( إلى تحديد درجة الرضا الوظيفي لدى معممي المدارس الثانوية في ٕٜٜٔ، شيابدراسة )ىدفت  -ٔ

 زمبلء العمؿ.و الفرص المتاحة لمترقية، و المرتب، و وادي األردف مف خبلؿ أربعة أبعاد ىي العمؿ نفسو، 

 ٚ٘ٗعينة الدراسة مف معممي ومعممات المدارس الثانوية في وادي األردف حيث بمغ عددىـ وتشكمت 

 معمما ومعممة.

استبانة وصؼ المناخ التنظيمي الذي أعده ىالبيف باستعانت الباحثة ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 

ة، الحفز، التركيز عمى فقرة موزعة عمى ثمانية مجاالت ىي االنزواء، االعتباري ٗٙوكروفت، وتتكوف مف 

 الود.و الروح المعنوية، و اإلعاقة، و االنفكاؾ، و  النتاجية

كما استعانت الباحثة بمقياس دليؿ وصؼ المينة والذي أعده كؿ مف سميث وكنداؿ وىاليف، ويشتمؿ 

مبلء ز و ، المتاحةفرص الترقية و الراتب، و فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد ىي ممارسة المينة الحالية،  ٗ٘عمى 

 العمؿ.

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :

  أشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود أثػػر لمتغيػػر المنػػاخ التنظيمػػي عمػػى درجػػة الرضػػا عػػف بعػػد المرتػػب وممارسػػة

داللػة إحصػائية ليػذا المتغيػر عمػى درجػة  االمينة الحالية، والرضا العاـ، في حيف لػـ يكػف ىنػاؾ أثػر ذ

 الرضا عف بعد الترقية.
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  وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف المعممػػيف والمعممػػات مػػف ذوي المنػػاخ التنظيمػػي المفتػػوح، قػػد أبػػدوا درجػػة

أعمى مف الرضا الػوظيفي العػاـ والرضػا عػف المينػة ممػا أبػداه المعممػوف والمعممػات الخاضػعوف لمنػاخ 

نظيمػػي مغمػػؽ، تنظيمػػي مغمػػؽ، إال أف النتػػائج أشػػارت إلػػى أف المعممػػيف والمعممػػات الخاضػػعيف لمنػػاخ ت

 أبدوا رضا أعمى في بعد فرص الترقية مف الخاضعيف إلى المناخ التنظيمي المفتوح.

( إلى التعرؼ عمى التشريعات التربوية التي صدرت ٜٜٗٔىدفت الدراسة التي أجرتيا )الفرحاف،كما  -ٕ

نوعا، عمى عناصر ، وتقييـ تأثير ىذه التشريعات عمى عممية التعميـ كما و ٖٜٜٔ-ٕٜٔٔفي األردف مف سنة 

 ة التعميمية.ئوالبيلمعمـ والمتعمـ، والمناىج، العممية التربوية، ا

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التاريخي، بحيث تـ دراسة المعمومات اإلحصائية 

الصمة، ودراسة  عمى الدستور والقوانيف ذات واالطبلعوالتقارير الرسمية الصادرة مف وزارة التربية والتعميـ، 

 .ية التربوية، مع نقدىا إيجابيا وسمبياممت والتغييرات التي أدخمت عمى العتأثيراتيا عمى التطورا

 :وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا

  جعمػػت مػػف التعمػػيـ ٜٖٜٔ-ٕٜٔٔغيػػاب التشػػريعات البلزمػػة لتطػػوير التعمػػيـ فػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف ،

 الممارسة.قائـ عمى االقتباس و 

  ة، حيػث تػـ وضػع الفمسػفة يػ، إلػى تطػور العمميػة التعميمٖٜٙٔأدى صدور قانوف التربيػة والتعمػيـ سػنة

 . التربوية، وتطوير الييكؿ التنظيمي لوزارة التربية والتعميـ

( دراسة حوؿ مدى تنفيذ السياسات التربوية وانعكاس ذلؾ عمى الرضا ٜٜٙٔ،العمري)وقد أجرى  -ٖ

ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف مدى تنفيذ  ، في األردف امميف في وزارة التربية والتعميـالعالوظيفي لدى 
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في وزارة التربية التعميـ في خمسة مجاالت ىي طبيعة  العامميفدرجة الرضا الوظيفي لدى و السياسات التربوية 

 .الترقية والمسؤوؿ وعبلقات الزمبلء صالعمؿ الحالي والراتب وفر 

حقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث استبانتيف، األولى لقياس درجة تنفيذ السياسات التربوية ومف أجؿ ت

لقياس درجة الرضا الوظيفي لدى العامميف في  األخرىفقرة، واالستبانة  ٖٓفي الميداف التربوي وتكونت مف 

 فقرة. ٖٓوزارة التربية التعميـ تكونت مف 

امميف في المديرية العامة لمتربية والتعميـ في محافظة إربد مف الع ٕٕٛالدراسة مف  ةوتكونت عين

وتوصمت الدراسة إلى أف درجة تنفيذ السياسات التربوية متوسطة، وقد أظيرت الدراسة وجود أثر ، باألردف

لممركز الوظيفي عمى تصورات العامميف لمدى تنفيذ السياسات التربوية، إال أنيا لـ تظير أثرا لكؿ مف المؤىؿ 

 ممي والخبرة والجنس عمى تمؾ التصورات.الع

كما تبيف وجود خمبل كبيرا في تمؾ السياسات حيث تقدـ العامموف بعدد مف االقتراحات لتفعيؿ السياسات 

التربوية في الميداف، وأظيرت النتائج كذلؾ أف درجة الرضا الوظيفي لدى العامميف كانت متوسطة وظير 

والمسؤوؿ وعبلقات الزمبلء فقد  ؿممجاالت طبيعة الع فيوفرص الترقية، أما  الراتببشكؿ واضح في مجالي 

فوؽ الوسط بقميؿ، وخمصت الدراسة إلى وجود عبلقة قوية بيف مدى تنفيذ  الوظيفيكانت درجة الرضا 

 .السياسة التربوية وبيف درجة الرضا الوظيفي لدى العامميف

تربوية كانت متوسطة راجع إلى عدـ وجود توعية مف قبؿ رجع الباحث إلى كوف درجة تنفيذ السياسة الأو 

راسمي السياسة التربوية لمنفذييا، إضافة إلى التغيرات المتعاقبة في التنظيمات اإلدارية، والتي تؤدي إلى 

 إرباؾ عممية تنفيذ السياسة التربوية.
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في تحسيف المناخ ( إلى معرفة دور مدير المدرسة الثانوية ٜٜٙٔىدفت دراسة )جرادات، كما  -ٗ

المشرفيف التربوييف والمعمميف مع بياف ما إذا  نظر التنظيمي في المدارس الثانوية لمحافظة إربد مف وجية

كانت تصورات المشرفيف والمعمميف تختمؼ باختبلؼ المركز الوظيفي )مشرؼ، معمـ( والجنس والخبرة )خمس 

 سنوات فما دوف، أكثر مف خمس سنوات(.

معمما ومعممة، وقد استخدـ الباحث استبانة قاـ  ٖٔٗمشرفا ومشرفة، و ٖٗٔراسة مف تكونت عينة الد

فقرة، موزعة عمى سبع مجاالت ىي، شؤوف العمؿ اإلداري وسياساتو، والعبلقات  ٕٚطورييا واشتممت عمى تب

المحمي،  اإليجابية داخؿ التنظيـ المدرسي، وشؤوف الطمبة وحاجاتيـ التربوية، وعبلقة المدرسة بالمجتمع

 وعبلقة المدير مع المسؤوليف، والبناء المدرسي وتجييزاتو.

وتوصمت الدراسة إلى أف أكثر الممارسات لدور المدير في تحسيف المناخ التنظيمي مف وجية نظر 

اإلداري وسياستو ثـ البناء  العمؿالمشرفيف ىي عمى الترتيب التالي، عبلقة المدير مع المسؤوليف ثـ شؤوف 

وتجييزاتو ثـ العبلقات اإليجابية داخؿ التنظيـ المدرسي يميو شؤوف الطمبة وحاجاتيـ التربوية، ثـ المدرسي 

 عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي، وأخيرا شؤوف المعمميف ونموىـ الميني.

أما نتائج الدراسة في دور المدير في تحسيف المناخ التنظيمي مف وجية نظر المعمميف فتمثمت في البناء 

مدرسي وتجييزاتو، ثـ عبلقة المدير مع المسؤوليف ثـ شؤوف العمؿ اإلداري، وسياستو يميو شؤوف الطمبة ال

وحاجاتيـ التربوية ثـ عبلقة المدرسة بالمجتمع المحمي ثـ العبلقات اإليجابية داخؿ التنظيـ المدرسي وأخيرا 

 شؤوف المعمميف ونموىـ الميني.

إلى  ـٜٓٚٔوالتعػميـ مف عاـ  التربية العمانية في مجاؿ التجربة ( بدراسة ٜٜٜٔ، غػواصكما قاـ ) -٘

 ـ، وىدؼ مف ذلؾ إلى:ٜٜٓٔ
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 وكػػػذلؾ  ،تػػػوفير البيانػػػات والمعمومػػػات التػػػي تتػػػيح لممخطػػػط التربػػػوي مسػػػتقببًل تحديػػػد احتياجػػػات التعمػػػيـ

ف العمالػة تشخيص واقع المؤسسات التعميمية وبيػاف مػدى تمبيػة ىػذا الواقػع لحاجػات البيئػات المحميػة مػ

 واإلدارييف.والفنييف 

  إعطػػػػاء السػػػػمطات التعميميػػػػة البيانػػػػات البلزمػػػػة مجمعػػػػة التخػػػػاذ قػػػػرارات لمواجيػػػػة المشػػػػكبلت التعميميػػػػة

 المختمفة.

 التعميميػػة خػػبلؿ السػػنوات السػػابقة ومعرفػػة إيجابيػػات ىػػذه المرحمػػة وسػػمبياتيا، والعمػػؿ  دراسػػة األوضػػاع

حيح مواطف القصػور مػف خػبلؿ الدراسػة والفحػص والتحميػؿ عبلج وتص عمى زيادة ىذه االيجابيات مع

 .لمعمؿ كأسموبالميداني حتى يمكف انتياج السبيؿ العممي 

 والبحث العممي لسد حاجات لمتنمية الشاممةموجية  في السمطنةفمسفة الحكـ وتوصمت الدراسة إلى أف 

 .ف التعميـ وسيمة االستثمار البشريأو  ،المجتمع العماني

دراسة حوؿ تطور السياسات التربوية في التعميـ العاـ في سمطنة عماف ما  (ٕٔٓٓ)اليافعي، وأجرى  -ٙ

، التي ىدفت إلى معرفة مدى تطور السياسات التربوية في التعميـ العاـ في سمطنة عماف ٕٔٓٓ-ٜٓٚٔبيف 

 ، مف خبلؿ تحقيؽ األىداؼ التالية:ٕٔٓٓ-ٜٓٚٔفي الفترة ما بيف 

 ثمػا وردت نصوصػيا فػي الوثػائؽ الرسػمية كػالقوانيف والمراسػيـ والتوجييػات يح رصد السياسػات التربويػة

السػػامية والقػػرارات والتعميمػػات والخطػػط الخمسػػية والنشػػرات والتعػػاميـ واسػػتخبلص السياسػػات المتضػػمنة 

 مف اإلجراءات التي اتخذت في الواقع.

 دراسة تطور السياسات أو تغيرىا مف فترة إلى أخرى أو ثباتيا. 
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 مسياسات التربوية.لؾ اإليجابيات والسمبيات إدرا 

 .التوصؿ لمدالالت المستقبمية لمتربية وسياساتيا في سمطنة عماف 

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

  ركزت السياسات التعميمية في فترة الدراسة عمى التوسع في نشر التعميـ والتركيز عمػى الكػـ دوف النػوع

 والكيؼ.

  السياسات التربويػة فػي سػمطنة عمػاف بالعوامػؿ االقتصػادية والسياسػية واالجتماعيػة والبيئيػة خػبلؿ تأثر

 فترة الدراسة.

  السياسات التربوية في سػمطنة عمػاف ىػي سياسػات موجيػة مػف الدولػة متمثمػة فػي وزارة التربيػة والتعمػيـ

 ومجمس التربية.

تقمت إليو انخبرات وافدة التعميـ في السمطنة عمييا نظاـ  وأوضحت الدراسة أف الخبرات التي اعتمد

الروتيف مثؿ إيجابيات كثيرة إال أنيا انتقمت إليو جممة مف أمراض التربية التي طالما صعب شفاؤىا وعبلجيا، 

 والجمود وقمة االبتكار والبيروقراطية.

سمطاف ( دراسة حوؿ مدى تطبيؽ األسس التعميمية في خطابات الٕٕٓٓكما أجرى )الميري،  -ٚ

 .ٕٔٓٓوحتى  ٜٓٚٔقابوس منذ عاـ 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ األسس التعميمية المستنبطة مف خطابات السمطاف قابوس منذ 

، باإلضافة إلى معرفة مدى تطبيقيا مف وجية نظر كؿ مف مديري العمـو ٕٔٓٓوحتى عاـ  ٜٓٚٔعاـ 

دارات التربية والموجييف الترب وييف ومديري المدارس الثانوية والمعمميف وطبلب الثالث الثانوي ومديري الدوائر وا 



 

68

 

في الواقع التربوي، ودراسة األسس التعميمية في الخطاب السمطاني وتوظيفيا في النظاـ التعميمي مف أجؿ 

 االرتقاء بو في مواجية تحديات المستقبؿ.

صفي والتحميؿ اإلحصائي، كما ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التحميمي الو 

فقرة موزعة عمى ثبلث  ٛٗلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أداة متمثمة في استبانة تكونت مف  واستخدـ الباحث في

مجاالت ىي فمسفة التعميـ، وتصميـ مناىج التعميـ العاـ، وطرؽ وأساليب التقويـ، وتكونت عينة الدراسة مف 

 فردا. ٖٙ٘ٔ

 مف النتائج أىميا:وتوصمت الدراسة إلى مجموعة 

  تأكيد خطابات السمطاف قابوس عمى األسس التعميمية بشكؿ رئيسي، حيث جاءت الخطابات منسػجمة

 مع مراحؿ التطور التعميمي الذي خطتو السمطنة.

 فيما يخص تطبيؽ األسس التعميمية في خطابات السمطاف قابوس، فقد جاءت عمى النحو التالي:

   دارات التربيػػة، وذلػػؾ ألف ىػػؤالء عمػػى  مػػديريالعمػػـو  مػػديريمرتفعػػة بشػػكؿ كبيػػر جػػدا عنػػد الػػدوائر وا 

ة لمسياسػػات التعميميػػة والػػدور الواقػػع عميػػو فػػي تنفيػػذ يػػصػػمة وثيقػػة باألسػػس التعميميػػة المنظمػػة والموج

 األطر التعميمية.

 يػػة المػػدارس والمػػوجييف التربػػوييف، وذلػػؾ لػػدورىـ فػػي المؤسسػػة التربو  ديريمرتفعػػة بشػػكؿ كبيػػر عنػػد مػػ

 ودورىـ في العممية التعميمية.

  مرتفعػػة بشػػكؿ كبيػػر عنػػد المعممػػيف، وذلػػؾ لشػػعورىـ بالػػدور الكبيػػر الػػذي يقػػع عمػػى عػػاتقيـ فػػي تنػػوير

 المجتمع العماني.
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 .مرتفعة بشكؿ كبير عند طبلب الثالث الثانوي، وذلؾ لوعييـ بأىمية التعميـ 

تباطو بخصائص الشخصية والعوامؿ إلى قياس الوالء وار  ،(ٕٕٓٓوىدفت دراسة )البحري،  -ٛ

 التنظيمية، وقد توصمت الدراسة إلى:

 .أف المناخ التنظيمي ال يزاؿ غير مواكب لرغبات القيادات الوسطى 

 .أظيرت الدراسة إلى أف موظفي الوزارة )القيادات الوسطى( تجد صعوبة في تقبؿ سياسات الوزارة 

 لتنظيمي.ال توجد عبلقة بيف المستوى التعميمي والوالء ا 

  وفػػػي مػػػا يخػػػص مكػػػاف العمػػػؿ، ال توجػػػد عبلقػػػة دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف مكػػػاف العمػػػؿ )الػػػوزارة والمنػػػاطؽ

 ،التعميميػػة( والػػوالء التنظيمػػي ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى كػػوف الػػوزارة والمنػػاطؽ وحػػدة واحػػدة وذات تنظػػيـ موحػػد

 .حيث ال تفريؽ في التشريعات المعموؿ بيا وال في إعطاء االمتيازات

 ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف أبعػػاد الػػوالء العػػاطفي واألخبلقػػي والمسػػتمر وبعضػػيا  توجػػد عبلقػػة

 البعض ، بحيث أف كؿ واحد منيما يؤثر ويتأثر باآلخر.

(، دراسة حوؿ التشريعات التربوية في سمطنة عماف وأثرىا في تطوير ٕٕٓٓوأجرى )الحجري،  -ٜ

 :، ىدفت إلىٕٓٓٓإلى سنة  ٜٓٚٔالتعميـ مف سنة 

  ـ  ٜٓٚٔالتعرؼ عمى القوانيف واألنظمة والتعميمات التربوية التي صدرت فػي سػمطنة عمػاف منػذ عػاـ

 ـ.ٕٓٓٓ  وحتى عاـ

  مقارنة مضاميف القوانيف واألنظمة والتعميمات التربوية خبلؿ الخطط الخمسية السػابقة وبيػاف أثرىػا فػي

 العممية التربوية.
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  القػػوانيف والتشػػريعات التربويػػة والعوامػػؿ التػػي أثػػرت فػػي التعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ التػػي أدت لوضػػع بعػػض

 صياغتيا.

 تقييـ تأثير تطور األنظمة عمى تطوير العممية التعميميػة كمػا ونوعػا عمػى العناصػر األساسػية األربعػة: 

 المعمـ، المتعمـ، المنياج التعميمي، البنية التعميمية.

لتاريخي الوصفي التحميمي في معالجة الوثائؽ ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المدخؿ ا

 والقوانيف والتشريعات الصادرة في فترة الدراسة.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 سابقا.مرور المناىج والكتب الدراسية بعدد كبير مف التطورات منذ إنشاء وزارة المعارؼ ، 

 دمة ومنيػا إنشػاء معاىػد لممعممػيف ثػـ كميػات التربيػة ومعيػد تطور برامج إعداد المعمـ وتدريبو أثناء الخ

 التأىيؿ التربوي، وكمية التربية بجامعة السمطاف قابوس.

(، عبلقة المناخ التنظيمي بأسموب إدارة الصراع، في المؤسسات ٖٕٓٓ، المومنيوقد درس ) -ٓٔ

لسائد في المدارس الثانوية األردنية إلى التعرؼ عمى وصؼ طبيعة المناخ التنظيمي ا دراستو ىدفتو التربوية، 

كمنظومة اجتماعية مفتوحة وانعكاس ذلؾ عمى فاعميتيا، وتحميؿ العبلقة بيف المناخ التنظيمي وأسموب إدارة 

 الصراع لدى عينة الدراسة.

 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة صمـ الباحث أربع استبانات:
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 ي السػائد فػػي المػدارس الثانويػػة األردنيػة وتكونػػت تبانة مػدير المدرسػػة الثانويػة لقيػػاس المنػاخ التنظيمػػسػا

مف ثبلثة مجاالت تضمف كؿ مجاؿ مجموعة مف الفقرات رتبت البدائؿ فييا حسب أفضػميتيا، المجػاؿ 

 القيادي، ومجاؿ االتصاؿ، ومجاؿ التوجيو.

 وفػػؽ  اسػػتبانة المعمػػـ لقيػػاس المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد فػػي المػػدارس الثانويػػة األردنيػػة العامػػة، وصػػممت

أسػػموب ليكػػرت الخماسػػي، وتتضػػمف عػػدة مجػػاالت ىػػي، عبلقػػة المػػدير بػػالمعمميف، وشػػؤوف المعممػػيف 

 ونموىـ الميني، والدافعية، والعمؿ واإلنتاج.

 .استبانة مدير المدرسة الثانية لقياس أساليب إدارة الصراع في المدارس الثانوية العامة 

 المدارس الثانوية األردنية العامة. استبانة المعمـ لقياس أساليب إدارة الصراع في 

 عدد مف النتائج أىميا:إلى وتوصمت الدراسة 

  المنػػاخ التنظيمػػي السػػائد فػػي المػػدارس الثانويػػة األردنيػػة مػػف وجيػػة نظػػر المػػديريف ىػػو المنػػاخ اإليجػػابي

 بدرجة متوسطة، في المجاالت الثبلث ىي التوجيو والقيادة واالتصاؿ.

 المػدارس الثانويػػة األردنيػة مػف وجيػػة نظػر المعممػيف ىػػو المنػاخ اإليجػػابي  المنػاخ التنظيمػي السػػائد فػي

 بدرجة متوسطة في المجاالت الخمسة.

إلى الربط بيف المناخ التنظيمي والتعميـ التنظيمي في ثبلثة  (ٕٗٓٓ)جيمينز، كما ىدفت دراسة -ٔٔ

طبؽ الباحث الدراسة في مدارس محاور ىي الفردية، الجماعة )الفريؽ(، والمحيط البيئي )المدرسة(، وقد 

 نيويورؾ، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 .تأكيد العبلقة الوطيدة بيف المناخ التنظيمي والمناخ التعميمي 
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 .وجود عبلقة إيجابية بيف المناخ التنظيمي والمناخ التعميمي عمى خمفية المدارس في عينة الدراسة 

 نوع المناخي والروح القيادية وميارات المعمػـ، والنشػر األكػاديمي)القوانيف(، أوضحت الدراسة إلى أف الت

 أسيمت في تنمية فكر جديد ودعـ المدارس بطريقة تعميمية سميمة.

ارس القيـ التنظيمية وعبلقتيا بالممارسات اإلدارية لمديري مد(، ٕ٘ٓٓ، ةكما درست )السيابي -ٔٔ

 ى:وىدفت إل التعميـ العاـ في سمطنة عماف

 . التعرؼ عمى مفيـو القيـ التنظيمية وتطورىا 

  الوقوؼ عمى العوامؿ والقوى المجتمعية المؤثرة عمى التعميـ فػي صػفوؼ العاشػر إلػى الثػاني عشػر فػي

 . سمطنة عماف

 .رصد واقع القيـ التنظيمية لمديري مدارس التعميـ العاـ في سمطنة عماف 

  التعميـ العاـ في سمطنة عماف.رصد واقع الممارسات اإلدارية لمديري مدارس 

  معرفػػة مػػدى اختبلفػػات القػػيـ التنظيميػػة بمػػدارس التعمػػيـ العػػاـ فػػي صػػفوؼ العاشػػر إلػػى الثػػاني عشػػر

 بسمطنة عماف باختبلؼ المسمى الوظيفي والمؤىؿ العممي ونوع المدرسة والخبرة العممية .

 صػفوؼ العاشػر إلػى الثػاني عشػر  معرفة مدى اختبلؼ الممارسات اإلدارية بمدارس التعميـ العػاـ وفػي

 ممية .نوع والمسمى الوظيفي والمؤىؿ العممي ونوع المدرسة والخبرة العبسمطنة عماف باختبلؼ ال

  الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف القػػيـ التنظيميػػة والممارسػػات اإلداريػػة لمػػديري مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بسػػمطنة

 عماف.
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 نظيميػػػة فػػػي تطػػػوير الممارسػػػات اإلداريػػػة لمػػػديري التوصػػػؿ إلػػػى وضػػػع تصػػػور ومقتػػػرح لتفعيػػػؿ القػػػيـ الت

 . مدارس التعميـ في سمطنة عماف

 : إلى مجموعة مف النتائج أىميا الدراسة وتوصمت

 لمعامميف معيـ في المدرسػة ألدوارىـويض المديريف بعض الصبلحيات فأكدت الدراسة عمى ضرورة ت ،

 (.ويضفاإلدارة بالت)

  التنافس ليس كمو مثمرا. ، وأف بروح الفريؽأكدت الدراسة عمى أىمية العمؿ 

 .كما أكدت عمى أف المديريف يقوموف بتنظيـ شؤوف العامميف داخؿ المدرسة 

 مػاالتز االوريوس أو ليسػانس فأقػؿ ىػـ أكثػر أظيرت الدراسة إلى أف المديريف الحاصميف عمى مؤىؿ البك 

 بالقيـ التنظيمية مف الحاصميف عمى مؤىؿ أعمى منيـ.

 في إثبات ذاتو. عدلمدير ويرجع ذلؾ إلى رغبة المساف المدير أقؿ التزاما مف مساعد اوأظيرت أ 

  مػػػا مػػػف الػػػذكور فػػػي القػػػيـ التنظيميػػػة وىػػػف أكثػػػر ممارسػػػة لمقػػػيـ اأشػػػارت الدراسػػػة أف اإلنػػػاث أكثػػػر التز

 .التنظيمية

  ممارستيا. يادازديؤدي إلى وقد توصمت الدراسة إلى أف االلتزاـ بالقيـ 

بالمدينة المنورة  المناخ التنظيمي في المدارس المتوسطة لمبناتبدراسة  ،(ٕ٘ٓٓ، ةالذبياني) وقامت -ٕٔ

 مجموعة مف األىداؼ ىي: وركزت عمى، وعبلقتو بالرضا الوظيفي لممعممات

 .التعرؼ عمى نمط المناخ التنظيمي السائد في المدارس المتوسطة لمبنات بمنطقة المدينة المنورة 

  الرضا الوظيفي لدى معممات المدارس المتوسطة لمبنات بمنطقة المدينة المنورة.التعرؼ عمى مستوى 



 

74

 

  الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف نمػػط المنػػاخ التنظيمػػي ودرجػػة الرضػػا الػػوظيفي لػػدى المعممػػات فػػي المػػدارس

 المتوسطة لمبنات.

  نػوع الوقوؼ عمػى مػدى اخػتبلؼ المنػاخ التنظيمػي فػي المػدارس المتوسػطة لمبنػات بػاختبلؼ متغيػرات(

 المدرسة، البيئة السكانية، المؤىؿ، الخبرة، التدريب(.

  الوقػػػوؼ عمػػػػى مػػػػدى اخػػػػتبلؼ الرضػػػػا الػػػػوظيفي لػػػدى معممػػػػات المػػػػدارس المتوسػػػػطة لمبنػػػػات بػػػػاختبلؼ

 متغيرات )نوع المدرسة، البيئة السكانية، المؤىؿ، الخبرة، التدريب(.

 يف المنػػػاخ التنظيمػػػي السػػػائد التوصػػػؿ إلػػػى مجموعػػػة مػػػف المقترحػػػات التػػػي يمكػػػف أف تسػػػيـ فػػػي تحسػػػ

 بالمدارس المتوسطة لمبنات وتنمية الرضا الوظيفي لدى المعممات.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الذي يفيد في رصد ظاىرة البحث وتحديد 

ا، والتعرؼ عمى الحقائؽ المتعمقة بالواقع الحالي ووصفيا، ومف ثـ جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بي

 العوامؿ المؤثرة فييا وتحميميا ومف ثـ استخبلص النتائج وتفسيرىا.

تممت عمى جزأيف: األوؿ يتضمف عبارات تقيس الرضا الوظيفي بأبعاده شوصممت الباحثة استبانة ا

والرضا عف مديرة المدرسة، وعبارات تقيس الرضا عف الزميبلت، وعبارات تقيس الرضا عف طبيعة العمؿ، 

يتضمف عبارات  اآلخروعبارات تقيس الرضا عف الدخؿ والترقية، وعبارات تقيس الرضا عف المدرسة، والجزء 

 تقيس المناخ التنظيمي حيث يتضمف عبارات تقيس نمط المناخ المفتوح، وعبارات تقيس نمط المناخ المغمؽ.

 :وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف األىداؼ أىميا 
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 المغمؽ ىو النمط األكثر شيوعًا وانتشارًا بالمدارس المتوسطة لمبنات بالمدينػة  أف نمط المناخ التنظيمي

 المنورة.

  أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لممنػػاخ التنظيمػػي لممػػدارس المتوسػػطة لمبنػػات بالمدينػػة المنػػورة

خػتبلؼ البيئػة طبقًا الختبلؼ كبًل مف )نوع المدرسة، المؤىؿ، الخبػرة( بينمػا وجػدت فػروؽ دالػة طبقػًا ال

السػػكانية داخػػؿ وخػػارج منطقػػة المدينػػة المنػػورة وذلػػؾ لصػػالح المػػدارس التػػي تقػػع خػػارج منطقػػة المدينػػة 

المنورة، وأف ىناؾ اختبلفػًا بػيف المعممػات فػي إدراؾ المنػاخ التنظيمػي راجػع الخػتبلؼ مسػتوى التػدريب 

 .وذلؾ لصالح المعممات الحاصبلت عمى دورات تدريبية أكثر

إلى معرفة مدى تأثير نمط القيادة لدى إدارة المدرسة والمناخ  (،ٕٓٔٓ)روبنسوف،  دراسة ىدفت -ٖٔ

ي المدارس  العامة مالمدرسي عمى التحصيؿ الدراسي لدى الطبلب، حيث تكوف مجتمع الدراسة  مف معم

سع مدارس مف ، في تاالبتدائية والثانوية الذيف عمموا تحت إدارة مدير المدرسة في أربع سنوات دوف تغيير

كدراسة نتائج الطبلب فرجينيا، واستخدمت الباحثة أكثر مف أداة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، مدارسة والية 

سموب القيادة لمدير سة، واستبانة حوؿ أسموب المبلحظة لطريقة تعامؿ اإلدارة في جو المدر الدراسية، وأ

اء اختبار لمقراءة والرياضيات لمصؼ الحادي حوؿ المناخ التنظيمي، واجر  ىالبيف كروفتالمدرسة واستبانة 

 عشر.

سموب السائد األ ىو مجموعة مف النتائج أىميا، أف األسموب القيادة التحويمي وقد توصمت الدراسة إلى

مف وجية نظر المعمميف يتراوح بيف المناخ المفتوح والمناخ المغمؽ،  المدرسي في إدارة المدرسة، وأف المناخ

 .المدرسة المنطقة التي توجد بياكما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود اختبلفات في نتائج الدراسة تعزى إلى 
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والتزاـ  المناخ التنظيمي العبلقة بيف بحثإلى  ،(ٕٓٔٓ)دوجبلس،  دراسةىدفت  -ٗٔ

مدرسة  ٚٙمعمما مف  ٖٖ٘ٔاالمريكية وشممت عينة الدراسة  والية أالبامافي ة االبتدائيالمدارس  في المعمميف

وتـ فحص أربعة عوامؿ مستقمة ىي  ،لممناخ التنظيميابتدائية، وقد استخدـ الباحث استبانة شركة أوراسكوـ 

القيادة الجماعية، والسموؾ الميني لممعمـ، وضغوط العمؿ، والبناء المؤسسي، باإلضافة إلى االلتزاـ بوصفو 

 متغيرا تابع.

إلى القيادة  باإلضافةمؤشر السموؾ الميني لممعمـ أفضؿ مؤشر اللتزاـ المعمـ، أف وخمصت الدراسة إلى 

 الجماعية.

 

 لدراسات السابقةمناقشة ا

 ع الدراسة، تبيف اآلتي:و بعد استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموض

  ،لػػـ يػتـ التطػػرؽ و درس مجموعػة مػف البػػاحثيف التشػريعات التعميميػػة والمنػاخ التنظيمػي، بشػػكؿ منفصػؿ

 ما.يإلى العبلقة المتبادلة والمؤثرة بين

 ( العمريقاـ،ٜٜٔٙ)عمى الرضا الػوظيفي لػدى العػامميف فػي  ياالسياسات التربوية وانعكاس بيف ، بربط

 الرضا الوظيفي لدى العامميف.بتنفيذ السياسات التربوية  تأثير مدى، حيث بحث وزارة التربية والتعميـ

  اسػػتخدـ البػػاحثوف الػػذيف تنػػاولوا التشػػريعات التعميميػػة المػػنيج التػػاريخي الوصػػفي التحميمػػي فػػي معالجػػة

، (ٕٕٓٓ)الحجري،  ،(ٕٔٓٓ)اليافعي،  ،(ٜٜٜٔ)غػواص،  ،(ٜٜٗٔ)الفرحاف،الدراسة مثؿ موضوع 

 .المنيج التحميمي الوصفي والتحميؿ اإلحصائي، (ٕٕٓٓ)الميري،  كما استخدـ
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  اسػػػتخدمت جميػػػػع الدراسػػػػات التػػػػي تناولػػػت المنػػػػاخ التنظيمػػػػي أو أحػػػػد عناصػػػره االسػػػػتبانة كػػػػأداة جمػػػػع

ي، ومن)المػػػػ، (ٕٕٓٓ)البحػػػػري، ، (ٜٜٙٔ)جػػػػرادات، ، (ٕٜٜٔ)عبػػػػدالفتاح، االسػػػػتجابات وتحميميػػػػا مثػػػػؿ، 

 (.ٕٓٔٓ)روبنسوف، ، (ٕ٘ٓٓ، ة)الذبياني (،ٕٗٓٓ)جيمينز،، (ٖٕٓٓ

  استفاد الباحػث مػف الدراسػات السػابقة فػي تػدعيـ مشػكمة الدراسػة، حيػث أف غيػاب قػانوف التعمػيـ يشػكؿ

 .(ٕٔٓٓافعي، الي، )(ٜٜٗٔ)الفرحاف، خمبل في المنظومة التعميمية،
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 واالجراءات الطريقةالفصل الثالث 

 

 منيج الدراسة.

 مجتمع الدراسة.

 عينة الدراسة.

 أداة الدراسة.

 صدق األداة.

 ثبات األداة.

 جراءات تطبيق أداة الدراسة.إ

 حصائية.المعالجة اإل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءات

وب أسم، و الدراسة وضبطيايتضمف ىذا الفصؿ توضيحا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا، وعينتيا، وأداة 

 .حصائيةتطبيقيا، وأساليب المعالجة اإل

إلى معرفة واقع فاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي في الحقؿ  الدراسةوقد ىدفت 

 التعميمي في سمطنة عماف.

 منيج الدراسة.

، ويعد المنيج تنبؤ بيا والسيطرة عميياالدؼ مناىج البحث العممي إلى وصؼ الظواىر وتفسيرىا و تي

، ٕ٘ٓٓ ويونس، وسبلمة، والرشيدي،الوصفي مف المناىج الميمة في مناىج البحث ويعرؼ بأنو ) العنيزي، 

حاضر، ووصفيا وصفا عممية البحث والتقصي حوؿ الظواىر التعميمية أو النفسية كما ىي قائمة في ال (،ٗٚ

دقيقا، وتشخيصيا، وتحميميا، وتفسيرىا، بيدؼ اكتشاؼ العبلقات بيف عناصرىا أو بينيا وبيف الظواىر 

 بالنسبة ليا. أىمية التعميمية والنفسية األخرى، والتوصؿ مف خبلؿ ذلؾ إلى تعميمات ذات

النوعية التي توضح حجـ و الكمية بجمع البيانات  لذي  ُيعنىالوصفي واالمنيج تستخدـ الدراسة الحالية 

الوصوؿ إلى استنتاجات  الوصفيالظاىرة في واقعيا، ومدى ارتباط المتغيرات المختمفة بيا، كما يتيح المنيج 

حوؿ الظاىرة مكممة لئلطار النظري لمدراسة، تسيـ في التعمؽ في فيـ الظاىرة وتفسيرىا، والوصوؿ إلى 

 معرفة حقيقية.
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 مجتمع الدراسة.

مجتمع الدراسة مف سبع مناطؽ تعميمية لسمطنة عماف وىي محافظة مسقط، والباطنة جنوب، تكوف 

معمما  ٚ٘ٙ٘ٔالبريمي، والظاىرة، والداخمية، والوسطى، والشرقية شماؿ، وقد بمغ مجتمع الدراسة  ومحافظة

ذلؾ مف خبلؿ  يتضح و وفقا إلحصائيات وزارة التربية والتعميـ، ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓومعممة في العاـ الدراسي 

  (.ٖ) جدوؿال

ويرجع سبب اختيار الباحث لسبع مناطؽ تعميمية مف أصؿ أحد عشر منطقة تعميمية تتبع وزارة التربية 

والتعميـ في سمطنة عماف رغبة منو في أخذ استجابات مجموعة متنوعة مف المعمميف والمعممات في ظروؼ 

داخمية، والباطنة جنوب قريبة مف محافظة مسقط، أما جغرافية وسكانية مختمفة، فمناطؽ الشرقية شماؿ وال

النتائج عمى باقي  تعميـإلى إمكانية  باإلضافةمناطؽ الظاىرة والوسطى، ومحافظة البريمي بعيدة عنيا، 

 المناطؽ التعميمية في السمطنة.

 (ٖالجدوؿ )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المناطؽ التعميمية
المنطقة 
 التعميمية

الباطنة  مسقط
 جنوب

الشرقية  الوسطى الداخمية الظاىرة البريمي
 شماؿ

 المجموع

عدد 
 ٜ٘٘ٓ ٖٕٓٔ ٜٙ ٕٚ٘ٔ ٖٚٓٔ ٕٖٔ ٚٗٚٔ ٖٕٔٗ المعمميف

 ٚ٘ٙ٘ٔ ٜٕٗٓ ٕٜٔ ٖٗٗٛ ٛٚٙٔ ٕٓٙ ٜٜٕٓ ٕٖٓٗ المجموع
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 الدراسة عينة

( معمما ٖٛٗالختيار عينة الدراسة والتي بمغت فعميا ) ،الطبقية اعتمد الباحث عمى العينة العشوائية

 عينة( خصائص ٗ)جدوؿالويوضح ومعممة، بعد استبعاد االستبانات التي لـ تستوؼ شروط التحميؿ، 

 الدراسة.

 (ٗالجدوؿ )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات
 النسبة المئوية )%( العدد الفئة المتغير

 الجنس
 ٛ.ٚ٘ ٖٕ٘ ذكور
 ٕ.ٕٗ ٘ٛٔ إناث

 سنوات الخبرة
 ٙ.ٕٕ ٜٜ سنوات ٗأقؿ مف 

 ٔ.ٔٗ ٓٛٔ سنة ٓٔ-٘+
 ٖ.ٖٙ ٜ٘ٔ سنوات ٓٔ+

 المؤىؿ
 ٗ.ٗٔ ٖٙ دبمـو

 ٘.ٗٛ ٖٓٚ بكالوريوس
 ٔ.ٔ ٘ ماجستير

 نوع المدرسة
 ٕ.ٓ٘ ٕٕٓ حمقة ثانية

 ٘.ٜٕ ٜٕٔ تحتوي عمى المرحمتيف
 ٖ.ٕٓ ٜٛ ما بعد األساسي

 التعميميةالمنطقة 

 ٜ.ٕٗ ٜٓٔ الداخمية
 ٕ.ٕٔ ٖٜ مسقط
 ٓ.٘ ٕٕ الوسطى
 ٕ.ٔٔ ٜٗ الظاىرة
 ٕ.ٙ ٕٚ البريمي

 ٙ.ٔٔ ٔ٘ الشرقية شماؿ
 ٜ.ٜٔ ٚٛ الباطنة جنوب
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 أداة الدراسة.

 تـ بناء أداة الدراسة والمتمثمة في استبانة وذلؾ بالرجوع إلى اإلطار النظري لمدراسة، والدراسات السابقة،

باإلضافة إلى الخبرة الميدانية لمباحث، وقد احتوت االستبانة عمى محوريف األوؿ محور التشريعات التعميمية 

 والثاني محور المناخ التنظيمي.

فقد اطمع الباحث عمى قانوف الخدمة المدنية خصوصا ما يتعمؽ بالمعمميف،  األداةومف أجؿ تصميـ 

عماف، ودراسة مجموعة كبيرة مف القرارات الوزارية والنشرات ووثيقة فمسفة وأىداؼ التربية في سمطنة 

إلى الحقؿ التعميمي، وتحميؿ آراء مجموعة مف القيادات التعميمية  صادرة في وزارة التربية والتعميـوالتعميمات ال

 حوؿ التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي.

ي المنطقة التعميمية، ونوع المدرسة، والجنس، احتوت االستبانة عمى المعمومات التعريفية لممستجيب، وى

محور  تتبعفقرة  (ٕ٘محور التشريعات التعميمية، و) تتبع( فقرة ٕ٘والمؤىؿ الدراسي، وسنوات الخبرة، و)

 المناخ التنظيمي.

، (ٗ) ، موافؽ(٘) لتحديد رأي المستجيب، المتمثؿ في: موافؽ بشدة في األداة التدرج الخماسي واستخدـ 

 (.ٔ) ، غير موافؽ بشدة(ٕ) ، غير موافؽ(ٖ) محايد

 صدق أداة الدراسة.

( محكما مف ٖٔتـ توزيعيا عمى )داة استخدـ الباحث الصدؽ الظاىري حيث لمتحقؽ مف صدؽ األ

تخصصات اإلدارة التعميمية، وعمـ االجتماع، والدراسات اإلسبلمية والمغة العربية، واإلحصاء، وتكنولوجيا 

ذة جامعة نزوى وجامعة السمطاف قابوس والكمية التطبيقية بعبري تامف أس وطرؽ التدريسالتعميـ، ومناىج 
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تـ إضافة و ، (ٔكما ىو موضح في الممحؽ رقـ ) والكمية التطبيقية بالرستاؽ، وخبراء مف وزارة التربية والتعميـ

 آراء المحكميف. غمبأ وحذؼ وتعديؿ فقرات في االستبانة بناء عمى

 داةثبات األ

ويوضح ألفا كرونباخ، حقؽ مف ثبات األداة تـ استخداـ معامؿ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ معادلة لمت

 داة ولممجموع الكمي لفقراتيا.عدالت االتساؽ الداخمي لمحوري األ( م٘) جدوؿال

 (٘جدوؿ )

 معامؿ االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة

 معدل االتساق الداخلي عدد الفقرات المحور

 109. 52 التشريعات التعليمية

 367. 52 المناخ التنظيمي

 215. 20 الكلي االتساقمعدل 

ىذه ميا صالحة لمتطبيؽ في داة تتمتع بثبات جيد مما يجعيتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف األ

 الدراسة.

 تطبيق أداة الدراسة.اجراءات 

والمتمثمة في المكتب بعد الحصوؿ عمى الموافقة الرسمية مف الجيات المختصة في وزارة التربية والتعميـ 

عدد مف المناطؽ التعميمية قاـ المكتب الفني بمخاطبة  عمى، لتطبيؽ االستبانة الفني لمدراسات والبحوث
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التعميمية، لتسميـ االستبانة باليد، أو المناطؽ التعميمية رسميا، وتواصؿ الباحث بصفة شخصية مع المناطؽ 

 عف طريؽ أحد المعارؼ، لضماف السرعة، وتحري الدقة في البيانات.

 المعالجة اإلحصائية:

( Spssلمعموـ االجتماعية ) الحزمة اإلحصائيةبرنامج بعد استرجاع االستبانات تـ تحميميا بواسطة 

Statistical Package For Social Science  تيةاآل ةص األساليب اإلحصائياستخبلوتـ: 

 االستبانةألفا كرونباخ لحساب ثبات  معامؿ. 

 واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية 

  التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي.معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف عبلقة 

  )ت( اختبارT. Test  لتحديد داللة الفروؽ.)جنس المستجيب )ذكر/أنثى 

 لتبػػايف أحػػادي االتجػػاه تحميػػؿ اOne – Way ANOVA التشػػريعات  لتحديػػد داللػػة الفػػروؽ بػػيف

 التعميمية والمناخ التنظيمي، وبيف المناطؽ التعميمية وسنوات الخبرة، والمؤىؿ الدراسي، ونوع المدرسة.

  اختبار(LSD)  البعديةلممقارنات. 
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة:

 

 المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ.النتائج 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع.

 الخامس. بالسؤاؿالنتائج المتعمقة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

أفراد عينة الدراسة عمى  يتضمف ىذا الفصؿ عرضا ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ إجابة

فقرات أداة الدارسة، حيث ىدفت لموقوؼ عمى فاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي في 

 مدارس سمطنة عماف.

 أوال نتائج السؤال األول.

المناخ  تدعيـالتشريعات التعميمية في  دورجابة عمى السؤاؿ األوؿ لمدراسة والذي نصو )ما تمت اإل

 ، مف خبلؿ اإلطار النظري لمدراسة في الفصؿ الثاني.(نظيمي في المؤسسات التعميمية المعاصرة؟الت

 ثانيا نتائج السؤال الثاني.

المناخ التنظيمي في  تدعيـالتشريعات التعميمية في  فاعميةعمى السؤاؿ الثاني والذي نصو )ما  لئلجابة

لرتب لتقديرات استجابات وا المعياريةواالنحرافات  مدارس سمطنة عماف( تـ استخراج المتوسطات الحسابية

( ٙ) جدوؿمحور التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي، حيث تـ استخداـ المعيار الموضح في العينة ل

 لتفسير نتائج ىذا السؤاؿ.
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 (ٙالجدوؿ )

 معيار تفسير نتائج متوسطات تقدير درجة استجابة أفراد العينة
 الدرجة الحسابيمدى المتوسط  ـ

 كبيرة فما فوؽ ٗ.ٖ ٔ

 متوسطة ٖ.ٖإلى  ٚ.ٔ ٕ

 ضعيفة فأقؿ ٙ.ٔ ٖ

في سمطنة عماف تـ حساب المتوسطات  في تعزيز المناخ التنظيمي لبحث واقع التشريعات التعميميةو 

ومحور المناخ  المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة، عمى محور التشريعات التعميمية، واالنحراؼالحسابية 

 (  يوضحاف ذلؾ.ٛ) جدوؿ(، والٚ) جدوؿوال التنظيمي،

 (ٚجدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور التشريعات التعميمية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

رقـ 
 محور التشريعات التعميمية الفقرة

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

 الدرجة الرتبة

تساعد التشريعات التعميمية العامميف في الحقؿ التربوي عمى تأدية  0
 مياميـ الوظيفية

 كثٛرج 0 1.95 4.14

يرجع سبب ضعؼ مخرجات التعميـ في المدارس الحكومية إلى  09
 التشريعات والقرارات التي تتبناىا وزارة التربية والتعميـ

 كثٛرج 3 0.05 3.84

أىمية كبيرة في توجيو العممية  تعد التشريعات التعميمية ذات 8
 التعميمية في المدارس

 كثٛرج 4 1.90 3.84

مفاىيـ المواطنة في كافة المدارس بتيتـ التشريعات التعميمية  5
 التابعة لوزارة التربية والتعميـ

 كثٛرج 5 1.86 3.79
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رقـ 
 الفقرة

 محور التشريعات التعميمية
االنحراؼ  المتوسط

 المعياري
 الدرجة الرتبة

تعتمد وزارة التربية والتعميـ التشريعات التعميمية أداة ضبط لمعممية  3
 التعميمية

 كثٛرج 6 1.99 3.76

تترجـ التشريعات التعميمية أىداؼ وتوجيات الدولة في كافة  4
 المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميـ

 كثٛرج 7 1.93 3.76

تستند التشريعات التعميمية التي تتبناىا وزارة التربية والتعميـ إلى  9
 النظاـ األساسي لمدولة

 كثٛرج 8 1.83 3.75

في السمطنة إلى حالة مف اإلرباؾ في  يـأدى غياب قانوف لمتعم 08
 مسار العممية التعميمية

 كثٛرج 9 0.06 3.56

تعتمد القرارات التي تصدرىا وزارة التربية والتعميـ عمى وثيقة  01
 فمسفة وأىداؼ التعميـ في سمطنة عماف

 كثٛرج 01 1.98 3.55

العممية التعميمية في تيدؼ التشريعات التعميمية إلى تجويد  7
 مدارس السمطنة

كثٛرج 00 0.17 3.53

تستعيف وزارة التربية والتعميـ بالمؤسسات الدولية المختصة وبيوت  00
 الخبرة في إصدار التشريعات التعميمية

 كثٛرج 02 0.14 3.46

األساسيتتٕافقانتشرٚعاخانًٕجٓحنهعًهٛحانتعهًٛٛحيعانُظاو 07

 نهدٔنح

 كثٛرج 03 1.89 3.45

تخضع التشريعات التعميمية إلى المراجعة مف قبؿ الجيات التي  03
 ترسـ السياسة التعميمية في السمطنة

 يتٕسطح 04 0.12 3.28

يعمؿ العامموف في الحقؿ التربوي عمى تفريغ مضموف التشريعات  24
 التي تصدرىا وزارة التربية والتعميـ مف محتواىا

 يتٕسطح 05 1.97 3.21

تشجع التشريعات التعميمية عمى إيجاد نمط اتصاؿ غير رسمي  23
 بيف أطراؼ الييكؿ التنظيمي في المؤسسة التعميمية

 يتٕسطح 06 0.11 3.13

تتوافؽ مخرجات التعميـ في المدارس مع التشريعات التعميمية في  25
 سمطنة عماف

 يتٕسطح 07 0.19 2.99
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رقـ 
 الفقرة

 محور التشريعات التعميمية
االنحراؼ  المتوسط

 المعياري
 الدرجة الرتبة

جميع العامميف في الحقؿ تراعي التشريعات التعميمية العدالة بيف  6
 التربوي

 يتٕسطح 08 0.09 2.94

تقوـ وزارة التربية والتعميـ بإشراؾ مؤسسات المجتمع المدني في  02
 إصدار التشريعات التعميمية

 يتٕسطح 09 0.00 2.93

يوجد تنسيؽ بيف الجيات التي تصدر القرارات والنشرات الموجية  20
 لمعممية التعميمية

 يتٕسطح 21 0.17 2.89

 يتٕسطح 20 0.03 2.88 تراعٙانتشرٚعاخانتعهًٛٛحكافحانجٕاَةانًتعهقحتانعًهٛحانتعهًٛٛح 22

تخضع قرارات وزارة التربية والتعميـ لمدراسة والتأني قبؿ تطبيقيا  21
 في الميداف

 يتٕسطح 22 0.20 2.79

ٔٙ 
الوظيفي روح المعنوية وزيادة الرضا التعمؿ التشريعات عمى رفع 

 متوسطة ٖٕ ٖٕ.ٔ ٙٚ.ٕ لدى العامميف في المؤسسات التعميمية

انًشاركحفٙصُعانقراراخانتٙالتربويٚستطٛعانعايهٌٕفٙانذقم 04

تتثُاْأزارجانترتٛحٔانتعهٛى

 ضعٛفح 24 0.29 2.54

تتاح الفرصة لمعامميف في الحقؿ التربوي لتعديؿ القرارات الصادرة  ٘ٔ
 التربية والتعميـمف وزارة 

 ضعيفة ٕ٘ ٕٔ.ٔ ٖٓ.ٕ

   ٚ٘.ٓ ٜٗ.ٖ الكمي 

أف فقرات محور التشريعات التعميمية جاءت مقسمة بيف درجات التقدير )كبيرة، ( ٚ) جدوؿيبيف ال

( ٜٕ.ٔ-ٖٛ.ٓمعياري ) بانحراؼ(، ٗٓ.ٗ-ٖ.ٕطات الحسابية بيف )ومتوسطة، وضعيفة( وتراوحت المتوس

 ات بدرجة متوسطة، وفقرتيف درجة ضعيؼ.فقر ( ٜدرجة )كبيرة( و) فقرة ( ٖٔواحتمت )

-ٜ-ٗ-ٖ-٘-ٛ-ٜٔ-ٕ-ٔ(، وىي فقرات )ٖٔ-ٔاحتمت الفقرات ذات درجة )كبيرة( الرتب ) حيث

 تساعد التشريعات)( عمى ٔوقد نصت الفقرة رقـ )، (ٜٜ.ٖ-ٗٓ.ٗ( بمتوسط حسابي )ٚٔ-ٔٔ-ٚ-ٓٔ-ٛٔ
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المرتبة األولى بيف رتب فقرات المحور،  (التعميمية العامميف في الحقؿ التربوي عمى تأدية مياميـ الوظيفية

 (.ٜ٘.ٓ( وانحراؼ معياري )ٗٓ.ٗبمتوسط حسابي )

بمتوسط حسابي ( درجة متوسطة ٙٔ-ٕٓ-ٕٕ-ٕٔ-ٕٔ-ٙ-ٕ٘-ٖٕ-ٕٗ-ٖٔبينما أخذت الفقرات ) 

( ٖٓ.ٕ-ٗ٘.ٕضعيؼ بمتوسط حسابي ) درجة( ٘ٔ-ٗٔلفقرتاف )بينما احتمت ا ،(ٙٚ.ٕ-ٕٛ.ٖتراوح بيف )

تتاح الفرصة لمعامميف في الحقؿ التربوي لتعديؿ القرارات الصادرة مف وزارة ) والتي نصيا( ٘ٔ) رةوجاءت الفق

 .(ٕٔ.ٔ( وانحراؼ معياري )ٖٓ.ٕبمتوسط حسابي ) ( في المرتبة األخيرةالتربية والتعميـ

 (ٛ) جدوؿ

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية حرافات المعيارية لمحور المناخ التنظيميالحسابية واالنالمتوسطات 
رقـ 
 الفقرة

 المتوسط محور المناخ التنظيمي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى تطبيؽ القرارات بصورة مباشرة باعتبارىا  07
 أمرا واقعا

 كثٛرج 2 1.92 3.99

أقبؿ االنتقاؿ إلى وظيفة أخرى غير )معمـ( يتقارب معيا العائد  ٕٗ
 المادي

 كبيرة ٖ ٖٓ.ٔ ٜٔ.ٖ

والمسابقات التي تطبقيا وزارة التربية  والنشاطاتالمشاريع  تسيـ 20
 والتعميـ في إرباؾ الحقؿ التربوي

 كثٛرج 4 0.20 3.84

 كثٛرج 5 0.16 3.78 مع المعمميفتتصؼ اإلدارة المدرسية بالمرونة في التعامؿ  22

يشعر المعمموف بأف المشرؼ ما زاؿ يقوـ بعممية التفتيش أثناء  8
 زيارتو لممدرسة

 كثٛرج 6 0.06 3.76

 كثٛرج 7 0.01 3.75 تتاح الفرصة لممعمميف لحضور المشاغؿ والورش التعميمية 7

القرارات يتيح مدير المدرسة لمعامميف الفرصة في إبداء الرأي في  2
 التي يتخذىا

 كثٛرج 8 0.16 3.71
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رقـ 
 الفقرة

 المتوسط محور المناخ التنظيمي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يستخدـ مدير المدرسة نمطا قياديا يستطيع العامموف في المدرسة  0
 التعرؼ عميو

 كثٛرج 9 0.13 3.68

تتعارض القرارات التي تتخذىا دوائر وأقساـ وزارة التربية والتعميـ مع  9
 الحقؿ التربوي

 كثٛرج 01 0.12 3.59

في طريقة تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعميـ  تؤثر مجموعات العمؿ 05
 في الحقؿ التربوي

 كثٛرج 00 1.97 3.47

 كثٛرج 02 0.00 3.46 ٚسٕدفٙانًدرسحجٕيٍانعالقاخٚساعدانًعهىعهٗتأدٚحرسانتّ 09

تفسر القرارات التي تصدر مف الوزارة في الميداف بطرؽ تختمؼ عما  25
 يراد منيا

 كثٛرج 03 0.15 3.40

ٔٓ 
يعطى المعمـ صورة واضحة عف مياـ عممو التي يؤدييا في 

 كبيرة ٗٔ ٛٔ.ٔ ٔٗ.ٖ المدرسة

3 
 انذقمانترتٕ٘تانرسًٛحفيتتسىانعالقحتٍٛانعايهٍٛ

 يتٕسطح 05 0.15 3.38

يستخدـ العامموف في الحقؿ التربوي العبلقات اإلنسانية ألداء  03
 الرسميةمياميـ الوظيفية بدال مف الطرؽ 

 يتٕسطح 06 0.03 3.37

يتعامؿ المعمموف مع مشكبلت الطبلب بصورة شخصية بعيدا عف  08
 اإلدارة المدرسية

 يتٕسطح 07 0.16 3.07

يتجمع العامموف في المؤسسات التعميمية مف وقت إلى آخر لمخروج  5
 إلى رحبلت غير رسمية في المساء أو اإلجازات

 يتٕسطح 08 0.27 3.07

في المدرسة مجموعة مف المعمميف تسعى لنشر اإلشاعات يوجد  23
 المتعمقة بالمدرسة داخؿ وخارج المدرسة

 يتٕسطح 09 0.23 3.02

 يتٕسطح 21 0.22 3.19 يشعر العامموف في المدرسة باالستقرار الوظيفي 4

يستطيع العامموف في الحقؿ التربوي االلتفاؼ عمى القرارات التي  04
 تصدر مف قبؿ الوزارة

 يتٕسطح 20 0.02 2.98
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رقـ 
 الفقرة

 المتوسط محور المناخ التنظيمي
االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

توزع األعماؿ اإلضافية في المدرسة كاالحتياط واألنشطة بطريقة  00
 تتسـ بالعدالة

 يتٕسطح 22 0.35 2.98

تقـو المدرسة بتنظيـ الورش التدريبية في أياـ اإلجازات لتنمية قدرات  6
 وميارات الطمبة

 يتٕسطح 23 0.20 2.73

بو وزارة التربية والتعميـ إلى  يستند تكريـ المعمميف الذي تقوـ 21
 المصداقية

 يتٕسطح 24 0.25 2.35

تسعى الوزارة إلى تعويض العامميف في الحقؿ التربوي عف الجيود  02
 اإلضافية التي يبذلونيا

 متوسطة ٕ٘ ٕ٘.ٔ ٜٚ.ٔ

  1.44 3.29 الكمي 

( أف فقرات محور المناخ التنظيمي جاءت مقسمة بيف درجات التقدير )كبيرة، ومتوسطة( ٛ) جدوؿيبيف ال

 فقرة( ٗٔ( واحتمت )ٖ٘.ٔ-ٕٜ.ٓ(، بانحراؼ معياري )ٖٓ.ٗ-ٜٚ.ٔوتراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

 .( فقرة بدرجة متوسطةٔٔدرجة )كبيرة( و)

-ٚ-ٛ-ٕٕ-ٕٔ-ٕٗ-ٚٔ-ٙٔوىي فقرات )(، ٗٔ-ٔاحتمت الفقرات ذات درجة )كبيرة( الرتب ) حيث

( والتي تنص ٙٔ(، فقد جاءت الفقرة رقـ )ٔٗ.ٖ-ٖٓ.ٗ( بمتوسط حسابي )ٓٔ-ٕ٘-ٜٔ-٘ٔ-ٜ-ٔ-ٕ

( المرتبة األولى بيف رتب عمى )تتأثر مستويات الطبلب بطريقة تعامؿ وزارة التربية والتعميـ في الحقؿ التربوي

 (.ٜٛ.ٓعياري )( وانحراؼ مٖٓ.ٗفقرات المحور، بمتوسط حسابي )

حيث احتمت الفقرة  ،في مرتبة متوسط (ٕٔ-ٕٓ-ٙ-ٔٔ-ٗٔ-ٗ-ٖٕ-٘-ٛٔ-ٖٔ-ٖجاءت الفقرات )و 

)تسعى الوزارة إلى تعويض العامميف في الحقؿ التربوي عف الجيود اإلضافية التي يبذلونيا( في التي نصيا 

 .(ٕ٘.ٔ( وانحراؼ معياري )ٜٚ.ٔبمتوسط حسابي ) المرتبة األخيرة
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 نتائج السؤال الثالث.ثالثا 

)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير التشريعات التعميمية  السؤاؿ والذي نصو جابة عفلئل

ة. والمناخ التنظيمي تعزى لمتغير الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤىؿ الدراسي، ونوع المدرسة والمنطقة التعميمي

نس بينما فات المعيارية واختبار ) ت( بالنسبة لمتغير الجقاـ الباحث باستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرا

حادي لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤىؿ الدراسي ونوع المدرسة والمنطقة التعميمية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األ

 لممقارنات البعدية. LSDكما تـ استخداـ اختبار 

 :أوال: النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 

الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لتقدير أفراد عينة الدراسة، حوؿ أثر  تـ حساب المتوسطات

 ( يوضح ذلؾ.ٜ) جدوؿالجنس عمى محاور الدراسة، وال

 (ٜ) جدوؿ

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( ألثر الجنس عمى محاور الدراسة

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 التشريعات التعميمية
 ٔٙ.ٓ ٕٚ.ٖ ٖٕ٘ ذكر

-ٔ.ٜٔٚ ٓ.ٕٜٓ 
 ٖٔ٘.ٓ ٖٖٗ.ٖ ٘ٛٔ أنثى

 المناخ التنظيمي
 ٖٚٗ.ٓ ٖٖٛ.ٖ ٖٕ٘ ذكر

ٔ.ٚٙٚ ٓ.ٕٓ٘ 
 ٕٜٖ.ٓ ٖٛٓ.ٖ ٘ٛٔ أنثى
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 :( اآلتيٜ) جدوؿيتضح مف ال

 αالتشريعات التعميمية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في محور

 ( بيف متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لصالح اإلناث.٘ٓ.ٓ=

ف المناخ التنظيمي ال يختمؼ باختبلؼ الجنس، حيث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور إ

وىي قيمة غير  (ٚ٘ٓ.ٓ) ى الداللة عندمستو واإلناث في نظرتيـ إلى المناخ التنظيمي في المدارس حيث 

 (.٘ٓ.ٓ= αة )دالة إحصائيًا عند مستوى دالل

  المنطقة التعميميةثانيا النتائج المتعمقة بمتغير. 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار التبايف األحادي لتقدير أفراد عينة 

 (.ٓٔ) جدوؿالمنطقة التعميمية، كما ىو واضح في الالدراسة، عمى محاور الدراسة وفقا لمتغير 

 (ٓٔ) جدوؿ

المنطقة لمتغير الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
 التعميمية.

 االنحراؼ المعياري الحسابي المتوسط العدد المنطقة التعميمية المحور

 التشريعات التعميمية

 ٚ٘.ٓ ٕٚ.ٖ ٜٓٔ الداخمية
 ٛ٘.ٓ ٓٗ.ٖ ٖٜ مسقط
 ٓٚ.ٓ ٙٗ.ٖ ٕٕ الوسطى
 ٙ٘.ٓ ٕٛ.ٖ ٜٗ الظاىرة
 ٘٘.ٓ ٓٔ.ٖ ٕٚ البريمي

 ٓٙ.ٓ ٜٕ.ٖ ٔ٘ الشرقية شماؿ
 ٘٘.ٓ ٕٙ.ٖ ٚٛ الباطنة جنوب
 ٛ٘.ٓ ٖٓ.ٖ ٖٛٗ المجموع
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 االنحراؼ المعياري الحسابي المتوسط العدد المنطقة التعميمية المحور

 المناخ التنظيمي

 ٔٗ.ٓ ٖٔ.ٖ ٜٓٔ الداخمية
 ٖ٘.ٓ ٙٗ.ٖ ٖٜ مسقط
 ٖٚ.ٓ ٖ٘.ٖ ٕٕ الوسطى
 ٖٙ.ٓ ٕٓ.ٖ ٜٗ الظاىرة
 ٖٔ.ٓ ٖٓ.ٖ ٕٚ البريمي

 ٚٗ.ٓ ٖٚ.ٖ ٔ٘ الشرقية شماؿ
 ٗٗ.ٓ ٖٛ.ٖ ٚٛ الباطنة جنوب
 ٗٗ.ٓ ٖ٘.ٖ ٖٛٗ المجموع

ولمكشؼ عف ما إذا كانت الفروؽ المشاىدة بيف المتوسطات الحسابية عمى محوري الدراسة ذات داللة 

تعزى لممنطقة التعميمية، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف  (٘ٓ.ٓ= α)إحصائية عند مستوى 

 (.ٔٔ) جدوؿالمناطؽ التعميمية ومحور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، كما يوضح ال

 (ٔٔ) جدوؿ

 لمتغير المنطقة التعميميةتحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا 
 

مجموع  مصدر التبايف المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ؼ المربعات

 ةاإلحصائي

التشريعات 
 التعميمية

 ٛٛٗ.ٓ ٙ ٕٜٛ.ٕ بيف المجموعات

 ٖٖٖ.ٓ ٖٔٗ ٗ.ٖٗٔ داخؿ المجموعات ٛٛٔ.ٓ ٙٙٗ.ٔ

  ٖٚٗ ٗ.ٙٗٔ المجموع

المناخ 
 التنظيمي

 ٕٔٗ.ٓ ٙ ٖٚٗ.ٕ المجموعاتبيف 

 ٕٜٔ.ٓ ٖٔٗ ٙٛ.ٕٛ داخؿ المجموعات ٚٗٓ.ٓ ٗٗٔ.ٕ

  ٖٚٗ ٖٖ.٘ٛ المجموع
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(، في ٘ٓ.ٓ= α( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ٔٔ) جدوؿمف ال يتضح

 .التعميميةتقديرات أفراد عينة الدراسة في محور التشريعات التعميمية، تعزى إلى المنطقة 

(، في تقديرات أفراد عينة ٘ٓ.ٓ= α( إلى وجود فروؽ ذات داللة عند مستوى )ٔٔ) جدوؿشير الي

 أي مف المناطؽ التعميمية فقد لصالحالدراسة في محور المناخ التنظيمي تعزى إلى المنطقة التعميمية، ولتحديد 

 .( يوضح ذلؾٕٔ) جدوؿ( لمكشؼ عف المقارنات البعدية والLSDاستخدـ اختبار ) تـ

 (ٕٔ) جدوؿ

 ( لممقارنات البعدية ألثر المنطقة التعميمية عمى المناخ التنظيمي(LSDنتائج اختبار 

الشرقية  البريمي الظاىرة الوسطى مسقط الداخمية المنطقة المتوسط
 شماؿ

الباطنة 
 جنوب

 ـ الداخمية 71799
-.941-

(*) 
          

-941.- مسقط 71460
(*) 

       (*)522.   ـ

         ـ     الوسطى 71742

   الظاىرة 71504
-.522-

(*) 
 (*)-937.-     ـ  

     ـ         البريمي 71705

   ـ           الشرقية شماؿ 71763

 ـ     (*)937.       الباطنة جنوب 71732

عينة الدراسة تبعا (، في تقديرات أفراد ٘ٓ.ٓ= α( أف ىناؾ فروقا عند مستوى )ٕٔ) جدوؿيتضح مف ال

لمتغير المنطقة التعميمية في محور المناخ التنظيمي، بيف مسقط والداخمية، وبيف الظاىرة ومسقط، وبيف 

 .الظاىرة وجنوب الباطنة، وكانت ىذه الفروؽ لصالح مسقط
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 .ثالثا : النتائج المتعمقة بمتغير المؤىل الدراسي 

افات المعيارية لتقدير عينة الدراسة عمى محوري ( المتوسطات الحسابية واالنحر ٖٔ) جدوؿيوضح ال

 الدراسة وفقا لمتغير المؤىؿ الدراسي.

 (ٖٔ) جدوؿ

الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا لمتغير  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
 .المؤىؿ الدراسي

 العدد سنوات الخبرة المحور
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

التشريعات 
 التعميمية

 ٛٔٙ. ٛ٘ٔ.ٖ ٖٙ دبمـو
 ٛٙ٘. ٕٖٚ.ٖ ٖٓٚ بكالوريوس
 ٖٕ٘. ٗٙٛ.ٕ ٘ ماجستير
 ٛٚ٘. ٜٕٚ.ٖ ٖٛٗ المجموع

 المناخ التنظيمي

 ٚٔٗ. ٖٖ٘.ٖ ٖٙ دبمـو
 ٚٗٗ. ٖٗ٘.ٖ ٖٓٚ بكالوريوس
 ٕ٘ٚ. ٗٗٔ.ٖ ٘ ماجستير
 ٔٗٗ. ٕٖ٘.ٖ ٖٛٗ المجموع

ما إذا كانت الفروؽ المشاىدة بيف المتوسطات الحسابية عمى محوري الدراسة ذات داللة ولمكشؼ عف 

( تعزى لممؤىؿ الدراسي، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف ٘ٓ.ٓ= αإحصائية عند مستوى )

 (.ٗٔ) جدوؿالمناطؽ التعميمية ومحور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، كما يوضح ال
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 (ٗٔ) جدوؿ

 تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغير المؤىؿ الدراسي.

درجة  مجموع المربعات مصدر التبايف المحور
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ؼ المربعات

 اإلحصائية
 

التشريعات 
 التعميمية

 ٕٗ.ٔ ٕ ٜٗ.ٕ بيف المجموعات
 ٖٖ.ٓ ٖٗ ٚٛ.ٖٗٔ داخؿ المجموعات 1.135 ٙٙٚ.ٖ

   ٖٚٗ ٖٙ.ٙٗٔ المجموع

المناخ  
 التنظيمي

 ٔٔ.ٓ ٕ ٕٔ.ٓ بيف المجموعات
 ٜٔ.ٓ ٖ٘ٗ ٔٔ.٘ٛ داخؿ المجموعات 1.683 ٙ٘.ٓ

   ٖٚٗ ٖٖ.٘ٛ المجموع

(، في ٘ٓ.ٓ= αالداللة )أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى ( ٗٔ) جدوؿشير الي 

إلى وجود فروؽ المؤىؿ الدراسي، كما يشير  ، تعزى إلىالمناخ التنظيميتقديرات أفراد عينة الدراسة في محور 

تعزى  محور التشريعات التعميمية(، في تقديرات أفراد عينة الدراسة في ٘ٓ.ٓ= αذات داللة عند مستوى )

( لمكشؼ LSDفقد استخدـ الباحث اختبار ) المؤىبلت الدراسيةأي مف  لح، ولتحديد لصاالمؤىؿ الدراسيإلى 

 .( يوضح ذلؾ٘ٔ) جدوؿعف المقارنات البعدية وال

 (٘ٔ) جدوؿ

 ( لممقارنات البعدية ألثر المنطقة التعميمية عمى المناخ التنظيمي(LSDنتائج اختبار 

 ماجستير بكالوريوس دبمـو المؤىؿ الدراسي المتوسط الحسابي

  (*)-ٜٙٔ.- ػ دبمـو ٛ٘ٔ.ٖ
 ػ (*)ٜٙٔ. بكالوريوس ٕٖٚ.ٖ

 
 ػ   ماجستير ٗٙٛ.ٕ
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(، في تقديرات أفراد عينة الدراسة تبعا ٘ٓ.ٓ= αعند مستوى ) روقاف( أف ىناؾ ٘ٔ) جدوؿيتضح مف ال

الماجستير، لصالح الدبمـو والبكالوريوس و  ،التشريعات التعميميةفي محور  المؤىؿ الدراسيمتغير ل

 البكالوريوس.

 .رابعا: النتائج المتعمقة بسنوات الخبرة 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير عينة الدراسة عمى محوري ٙٔ) جدوؿيوضح ال

 الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة.

 (ٙٔ) جدوؿ

الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا لمتغير  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
 سنوات الخبرة.

 االنحراؼ المعياري المتوسط العدد سنوات الخبرة المحور

التشريعات 
 التعميمية

 ٖٗٓٗ٘. ٜٖٔ٘.ٖ ٜٜ سنوات ٗأقؿ مف 

 ٚ٘ٔٛ٘. ٕٕٚٙ.ٖ ٓٛٔ سنة ٓٔ-٘+

 ٜٜٗٚ٘. ٖٖٗٓ.ٖ ٜ٘ٔ سنوات ٓٔ+

 ٖٚٛٚ٘. ٜٕٙٚ.ٖ ٖٛٗ المجموع

المناخ 
 التنظيمي

 ٛٛٚٙٗ. ٖٖٛٚ.ٖ ٜٜ سنوات ٗأقؿ مف 

 ٜٖٕ٘ٗ. ٜٖٗٗ.ٖ ٓٛٔ سنة ٓٔ-٘+

 ٜٙٗٔٗ. ٜٖٔٙ.ٖ ٜ٘ٔ سنوات ٓٔ+

 ٜٓٔٗٗ. ٕٖٔ٘.ٖ ٖٛٗ المجموع
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ولمكشؼ عف ما إذا كانت الفروؽ المشاىدة بيف المتوسطات الحسابية عمى محوري الدراسة ذات داللة 

( تعزى لسنوات الخبرة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف ٘ٓ.ٓ= αإحصائية عند مستوى )

 (.ٚٔ) جدوؿالمناطؽ التعميمية ومحور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، كما يوضح ال

 (ٚٔ) جدوؿ

 ير سنوات الخبرة.تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمتغ

(، بيف ٘ٓ.ٓ= α( إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )ٚٔ) جدوؿيشير ال

سنوات متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في محور التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي تعزى إلى 

 الخبرة.

 مجموع المربعات مصدر التبايف المحاور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ؼ المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

التشريعات 
 التعميمية

 ٜٕ٘. ٕ ٚٔ٘. بيف المجموعات

 ٖٖ٘. ٖ٘ٗ ٗٗٛ.٘ٗٔ داخؿ المجموعات ٖٙٗ. ٔٚٚ.

  ٖٚٗ ٕٖٙ.ٙٗٔ المجموع

المناخ 
 التنظيمي

 ٖٛٓ. ٕ ٘ٚٓ. بيف المجموعات

 ٜٙٔ. ٖ٘ٗ ٜٕ٘.٘ٛ داخؿ المجموعات ٕ٘ٛ. ٕٜٔ.

  ٖٚٗ ٖٖٗ.٘ٛ المجموع
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 .خامسا: النتائج المتعمقة بنوع المدرسة 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير عينة الدراسة عمى محوري ٛٔ) جدوؿيوضح ال

 الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة.

 (ٛٔ) جدوؿ

نوع الدراسة عمى محاور الدراسة وفقا لمتغير  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
 المدرسة.

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع المدرسة المحور

التشريعات 
 التعميمية

 ٘ٚ٘. ٖٔ.ٖ ٕٕٓ حمقة ثانية

 ٛٗ٘. ٖٕ.ٖ ٜٛ ما بعد األساسي

 ٘ٓٙ. ٖٓ.ٖ ٜٕٔ يحتوي عمى المرحمتيف

 ٛٚ٘. ٜٕ.ٖ ٖٛٗ المجموع

 المناخ التنظيمي

 ٙٚٗ. ٖ٘.ٖ ٕٕٓ حمقة ثانية

 ٜٖٙ. ٖٗ.ٖ ٜٛ ما بعد األساسي

 ٕٓٗ. ٜٕ.ٖ ٜٕٔ يحتوي عمى المرحمتيف

 ٔٗٗ. ٖ٘.ٖ ٖٛٗ المجموع
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ولمكشؼ عف ما إذا كانت الفروؽ المشاىدة بيف المتوسطات الحسابية عمى محوري الدراسة ذات داللة 

( تعزى لسنوات الخبرة، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف ٘ٓ.ٓ= αإحصائية عند مستوى )

 (.ٜٔ) جدوؿالمناطؽ التعميمية ومحور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، كما يوضح ال

 (ٜٔ) جدوؿ

 غير نوع المدرسة.تحميؿ التبايف األحادي )أنوفا( لتقدير أفراد عينة الدراسة عمى محوري الدراسة وفقا لمت 

مجموع  مصدر التبايف المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 ةاإلحصائي

التشريعات 
 التعميمية

 1.332 3 1.553 بيف المجموعات

 1.446 546 :.256 داخؿ المجموعات 1.629 1.769

   548 257.5 المجموع

المناخ 
 التنظيمي

 1.623 3 2.134 بيف المجموعات

 ٜٗٔ.ٓ ٖ٘ٗ ٖٔٔ.ٗٛ داخؿ المجموعات 1.184 3.75

   ٖٚٗ ٖٖٗ.٘ٛ المجموع

في محور  (،٘ٓ.ٓ= αعند مستوى )( إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ٜٔ) جدوؿيشير ال

 التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي يعزى إلى نوع المدرسة.
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 الرابع.رابعا نتائج السؤال 

بيف التشريعات التعميمية ذات داللة إحصائية  عبلقةنصو )ىؿ توجد لئلجابة عف السؤاؿ الرابع والذي 

لمعرفة العبلقة بيف التشريعات التعميمية والمناخ التنظيمي، والمناخ التنظيمي في مدارس سمطنة عماف(، و 

  عامؿ ارتباط بيرسوف.م استخدـ 

 (ٕٓ) جدوؿال

 التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيميالعبلقة بيف محور 

 مستوى الداللة العبلقة الداللة االحصائية معامؿ االرتباط المحور

 ٓٓٓ. **ٜٚٗ. التشريعات التعميمية

عبلقة طردية 

 إيجابية

 اداؿ احصائي

عند مستوى 

 ٓٓٓ. **ٜٚٗ. المناخ التنظيمي (ٔٓ.ٓ)



يعايم اندراسحتهغ)االرتثاطتٍٛيذٕر٘أٚتضخيٍخاللانجدٔلانساتقأٌ (ْٕٔيعايم1.497داج

(يًاٚشٛرإنٗٔجٕدعالقحاٚجاتٛحطردٚحتٍٛانتشرٚعاخانتعهًٛٛح1.10عُديستٕٖ)ادصائٛاارتثاطدال

ٔانًُارانتُظًٛٙ.
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 الفصل الخامس

 

 ويحتوى عمى: والتوصيات مناقشة نتائج الدراسة

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث.

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع.

 المتعمقة بالسؤاؿ الخامس.مناقشة النتائج 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

منتائج ىدؼ ىذا الفصؿ إلى مناقشة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في الفصؿ الرابع، وفيما يمي عرض ل

المستقبمية ة، ووضع التوصيات والدراسات الدراس اتفسير النتائج التي توصمت إلييو مرتبة وفؽ أسئمة الدارسة، 

 المقترحة.

 مناقشة نتائج السؤال األول.أوال 

التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في  دورلئلجابة عمى السؤاؿ األوؿ والذي نصو )ما 

خبلؿ مراجعة أدبيات اإلدارة وعمـ االجتماع والتنظيـ وما استنتج (، فقد تبيف مف المؤسسات التعميمية المعاصرة

خبلؿ تحميؿ المضموف الذي قاـ بو وتحميؿ أداة الدراسة، أف لمتشريعات أدوارا عديدة وميمة في  الباحث مف

 تدعيـ المناخ التنظيمي في المؤسسات التعميمية المعاصرة تتضح في اآلتي:

  بيا بطرؽ مختمفة، فيي تؤثر وتتأثر  المختمفة المجتمع منظوماتإف المنظومة التعميمية ىي إحدى

 عف التأثيرات الحاصمة في المجتمع.ليست بمعزؿ 

  تنظـ التشريعات نوع العبلقة بيف أفراد المنظمة الواحدة، وتحدد ما ىو مقبوؿ وغير مقبوؿ ومعدالت

 اإلنتاج، مف خبلؿ السمطة التي تفرضيا، وتوضح عبلقة خطوط القوة.
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 ا تحوى عمى أنساؽ عمى الرغـ مف أف المنظومة التعميمية في ظاىرىا نسؽ واحد إال أنو في حقيقتي

مختمفة، أبرزىا الجوانب المادية والمتمثمة في ىيكؿ التشريعات التعميمية، والجوانب البشرية المتمثمة 

 في المناخ التنظيمي، يمكف رؤية التفاعؿ بيف الجانبيف في السموؾ البشري.

 رار.تعمؿ التشريعات عمى ضبط سموؾ األفراد في المنظمة وفؽ توجيات صانعي ومتخذي الق 

 نساؽ المكونة ليا، بعبلقة مف المنظمات البشرية، ترتبط باأل إف المدرسة باعتبارىا منظمة كغيرىا

 ة، وىو ما يعكس المنطؽ الصوري في التفكير، األمر الذي يبعد الحركة والديناميكيرأسية وأفقيةخطية 

 عنيا.

  ائيا المجتمع، إلى المستقبؿ.إف التشريعات التعميمية ىي ما يجب أف تنقؿ المدرسة كمنظمة ومف ور 

 التفاعؿ المتبادؿ بينيما، حيث تعد  مف خبلؿالمناخ التنظيمي  توجو تتضح أدوار التشريعات في

التشريعات المرجعية القانونية في الحقؿ التعميمي، وعميو فيي المسؤولة عف نوع المناخ التنظيمي في 

 المدرسة.

 لمتشريعات التي تقوـ عمييا  اإال نتاج ووأنواعو ما ى دهلمناخ وأبعاإف ما يمكف مشاىدتو مف عناصر ا

 المنظمة.

  مدرجة ضمف قانوف  والخاصة ببعض جوانب العممية التعميميةإف التشريعات المتبعة في سمطنة عماف

، وال توجد خصوصية لمينة التعميـ في ٕٗٓٓ/ٕٓٔالخدمة المدنية، الصادر بالمرسوـ السمطاني رقـ 

تيف األولى في الفصؿ الخامس حوؿ تقرير  تقويـ األداء الوظيفي في نص المادة القانوف سوى في ماد

خبلؿ النصؼ األوؿ مف شير أكتوبر عمى أف يتـ  الوظيفييكوف وضع تقارير تقويـ األداء ) ،(ٕٕ)
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المؤسسات التعميمية فتقدـ التقارير  فياعتمادىا خبلؿ شير ديسمبر مف كؿ عاـ باستثناء العامميف 

واإلجازات حيث نصت مواعيد العمؿ حوؿ الفصؿ العاشر ، والثانية في (قرره رئيس الوحدةوفؽ ما ي

تكوف مواعيد اإلجازة االعتيادية ألعضاء ىيئات التدريس والتدريب والوظائؼ  عمى أف (ٔٚالمادة )

ارات ، كما تصدر تشريعات مختمفة بقر التي يصدرىا رئيس الوحدة المرتبطة بيا طبقا لما تقرره البلئحة

وزارية مف قبؿ الوزير تعالج بعض األوضاع اآلنية التشغيمية، وال يوجد قانوف خاص بالتشريعات 

 التعميمية في سمطنة عماف.

   إف غياب قانوف ينظـ العممية التعميمية في سمطنة عماف أدى إلى غياب معايير الحكـ عمى أداء

وزير بموجب الرسالة الموثقة برقـ اللي مف مكتب معا المنظومة التعميمية، ويمثؿ التعميـ الصادر

، مثاؿ عمى ذلؾ، إضافة إلى ذلؾ اتجاه صانع القرار في وزارة التعميـ ـٕٛٓٓ/ٚ/ٖٔبتاريخ  ٘ٛٗٙ

يا اختبارات تيمس، كبرنامج التنمية تإلى إيجاد خطط بديمة لتغطية بعض الجوانب التي أحدث

نوع خطوط السمطة التي تربط بيف أنساؽ  المعرفية، دوف التفكير في جذور المشكمة المتمثمة في

المنظومة التعميمية، األمر الذي أظير قرارات متناقضة، وسرعاف ما تتغير وتستبدؿ بأخرى يرى 

صانع القرار أنيا الحؿ األنسب وال يخمو األمر مف االجتيادات الشخصية، وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

 .(ٜٜٗٔ)الفرحاف،دراسة 

 فراغا في التواصؿ الفكري وتباعدا في األىداؼ بيف  غياب قانوف ينظـ التشريعات التعميمية، أوجد

مبلمح ذلؾ التباعد في غياب عممية االستقرار  ضحتية التعميمية والمنفذيف ليا، المشرعيف لمعممي

ما وسرعة التغيير لمخطط واإلجراءات، مما يربؾ المنفذوف، ويجعميـ غير قادريف عمى استيعاب 

يحدث، وبالتالي يكونوا ضد التغيير ويشككوف في الخطط المراد تنفيذىا، وقد الحظ الباحث مف خبلؿ 
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تعاممو مع الميداف واتصالو بالجيات المسؤولة عف متابعة تنفيذ الخطط، أف الثقة بيف الطرفيف يشوبيا 

 .نوعا مف الشؾ

  التي كما الحظيا الباحث مف خبلؿ ، و النتاجد معدالت يحدالقدرة عمى تتنظيـ غير الرسمي لمإف

ترتفع نسبة حيث  ، منخفضة ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓتحميؿ نتائج الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 

والمجموعة )ب(، في  ،الطبلب الحاصميف عمى تقديرات )د( و)ىػ(، وىناؾ تفاوت بيف المجموعة )أ(

ى مستوى المنطقة التعميمية، تمؾ المعدالت، حيث تنخفض في المجموعة )ب(، كوف اختباراتيا عم

حيث تبوأت مدارس اإلناث التقديرات وىناؾ تفاوت آخر بيف مدارس الذكور ومدارس اإلناث، 

وىو ما  حث إلى تقبؿ اإلناث تعميمات السمطة بشكؿ أكبرا، يعزوه البالدراسيالمتقدمة في التحصيؿ 

محور التشريعات التعميمية لصالح ذات داللة في  ت وجود فروؽأكدتو الدراسة الميدانية التي أظير 

في مدارس الذكور، وفاعميتو في فرض معدالت أداء  أثره تنظيـ غير الرسميلم أف اإلناث، كما

 (.ٕٛٓٓأكدتو دراسة )الينائي،ما ، وىذا انخفاض الرضا الوظيفي لدى المعمميف أدى إلى معينة،

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.

التشريعات التعميمية في تدعيـ المناخ التنظيمي في  فاعميةالسؤاؿ الثاني والذي نصو )ما  عفلئلجابة 

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة األىمية لتقديرات أفراد و مدارس سمطنة عماف( تـ استخراج المت

 ( اآلتي.ٛ) ( ورقـٚ) جدوؿعينة الدراسة، ويتضح مف ال

 ( والتي ٔدلت النتائج المستخمصة مف االستبانة في محور التشريعات التعميمية أف الفقرة رقـ )نصيا 

( جاءت في  تساعد التشريعات التعميمية العامميف في الحقؿ التربوي عمى تأدية مياميـ الوظيفية)

اد المعمميف أف الباحث ذلؾ إلى اعتق (، ويعزوٗٓ.ٗمتوسط حسابي )بة ، المرتبة األولى بدرجة كبير 
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، وأنيا اإلطار القانوني لعمميـ، وىي مياميـالتشريعات التعميمية تسيـ بالدرجة األولى في تأدية 

ح مف الخطأ، وبيذا تؤثر التشريعات بطريقة فاعمة في إيجاد القناعات لدى حيمعيار تحديد الص

 المعمميف، ونوع العبلقات السائدة في بيئة المدرسة.

  يستطيع العامموف في الحقؿ التربوي المشاركة ( والتي نصيا )ٗٔإلى أف الفقرة رقـ )دلت النتائج كما

تتاح الفرصة ( والتي نصيا )٘ٔ(، والفقرة رقـ )في صنع القرارات التي تتبناىا وزارة التربية والتعميـ

قبؿ  في المرتبة(، جاءتا مف وزارة التربية والتعميـلمعامميف في الحقؿ التربوي لتعديؿ القرارات الصادرة 

ويرجع الباحث ذلؾ إلى كوف  (،ٖٓ.ٕ( و)ٗ٘.ٕ، بمتوسط حسابي )متوسطاألخيرة واألخيرة بدرجة 

سياسة وزارة التربية والتعميـ سياسة مركزية موجية مف قبؿ المسؤوليف فييا، ال تتيح لمعامميف في 

)اليافعي، جة مع دراسة الحقؿ التربوي المشاركة في صنع القرارات أو تعديميا، وتتفؽ ىذه النتي

ٕٓٓٔ). 

 ( واقع التشريعات التعميمية كما يراىا أفراد العينة، والتي توضح أف ىناؾ ٕٗ-ٗٔتوضح الفقرات )

فجوة بيف متخذ القرار ومف ورائو صانعو وبيف المنفذيف في الميداف التعميمي، األمر الذي ينعكس 

 الذي أجراه الباحث.المضموف نتائج تحميؿ  عمى أدائيـ، ومستوى مخرجات التعميـ، وىذا يتوافؽ مع

 ( تتأثر مستويات الطبلب بطريقة تعامؿ ( في محور المناخ التنظيمي والتي نصيا )ٙٔجاءت الفقرة

، (ٖٓ.ٗبمتوسط حسابي )رتبة األولى بدرجة كبيرة م( في الوزارة التربية والتعميـ في الحقؿ التربوي

ويفسر الباحث ىذا األمر عمى أف الميداف التعميمي يمقي سبب تأثر مستويات الطبلب إلى تشريعات 

أنو صاحب رسالة، وكما  ىو جزء مف المسؤولية، عمى اعتباروزارة التربية والتعميـ، دوف أف يتحمؿ 
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يميا، إف مستويات الطبلب في الصفوؼ التي قاـ الباحث بتحمالمضموف اتضح مف نتائج تحميؿ 

 ت تيمس، تؤكد ذلؾ.اونتائج اختبار 

  إف مصداقية ما تقـو بو الوزارة كما يراىا أفراد عينة الدراسة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث جاءت الفقرة

( ٕٔوالفقرة ) (يستند تكريـ المعمميف الذي تقوـ بو وزارة التربية والتعميـ إلى المصداقية)ونصيا ( ٕٓ)

( في آخر لعامميف في الحقؿ التربوي عف الجيود اإلضافية التي يبذلونياتسعى الوزارة إلى تعويض ا)

ثقة الميداف  ، وىو ما يشير إلى  ضعؼ(ٜٚ.ٔ( و)ٖ٘.ٕ، بمتوسط حسابي )متوسطرتبتيف بدرجة 

 التربوي في القرارات االجرائية التي تتخذىا الوزارة.

 ثالثا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث.

ؽ ذات داللة إحصائية الستجابات عينة الدراسة و السؤاؿ الثاني والذي نصو )ىؿ توجد فر  لئلجابة عف

حوؿ التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات الدراسة، )الجنس، المنطقة التعممية، 

نحرافات المعيارية لدرجة (، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالراسي، سنوات الخبرة، نوع المدرسةالمؤىؿ الد

تقدير عينة الدراسة وفقا لممتغيرات، كما تـ استخداـ اختبار )ت( لمكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف كؿ مف 

ر واإلناث، كما تـ استخداـ اختبار العينة المستقمة )أنوفا( لمكشؼ عف الفروؽ في المتغيرات، وسيتـ و الذك

 عرض النتائج حسب كؿ متغير.

 لجنس.أوال: متغير ا 

وجود فروؽ ذات داللة تعزى لمجنس في محور  (،ٜ) جدوؿكما ىو واضح في ال أظيرت الدراسة

التشريعات التعميمية تعزى لصالح اإلناث، بمعنى أف اإلناث أكثر وعي بالتشريعات التعميمية ولدييف 
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لمتعميمات، ولقناعتيف أف مظيور بمظير المتبع لاالستجابة لتطبيقيا، ويرجع الباحث ذلؾ إلى رغبة المعممات 

تمؾ التشريعات ما وضعت إلى لتكوف نبراسا ليف في تأدية مياميف الوظيفية، األمر الذي انعكس عمى نتائج 

تحميؿ المضموف لنتائج مدارس الذكور واإلناث، حيث أظيرت نسبة وىذا ما تؤكده استنتاجات  الطالبات،

اختمفت وقد (، ٕوالرقـ  ٔف الطبلب )الرسـ البياني رقـالطالبات الحاصبلت عمى معدالت )أ( و)ب( أكبر م

 .(ٜٜٙٔ،العمريىذه النتيجة مع دراسة )

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمجنس في محور المناخ التنظيمي، حيث اتفقت نظرة كما أنو 

العمؿ، وتساوى في ظروؼ وىو ما يبرره الباحث إلى تشابو المعمميف والمعممات حوؿ واقع المناخ التنظيمي 

 يث تخضع مدارس الذكور ومدارس اإلناث لجية إشرافية واحدة، وتساوي في المعاممة.حالواجبات والحقوؽ، 

 .ثانيا: متغير المنطقة التعميمية 

إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة في محور (، ٔٔكما ىو واضح في الجدوؿ )أظيرت الدراسة 

نطقة التعميمية، وىو ما يفسره الباحث إلى خضوع جميع المديريات العامة التشريعات التعميمية تعزى إلى الم

لمتربية والتعميـ في المناطؽ التعميمية لجية وزارية واحدة وتعميـ جميع القرارات والتشريعات التعميمية عمييا 

مواطنة في جميع دوف استثناء، وتعامؿ بالمعايير ذاتيا دوف تفرقة، وىو أمر جيد في حد ذاتو تتسـ فيو روح ال

أرجاء السمطنة، وىو ما ينعكس إيجابا عمى الوحدة الوطنية، واالنتماء والوالء لممؤسسة التعميمية، ويجعؿ تنقؿ 

 الكفاءات بيف المناطؽ التعميمية سيبل ويسيرا.

قا ذات داللة احصائية لمتغير المنطقة التعميمية في محور المناخ و (، فر ٔٔ) جدوؿكما يظير ال

إلى أف  ويرجع(، يظير أف الفروؽ ذات الداللة لصالح منطقة مسقط التعميمية، ٕٔ) جدوؿ، والالتنظيمي
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نظرا لوجود الجياز  ،موظفي القطاع العاـ في الدولة كبيرةبيف أوضاع المعمميف وغيرىـ مف  فرصة المقارنة

 .(ٜٜٛٔ)العريمي، ع دراسة اإلداري لمدولة فييا، ومقر لجميع وزارات الخدمة المدنية، وتختمؼ ىذه النتيجة م

 .ثالثا: متغير المؤىل الدراسي 

( في تقديرات عينة ٘ٓ.ٓ= α)عند مستوى داللة  ذات داللة احصائية  افروق( وجود ٗٔ) جدوؿيظير ال

 ؽو يظير إلى أف تمؾ الفر  (٘ٔ) جدوؿ، والالدراسة في محور التشريعات التعميمية تعزى لممؤىؿ الدراسي

في وزارة التربية  ايرجعو الباحث إلى أف فئة البكالوريوس ىي الفئة المعوؿ عمييو   ،لصالح حممة البكالوريوس

والتعميـ لتنفيذ البرامج التعميمية في مدارس الحمقة الثانية وما بعد األساسي، بخبلؼ حممة الدبموـ الذيف أنيط 

اجستير الذيف يسعوف ليرتقوا في السمـ الوظيفي ليـ التدريس في الصؼ الخامس والسادس فقط، وحممة الم

 وفي المياـ اإلشرافية والقيادية.

( في محور المناخ ٘ٓ.ٓ= α)نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ( إلى أٗٔ) جدوؿظير الكما ي

 تفقوا عمى فقراتف جميع أصحاب المؤىبلت الدراسية االتنظيمي تعزى لممؤىؿ الدراسي، وىذا يدؿ عمى أ

، ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى أنو ال توجد تفرقة في بيئة العمؿ المدرسي بيف المعمميف عمى االستبانة

 أساس المؤىؿ الدراسي.

 .رابعا: متغير سنوات الخبرة 

( ٘ٓ.ٓ= α)عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية(، إلى أنو ٚٔ) جدوؿيشير ال

، بسبب ما يعتبره الباحث مركزية اخ التنظيمي يعزى إلى سنوات الخبرة والمنلمحوري التشريعات التعميمية 

 المعمميف في جميع مدارس السمطنة. التعميـ في السمطنة ولتشابو ظروؼ
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 خامسا: متغير نوع المدرسة 

(، إلى أنو ال توجد فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ٜٔ) جدوؿأظيرت الدراسة كما ىو مبيف في ال

 ، في استجابة عينة الدراسة في محوري التشريعات التعميمية يعزى إلى نوع المدرسة.(٘ٓ.ٓ= α)لة الدال

 رابعا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع.

والذي نصو )ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التشريعات التعميمية  لئلجابة عف السؤاؿ الرابع

تشير إلى  الذي (،ٕٓ) جدوؿتبيف النتائج كما ىو واضح في ال طنة عماف(،والمناخ التنظيمي في مدارس سم

وجود عبلقة طردية موجبة بيف محور التشريعات التعميمية ومحور المناخ التنظيمي، ويفسر الباحث ىذه 

النتيجة إلى الدور المحوري لمتشريعات التعميمية في قدرتيا عمى توجيو المناخ التنظيمي، لكونو مرتبطا 

فمسفة وأىداؼ التربية في السمطنة، كما يدؿ بالعنصر البشري مف المنظمة التعميمية، مما يترتب عميو تحقيؽ 

عمى وعي عاؿ لدى أفراد عينة الدراسة بأىمية التشريعات التعميمية كونيا اإلطار القانوني الذي تنتظـ فيو 

قواعد العممية التعميمية، وتنظـ عبلقات السمطة رسميا بيف العامميف في المؤسسة التعميمية في سمطنة عماف، 

ربية والتعميـ مف خبلؿ تشريعاتيا تحدد مبلمح المناخ التنظيمي، وذلؾ لدورىا في تأطير ف وزارة التكما أ

أف لمتشريعات عدمو، ويمكف استخبلص  ممعمميف فعمو مفلالعممية التعميمية، وتحديد السمطات، وما ينبغي 

 .في توجيو المناخ التنظيميكبيرا دورا التعميمية 
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 التصور المقترح :خامسا

تدعيـ الخامس )ما التصور المقترح الذي يمكف مف خبللو تفعيؿ التشريعات التعميمية لنص السؤاؿ 

بعد دراسة األدب النظري وتحميؿ ومناقشة نتائج الدراسة، يأتي ، سمطنة عماف(المناخ التنظيمي في مدارس 

ارس سمطنة التصور المقترح الذي سيكوف في مقدور التشريعات التعميمية تدعيـ المناخ التنظيمي في مد

 عماف.

 أوال: فمسفة التصور:

، تأخذ الطابع تحكميا مجموعة مف األطر القانونية اتجمعات البشرية المعاصرة في تنظيمتنتظـ الت

وتعد التشريعات البناء المادي ، ، وفؽ توجيات النخبة الحاكمةالرسمي في تطبيؽ السياسة العميا لممجتمع

 المميزة ليا. االنسانيةجموع أنساقيا الصفة ويكسبيا تفاعؿ األفراد في م لممنظمة،

قناعتو بقدرة المنظمة عمى لييا، مف حيث إليا دور في تحديد نظرتو  إتجاه المنظمة تصورات الفردإف 

لو، مما يجعؿ معدالت  ستقرار النفسي، ومدى تقبؿ اآلخروف، وتوفير األماف واالأىدافو الشخصية تحقيؽ

 .لممنظمة وقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بفعالية مرتبط بذلؾ ارتباطا وثيقا النتاج

واألفراد عمى حد  التعميمية التشريعات في العمـو تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ومف ىنا كاف ال بد أف تراعي

غير سواء بما يسمح أف تجعؿ المناخ التنظيمي متواكبا مع تطمعاتيـ ويحقؽ أىدافيـ، ويحد مف تدخؿ التنظيـ 

 ، أو تفريغ التشريعات مف محتواىا.النتاجالرسمي في تحديد معدالت 
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ف  وعميو فإف فمسفو التصور المقترح ترتكز عمى اعتبار الفرد الركيزة األساسية في المؤسسة التعميمية، وا 

رارىا، كؿ ما يرتبط بالفرد مف مؤثرات مجتمعية، يجب أف تؤخذ باالعتبار عند صياغة التشريعات التعميمية واق

 أو مراجعتيا.

كما أف توجيات وزارة التربية والتعميـ وأىدافيا، يجب أف تكوف واضحة لكؿ العامميف في الحقؿ التربوي، 

قبؿ عماف المشرؽ، مستف أجؿ بناء الحاضر ورسـ بغية أف تتقارب األفكار واألىداؼ، وتتحد جيود الجميع م

 ماني.رث الحضاري والقيمي لممجتمع العمستفيديف مف اإل

 الرؤية 

يعد النظاـ التعميمي انعكاسا لقيـ وتوجيات المجتمع، ويستمد المجتمع العماني قيمو وتوجياتو مف منطمؽ 

ف المغة العربية المغة األولى لمببلد، وىو ما ينعكس عمى توجيات  أف اإلسبلـ الديف المشرع لمحياة، وا 

المشاركة اإليجابية في صنع الحضارة اإلنسانية وتصورات أفراد المجتمع مف انتشار قيـ العدؿ والتسامح و 

 عموما والحضارة اإلسبلمية بشكميا الخاص.

بنا  ردي النظاـ األمني المجتمعي، فحريوبما أنو يوجد في المنطقة اإلقميمية دوال بيا درجة مف درجات ت

تمعا منتجا متفائبل تقوية روابط المجتمع وجعمو مج - ونحف نتطمع إلى تحصيف مجتمعنا مف ىذه االنزالقات

 بوجود نظاـ تعميمي ترتكز كافة جوانب قوة المجتمع فيو. خير في الدنيا، وىذا ال يتأتى إاليقدـ ال

إال عف طريؽ النظاـ  يتأتىف غرس قيـ االتقاف واإلجادة والتسامح واالنفتاح االيجابي عمى الغير ال كما إ

التعميمي، فعمى المجتمع العماني أف يمتؼ جميعا عمى أىداؼ تحقؽ تطمعات أبنائو، ويسعى الجميع بثقة 

 ضافة عمييا.لحفاظ عمى المكتسبات الحالية واإلوجدارة إلى تحقيقيا، بما يضمف ا
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ات التعميمية لممناخ التنظيمي ثانيا: خطوات الخطة التنفيذية لمتصور المقترح بيدف تدعيم فاعمية التشريع

 في مدارس السمطنة.

 :الفرص 

ىناؾ مجموعة مف الفرص المتاحة حاليا في المنظومة التعميمية في سمطنة عماف، متمثمة في قناعة  

وأنيا المرجع القانوني لتحديد المجتمع التربوي في أف التشريعات التعميمية تساعد عمى تأدية المياـ الوظيفية، 

صواب وما ىو خطأ، كما أنيا تسيـ في تحديد معايير األداء، وأنيا المرجع في تدعيـ مفاىيـ ىو ما كؿ 

 المواطنة.

سنة  ٖ٘% ىـ دوف سف ٖٙالعمرية لممعمميف في الميداف التعميمي تشير إلى أف ما نسبتو  التركيبةإف 

 ركة فيو كبيرة.وىذا يدؿ عمى الحيوية التي يمتازوا بيا، مما يجعؿ قابميتيـ لمتطوير والمشا

المناخ التنظيمي في المؤسسة التعميمية، حيث العبلقة في وتمتاز التشريعات بقدرتيا عمى التأثير 

 يسيؿ إحداث تغييرات.مما اإليجابية الطردية بينيما، وىذا راجع إلى وعي قانوني لدى المعمميف، 

 :التحديات 

عة أخرى مف التحديات، متمثمة في عمى الرغـ مف وجود مجموعة مف الفرص، إال أنو توجد مجمو 

الحقيقية  النتاجيرىا وتغييب رأي الميداف التعميمي، وغياب معدالت ي، وسرعة تغبابية القرارات المتخذةض

المطموب تحقيقيا في الواقع، مما جعؿ مستويات الطبلب تتأثر بالقرارات التي تتخذىا وزارة التربية والتعميـ، 

كـ العممية التعميمية في السمطنة، وىذا جعؿ مف المناخ التنظيمي غير مواكبا خصوصا أنو ال يوجد قانوف يح

عف صنع القرارات وأنيا ال تمبي طموحاتيـ،  تعميمي، حيث االعتقاد أنيـ بعيدوفلتطمعات العامميف في الواقع ال
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الوزارة تتعارض في  ممطالبة في تغيير بعض القرارات، كما أف دوائر وأقساـوأف متخذ القرار ال يعير آراءىـ ل

 بعض قراراتيا.

بالنظر إلى الفرص والتحديات نرى أف المحصمة ىي وجود قناعة لدى الميداف التعميمي بأىمية 

التشريعات التعميمية في توجيو النشاط التعميمي في سمطنة عماف، وال يقتصر دورىا عمى استيعاب المناخ 

في التنمية البشرية  وأىداؼ المجتمع وتطمعات يخدـ ه ليكوف مشروع وطنيالتنظيمي وتوجييو، بؿ يتعدا

المستدامة، ومف بعدىا عموـ التنمية المجتمعية، وبيذا تتضح أىمية بمورة مشروع وطني ينظـ العممية 

 التعميمية.

 :الغايات 

  واقع عممي، وابراز المغة العربية في صورتيا البيية. فيترجمة تعاليـ اإلسبلـ 

 النظاـ األساسي لمدولة، إضافة إلى فمسفة وأىداؼ التربية في سمطنة عماف. فيـ األسس القائـ عمييا 

 عمى النفس. ، ومف االتكالية إلى االعتماد النتاجوؿ بالمجتمع مف االستيبلؾ إلى الوص 

 .جعؿ الجانب البشري في المؤسسة التعميمية منتجا، ومتفانيا في تحقيؽ أىداؼ المجتمع 

 التصور. أىداف 

 مجموعة مف األىداؼ أىميا: تحقيؽيمكف 

 الفرصة لمعامميف في الحقؿ التربوي لتعديؿ القرارات الصادرة مف وزارة التربية والتعميـ اتاحة. 

  في الحقؿ التربوي المشاركة في صنع القرارات التي تتبناىا وزارة التربية والتعميـ لمعامميفاتاحة المجاؿ. 
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  المعنوية وزيادة الرضا الوظيفي لدى العامميف في المؤسسات تعمؿ عمى رفع روح التأكد مف أف التشريعات

 .التعميمية

 قرارات وزارة التربية والتعميـ لمدراسة والتأني قبؿ تطبيقيا في الميداف اخضاع. 

  كافة الجوانب المتعمقة بالعممية التعميمية تراعي التشريعات التعميميةالتأكد مف أف. 

 ارات والنشرات الموجية لمعممية التعميميةتنسيؽ بيف الجيات التي تصدر القر ال. 

  وزارة التربية والتعميـ مؤسسات المجتمع المدني في إصدار التشريعات التعميميةاشراؾ. 

 التشريعات التعميمية العدالة بيف جميع العامميف في الحقؿ التربوي مراعاة. 

  ريعات التعميميةمع التش مدارس سمطنة عماف متوافقةمخرجات التعميـ في التأكد مف أف. 

  العمؿ عمى عدـ تفريغ التشريعات التي تصدرىا وزارة التربية والتعميـ مف محتواىا مف قبؿ العامميف في

 الحقؿ التربوي.

 ممراجعة مف قبؿ الجيات التي ترسـ السياسة التعميمية في السمطنةلالتشريعات التعميمية  اخضاع. 

  مع النظاـ األساسي لمدولة متوافقة التعميميةالتشريعات الموجية لمعممية العمؿ عمى جعؿ. 

 االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية، أثناء تأدية العامميف في الحقؿ التربوي ألعماليـ. 

 عماؿ اإلضافية التي يف بطريقة عادلة، وتعويضيـ عف األاالىتماـ بتوزيع المياـ اإلضافية بيف المعمم

 يكمفوف بيا.

 ية التفتيش أثناء زيارتو لممدرسة يقوـ بعممالتأكد مف أف المشرؼ التربوي ال. 
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  ممعمميف قبؿ تطبيقيا.لالعمؿ عمى توضيح القرارات وتفسيرىا 

  متوائمة مع قناعات قيا وزارة التربية والتعميـ بوالمسابقات التي تط والنشاطاتالعمؿ عمى جعؿ المشاريع

 الحقؿ التربوي.
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 مقترحاجراءات تنفيذ التصور ال 

 المطموبة االمكانات مسؤولية  التنفيذ اإلجراءات األىداؼ النشاط

انشػػاء مركػػزا وطنيػػا 
لمسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعات 

 التعميمية
 

  وضػػػػع معػػػػايير تتوافػػػػؽ مػػػػع
النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي وأىػػػػػػػداؼ 
وفمسػػػػفة التعمػػػػيـ فػػػػي سػػػػػمطنة 

 اصػدارمعػايير عماف لتكػوف 
 التشريعات التعميمية.

  لتفسػير  نييكوف مرجع قانو
 التشريعات التعميمية.

  إقػػػػػػػرار واعتمػػػػػػػاد ومراجعػػػػػػػة
جميػػػػػػع التشػػػػػػريعات والمػػػػػػوائح 

وزارة التربيػػػػػة  التػػػػػي تصػػػػػدرىا
 والتعميـ.

 وضػػػػع الييكػػػػؿ الفنػػػػي واإلداري لممركػػػػز، واختصاصػػػػاتو 

 .وآليات عممو
  وزاريا باعتماده. اإصدار معالي وزير التربية قرار 
 دارات الػػوزارة المخ تمفػػة لمتابعػػة التنسػػيؽ مػػع مػػديريات وا 

 المستجدات.
  دور المركػػػػز مػػػػف خػػػػبلؿ تخصػػػػيص صػػػػفحة فػػػػي  اإبػػػػراز

 البوابة التعميمية، والجيات اإلعبلمية المختمفة.

وكيػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػوزارة لمتخطػػػػػػػػػػػيط 
التربػػػػػػػػػػوي وتنميػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػوارد 

 البشرية

  فريػػػػػػؽ تأسػػػػػػيس لتػػػػػػأطير
 العمؿ في المركز.

 .قرار وزاري 
 ماليػػة الدرجات الػػ اعتمػػاد

 لشاغمي المياـ الوظيفية.
 

انشاء قسـ لجمع 
وتحميؿ وتفسير 
آراء العامميف في 
 الميداف التعميمي

  االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى آراء
العػػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػػػداف 

 التعميمي.
  تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير وتحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ آراء

  انشػػػػػاء اسػػػػػتبانة إلكترونيػػػػػة حػػػػػوؿ المواضػػػػػيع المختمفػػػػػة
مدرجػػػػة ضػػػػمف البوابػػػػة التعميميػػػػة بمواصػػػػفات فنيػػػػة تتػػػػيح 
 لجميع العامميف في وزارة التربية والتعميـ المشاركة فييا.

 سػيؽ نالػوزارة بيػدؼ ت التواصؿ مع الجيات المختمفة في

لتقنيػػػػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة 
 المعمومات.

  فريػػػػؽ مخػػػػتص لمتابعػػػػة
تنفيػػػػػػػػػذ النشػػػػػػػػػػاط، يكػػػػػػػػػػوف 

 مسؤوال عنو.
  التواصػػػػؿ إلكترونيػػػػا مػػػػع
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 المطموبة االمكانات مسؤولية  التنفيذ اإلجراءات األىداؼ النشاط

 
 

العػػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػػػداف 
 التعميمي.

  رفع التوصيات والمقترحػات
إلػػػػى الجيػػػػات المسػػػػؤولة فػػػػي 

 الوزارة.
  تقريب وجيات نظػر صػانع

 القرار ومنفذه.
  معرفػػػػػػػػػػة موقػػػػػػػػػػؼ الميػػػػػػػػػػداف

التعميمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػػاريع 
والتشريعات التػي تريػد الػوزارة 

 تطبيقيا.

 طرح المواضيع التي يراد معرفة رأي الميداف التعميمي.
  تحميػػػؿ االسػػػتبانة والخػػػروج بتوصػػػيات، وعرضػػػيا عمػػػى

 الجيات الميتمة بموضوع االستبانة.

ات المختمفة لتصػميـ الجي
 بنود االستبانة.

  بنػػػػػػػاء صػػػػػػػفحة خاصػػػػػػػة
تحػػػػػت مسػػػػػمى االسػػػػػػتبانة 
الرقميػػػػػػة، ضػػػػػػمف البوابػػػػػػة 

 التعميمية.

وضػػػػػػػػػػػػػػػػػع وثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
االفتراضػػػػية لقيػػػػاس 
الكفػػػػػػػػػاءة الداخميػػػػػػػػػة 
والخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لممنظومػػة التعميميػػة 

  تحديػػػػػػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػػػػػػايير األداء
 المطموبة.

  إيجاد محكات لقيػاس نتػائج
عمػػػػػػػؿ المنظومػػػػػػػة التعميميػػػػػػػة 

 بأنساقيا المختمفة.
  تقيػػػػػػػيـ األىػػػػػػػداؼ الداخميػػػػػػػة

  إلييا  دعااستخبلص المرتكزات التربوية والتعميمية التي
النظػػػػاـ األساسػػػػي لمدولػػػػة، وفمسػػػػفة وأىػػػػداؼ التربيػػػػة فػػػػي 

 السمطنة.
  االفتراضػػػػية لتكػػػػوف أداة قيػػػػاس تحديػػػػد قائمػػػػة بالمعػػػػايير

 لمناتج التعميمي.
 .نشر الوثيقة في الميداف التعميمي 

العامػػػػػػػة لمتخطػػػػػػػيط  المديريػػػػػػػة
 وضبط الجودة.

  فريػػػؽ عمػػػؿ مكػػػوف مػػػف
 الخبراء المختصيف.

 .اجتماعات دورية 
 .محاضر اجتماعات 
 تغطية اعبلمية 
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والخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممنظومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  في السمطنة.
 .التعميمية

  اعتمادىػػا كػػأداة قيػػاس وتقػػويـ مػػف قبػػؿ الجيػػات المعنيػػة
 في الوزارة.

  التواصػػػؿ مػػػػع المركػػػػز الػػػػوطني لمسياسػػػػات والتشػػػػريعات
 التعميمية.

  تحديػػػػػػػد فتػػػػػػػػرة زمنيػػػػػػػػة لصػػػػػػػبلحية الوثيقػػػػػػػػة، لمراجعتيػػػػػػػػا
 وتطويرىا.

بنػػػػػػػػػػػػػػػاء منظومػػػػػػػػػػػػػػػة 
ثقافيػػػػػػػػػػػػة، لتػػػػػػػػػػػػدعيـ 
المنػػػػػػػاخ التنظيمػػػػػػػي 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس 

 السمطنة
 

  غػػػػرس القناعػػػػات االيجابيػػػػة
لػػػػػدى العػػػػػامميف فػػػػػي الميػػػػػداف 
 التعميمي اتجاه مينة التعميـ.

  سػػػموؾ العػػامميف فػػػي توجيػػو
الميػػػداف التعميمػػػي بمػػػا يتسػػػؽ 
مػػػػػع فمسػػػػػفة وأىػػػػػداؼ التعمػػػػػيـ 

 في السمطنة.
  التصدي لمعبارات المحبطػة

واالشػػاعات التػػي قػػد يسػػمعيا 
العػػػػػػػػػػػػػامموف فػػػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػػػداف 

 .التعميمي مف زمبلئيـ

  تشػػػػػػكيؿ فريػػػػػػؽ عمػػػػػػؿ يتكػػػػػػوف مػػػػػػف مختمػػػػػػؼ المنػػػػػػاطؽ
 التعميمية.

  التعمػػػػيـ، وتحميػػػػؿ دراسػػػػة القناعػػػػات السػػػػائدة فػػػػي ميػػػػداف
 العبارات اإليجابية والسمبية المتداولة.

  بػػث العبػػارات االيجابيػػة وربطيػػا بػػالقيـ اإلسػػبلمية، عػػف
والرسػائؿ النصػية القصػيرة، وفػي  اإللكترونيطريؽ البريد 

 .المراسبلت الرسمية بيف العامميف في الميداف التعميمي

المديريػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػػػة 
 الموارد البشرية

 دوريػػػػػػػػػػػػػػػػة  اجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػات
باسػػتخداـ الشػػبكة المغمقػػة  
باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ البوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التعميمية.
  اعتمػادات ماليػػة مناسػػبة

 .الرسائؿ النصية رساؿإل
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تمكيف العامميف في 
الميػػػػػػػداف التعميمػػػػػػػي 
مف ميارات التفكير 
األساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، 
وميػػػػػػػػارات وطػػػػػػػػرؽ 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس 
ومسػػػػتجدات المػػػػادة 
العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ 

 المختمفة
 

  اكسػػػػػػػػاب المعممػػػػػػػػيف الثقػػػػػػػػة
 .بأنفسيـ

   التوفيػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػيف متطمبػػػػػػػػات
العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والمتطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الشخصية.
  العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى مراجعػػػػػػة مػػػػػػا

بو العامموف، وتحميؿ ما  يقوـ
 تقـو بو المؤسسة التعميمية.

 .وضع خطة تنفيذية 
  .إعداد فريؽ مدرب 
 سػػتخداـ الشػػبكة العالميػػة )موقػػع البوابػػة التعميميػػة لػػوزارة ا

تدريبيػػػػة لتنفيػػػػذىا عمػػػػى  لتصػػػػميـ دوراتيـ( التربيػػػػة والتعمػػػػ
مسػػػتوى السػػػمطنة تحتػػػوي عمػػػى تفاصػػػيؿ كافيػػػة وخطػػػوات 

 ة وميدانية.يواضحة، ومواقؼ تطبيق
 .اعتماد شيادة اجتياز الدورة معتمدة 

  دائػػػػػػػػرة المػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوزارة والمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ 

 التعميمية.
  فريػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػػػف

الميارات في التخصصػات 
 .المحددة

 

 .قرار وزاري 
  فريػػػػؽ مػػػػدرب ومحتػػػػرؼ

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 المختمفة.

 طية إعبلمية.غت 
  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيادات اجتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز

الػػػػػػػػػدورات معتمػػػػػػػػػدة وذات 
 الموظفيفأىمية في ترقي 

 .الوظيفيفي السمـ 

إعداد رؤيػة ورسػالة 
 التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةوزارة 
 والتعميـ

 

  إيجاد مرجعية فكريػة لمعمػؿ
 التعميمي في السمطنة.

 ح الرؤيػػػػػػة والرسػػػػػػالة يتوضػػػػػػ
تعمػػػػػؿ مػػػػػف الممخػػػػػص الػػػػػذي 

 أجمو وزارة التربية والتعميـ.
   تكػػػػوف حػػػػافزا لمعػػػػامميف فػػػػي

  عمػػؿ مسػػابقة يشػػترؾ فييػػا جميػػع العػػامميف فػػي الميػػداف
التعميمػػػػػػي بصػػػػػػورة جماعيػػػػػػة أو فرديػػػػػػة لصػػػػػػياغة الرؤيػػػػػػة 

 والرسالة.
  نما ائز لممشاركيف بأعماؿ متميز و شترط توزيع جيال ة، وا 

 التطوعي الوطني. العمؿتكوف في إطار 
  تشػػػػكيؿ لجنػػػػة مػػػػف مختمػػػػؼ المنػػػػاطؽ التعميميػػػػة لدراسػػػػة

  المكتػػػب الفنػػػي لمدراسػػػات
 والتطوير.

 .فريؽ مختص 
  التواصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع القسػػػػػػػػػـ

المسػػػػػػػػػػػؤوؿ عػػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػػع 
وتحميؿ آراء الميداف حوؿ 
 رؤية ورسالة وزارة التربية
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ف التعميمػي نحػو إنجػاز يداالم
 األىداؼ بفاعمية كبيرة.

األعمػػاؿ المقدمػػة وتنقيحيػػا ودمجيػػا مػػع بعضػػيا لمخػػروج 
 برؤية واضحة ورسالة محددة.

 مػػػػػف قبػػػػػؿ  اعػػػػػرض الرؤيػػػػػة والرسػػػػػالة لمتصػػػػػويت عمييػػػػػ
العػػامميف فػػي الميػػداف التعميمػػي، بالتنسػػيؽ مػػع قسػػـ جمػػع 

 حميؿ وتفسير آراء العامميف في الميداف التعميمي.وت
 الرؤيػػة والرسػػالة فػػي صػػورتيا النيائيػػة وتعميميػػا  اعتمػػاد

 عمى جميع أنساؽ وزارة التربية والتعميـ.
 يػػػػػػػد مػػػػػػػدة صػػػػػػػبلحية لمرؤيػػػػػػػة والرسػػػػػػػالة لمراجعتيػػػػػػػا دتح

 وتطويرىا.
صػػػػػػػػػػػػياغة قػػػػػػػػػػػػانوف 
خػػػػػػػػػػػاص بالتربيػػػػػػػػػػػة 
والتعمػيـ فػي سػمطنة 

 عماف

  التعميميػػػة جمػػػع التشػػػريعات
 في إطار قانوني واحد.

  تكػػػػػػػػػػويف قاعػػػػػػػػػػدة مرجعيػػػػػػػػػػة
لمتشػريعات التػي تتبناىػا وزارة 

 التربية والتعميـ.
  تحديػػػػد الحقػػػػوؽ والواجبػػػػات

العػػامميف فػػي الميػػداف لجميػػع 
 التعميمي.

  تشػػػػػػكيؿ فريػػػػػػؽ عمػػػػػػؿ برئاسػػػػػػة وزيػػػػػػرة التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ
وعضوية مجموعة مف الخبراء في مختمؼ جوانب التربية 

 والتعميـ.
  يػػػػػػػة ووزارة الخدمػػػػػػػةنوزارة الشػػػػػػػؤوف القانو التعػػػػػػػاوف مػػػػػػػع 

 لمراجعة مسودة مشروع القانوف.المدنية 
  تشػػػػكيؿ لجػػػػاف فػػػػي مختمػػػػؼ المنػػػػاطؽ التعميميػػػػة لتقػػػػديـ

 .ذية الراجعة في األمور المختمفةغالدعـ والت

  مكتػػػػػػػػػػب وزيػػػػػػػػػػر التربيػػػػػػػػػػة
 والتعميـ

  قػػػػػػػػػػػرار وزاري بتشػػػػػػػػػػػكيؿ
 الفريؽ.

  التنسػػػػػػيؽ مػػػػػػع الجيػػػػػػات
 المختمفة.

  قانونيوف.مستشاروف 
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  القضػػػػػػػاء عمػػػػػػػى التػػػػػػػأويبلت
الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعات 

 وضماف ثبات نسبي ليا.
  قػػػػػػػػػػػػػة فمسػػػػػػػػػػػػػفة ثيتطػػػػػػػػػػػػػوير و

وأىػػػداؼ التربيػػػػة فػػػي سػػػػمطنة 
 عماف.
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 االستنتاجات

مف خبلؿ اإلطار النظري وما قاـ بو الباحث مف تحميؿ المضموف، وتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية 

 استنتج مجموعة مف األمور ىي:

 .تعد المدرسة واحدة مف أىـ المنظمات في المجتمعات البشرية، ترتبط بغيرىا مف منظمات المجتمع 

  تميزىا عف باقي المنظمات. ، يمكف مف خبلليا أفالمنظمةتكسب التشريعات الشخصية 

  يظير مع الييكؿ التنظيمي لممؤسسة تنظيـ رسمي يمكف رؤيتو، وفي الوقت نفسو يظير تنظيـ غير

رسمي بيف أفراد المؤسسة التعميمية يكوف مساندا لمتنظيـ الرسمي، وأحيانا تختمؼ عنو في األىداؼ 

 .النتاجيات ومعدالت والتوج

 والتقديرات، لمدوائر واألقساـ  تادطنة، أفسح المجاؿ لبلجتيامإف غياب قانوف خاص بالتعميـ في الس

 ة المواقؼ التعميمية، واىتزاز ثقةابيبالمختمفة في وزارة التربية والتعميـ، األمر الذي أدى إلى ض

 الشكؿ الصحيح مثار تساؤؿ.بمف تطبيقيا  بالقرارات التي تتبناىا الوزارة، وىو ما يجعؿالمعمميف 

 بأىمية التشريعات التعميمية كونيا اإلطار القانوني المنظـ  يفإف العامميف في الميداف التعميمي مقتنع

 لعمميـ في المدارس.

   لمتشريعات التعميمية التي تتبناىا وزارة التربية  مدارس سمطنة عماف انعكاساً لإف المناخ التنظيمي

 والتعميـ.

  إف فاعمية التشريعات تقاس بمدى قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ الداخمية لممنظمة، وتمبية حاجات

 ية أخرى.جالمجتمع مف 
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 قرارىا  .ومتابعتيا رأي الميداف التعميمي  ضرورة أف تراعي التشريعات التعميمية في مرحمة صنعيا وا 

 وزارة  افيذ التشريعات التعميمية التي تتبناىتن مف إف قناعة الميداف التعميمي بالدور الذي يقوـ بو يسيؿ

 التربية والتعميـ.

 التوصيات

  المتعمقة بالعممية التعميمية بيف المعمميف.في مختمؼ الجوانب نشر الوعي القانوني والتشريعي 

 ث تغييرا دالجوانب اإلنسانية عند وضع أي تشريع أو قانوف يح ،ضرورة مراعاة صانع القرار ومتخذه

 .ف التعميميفي الميدا

 .ضرورة إشراؾ الميداف التعميمي في صنع التشريعات التعميمية وتغييرىا، باعتباره الجية المنفذة ليا 

 المنفذيف في الميداف و القرار في وزارة التربية والتعميـ  يتفعيؿ قنوات التواصؿ المختمفة بيف متخذ

 التعميمي.

 مكانية تطبيؽ تشكيؿ لجنة مف صانعي القرار في وزارة التربية وال تعميـ لمناقشة التصور المقترح، وا 

 .محددة الواردة ضمف الخطة الزمنية النشاطات

 الدراسات المقترحة

 .دراسة مقارنة لفاعمية التشريعات التعميمية في توجيو المناخ التنظيمي بيف سمطنة عماف ودوؿ أخرى 

 ماف.دور التشريعات التعميمية في تطوير كفاءات المعمميف في سمطنة ع 
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 المراجع

 المراجع العربية:

 .القاىرة، دار الجيؿ لمطباعة، سمكتبة عيف شم أصول اإلدارة العممية،(، ٜٗٚٔأبو الخير، كماؿ حمدي، )

 .، القاىرةدار المطبوعات الجديدة تحديث اإلدارة التعميمية والنظارة واإلشراف الفني، (.ٜٛٛٔأحمد، إبراىيـ أحمد، )

 .االسكندرية والنشر، دار الوفاء لدنيا الطباعة ،العالقات االنسانية في المؤسسة التعميمية(. ٜٜٜٔ) أحمد،أحمد، ابراىيـ 

 مكتبة المعارؼ الحديثة، اإلسكندرية. تحديث اإلدارة التعميمية، (.ٕٙٓٓأحمد، إبراىيـ أحمد، )

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروتٚج  ،لسان العرب، ابف منظور

-2:81التشريعات التربوية في سمطنة عمان وأثرىا في تطور التعميم من سنة  (.ٕٕٓٓبف سعيد، ) سالـ البحري،

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف قابوس3111

 ، القاىرة.ٜٚٛٔ، دار المعارؼ، ، ٕط، . مفاىيم وقضاياعمم اجتماع اإلدارة. (.ٜٚٛٔالجوىري، عبد اليادي، )

واقع الوالء التنظيمي لدى القيادات الوسطى في وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان (. ٕٕٓٓالحجري، سالـ بف محمد، )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف قابوس.وعالقتو ببعض الخصائص الشخصية والعوامل التنظيمية

 ، القاىرة.معرفة الجامعية، دار العمم اجتماع التنظيم (.ٜٜٗٔالحسيني، السيد، )
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رسالة  الضغوط االجتماعية المؤثرة في القرار اإلداري التربوي بسمطنة عمان،(. ٜٜٜٔالحوسني، محمد بف شامس، )

 ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف قابوس.

 –الموزع رامتاف  ،ٕط ،الضبط االجتماعي، سمسمة دراسات في المجتمع العربي السعودي (.2:93، )الخريجي، عبداهلل

 سعودية.ال - جدة

 ، جيينة، األردف.المدرسة الفاعمة، مقوماتيا وآفاقيا (.ٕ٘ٓٓالدويؾ، تيسير عبدالمطيؼ، )

 المناخ التنظيمي في المدارس المتوسطة لمبنات (.ٕ٘ٓٓ) ،غناـ سميماف حمد ، منىةالذبياني

 .، القاىرةماجستير غير منشورة، جامعة عيف شمس رسالةبالمدينة المنورة وعالقتو بالرضا الوظيفي لممعممات، 

النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية في سمطنة عمان كما يتصوره  (.ٜٜٛٔالسعدي، محمد بف مبارؾ، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف قابوس. المعممون العاممون معيم،

 .www.alisalmi.org إدارة التميز، (.ٕٕٓٓالسممي، عمي، )

 .www.alisalmi.org ،ٔ،ج إدارة السموك التنظيمي (.ٖٕٓٓالسممي، عمي، )

  القيم التنظيمية وعالقتيا بالممارسات اإلدارية لمديري مدارس  (.ٕ٘ٓٓ) ،، منى بنت سعيد بف محمد بف سالـةالسيابي

 القاىرة.، ت العربية، جامعة الدوؿ العربيةلبحوث والدراسامعيد ا رسالة ماجستير غير منشورة، التعميم العام في سمطنة عمان،

سمطنة  مجمس عمان في إطار النظام األساسي لمدولة، ندوة سمات النظام األساسي لمدولة، (.ٕ٘ٓٓ) ،حمود الشعيبي،

 عماف.
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 دار الجامعات العصرية، اإلسكندرية. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، (.ٜٙٚٔالشنواني، صبلح، )

 .دار فرحة، القاىرة سمسمة الدراسات العربية، التربية القانونية، (.ٕٗٓٓ) الصعيدي، سممى فضؿ،

 دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر. ،4بحوث إدارية محكمة  (.ٕٙٓٓالصيرفي، محمد، )

تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس من خالل العالقة بين اإلحساس بالعدالة  .(ٕٚٓٓ) ، محمد عبد الفتاح،-أ-الصيرفي

)بحوث والفاعمية التنظيمية، دراسة تطبيقية مقارنة بين أعضاء ىيئتي التدريس بجامعتي القاىرة وجامعة الممك عبد العزيز، 

 النشر، اإلسكندرية.دار الوفاء لدنيا الطباعة و  (.ٖإدارية محكمة

 .دنيا الطباعة والنشر، اإلسكندريةدار الوفاء ل المسؤولية االجتماعية لإلدارة، (.ٕٚٓٓمحمد، )الصيرفي، 

 ،ٖط ،المفاىيم، النظريات، التطبيقات: السموك التنظيمي (.ٖٕٓٓ، )الطجـ، عبد اهلل عبد الغني، والسواط، طمؽ عوض اهلل

 .جدة ،دار حافظ لمنشر والتوزيع

الرضا الوظيفي لدى مديري مدارس التعميم العام بسمطنة عمان والعوامل المؤثرة (. ٜٜٛٔ، حميس بف محمد، )العريمي

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف قابوس.فيو

 مدى تنفيد السياسات التربوية وانعكاس ذلك عمى الرضا الوظيفي لدى العاممين في وزارة (.ٜٜٙٔالعمري، حيدر محمد، )

 .ؾاليرمو ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة التربية

 دار الفكر، األردف. ،الثقافة المدرسية (.ٕ٘ٓٓ) ،رشا إبراىيـ ،المميجيو سبلمة عبد العظيـ،  ،حسيفو الغريب، شبؿ بدراف، 
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رسالة  ،4::2-2:32التشريعات التربوية وتطور عممية التعميم في األردن من  (.ٜٜٗٔالفرحاف، يسرى عبداهلل طمفاح، )

 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.

 .األردف ،دار وائؿ نظرية المنظمة والتنظيمات، (.ٕٓٓٓالقريوتي، محمد قاسـ، )

 سمطنة عماف. ،، وزارة التراث القومي والثقافةٓٔ، جالمصنف( ٖٜٛٔالكندي، أبو بكر أحمد بف عبداهلل، )

 .نتائج أداء الطالب لمفصل الدراسي األول، سمطنة عمان(، ٜٕٓٓالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بالمنطقة الداخمية، )

المكتبة  بدوف(.) ،المعجم الوسيط، النجار، أحمد عميو عبدالقادر، حسف، و الزيات، أحمد حسف، و مصطفى ابراىيـ، 

 .اإلسبلمية لمنشر والتوزيع

أساسيات في  (.ٜٜ٘ٔ-ٙٔٗٔ) وفريحات، حيدر، والطراونة، مدحت، وعبلونة، عمي، ميدي، وزويمؼ، ،المغربي، كامؿ

 دار الفكر، األردف. اإلدارة،

وحتى  2:81مدى تطبيق األسس التعميمية في خطابات السمطان قابوس منذ  (.ٕٕٓٓالميري، سعيد بف بخيت، )

 قابوس.ة، جامعة السمطاف رسالة ماجستير غير منشور  ،3112

 الثانوية األردنية العامة من  عالقة المناخ التنظيمي بأسموب إدارة الصراع في المدارس (.ٖٕٓٓالمومني، واصؿ جميؿ، )

 .، جامعة اليرموؾرسالة دكتوراه وجية نظر المديرين والمعممين،

بالمنطقة الداخمية،  لمدرسيةمعممي ومعممات الرياضة ا درجة الرضا الوظيفي لدى(. ٕٛٓٓالينائي، جمعة بف عبداف، )

 .، سمطنة عمافالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بالمنطقة الداخميةوعالقتيا ببعض المتغيرات، 
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 .القاىرة يف شمس،عمكتبة  ،(اليياكل والسموكيات والنظم) ..التنظيم (.ٜٓٛٔ، )سيد اليواري،

-2:81ية في التعميم العام في سمطنة عمان ما بين و تطور السياسات الترب (.ٕٔٓٓاليافعي، سالـ عمي عاطؼ، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ. ،3112

، قسـ السياسة التربوية والتخطيط، عممية التخطيط التربوي، الوحدة األولى، التربية في مجتمع متغير (.ٜٜٔٔاليونسكو)

 مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.

 .، دار جرير، األردفالسياسات التربوية والنظام السياسي (.ٕٚٓٓ) ،محمودمصطفى، ىاني بني 

دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين المناخ التنظيمي من وجية نظر المشرفين  (.ٜٜٙٔجرادات، محمد ناظـ، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ. التربويين والمعممين في محافظة إربد،

 الشركة العالمية لمكتاب، لبناف. معجم المصطمحات الفقيية والقانونية، (.ٜٜٙٔجرجس، )جرجس، 

مد ، دار الحاالسموك التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات التربوية (.ٕٚٓٓحمادات، محمد حسف محمد، )

 .لمنشر والتوزيع، عماف

دارة الموا (.ٕٚٓٓحنفي، عبدالغفار)  .، االسكندريةالدار الجامعية رد البشرية،السموك التنظيمي وا 

الفكر دار  الشرعية اإلجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي لمموظف العام، (.ٕٙٓٓخميفة، عبد العزيز عبد المنعـ، )

 .الجامعي، اإلسكندرية
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 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. مناىج البحث في التربية وعمم النفس، (.ٜٜٙٔداليف، ديوبولد ب فاف، )

 ية،      ز   ق  ي  إلص    ت   ق    ،السمطة التشريعية ماىيتيا وتكوينيا واختصاصاتيا (.ٕٕٓٓدرويش، محمد فييـ، )

   ق   ة.

 .منتدى الفكر العربي، األردف ،ٖط (. السياسات التعميمية في دول الخميج العربية،ٜٜٓٔرضا، محمد جواد،)

معيد  (. المنظمات الحديثة، دراسات في منظمات عالم ما بعد الحداثة،ٕٕٓٓ، ترجمة سر الختـ حمزة، ) ستيوارت د.كميج

 اإلدارة العامة، سوريا.

 حقائق وأرقام. (.ٜٕٓٓشرطة عماف السمطانية، )

 اىرة.قدار الثقافة لمنشر والتوزيع، ال التنشئة السياسية واالجتماعية، (.ٕٔٓٓسكراف، محمد، )

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  (.ٕ٘ٓٓ، )معني جمعة، والبحر، ىشاـ سيد المجيد،وعبد حسف، حسيف سميماف،

 .، بيروتالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع،

المدارس الثانوية في وظيفي لدى معممي ومعممات أثر المناخ التنظيمي عمى الرضا ال (.ٕٜٜٔشياب، حميمة عبدالفتاح، )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. ،وادي األردن

 ، ترجمة مصري حنورة، محي الديف أحمد حسيف، دار المعارؼ، القاىرة.(. ديناميات الجماعةٜٜٙٔشو، مارفف،)

 .، القاىرةالعربية النيضةدار  تسبيب القرارات اإلدارية، (.ٜٜٙٔعبدالمطيؼ، محمد، )
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 المنظمة العربية لمعموـ والتربية والثقافة، تونس. الخطة العربية لتعميم الكبار ومحو األمية، (.ٕٓٓٓعبدالحميد، طمعت، )

 ،في توشكيالضبط االجتماعي والبنية التشريعية  (.ٕٔٓٓ، )عطية، وعبدالمنعـ، سيير ومضنا،عبدالحميد، طمعت، 

 القاىرة.

سمسمة الدراسات التربوية، دار فرحة،  التربية في عالم متغير دراسات في أصول التربية، (.ٕٙٓٓعبدالحميد، طمعت، )

 القاىرة.

، ٕٛ، السنة (ٛٗ) ،تعميـ الجماىير ،مستقبل تعميم الكبار في الوطن العربي في ظل الكوكبية (ٕٔٓٓ)عبدالحميد، طمعت،

 .ٕٔٓٓديسمبر 

مكتبة األنجمو المصرية،  الحداثة وما بعد الحداثة،( ٖٕٓٓ، )وخضر، محسف ، عصاـ الديف،ؿوىبلعبدالحميد، طمعت، 

 القاىرة.

 .دار أسامة، األردف التنظيم اإلداري: مبادئو وأساسياتو، .(ٕٙٓٓزيد منير، ) ،عبوي

 دار كنوز المعرفة، األردف. معجم مصطمحات اإلدارة العامة، (.ٕٚٓٓعبوي، زيد، )

 ردف.عالـ الكتب الحديث، األ السياسات التربوية في الوطن العربي، (.ٕٚٓٓعبيداف، سييؿ أحمد،)

 مدى مواكبة السياسات التعميمية لمرحمة التعميم العام في مصر لمتقدم العممي والتكنولوجي، (.ٜٜٜٔعزب، محمد عمي، )

 .ٖٖمجمة كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، العدد 
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قيم ومعتقدات األفراد وأثرىا عمى فاعمية التطوير التنظيمي، المنظمة العربية لمتنمية  (.ٕٛٓٓطفى، )عصفور، أمؿ مص

 بحوث ودراسات، القاىرة. اإلدارية،

 المكتب الجامعي الحديث. ،ت الخدمة االجتماعيةاالالتشريعات ومج (.ٕٔٓٓعطية، السيد عبدالحميد عطية، )

العالقة بين العدالة التنظيمية وسموكيات المواطنة  (.ٕٙٓٓأحمد عوض،) محمد ،والبربرؾ، عميوة ، مسمـ محمدحميد

 مجمة كمية التربية: العدد السادس، جامعة بني سويؼ، مصر. التنظيمية لدى معممي المدارس الثانوية العامة،

التربية  مستقبؿمجمة  التعميمية،الثقافة التنظيمية ومناخ اإلبداع في المؤسسات  (.ٕٗٓٓ، )حساـ وىيبةعيد، رمضاف، 

 .ٕٖالعربية، المجمد العاشر، العدد 

دار  اتجاىات حديثة في التربية، (.ٕٚٓٓ، )والعاني، وجيية ثابت ،وعطاري، عارؼ توفيؽ عيساف، صالحة عبداهلل،

 .اف، عمّ المسيرة

 التربية العربي لدوؿ الخميج.ترجمة محمد ببلؿ الجيوسي، مكتب  العقل غير المدرسي، (.ٕٔٓٓغاردنر، ىوارد، )

 م،1::2م الى 2:81والتعـميم من عام  التربيةالتجربة العمانية في مجال  (.ٜٜٜٔغواص، يحػي بف محمػد عمي، )

 ، جامعة الزيتونة.غير منشورة رسالة ماجستير

مكتبة األنجمو  عاصر،قضايا في عمم اجتماع التربية الم (.ٕٕٓٓفايؽ، طمعت عبدالحميد، وىبلؿ، عصاـ الديف عمي، )

 .، القاىرةالمصرية
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دراسة ميدانية، كمية اآلداب، جامعة  ،الصراع التنظيمي في دار الكتب المصرية (.ٕٚٓٓفرحات، ثناء إبراىيـ موسى، )

 عيف شمس، دار الثقافة العممية.

 دبي. ،المطبعة العصرية التنظيمي،السموك التنظيمي، دراسة في التدريب والتطوير  (.ٕٜٛٔ، )عميفضؿ اهلل فضؿ اهلل، 

 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.التشريعات االجتماعية بين الواقع والمأمول،  (.ٕٕٓٓسيد، ) محمد فيمي،

لدى مديري المدارس الثانوية في سمطنة  أساليب إدارة الصراع التنظيمي (.ٕٔٓٓقطف، طفوؿ بنت سييؿ بف عمي، )

 ير منشورة، جامعة السمطاف قابوس.رسالة ماجستير غ عمان،

 دار الثقافة، األردف. القيادة واإلدارة، (.ٕٚٓٓكنعاف، نواؼ، )

 الدار الجامعية، اإلسكندرية. السموك التنظيمي، (.ٖٕٓٓماىر، أحمد، )

 .سمطنة عماف ،(٘ٙ)اإلداري، مجمة  المناخ التنظيمي في الفكر اإلداري، (.ٜٜٙٔمحارمة، ثامر محمد، )

 اإلسكندرية، دار الجامعات المصرية. األسس االجتماعية لمتنظيم واإلدارة، (.ٜٛٚٔمحمد، عمي محمد،)

مرئيات الييئة االستشارية التي تم اعتمادىا من قبل  (.ٕ٘ٓٓ، )مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية، األمانة العامة

 .األمانة العامة ،3116-:::2المجمس األعمى خالل الفترة 

إطار العمل االسترشادي لمتربية من أجل  (.ٕٛٓٓبيروت )مارس  - تب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربيةمك

 (.3125-3116التنمية المستدامة في المنطقة العربية، التربية من أجل التنمية المستدامة عقد األمم المتحدة )
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 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية. والخدمة االجتماعية،التشريع االجتماعي  (.ٜٜٛٔميدلي، محمد محمود، )

 مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة. منيجية التعقد واستشراف المستقبل، (.ٕٓٓٓ) مينا، فايز مراد،

ارية أثر التطوير التنظيمي عمى فاعمية القرارات اإلد (.ٜٜٓٔأحمد بف عبد اهلل،) والخابوري، عبد الفتاح، نبيؿ عبد الحافظ،

 معيد اإلدارة العامة، مسقط.، في أجيزة الخدمة المدنية في  سمطنة عمان

 .سمطنة عماف، 3118التعميم لمجميع في سمطنة عمان تقرير منتصف العقد (. ٕٛٓٓوزارة التربية والتعميـ، )

 .سمطنة عماف، الكتاب السنوي لإلحصاءات التعميمية( ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓوزارة التربية والتعميـ، )

 .سمطنة عماف، برنامج التعميم ما بعد األساسي (،ٕٙٓٓ) وزارة التربية والتعميـ،

سمطنة ، 3116-2:81إلى النجاح، التعميم لمجميع في سمطنة عمان، نطالقاال من  (.ٕٙٓٓوزارة التربية والتعميـ، )

 .عماف

 .سمطنة عماف، فمسفة وأىداف التعميم في سمطنة عمان (.ٕ٘ٓٓوزارة التربية والتعميـ )

 .سمطنة عماف، 3111التعميم لمجميع لعام  (.ٜٜٜٔوزارة التربية والتعميـ، )

 .ٓٛٙ، الجريدة الرسمية اختصاصات وزارة التربية والتعميم، واعتماد ىيكميا(.  ٕٛٓٓوزارة الشؤوف القانونية )

 www.mola.gov.om (ٕٛٓٓ-ٕٔ)الموقع الرسمي، وزارة الشؤوف القانونية

http://www.mola.gov.om/
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 .ٚٛ، الجريدة الرسمية النظام األساسي لمدولة(.  ٜٜٙٔوزارة الشؤوف القانونية )

 (. المؤشرات االحصائية لبلقتصاد العماني، سمطنة عماف.ٕٛٓٓوزارة االقتصاد الوطني، )

 تنمية البشرية، سمطنة عماف.(. عماف، تقرير الٕٕٓٓوزارة االقتصاد الوطني، )

 www.moneoman.gov.om( ٕٛٓٓ-ٕٔموقع الرسمي، ال وزارة االقتصاد الوطني )

مناىج البحث التربوي بين النظرية (. ٕ٘ٓٓ، )ويونس، سمير، وسبلمة، عبدالرحيـ، والرشيدي، سعديوسؼ العنيزي، 

  مكتبة الفبلح، الكويت. ،ٕ، طوالتطبيق
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 (2ممحق رقم )

 قائمة بالمحكميف
 جية العمؿ التخصص االسـ ـ

 كمية العمـو التطبيقية بعبري لغة عربية د. البشير بف عمر ٔ

 جامعة السمطاف قابوس عمـ اجتماع تربوي مقارف غالب الشرعيد. بمقيس  ٕ

 جامعة نزوى إدارة تعميمية د. حساـ الديف السيد ٖ

 جامعة نزوى عمـ االجتماع د. حسيف بف عمي الحارثي ٗ

 جامعة نزوى تكنولوجيا التعميـ د. خالد مالؾ ٘

 جامعة نزوى االحصاء أ.د. زىير الحميري ٙ

 وزارة التربية والتعميـ إشراؼ تربوي بف ناصر الجابري د. سالـ بف حمود ٚ

 وزارة التربية والتعميـ مناىج وطرؽ التدريس د. سعيد بف سالـ السناني ٛ

 وزارة التربية والتعميـ لغة عربية مناىج وطرؽ التدريس سيؼ بف ناصر بف سيؼ العزري. أ ٜ

 التطبيقية بعبري كمية العموـ دراسات إسبلمية د. صبري عطية حسيف ٓٔ

 جامعة نزوى إدارة تعميمية د. عمي خميس عمي ٔٔ

 جامعة السمطاف قابوس إدارة تعميمية د. عمر ىاشـ اسماعيؿ ٕٔ

 وزارة التربية والتعميـ إدارة تعميمية محمد بف خمفاف الينائي. أ ٖٔ
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 (3ممحق رقم )

 النيائيةاألداة في صورتيا 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

يقوووم الباحوور بدراسووة  اعليووة التشووريعات التعليميووة  ووي تونيووي المنوواخ التنظيمووي  ووي الم سسووات 

سلطنة عمان، ولكي يقووم بسوبر عبعواد  اعليوة التشوريعات التعليميوة  وي نينواد منواخ التعليمية  ي 

ول تنظيمووي مال ووم للعمليووة التعليميووة  ووي الموودارس قووام بتكووميم اسووتبانة مكونووة موون محووورين، اأ

محووور التشووريعات التعليميووة والثوواني محووور المنوواخ التنظيمووي، للخوورو  بتكووور حووول عنسوو  

الطرق التي يمكن بها تحقيق عهداف وتطلعات المنتمع العماني  ي النان  التعليموي، وللوم مون 

 عنل نعداد نيل قادر على تحمل المس ولية، ويساهم  ي التقدم العلمي، ور ع اسم عمان عاليا1

نو منم المساهمة معنا  ي التفاعل مع االستنابات الواردة  ي االسوتبانة، علموا بوجن نميوع للا نر

 االستنابات ستستخدم أغراض البحر، وستعامل بمنتهى السرية1

 شاكرا لكم حسن تعاونكم معنا

 said.alshaqsi@moe.om( 11479359سعيد بن عبدهللا الشقكي )

 بيانات عولية

 ة11111111111111111111111111111111يليمالمنطقة التع

 تحتوى على المرحلتين ما بعد اأساسي  نوع المدرسة: حلقة ثانية 

 عنثى  الننس: لكر

 مانستير      دكتوراه     بكالوريوس الم هل الدراسي: دبلوم

 سنوات90سنوات     +90-2+     سنوات 4: عقل من سنوات الخبرة
 

http://login.live.com/pp750/
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 : محور التشريعات التعليمية عوال :
 

 العبارات م
يىافك 
 تطذج

 يذاَذ يىافك
غُش 
 يىافك

غُش 
يىافك 
 تطذج

 أوال: أهًُح انرطشَؼاخ انرؼهًُُح 
     

0 
ذساػذ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح انؼايهٍُ فٍ انذمم انرشتىٌ 

 انىظُفُح.ػهً ذأدَح يهايهى 

     

2 
ذسهى انرطشَؼاخ انرؼهًُُح فٍ وظغ يؼاَُش أداء انؼايهٍُ 

 فٍ انًذاسس انراتؼح نىصاسج انرشتُح وانرؼهُى.

     

3 
ذؼرًذ وصاسج انرشتُح وانرؼهُى انرطشَؼاخ انرؼهًُُح أداج ظثػ 

 نهؼًهُح انرؼهًُُح.

     

4 
فٍ ذرشجى انرطشَؼاخ انرؼهًُُح أهذاف وذىجهاخ انذونح 

 يجال انرؼهُى.

     

5 
ًفاهُى انًىاغُح فٍ كافح تذهرى انرطشَؼاخ انرؼهًُح 

 انًذاسس انراتؼح نىصاسج انرشتُح وانرؼهُى.

     

6 
ذشاػٍ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح انؼذانح تٍُ جًُغ انؼايهٍُ فٍ 

 انذمم انرشتىٌ.

     

7 
نً ذجىَذ انؼًهُح انرؼهًُُح فٍ ذهذف انرطشَؼاخ انرؼهًُُح إ

 يذاسس انسهطُح.

     

8 
ذؼذ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح راخ أهًُح كثُشج فٍ ذىجُه 

انؼًهُح انرؼهًُُح فٍ انًذاسس.

     

 ثاَُا: يصادس انرطشَؼاخ انرؼهًُُح 
     

0 
ذسرُذ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح انرٍ ذرثُاها وصاسج انرشتُح 

 األساسٍ نهذونح.انرؼهُى إنً انُظاو و

     

2 
ذؼرًذ انمشاساخ انرٍ ذصذسها وصاسج انرشتُح وانرؼهُى ػهً 

وثُمح فهسفح وأهذاف انرؼهُى فٍ سهطُح ػًاٌ.

     

3 
ذسرؼٍُ وصاسج انرشتُح وانرؼهُى تانًؤسساخ انذونُح انًخرصح 

 وتُىخ انخثشج فٍ إصذاس انرطشَؼاخ انرؼهًُُح.

     

4 
وانرؼهُى تئضشان يؤسساخ انًجرًغ ذمىو وصاسج انرشتُح 

 انًذٍَ فٍ إصذاس انرطشَؼاخ انرؼهًُُح.

     

5 
ذخعغ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح إنً انًشاجؼح يٍ لثم انجهاخ 

ح فٍ انسهطُح.ُانرٍ ذشسى انسُاسح انرؼهًُ
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 العبارات م
يىافك 
 تطذج

 يذاَذ يىافك
غُش 
 يىافك

غُش 
يىافك 
 تطذج

 ثانثا: والغ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح 
     

0 
انًطاسكح فٍ صُغ َسرطُغ انؼايهىٌ فٍ انذمم انرشتىٌ 

 انمشاساخ انرٍ ذرثُاها وصاسج انرشتُح وانرؼهُى.

     

2 
ذراح انفشصح نهؼايهٍُ فٍ انذمم انرشتىٌ نرؼذَم انمشاساخ 

 انصادسج يٍ وصاسج انرشتُح وانرؼهُى.

     

3 
ذؼًم انرطشَؼاخ ػهً سفغ انشوح انًؼُىَح وصَادج انشظا 

 انرؼهًُُح.انىظُفٍ نذي انؼايهٍُ فٍ انًؤسساخ 

     

4 
ذرىافك انرطشَؼاخ انًىجهح نهؼًهُح انرؼهًُُح يغ انُظاو 

 األساسٍ نهذونح.

     

5 
أدي غُاب لاَىٌ نهرؼهُى فٍ انسهطُح إنً دانح يٍ اإلستان 

 فٍ يساس انؼًهُح انرؼهًُُح.

     

6 
َشجغ سثة ظؼف يخشجاخ انرؼهُى فٍ انًذاسس انذكىيُح 

 انرٍ ذرثُاها وصاسج انرشتُح وانرؼهُى. إنً انرطشَؼاخ وانمشاساخ

     

7 
ذخعغ لشاساخ وصاسج انرشتُح وانرؼهُى نهذساسح وانرأٍَ لثم 

 ذطثُمها فٍ انًُذاٌ.

     

8
َىجذ ذُسُك تٍُ انجهاخ انرٍ ذصذس انمشاساخ وانُطشاخ 

 انًىجهح نهؼًهُح انرؼهًُُح.

     

9 
انًرؼهمح تانؼًهُح ذشاػٍ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح كافح انجىاَة 

 انرؼهًُُح.

     

01 

ذطجغ انرطشَؼاخ انرؼهًُُح ػهً إَجاد ًَػ اذصال غُش 
سسًٍ تٍُ أغشاف انهُكم انرُظًٍُ فٍ انًؤسسح 

 انرؼهًُُح.

     

00 
َؼًم انؼايهىٌ فٍ انذمم انرشتىٌ ػهً ذفشَغ يعًىٌ 
 انرطشَؼاخ انرٍ ذصذسها وصاسج انرشتُح وانرؼهُى يٍ يذرىاها. 

     

02 
ذرىافك يخشجاخ انرؼهُى فٍ انًذاسس يغ انرطشَؼاخ 

 انرؼهًُُح فٍ سهطُح ػًاٌ.
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 : محور المناخ التنظيمي : ثانيا

 العبارات م
يىافك 
 تطذج

 يذاَذ يىافك
غُش 
 يىافك

غُش 
يىافك 
 تطذج

 والغ انًُار انرُظًٍُ 
     

0 
فٍ َسرخذو يذَش انًذسسح ًَطا لُادَا َسرطُغ انؼايهىٌ 

 انًذسسح انرؼشف ػهُه.
     

2 
َرُخ يذَش انًذسسح نهؼايهٍُ انفشصح فٍ إتذاء انشأٌ فٍ 

 انمشاساخ انرٍ َرخزها.

     

 ذرسى انؼاللح تٍُ انؼايهٍُ فٍ انذمم انرشتىٌ تانشسًُح. 3
     

 َطؼش انؼايهىٌ فٍ انًذسسح تاالسرمشاس انىظُفٍ. 4
     

5 
َرجًغ انؼايهىٌ فٍ انًؤسساخ انرؼهًُُح يٍ ولد إنً آخش 

 .اإلجاصاخنهخشوج إنً سدالخ غُش سسًُح، فٍ انًساء أو 
     

6 
 اإلجاصاخذمىو انًذسسح ترُظُى انىسش انرذسَثُح فٍ أَاو 

 نرًُُح لذساخ ويهاساخ انطهثح. 
     

 ذراح انفشصح نهًؼهًٍُ نذعىس انًطاغم وانىسش انرؼهًُُح. 7
     

8 
َطؼش انًؼهًىٌ تأٌ انًطشف يا صال َمىو تؼًهُح انرفرُص 

 أثُاء صَاسذه نهًذسسح.
     

9 
ذرؼاسض انمشاساخ انرٍ ذرخزها دوائش وألساو وصاسج انرشتُح 

 وانرؼهُى يغ انذمم انرشتىٌ.
     

01 
َُؼطً انًؼهى صىسج واظذح ػٍ يهاو ػًهه انرٍ َؤدَها فٍ 

 انًذسسح.
     

00 
األػًال اإلظافُح فٍ انًذسسح كاالدرُاغ واألَططح ذىصع 

 تطشَمح ذرسى تانؼذانح.
     

02 
ذسؼً انىصاسج إنً ذؼىَط انؼايهٍُ فٍ انذمم انرشتىٌ ػٍ 

 انجهىد اإلظافُح انرٍ َثزنىَها.
     

03 
َسرخذو انؼايهىٌ فٍ انذمم انرشتىٌ انؼاللاخ اإلَساَُح ألداء 

 انطشق انشسًُح.يهايهى انىظُفُح تذال يٍ 
     

04 
َسرطُغ انؼايهىٌ فٍ انذمم انرشتىٌ االنرفاف ػهً  انمشاساخ 

 انرٍ ذصذس يٍ لثم انىصاسج.
     

05 
ذؤثش يجًىػاخ انؼًم فٍ غشَمح ذُفُز لشاساخ وصاسج انرشتُح 

 وانرؼهُى فٍ انذمم انرشتىٌ.
     

06 
وانرؼهُى ذرأثش يسرىَاخ انطالب تطشَمح ذؼايم وصاسج انرشتُح 

 فٍ انذمم انرشتىٌ.
     



 

046 

 

 العبارات م
يىافك 
 تطذج

 يذاَذ يىافك
غُش 
 يىافك

غُش 
يىافك 
 تطذج

07 
ذؼًم اإلداسج انًذسسُح ػهً ذطثُك انمشاساخ تصىسج يثاضشج 

 تاػرثاسها أيشا والؼا.
     

08 
َرؼايم انًؼهًىٌ يغ يطكالخ انطالب تصىسج ضخصُح تؼُذا 

 ػٍ اإلداسج انًذسسُح.
     

09 
َسىد فٍ انًذسسح جى يٍ  انؼاللاخ َساػذ انًؼهى ػهً 

 ذأدَح سسانره.
     

21 
َسرُذ ذكشَى انًؼهًٍُ انزٌ ذمىو ته وصاسج انرشتُح وانرؼهُى 

 إنً انًصذالُح.

     

20 
وانًساتماخ انرٍ ذطثمها وصاسج  وانُطاغاخانًطاسَغ  ذسهى

 انرشتُح وانرؼهُى فٍ إستان انذمم انرشتىٌ.
     

 ذرصف اإلداسج انًذسسُح تانًشوَح فٍ انرؼايم يغ انًؼهًٍُ. 22
     

23 
َىجذ فٍ انًذسسح يجًىػح يٍ انًؼهًٍُ ذسؼً نُطش 

 اإلضاػاخ انًرؼهمح تانًذسسح، داخم وخاسج انًذسسح.
     

24 
لثم تاالَرمال إنً وظُفح أخشي غُش )يؼهى( َرماسب يؼها أ

 انؼائذ انًادٌ.
     

25 
نىصاسج فٍ انًُذاٌ تطشق انمشاساخ انرٍ ذصذس يٍ اذفسش 

 ًا َشاد يُها.ذخرهف ػ
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Abstract 

The Educational legislations are the cornerstone of education and 

the organizational environment represents the people who realize 

these legislations. It combines between the mental and virtual aspects 

of the flow of work in the educational institutions, which are linked 

directly with the different patterns of the society. 

The aim of this study is to discuss the effectiveness of educational 

legislations in guiding the organizational environment in the 

educational institutions in Oman, with an attempt to answer the 

following questions: 

What is the role of the educational legislations in supporting the 

organizational environment in the modern educational institutions? 

What is the reality of the educational legislations in supporting the 

organizational environment in the educational institutions in Oman? 

Are there any differences, attributed to variables of education 

(gender, educational region, degree, experience, type of school), with 

statistical meaning for the responses by the studied samples on the 

effectiveness of educational legislations in guiding the organizational 

environment? 

Is there any relation with statistical meaning between the 

effectiveness of educational legislations and organizational 

environment in Oman? 

What is the appropriate proposal to activate the educational 

legislations in supporting the organizational environment in Oman? 



 

c 

 

The researcher has applied the content analysis method to analyze 

the reality of the educational legislations and their effectiveness in 

guiding the organizational environment in the educational institutions. 

Besides, (ٖٗٛ) male and female teachers, from seven educational 

regions: Muscat, Dakhilya, Dahira, Buraimi, Batinah South, Batinah 

North, Wusta and Sharqiya North, have filled a fifty-paragraphs 

questionnaires, divided into: Educational Legislations and the 

Organizational Environment. The appropriate statistical methods have 

been applied to achieve the aims of this study and discuss them. The 

main results are: 

The legislations are capable, in many ways, to guide the 

organizational environment. 

There are meaningful variations in the legislation, attributed to the 

gender and are fruitful for females. 

No variations exist in the educational legislations which may be 

attributed to the educational region, while there are statistically 

meaningful variations in the organizational environment. 

There are statistically meaningful variations demonstrated by the 

studied samples in the Educational Legislations part of the 

questionnaire, which may be attributed to the degree for Bachelor 

holders. 

No statistically meaningful variations exist in the Educational 

Legislations part and the Organizational Environment part of the 

questionnaire, which may be attributed to the type of the school. 


