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األساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان في ضوء نموذج مؤسسة المكان  

 Great Place to Work® Instituteالسعيد للعمل 
The role of school principals in providing happy workplaces for 

workers in the basic education stage in North- Alsharqia 

Governorate, Sultanate of Oman in light of the Great Place to 
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 المستخلص: 

الحالية إلى التعرف على دور ُمديري المددار  فدت فدرفير كمدالع العمد  هدفت الدراسة        

السعيدة للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان فدت ودر  

نمرذج مؤسسة المكان السعيد للعم  ، واستخدمت الدراسدة المدن ا الريد ت، لمدا اسدتخدمت 

( معلددم 500رمدال وفددم فطاي  دا علدى عيندة مكرندة مدع  االسدتاانة فدت عمدل الاياندال والمعل

ديري المدددار  فددت فددرفير كمددالع العمدد   ومعلمددة  وفريددلت نتددالا الدراسددة إلددى كن دور مددُ

السعيدة للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان فدت ودر  

نمرذج مؤسسدة المكدان السدعيد للعمد  عدا  بدرعدة منخ لدة بشدك  عداء، لمدا عدا  بدرعدة 

: المصداقية، واالحتراء، والعدالة، وال خر، والزمالدة منخ لة فت عميل محاور الدراسة وهت

، لما لش ت النتالا عع عددء وعدرد فدروا ذال داللدة إحصدالية فدت اسدتفابال كفدراد عيندة 

فُعدزى إلدى متريدرال المؤهد  العلمدت، وسدنرال الخادرة،  (α ≤ 0.05 الدراسة عند مسترى 

فت محرري المصداقية، واالحتدراء والمسمى الرظي ت، كما ُمترير الفنس فرعدل هذه ال روا 

 ولصالح الذلرر   

  سلطنة ُعمان  -التعليم األساست  -ُمديري المدار  -: كمالع العم  السعيدة  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The present study aimed to identify the role of school 

principals in providing happy workplaces for workers in the basic 

education stage in North- Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman 

in light of the Great Place to Work® Institute model  , study used a 

descriptive method, also used the questionnaire to collect data and 

information were applied to a sample of (500) teachers. The findings 

of the study showed that The role of school principals in providing 

happy workplaces for workers in the basic education stage in North- 

Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman in light of the Great Place 

to Work® Institute model  was came generally low degree ; They also 

came low degree of all Fields: Credibility, Respect, Fairness, pride, 

and Camaraderie,; Results also showed that there were no significant 

differences at (α ≤ 0.05) in the study variables which are academic 

level , Years of experience and Job title ,  As for the sex variable, 

found these differences in the fields of credibility, respect, and for the 

benefit of males. 

KeyWords: happy workplaces -School principals - basic education- 

Sultanate of Oman. 

 المقدمة:   

إنه    حيث  المدار ،  فت  التعليمية  للعملية  الرليس  الُمحرك  هر  المدرسة  ُمدير  يٌعتار 

قدراف ا  وزيادة  كدال ا،  فت  والتميز  الفردة  وفح يق  كهداف ا،  فح يق  عع  األول  المسؤول 

التنافسية مل المدار  األخرى، وال يتأفى ذلك إال مع خالل فرفير مكان فعليمت فعليمت ُمح ز 

ع به مع ُمعلميع وإدارييع     وكخصالييع وفنييع وغيرهم مع الُمشارليع فت وعاذب للعاملي

الم نية  السعادة  مع  عالية  بمستريال  يشعرون  العامليع  يفع   المكان  ذلك  التعليمية،  العملية 

وانتمال م  والل م  وزيادة  الرظي ت،  ورواهم  للعم ،  دافعيت م  زيادة  عليه  يترفب  مما  في ا، 

 مدرسة  لم نة التعليم  ولل

فت   كساست  عام   العم   مكان  فت  الم نية  بالسعادة  المدار   فت  العامليع  إحسا   إن 

اإلب ا  علي م فت كمالع عمل م، وزيادة فمسك م بالرظي ة، حيث يشعرون برعردهم فت الحياة  

بص ة  الم نت  كدال م  فت  وحيرية  وإيفابية  نشاطاً  كلثر  وكن م  عامة،  معنى بص ة  ذال  وكن ا 

ويز  ذلك خاية،  ويتح ق  والت دير،  واالحتراء  والكرامة  وال خر  الذافية  بالك ا ة  يد شعررهم 

والذلا   الع النت،  والت كير  التربري،  والترعيه  اإلرشاد  مث :  لثيرة  عرام   خالل  مع 

وعرييت،    &Heidari ,2016, 46) Jalaliالرعدانت وروبرفسرن  ستيرك  ،   (  2015؛ 
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شطة السعادة وبنا  الطاقال اإليفابية لترسيخ هذه  باإلوافة إلى فخصيص كوقال خاية ألن

الث افة بيع العامليع فت مختلف المستربال، وفعزيز الش افية بين م،  وفلافر الف رد لتح يق 

 (  2017  سعد،   السعادة ل  مع مرقعه ومع مسؤوليافه الم نية والشخصية 

فت شعرر فتمث   السعيدة  العم   ألمالع  السمال  مع  مفمرعة  في ا    وهناك  العامليع 

ووعرد   الزمال ،  مل  الُمتميزة  اإلنسانية  والعالقال  واألمع،  والسالمة  الادنية،  بالصحة 

اهتمامال وقيم مشترلة بين م ، والعدالة فت التعام  مع قا  ال ادة والرؤسا ، والث ة الُمتاادلة 

والتمكي واالست اللية   ، ل م  كسمى  وهدف  معنى  يُمث   العم   وكن  اآلخريع،  فتيح مل  التت  ع 

واالنخراط فيه، وعدء    فرظيف اإلمكانال الكامنة لدي م، ووعرد المشاعر اإليفابية نحر العم 

مراع ة   على  وال درة  واالبتكار،  واإلبداع   ، ومسؤوليافه  م امه  كدا   فت  بالرقت  الشعرر 

 درة  التحديال وح  المشكالل، ووعرد فأثير فعال لل الد على الُمشارليع معه فت العم ، وال

وال خر،   وال رية  واالنتما ،  بالرعرد  والشعرر  والعم ،  الحياة االعتماعية  بيع  الترازن  على 

وكن ل م مكانة ُمتميزة فت المؤسسة، وففع  العامليع يت الرن عع طيب خاطر ما يرل  إلي م  

ب ا  ويلتزمرن  ومسؤوليال  وم اء   Dabirian et -Andrew,2011, 2 ,4مع 

al.,2017,201))   

بصررة  إن   وفطريره  العامليع  كدا   فحسيع  إلى  فؤدي  سعيد  عم   مكان  فرفير 

والتمسك  في ا  واالستمرار  المؤسسة  فت  للعم   الاشرية  والكرادر  الطاقال  وففذب  مستمرة، 

وففعل م   العامليع،  غياب  معدالل  وفخ ض  والتعاقد،  الترظيف  فكاليف  ي ل   وهذا  ب ا 

لم ب عالية،  ويديرونه  وقت م  على  مع يحافظرن  وف ل   للعامليع،  المعنرية  الروح  مع  فرفل  ا 

والُمتابعة  واإلشراف  ال يادة  كساليب  وفُحسع  العم ،  وررط  وف ل   والت ديدال،  األخطار 

   (KaurAnand & Singh, 2017, 27) والت ريم والتريير والتطرير 

كداله  ويحسع  ن سه  مع  يطرر  المرظف  ففع   العم   مكان  فت  السعادة  كن  لما 

ك  مع بصررة  الدعم  مع  مزيد  على  ويحص   متنرعة،  ومعنرية  مادية  مكاسب  ويح ق  سرع، 

الزمال   مل  وكسرع  كفل   بشك   ويت اع   وابتكاراً،  إبداعاً  كلثر  كفكاراً  ويرلد  اآلخريع، 

كلثر يحة  ُمتميز، ويصاح  نفاح  ويح ق  كلثر،  ويتعلم  بنا ة،  ويست ا  مراععال  واإلدارة، 

والن سية   الفسمية  النراحت  إع اداً   فت  وكق   وطاقة  حيرية  وكلثر  -Pryce)والعاط ية، 

Jones, 2010, 2)   

فت   السعادة  فإن  ساق  ما  إلى  فت مكان  وباإلوافة  العامليع  دافعية  مع  فزيد  العم  

وفدعم   الصحية،  حالت م  وفحسع  في ا،  وفطلعاف م  آمال م  مع   وفزيد  الحياة،  على  اإلقاال 

إنتاعيت م فت العم ، وففعل م ٌمادعيع وماتكريع فت عالقاف م باآلخريع، وفزيد مع معدالل  

فت  وش افية  ورحمة  عدالة  وكلثر   ، سلرلياف م  فت  انلااطاً  كلثر  وففعل م  لألعمال،  كدال م 

وفطريرها    فحسين ا  على  حرياً  وكلثر  الم نة،  عع  روا  وكلثر  األخريع،  مل  فعامالف م 

(Rijavec, 2015, 230)    
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 ل  مع شعرر المعلميع فت المدار  ب لة السعادة من ا  وهناك لثير مع األسااب ف  

العالقال غير الفيدة مل الٌمديريع والزمال ، ووعف التراي  مع م، ولثرة وررط العم ، 

ووعرد   وإدارية،  فنية  وم اء  مسؤوليال  فلمع  حيث  وفع دها  الرظي ية  األعاا   ولثرة 

الم رمال فرافر  وقلة  الطلاة،  قا   مع  سرية  غير  المدرسية    سلرليال  للماانت  الالزمة 

مث :المرارد واألع زة والمعدال واآلالل التت فُدعم العم  ، وقلة ال رص الُمتاحة للترقيال،  

األعرر  نظاء  بتحسيع  االهتماء  وقلة  وندرف ا،  الم نية  التنمية  باراما  االهتماء  ووعف 

 والحرافز بصررة مستمرة وفق خطط مست الية  

(Choudhary & Madnawat, 2016, 479) 

للعامليع،   السعيد  العم   مكان  فرفير  فت  للراية  وحيري  م م  دور  المدرسة  ولمدير 

األخالا  مث :  الفرانب  مع  لثير  فت  مع م  يتناسب  إداري  كسلرب  افااع  خالل  مع  وذلك 

الكافية  السلطال  وإعطا   والعالقال،  والشخصية  وال يادة  واالحتراف  وااللتزاء  والسلرك 

ك  وافااع  العم  للعامليع،  وفشفيل  والُمحاساة،  المساللة  وزيادة  والتمكيع،  الت ريض  ساليب 

الفماعت مع خالل فرا عم  متفانسة، وث ته فت قدرال وإمكانال العامليع، وفشفيع م على 

المؤسسة،   إنتاعية  مع  فزيد  التت  الفديدة  واألساليب  األفكار  من م  وف ا    ، واالبتكار  اإلبداع 

فر فت  والمساواة  والمكافآل،  والعدالة  والحرافز  األعرر  وزيادة  والمسؤوليال،  الم اء  زيل 

المستمرة،   الم نية  التنمية  براما  ل م  وفرفير  األعلى،  للمنايب  الترقيال  فت  ومساعدف م 

ويشفع م على االنخراط فت مفتمعال فعلم م نية ، وفرفير ل م كمالع العم  الصحية اآلمنة 

 ,Sezer & Can, 2019, 171 )  (Chandrasekar, 2011 ,4فت المدرسية    

السعيد ، وكبرز   العم   الااحثيع بتحديد سمال وخصالص مكان  وقد اهتم لثير مع 

عاء   لانت  الف رد  لي رنا1984هذه  الااحثيع  قا   مع  ومرسكريتز Levering ء   ، 

Moskowitz  ولافز  ،Katz    فت فعم   شرلة  مالة  كفل   حرل  لتاباً  كيدروا  عندما 

الُمتحد ، وفت عاء  الراليال  بتحديث هذه    1994ة األمريكية  لي رنا ومرسكريتز  قاء ل  مع 

ال المة فت لتاب عديد يحم  ن س االسم، وذلك بالتعاون مل فريق عم  مع الم نييع والخارا  

    Gruden & Griffin, 2015, 1)-(2والمستشاريع فت مفال إدارة المرارد الاشرية 

عاء   المكان  1998وفت  مؤسسة  كيدرل  للعم     ء   Great Place toالسعيد 

Work® Institute   كمريكا وفق خمسة محاور فت  فعم   مالة شرلة  قالمة عديدة ألفل  

المصداقية   هت:  العم   مكان  فت  للسعادة  واالحتراء  Credibilityرليسة    ،Respect  ،

 ,Camaraderie  (Carvalho & Areal، والزمالة  pride، وال خرFairnessوالعدالة  

2016, 479) 

وليمانو لي رينغ   مع  ل   المكان    Lyman قاء  مؤسسة  نمرذج  محترى  بتطرير 

والذيع   اإلدارة  فت  المحترفيع  االستشارييع  مع  فريق  مل  باالشتراك  وذلك   ، للعم   السعيد 

إعرا   فت  لايرٍة  بخارٍة  يتمتعرن  والذيع  اإلدارة  مفال   فت  لايرٍة  بخارٍة  يتمتعرن 
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على   النمرذج  هذا  اعتمد  وقد  المرظ يع،  آلرا   الت ليدية  الم ابالل االستطالعال  آالف 

 (  2016،7الشخصية التت كعريت مل مرظ يع على مدى ع د مع الزمان  العرر وآخريع، 

الُمطرر للنمرذج  األول  الاعد  قا  واشتم   وليمان  مع  المصداقية    لي رينغ   على 

االففاه، وإثاال األهلية، وإثاال  ال عال مزدوج  وفلمع ثالثة محاور فرعية هت: االفصال 

المؤسسة، وكهمية فحلي م باألمانة وفنالنزاهة؛   العامليع على ف م رؤية ورسالة  اول مساعدة 

التت  والمسؤوليال  الم اء  لترلت  ل م   المتنرعة  ال رص  وإفاحة  فعامالف م،  فت  واالست امة 

 العرر   المؤسسةفتحدى قدراف م، وفدعيم ث ة العامليع وإحساس م بأن مساهماف م فح ق نفاح  

 (  11-10، 2016وآخريع، 

هت:   فرعية  محاور  ثالثة  وفلمع  االحتراء  الثانت  الاعد  الدعم،  وفناول  إظ ار 

ال عال،  و ،  والتعاون  فيه  ومت انيع  بعمل م  مرفاطيع  عامليع  ف يئة  وفناول  الرعاية،   إظ ار 

بين م، فيما  والمعلرمال  الايانال  فاادل  على  فت    ويساعدهم  للمشارلة  ل م  ال رية  وإفاحة 

يُمكن م  مع فرليز طاقاف م وع ردهم فت العم ، ويُشعرهم   و  ذ ال رارال،عمليال ُينل وافخا 

مستمرة    بصررة  التنظيمت  والتزام م  والل م  ويدعم   ,Marrewijk)باالست رار، 

2004,143)   

إظ ار المساواة،    ثالثة محاور فرعية هت: العدالة وفلمع    واشتم  الاعد الثالث على

دعم الث ة بيع المدير والعامليع وبيع العامليع   وفناول  وإظ ار اإلنصاف، وإظ ار الحيادية،

كرال م فت كي مرورع وكي  إبدا   ل م  التعام ، ويتيح  بين م فت  الاعض،  وال يميز  بعل م 

 ( KaurAnand & Singh, 2017,28)قلية فت المؤسسة دون خرف كو قلق  

ال خر بالرظي ة  وفلمع الاعد الرابل ال خر واشتم  على ثالثة محاور فرعية هت:  

وفناول  المؤسسة،  وال خر بصررة  ال رد،  إليه  ينتمت  الذي  بال ريق  وال خر  لل رد،  الشخصية 

والعم   المؤسسة،  ف دء  فت  لاية  قيمة  له  عمل م  وكن  للعامليع،  اإليفابت  بالسلرك  االهتماء 

مشكالفه  وح   المحلت  المفتمل  وفنمية  ال ريق،   ®Great Place to Work) بروح 

5 ) -ute, 2016,4Instit 

هت:    فرعية  محاور  ثالثة  وفلمع  الزمالة  على  للنمرذج  الخامس  الاعد  واشتم  

المؤسست، وفناول مساعدة العامليع على بنا   فعزيز األل ة، ولرء الليافة، وفعزيز المفتمل

وفنمية  والمناساال،  باإلنفازال  لالحت ال  يحت  مناخ  ل م  وفرفير  بين م،  فيما  يداقال 

 (    18-2016،17    العرر وآخريع، شعررهم بتميز المؤسسة ومكانت ا الرفيعة 

 ا الصادر  وفت سلطنة ُعمان حدد دلي  م اء الرظالف المدرسية واألنصاة المعتمدة ل

والتعليم   التربية  وزارة  الرظي ية 12-10،  2015عع  الراعاال  مع  متنرعة  مفمرعة   )

مث  المدار   فت  للعامليع  سعيدة  عم   كمالع  فرفير  فت  فساهم  المدار   االلتزاء    :لُمديري 

بأخالقيال م نة التدريس، واإلشراف على كعمال اللفان والمفالس وفرا العم  المدرسية، 

احتي الالزمة، وفحديد  واألع زة  المراد  مع  المدرسة  زيارال   اعال  فن يذ  فت  والُمشارلة 
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لل يئة  الم نت   اإلنما   لاراما  التخطيط  فت  والُمشارلة  التدريسة،  ال يئة  ألعلا   إشرافية 

وفن يذهاومتابعت ا،  على  التدريسية  ونظافته   والحرص  وييانته  المدرست  المانى  سالمة 

الت  المشاريل  وفن يذ  وال نت،،وفخطيط  االداري  األدا   فطرير  فت  فس م  التت  وفنمية   طريرية 

الرطنت  والرال   االنتما   فعزيز  على  والعم    ، بالمدرسة  العامليع  لدى  االبتكار  ث افة 

 والعم  على غر  ال يم واألخالا الحميدة فت المدرسة    والرظي ت،

 الدراسات السابقة: 

 ية لما يأفت:فم ف سيم الدراسال الساب ة إلى عربية وكعنا

 أوالً: الدراسات العربية:

( إلى كن مسترى السعادة الم نية لدى معلمت 2019كشارل نتالا دراسة الالرشية  

ومعلمال مدار  التعليم األساست بمحافظة الظاهرة لانت عالية بشك  عاء، وعالية فت بُعدي 

عدء   إلى  النتالا  كشارل  لما  والث ة،  إحصالية عند مسترى    فروا وعرد  الُمساهمة  داللة  ذال 

لدى معلمت ومعلمال مدار  محافظة الظاهرة فاًعا  ( لمسترى السعادة الم نية  (α ≤ 0.05الداللة  

ولصالح   الفنس  ُمترير  فت  ال روا  هذه  وعدل  ولكع  الخارة،  وسنرال  العلمت  المؤه   لمتريري 

    اإلناث 

ال  داوي   دراسة  نتالا  السعادة 2019ولش ت  مسترى  كن  ُمعلمت   (  لدى  الرظي ية 

المفاالل  عميل  فت  وعالية  عاء،  بشك   عالية  لانت  باألردن  الفامعة  لرا   فربية  مدار  

فت  واالسترراا  واإليفابية،  والت ا ،  وال ارل  الطياة،  والعالقال  الرظي ت،  االنتما   وهت: 

النتالا لش ت  لما  الرظي ت،   واألمع  الرظي ت،  واالفزان  فيه،  والٌمثابرة  وعرد  عدء    العم  

  فاًعا لمتريري ( لمسترى السعادة الرظي ية  (α ≤ 0.05ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة    فروا 

 المؤه  العلمت ، وسنرال الخارة، ولكع وعدل هذه ال روا فت ُمترير الفنس ولصالح الذلرر   

( كن درعة السعادة لدى مديري المدار  فت 2018وكظ رل نتالا دراسة المشاقاة  

مفال  وهت:  المفاالل  عميل  فت  وعالية  عاء،  بشك   عالية  لانت  باألردن  الم را  قصاة 

العم ، والمفال السلرلت، ومفال الروا، ومفال العالقال االعتماعية،  لما كظ رل النتالا  

( لمسترى السعادة  الم نية  (α ≤ 0.05ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة    فروا وعرد  عدء  

   العلمت ، وسنرال الخارة    الفنس، والمؤه ل  فاًعا لمتريرا 

( كن مسترى السعادة الم نية لدى  2018وكبرزل نتالا دراسة الخرالدة وحيايال    

معلمت ومعلمال مدار  لدى معلمت ومعلمال المدار  الثانرية واألساسية فت قصاة السلط 

الم وحب  الحكمة  بُعدي  فت  وعالية  عاء،  بشك   عالية  لانت  األردن  والسمر فت   ، عرفة 

واإلنصاف،   والعدالة  واإلنسانية،  الحب  وهت:  المحاور  باقت  فت  ومترسطة  والروحانية، 

ذال داللة إحصالية عند   فروا وعرد  والشفاعة، واالعتدال وواط الن س،  لما كبرزل النتالا  

الداللة   الم نية  (α ≤ 0.05مسترى  السعادة  لمسترى  مدار   (  ومعلمال  معلمت  محافظة  لدى 

 الفنس ولصالح اإلناث، وسنرال الخارة لصالح الخارة األعلى    الظاهرة فاًعا لمتريري 
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( كن درعة فح ق الايئة المدرسية الفاذبة 2018وبينت نتالا دراسة الا مت واألل ت  

فت   ولايرة  عاء،  بشك   لايرة  لانت  السعردية  العربية  المملكة  فت  فربة  محافظة  بمدار  

الرعاية و  العالقال اإلنسانية،  والتنظيم اإلداري،و   التربرية والتعليمية ،  الممارسال  محاور

   المانى المدرست وفف يزافه و الطالبية ،

العامرية   دراسة  نتالا  لدى  2017وكووحت  الرظي ية  السعادة  معدالل  كن   )

متحدة  العامليع فت المدار  الحكرمية   والخاية فت مدينة العيع بدولة اإلمارال العربية ال

والعدالة  والزمال ،  اإلدارة،  مل  العالقال  محاور  فت  ومرف عة  عاء،  بشك   مرف عة  لانت 

حيث  مع  العم   وطايعة  األدا ،  وف ريم  والحرافز،  الترقية،  وفرص  والتدريب  والش افية، 

لما  المدرسة،   فت  بالعم   واالعتزاز  وال خر  باألمع  والشعرر  والمعلرمال،  الايانال  فرافر 

( لمعدالل  (α ≤ 0.05وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة تالا عدء  كووحت الن

فاًعا لمتريري الفنس وسنرال الخارة، ولكع وعدل هذه ال روا فت مترير المؤه   السعادة الرظي ية  

 العلمت ولصالح المؤه  األق    

امليع مل ( إلى كن مسترى الّسعادة الم نية لدى الع2016وخلصت دراسة ال رعان  

الزمال ،  فت عرانب التعاون مل  الترحد فت األردّن لان مرف عاً بشك  عاء، ومرف عاً  كط ال 

والشعرر بالروا الرظي ت، والطاقة والحيرية واإليفابية والت اؤل والا فة والصحة الفسمية 

كيف مل والن سية فت العم  ، واإلحسا  بالراحة والدافعية والفدية فت العم  وال درة على الت

المتريرال المعايرة، فلالً عع المشارلة فت ينل وافخاذ ال رارال، واالهتماء بالفرانب 

عدء   إلى  النتالا  خلصت  لما   ، ومكافآل  وحرافز  كعرر  مع  داللة  المادية  ذال  فروا  وعرد 

المؤه   و   فاًعا لمتريري الفنس، ( لمسترى السعادة الم نية (α ≤ 0.05إحصالية عند مسترى الداللة  

 لعلمت ، ولكع وعدل هذه ال روا فت مترير سنرال الخارة ولصالح كلثر مع عشر سنرال   ا 

 ثانياً: الدراسات األجنبية:

وسيزر    لان  دراسة  نتالا   مع   (Can&Sezer,2019)كشارل  مفمرعة  فرافر  إلى 

العرام  بدرعة لايرة فح ق السعادة الم نية للمعلميع فت المدار  الترلية وفتمث  فت وعرد 

العملية  فت  المشارليع  مع  وغيرهم  المعلميع  بيع  م ترحة  وافصاالل  فيزي ت يحت،  مكان 

يع، وي درهم التعليمية، ومدير مدرسة يعتمد على األساليب الديم راطية فت التعام  مل المعلم

ويشفع م ويحترء كرال م، وي تم بالعدالة التنظيمية فت فت فرزيل الم اء والراعاال واألدوار 

 بين م ، ويدعم ممارساف م لمفمرعة متنرعة مع األنشطة الرياوية واالعتماعية  

إلى كن نمط ال يادة التحريلية الذي    (Bynum,2019)وفريلت نتالا دراسة بينرء  

ا ُمديري  الم نية يتاعه  والسعادة  الرفاهية  يح ق  األمريكية  الُمتحدة  الراليال  فت  لمدار  

مع  مفمرعة  إلى وعرد  النتالا  فريلت  لما  لايرة،  بدرعة  الخاية  المدار   فت  للمعلميع 

العرام  فساعد على فح يق السعادة الم نية للمعلميع فت مكان العم  فتلمع فدعيم الُمديريع 

ال عال   والتراي   التدريب للعالقال  مث   المتنرعة  الم نية  احتياعاف م  وفلاية   ، المعلميع  بيع 
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المادية  الفرانب  ل م  وفرفير  العم ،  فت  واالبتكار  اإلبداع  على  وفشفيع م  الم نية،  والتنمية 

 مع كع زة ومعدال وكالل   

 & Castro-Martínez) مارفينيز وودياز مرريال     -ولش ت نتالا دراسة لاسترو

Díaz-Morilla, 2019)   كن مكان العم  السعيد فت المؤسسال اإلساانية يس   فيه االفصال

الرظي ية،   واعااف م  بأدا   التزاماً  كلثر  العاملرن  فيه  ويصاح  فيه،  العامليع  بيع  والتراي  

والتماث   بال رية  إحساساً  وكلثر  وفداول ا،  والمعلرمال  الايانال  فاادل  فت  س رلة  وكلثر 

فمثيالً  وكلثر  ينل   التنظيمت،  فت  مشارلة  وكلثر  المؤسسية،  التنظيمية  وال يال   الانت  فت 

     وافخاذ ال رارال

كن السعادة الم نية للعامليع فت مكان   (Claypool,2017)وكظ رل نتالا دراسة لاليارول  

العم  فؤدي إلى زيادة انتاعياف م، وسرعة ودقة إنفازهم وكدال م الم نت، ومشارلت م ب عالية 

إلى وعرد  وحما  فت عم النتالا  لما كظ رل  المؤسست،  والتطرير  والتحسيع  التريير  ليال 

مفمرعة مع العرام  فؤثر على السعادة الم نية للعامليع فت مكان العم  فتمث  فت العالقال 

عالية  الرظي ية، ووعرد درعال  والراعاال  الم اء  كدا   فت  العامليع  بيع  الانا ة  والشرالال 

واآلخريع  بالن س  واالهتماء  للث ة  والمكافآل،  والحرافز  األعرر  مع  ُمتميز  نظاء  ووعرد   ،

فتيح  التت  العم   فت  الديم راطية  األساليب  اإلدارة  وافااع  الُمستمرة،  الم نية  التنمية  باراما 

 مشارلة العامليع فت ينل وافخاذ ال رارال   

وينا   لرركناند  دراسة  نتالا  عشر    (KaurAnand & Singh, 2017)وكبرزل 

وااللتزاء  طرا الث ة،  بنا   هت:  اإلدارة  قا   مع  مكان عم  سعيد  فرفير  مع خالل ا  يمكع  لق 

واالعتراف   ال ريق،  بروح  والعم   للعامليع،  األفل   األدا   وفرقل  واالن تاحية،  باإليفابية 

والت دير لإلنفازال، وفحم  المسؤوليال، وال ارل لدى العامليع والمست يديع، وفرفير الماانت 

يزال المتميزة، وعع  ف ريم األدا  خارال وففارب إيفابية، وعع  مكان العم  ممتعاً والتف 

  ويفلب الا فة والسعادة للعامليع فيه بصررة مستمرة   

نتالا   ودوان  وبينت  وخصالص    (Chen & Duan, 2017)فشيع  سمال  عدة 

ب الشعرر  فت:  فتمث   الماليزية  المدار   فت  للمعلميع  السعيد  العم   الن س لمكان  فت  الث ة 

ب يمة  واإلحسا   المست ا ،  إلى  والتطلل  واألمان،  واألمع  الذافت،  واالحتراء  واآلخريع، 

على  وال درة  الُمتفددة،  اإليفابية  والطاقة  والفسمانية،  الن سية  والصحة  واإلنفاز،  العم  

الزمال مل  الٌمتاادلة  اإلنسانية  والعالقال  والتحديال،  والصعربال  المشال     مراع ة 

 والرؤسا ، والت ريم الذي يستند للدعم والنصح واإلرشاد    

نتالا   وهيداري  وكووحت  عاللت  شعرر    (Jalali&Heidari,2016)دراسة  كن 

رام ررمز بمدينة  االبتدالية  المدار   فت  الم نية  بالسعادة  بإيران   Ramhormozالمعلميع 

الم نية،  بالرفاهية  وإحساس م  الم نت،   كدال م  مسترى  ارف اع  إلى  لايرة  بدرعة  إلى  كدى 

 ، بالملكية  وشعررهم  العم ،  عع  فريا م  وقلة  العم ،  فت  واالبتكار  باإلبداع  واهتمام م 

الذافت، لما كووحت   ، واالحتراء  الم نة  التنظيمت ورواهم عع  التزام م  وارف اع مسترى 
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التراي  النتالا   فت  فتمث   السعادة  هذه  فح يق  فت  ساهمت  العرام   مع  مفمرعة  هناك  كن 

وفرفير  التعليمية،  العملية  فت  الٌمشارليع  وبيع  وبين م  الاعض  بعل م  المعلميع  بيع  ال عال 

الايانال  وفاادل  وفداول  فناول  وس رلة  واالعتماعية،  الصحية  الرعاية  سا   اإلدارة 

الفماعت والعم   والتمكيع    والمعلرمال،  والت ريض  ال ريق،  بروح  يتحلى  الذي  التعاونت 

   للسلطال والصالحيال مع قا  المسؤوليع واإلدارة 

   ((Abdullah, Ling, Peng ,2016وخلصت نتالا  دراسة عادهللا ولينغ وبنغ  

إلى شعرر المعلميع  فت ماليزيا بالسعادة الم نية بدرعة عالية بشك  عاء وفق نمرذج برايس 

فت عميل محاور النمرذج وهت: المساهمة،    Pryce-،Jonesعرنس   ، وبدرعة عالية كيلاً 

 والث ة فت اآلخريع، والمناخ المدرست، والُمشارلة، والث ة فت الن س  

  (Kusuma & Madasu, 2015, 57) وفريلت نتالا دراسة لرسرما و ماداسر

ل م  للعامليع فلمع  كعرر  بترفير  يلتزء   ال ندية  المؤسسال  فت  السعيد  العم   مكان  إن  إلى 

حياة لريمة، وي تم بمنح م مكافآل وحرافز وربط ا بفردة اآلدا ، ويرفر ل م عرام  األمع 

واآلمان، وي تم بالسالمة الصحية والفسدية للعامليع، ووعرد كمالع للراحة والترفيه للعامليع  

محددة  يمار فرقعال  ووعرد  والث افية،  والرياوية  ال نية  الم للة  هراياف م  خالل ا  سرن 

الدعم   الت ديم  على  فرلز  التت  لألدا   الدورية  والمراععة  والُمتميز،  الناعح  لألدا   وواوحة 

اإلدارة   وفشفيل  واحتراء،  وف دير  باهتماء  العامليع  اإلدارة  ومعاملة  واإلرشاد،  والنصح 

ليز ع  وقت م على كولريال العم ، واهتماء ال يادال بدعم التعلم التنظيمت العامليع على فر

والتنمية الم نية المستمرة للعامليع، وفنمية إحسا  العامليع بأن عمل م ذال معنى وله فأثير 

 بالغ فت ف دء المؤسسة    

دافش دراسة  نتالا  كوهاير    (Dutch, 2015)  ولش ت  فت  السعيد  العم   مكان  كن 

في بروح يرعد  العم   فيه  ويُدعم  العاملرن،   فيه  يُشارك  للمؤسسة  ورسالة  رؤية  الُمدير  ه 

وفحسيع  لتطرير  األفكار  وف ديم  الُماادرال  لطرح  ال رص  ل م  ويتيح  العامليع،  بيع  ال ريق 

ويُشعرهم   الاعض،  باعل م  الث ة  ويدعم  وقدراف م،  إمكاناف م  فت  بالث ة  ويشعرهم  العم ، 

الم فت  بالعم   المست الية، بال خر  فرع اف م  ويدعم  زمالل م،  مل  العم   فت  وبالُمتعة  ؤسسة، 

بعدالة  مع م  التعام   فت  ويحرص  معي ال،  كو  حراعز  دون  من تحة  افصال  نظم  ل م  ويتيح 

الترع ال  فدعم  ال يم  مع  مفمرعة  على  فرفكز  مؤسسية  فنظيمية  ث افة  ويانت  ومساواة، 

 اإليفابية نحر العم      

در  نتالا  وكريي   وكظ رل  لارفال ر  كن     (Carvalho & Areal, 2016)اسة 

األمريكية   المؤسسال  فت  للعم   السعيد  المكان  مؤسسة  نمرذج  ور   السعيد  العم   مكان 

وفداول  فاادل  وسرعة   ، األزمال  وقت  فت  فيه  العامليع  بيع  والترابط  العالقال  ب رة  يتميز 

لت دي للعامليع  ال رص  وإفاحة  والمعلرمال،  إدارة  الايانال  مع  فُمكع  التت  اإلبداعية  األفكار  م 
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بتحم   العامليع  وماادرة   ، اإلدارية  العمليال  لافة  فت  والمرونة  ب عالية،  المخاطر 

 المسؤوليال، واإلشراف المرفكز على الدعم والنصح واإلرشاد مع قا  اإلدارة   

ت  ويتلح مع عرض الدراسال الساب ة كن مديري المدار  ل م دور حيري وفعال ف

ال يادة   كساليب  افااع  خالل  مع  وذلك   ، المدار   فت  للعامليع  السعيدة   العم   كمالع  فرفير 

  ، اإلنسانية  والعالقال  الث ة  مناخ  وبنا   مع م،  التعام   فت  والنزاهة  والعدالة  الديم راطية، 

ل م، وفشفيع م  المستمرة  الم نية  التنمية  براما  وفرفير  بين م،   ال عال  التراي   ودعم سا  

على اإلبداع واالبتكار فت العم ، وف ريض ل م الصالحيال والسلطال الكافية ألدا  واعااف م 

الرظي ية، وفس ي  فاادل الايانال والمعلرمال بين م، وععل م يشارلرن فت ينل ال رارال،  

مع  المادية  الفرانب  ل م  وفرفير  العم ،  ومشكالل  يعربال  على  الترلب  فت  ومساعدف م 

 وكالل وكدوال كع زة ومعدال 

 :  مشكلة الدراسة

الدراسال الساب ة إلى وعرد بعض عرانب ال صرر لدى مديري    كشارل لثير مع نتالا 

المدار  بسلطنة ُعمان فؤثر سلااً على فرفيرهم ألمالع عم  سعيدة للعامليع بتلك المدار  ، 

الُمناقشة وإبدا  ( إلى قلة اهتماء ُمديري المدار  ب2008الكعاية حيث فريلت نتالا دراسة  

الركي مل الُمعلميع، وان رادهم برسم الخطط والاراما المدرسية، وإعاار الُمعلميع على فن يذ  

المدرسية والنظم  الحاسية     التعليمال  دراسة  نتالا  المدار  2009   ولش ت  مديري  كن   )

بال در الكافت فت المفازفة المحسربة   التعليم األساست فت سلطنة عمان ال يشفعرن المعلميع 

لش ت نتالا لتح يق األهداف مع خالل فطايق كساليب واسترافيفيال حديثة فت العم     لما  

ة بيع المدرسة (  وعرد دور محدود لمدير المدرسة فت ف عي  الشرال2010دراسة عاشرر    

الشرالال وفساعد   المحلت، ووعف وعرد براما ومشروعال فعاونية فدعم هذه  والمفتمل 

 فت فطرير العملية التعليمية بالمدار     

المياحت    دراسة  نتالا  بسلطنة  2011وبينت  المدار   مديري  دور  فت  قصرر  وعرد   )

رال فت كبعاد االحتراء والت دير،  ُعمان فت مراعاة ماادئ العالقال اإلنسانية عند افخاذ ال را

( قصرر 2011والتعاون والمشارلة، واالفصال اإلنسانت   لما بينت نتالا دراسة الشكيلت  

دور مديري مدار  التعليم ما بعد األساست بسلطنة ُعمان  فت فح يق  العدالة التنظيمية بيع 

الرظي  والمسؤوليال  والم اء  الراعاال  فرزيل  فت  وذلك  الفداول العامليع  فت  والنصاب  ية، 

الدراسية، وفرفير فدريب يناسب مل فلك الراعاال والمسؤوليال، وفناسب الحرافز والمكافآل 

عمليال  فت  م نعة  وإعرا ال  كساليب  وافااع  ع د،  مع  ياذلرنه  ما  مل  علي ا  يحصلرن  التت 

 ف ريم األدا  الرظي ت    

الراسات    دراسة  نتالا   مدا2011وكلدل  مديري  كن  فت (  األساست  بعد  ما  التعليم  ر  

بالشك   يرفرون  وال  ال رارال،  ينل  فت  العامليع  مشارلة  على  يعتمدون  ال  عمان  سلطنة 

الشعرر  دون  كعمال م  إنفاز  فت  فساعدهم  التت  التكنرلرعية  والمرافق  األع زة  الكافت 

لل متميزة  م نية  فنمية  براما  فرفير  فت  المطلرب  بالمتسرى  ي تمرن  وال  معلميع باللررط، 
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بمستراهم  وفرف ت  الرظي ية  طمرحاف م  وفروت  الراقعية  الم نية  احتياعاف م  على  فعتمد 

األعمال  فرزيل  فت  المرورعية  العدالة  افااع  فت  الكافت  بالشك   ي تمرن  ال  لما   ، الم نت 

مع  العامليع  فمكع  التت  المتنرعة  ال رص  فرفير  وفت  العامليع،  بيع  والمعاملة  اإلوافية 

العامليع على إنفاز التطرير ال  الم نية، ولذلك فت فرفير الرسال  التت فساعد  ذافت ل دراف م 

وفح يق كهداف عمل م، باإلوافة إلى قصرر فت العالقال ال عالة بيع كوليا  األمرر والمفتمل 

 المحلت المحيط بالمدرسة    

نتالا    كلدل  الحسنت  لما  ب2012دراسة  ما  التعليم  مدار   مديري  دور  قصرر  عد  ( 

األساست بسلطنة ُعمان  فت فح يق  العدالة التنظيمية بيع العامليع وذلك فت المرورعية عند  

وقلة  ال رارال،  افخاذ  عند  المعلميع  مراعاة ح را  وفت  العامليع،  بيع  النزاعال  بح   ال ياء 

عند   واحتراء  باهتماء  ومعاملت م  بم نت م،  الخاية  ال رارال  لمناقشة  ال رية  المعلميع  منح 

افخاذها ا يتم  التت  ال رارال  ماررال  وفرويح  بشرح  االهتماء  وندرة  ال رارال،  هذه  فخاذ 

والمتعل ة بأدال م، ووعف مراعاة الظروف الشخصية للمعلميع عند افخاذ ال رارال المتعل ة 

ب م، ووعرد فاايع وف اول فت الت دير المعنري للعامليع، وقلة وعرد عدالة فت فرزيل الم اء  

مل والمسؤولي فناسب  ال  العاملرن  ب ا  ي رء  التت  الرظي ية  األعاا   وكن  العامليع،  بيع  ال 

وإمكاناف م   يحصلرن قدراف م  التت  والمكافآل  الحرافز  بأن  العاملرن  يشعر  وال  وطاقاف م، 

إذا   قراراف م  للتراعل عع  المديربع  ف ا   فت  ياذلرنه مع ع د، وقصرر  ما  فتناسب  علي ا ال 

عرا ال الت يستخدمرن ا فت ف ريم األدا  الرظي ت للعامليع، وقلة فايع قصررها، ووعف اإل 

 فذويدهم بالايانال والمعلرمال الالزمة لعمل م   

المزامت    دراسة  نتالا  بسلطنة  2014وخلصت  المدار   مديري  دور  فت  إلى قصرر   )

والتف  الماانت  وفرفير  المدار ،  داخ   العامليع  بيع  فعالة  افصاالل  فرفير  فت  يزال ُعمان 

االشتراطال  وفرفير  الرظي ية،  لراعااف م  العامليع  ألدا   الالزمة  والمستلزمال  والرسال  

على  وفشفيع م  العامليع،  قدرال  وفطرير  وفنمية  المدرسة،  مرافق  فت  واألمنية  الصحية 

كعلا  وفشفيل  واالبتكار،  الماادرال   اإلبداع  ف ديم  على  المحلت  والمفتمل  األمرر  كوليا  

المدار  وح  مشكالف ا، واستماع مديري المدار  ألفكار العامليع واالست ادة    للتراي  مل

من ا فت ينل وافخاذ ال رارال،  وفطاي  م كساليب عديدة فت العم  لتحسيع عردفه، والتعام  

قيادال  إعداد  علمت،  بأسلرب  العامليع  فراعه  التت  المشكالل  ودراسة  العامليع،  مل  بعدالة 

المعلميع، مع  للحرافز   بديلة  واوح  نظاء  ووول  ال رارال،  ينل  فت  المعلميع  وإشراك 

 منح ما   والمكافآل، والعدالة والش افية فت 

( قصرر دور مدير المدرسة فت 2014وبينت نتالا دراسة الصرافت وال  دي والحارثية   

اإلشراف على إعداد الخطة السنرية لمرلز مصادر التعلم، ووول خطط للزيارال الص ية، 

ومتابعة   الترعيه خطط وولو االي ية  األنشطة  فخطيط  فت  المعلميع  ومساعدة  الم نت،  

ومساعدة  وفن يذ للمناها السنرية الخطط  وول فت المعلميع فن يذها،   براما  الدراسية، 
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واستخداء المناساة والتطرير  التدريب فعالة للعم ،   كدا  ف ريم فت استخدام ا يمكع كدوال 

األدا ،  العامليع،   فت  الفردة  لتح يق  وكدواف ا  ال عالة  اإلدارية  الرقابة  كساليب  وفطرير 

 للعامليع     ال ردي الت ريم  عع بدال  الفماعت الت ريم  واستخداء 

الراعحية    نتالا دراسة  المدار  2014وكووحت  ٌمديري  ( قصرر فت بعض م ارال 

للمعلميع مث : ع د اال الرظي ت  األدا   بت ريم  الزيارال الُمرفاطة  قا   المعلميع  عتماعال مل 

الص ية ،  واطالع م على ف اريرها قا  اعتمادها بصررة ن الية، وع د ورش عم  لتنميت م 

الكندي   دراسة  نتالا  وكبرزل  فشفيل 2014م نياً   فت  المدار   مديري  دور  قصرر    )

ووو التعليمية،  العملية  فحسيع  فت  فس م  وبحرث  دراسال  إعرا   على  خطه المعلميع  ل 

ع د   وفت  ف م،  خارا  وفنمية  الم نية  ل ا ف م  لرفل  التربرية  بالدورال  المعلميع  اللتحاا 

 االعتماعال لمعلمت المراد المشترلة لتح يق الترابط بيع المناها التت يدرسرن ا  

الخرويت    دراسة  نتالا  لل يادة   (  2014وكلدل  الداعمة  الممارسال  فرافر  درعة  كنَّ 

لمدي فت األخالقية   ومترسطة  عاء،  بشك   مترسطة  عا ل  ُعمان  بسلطنة  المدار   ري 

الديم راطية،  ال يم  واحتراء  والمساواة،  والعدالة  واألمانة،  والنزاهة  التنرع،  احتراء  مفاالل 

الصرافت  دراسة  نتالا  كلدل  لما  الث ة   مفال  فت  وقليلة  التزاء   2014الش افية،  وعف   )

ُعمان فت ا بسلطنة  المدار   كن ُمديري  يتعاملرن على  إن م  الم نة، حيث  بأخالقيال  اللتزاء 

 التعليم وظي ة وليس م نة، ووعف االنتما  للم نة عند عدد غير قلي  من م  

الفرايده     دراسة  نتالا  مديري  2014وكس رل  كدوار  فت  قصرر  وعرد  عع   )

اإلنفاز السنري   المدار  فت دعم الُمعلميع وفنميت م م نياً وفطرير المناها الدراسية وف ريم

الحارثت    دراسة  نتالا  كس رل  لما  المدار  2014بالمدرسة   ُمديري  اهتماء  قلة  إلى   )

بحلرر دورال فدرياية حرل كحدث األساليب اإلدارية بما يُنمت اإلبداع فت كساليب العم ، 

العم    مشكالل  لح   عديدة  كساليب  فانت  فت  االمرلزية  نحر  الترعه  مع  االست ادة  وقلة 

( وعرد ف اول فت ف عي  مفالس اآلبا  2014وح ف رير مفلس التعليم بسلطنة عمان  وكو

كوليا   مل  التراي   لاراما  لاٍف  مالت  دعم  وعرد  وعدء  المدار ،  مسترى  على  واألم ال 

المفتمعال،   لاعض  المتدنت  واالقتصادي  االعتماعت  والرول  وفعاليافه،  والمفتمل  األمرر 

وكساليب   آليال  إلى  األفراد  وحاعت ا  بعض  قناعة  ووعف  والتراي ،  خايةللتعام  

والف ال بإمكانيال المدار  والرزارة لخدمة المفتمل برعه عاء، ما يترفب عليه قلة الدعم  

 والتعاون مع قا  هذه ال ئة، ووعف قيمة العم  التطرعت فت المفتمل  

إلى وعرد قصرر دور ُمد2015وكشارل نتالا دراسة الفرايده والحفرية   يري  ( 

المدار  فت بنا  مفتمل المعرفة الذي يُعد مع كهم رلالز ُمفتمعال التعلم الم نية وفتمث  فت 

فت  الم نت  اإلنما   على  العامليع  وفشفيل  العامليع،  بيع  المعرفية  الث افة  نشر  فت  قصرر 

يل  المفال المعرفت، وع د دورال فدرياية لكي ية استخداء المعرفة فت العملية التعليمية، وفشف

فكنرلرعيا   واستخداء  التدرياية،  المشاغ   خالل  مع  لزمالل م  خاراف م  ن    على  العامليع 

دراسة  نتالا  لما كظ رل  المدرسة   داخ   المعرفة  وفاادل  فت نشر  والمعلرمال  االفصاالل 
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لدى 2015الرقيشية   المستمر  للتعلم  فرص  إيفاد  فت  المدار   ُمديري  دور  قصرر    )

كنظ وإنشا   رؤية الُمعلميع،  نحر  لفمع م  الُمعلميع  وفمكيع  والتعلم،  المعرفة  لُمشارلة  مة 

الرشاحت    ُمشترلة  دراسة  نتالا  إلى  2015وكشارل  المدار  (  مديري  دور  فت  قصرر 

فت عرض إنفازال المعلميع المفيديع، وف ديم الحرافز المادية والمعنرية ل م    بسلطنة ُعمان

   وفكريم م مع خالل ح   خاص ب م مع خالل االعتماد على معايير مرورعية، 

المسرورية     دراسة  نتالا  مدار ( عع  2016وكس رل  مديري  فت دور    قصرر 

بمحافظة مس ط مع فمكيع كوليا  كمرر الطلاة مع   الحل ة الثانية مع مدار  التعليم األساست

المدرسة فرعه  التت  والسياسال  ال رانيع  ألن  المدرسية  السياسال  فريير  فت  ليس   المشارلة 

فت  المتمثلة  المدار   على  فشرف  التت  العليا  السلطة  مع  وانما  المدرسة،  إدارة  مصدرها 

الرزارة   وكنظمة  قرانيع  فطايق  على  المدرسة  وففار  فلزء  والتت  والتعليم،  التربية  وزارة 

   ولرالح ا 

(  إلى كن درعة ممارسة مديري المدار  لسلرك  2016وخلصت نتالا دراسة آل الشيخ  

ار فت محافظة الداخلية بسلطنة عمان عا ل مترسطة بشك  عاء، لما عا ل مترسطة االعتذ 

لما  بالخطأ   واالعتراف  التكرار،  بعدء  والتع د  الخطأ،  مسؤولية  وفحم   الندء،  كبعاد  فت 

الراوية   دراسة  نتالا  باللفان 2017خلصت  خاية  الُمشكالل  مع  لثير  وعرد  إلى   )

مث  فت وعف دعم وفرفير احتياعاف ا المادية والاشرية ،  المدرسية فعرد لمديري المدار  فت

ووعف   ف دم ا،  التت  والحلرل  باآلرا   الرثرا  وقلة  ل ا،  المعطاة  الصالحيال  ومحدودية 

 المتابعة ألعمال ا، وقلة وعرد الرقت الكافت لع د اعتماعاف ا بص ة دورية  

العايدانت  دراسة  نتالا  وعف2018   وفريلت  إلى  مدار   مشارلة (  فت  العامليع 

الداخلية فت سلطنة عمان ما بعد األساست بمحافظة   نمط وشيرع المدرسة قيادة  فت التعليم 

األمرر على  بم رده  يسيطر الذي األوحد ال الد   وفكمع التربرية، المؤسسة داخ  م اليد 

 وإمكانيال وقدرال وكفكار ا آر مع مع االست ادة  المدرسة يحرء  كنه فت الترعه هذا خطررة 

  .في ا العامليع مع عريض قطاع

دراسة   نتالا  والسلمانت ولش ت  المدار 2018الفرايدة  مديري  دور  قصرر  وعرد   )  

بسلطنة عمان فت السماح للمعلميع بالمشارلة فت ينل ال رارال   فت محافظة عنرب الااطنة

المدرسية، ومنح م حق االعتراض على ال رارال التت يتخذون ا، وفرفير الرسال  التعليمية 

 للمعلميع دون استثنا ، ومنح المعلميع مكافآل نتيفة الف د الذي ياذلرنه فت العم     

 لة الدراسة فت التساؤليع اآلفييع: وفأسيساً على ما ساق يمكع كن فتحدد مشك

دور ُمديري المدار  فت فرفير كمالع العم  السعيدة للعامليع بمرحلة التعليم األساست  ما   1

فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان فت ور  نمرذج مؤسسة المكان السعيد للعم  

 ؟
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كفراد عينة   ( فت استفابالα ≤ 0.05ه  فرعد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى    2

الدراسة مع المعلميع فُعزى إلى متريرال الفنس ، والمؤه  العلمت ، وسنرال الخارة،  

 والمسمى الرظي ت ؟  
 

 كهداف الدراسة :  

 هدفت هذه الدراسة إلى:       

السعيدة   1 العم   كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  على   بمرحلة    التعرف  للعامليع 

محافظة فت  األساست  ُعمان   التعليم  بسلطنة  الشرقية  مؤسسة   شمال  نمرذج  ور   فت 

 المكان السعيد للعم  

( فت استفابال كفراد  α ≤ 0.05فحديد وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى    2

وسنرال    ، العلمت  والمؤه    ، الفنس  متريرال  إلى  فُعزى  المعلميع  مع  الدراسة  عينة 

 الخارة، والمسمى الرظي ت   

 أهمية الدراسة :  

فمثلت كهمية هذه الدراسة فت لرن ا يمكع كن ف يد ٌمديري المدار  فت لي ية فرفير  

فعرف   عع  بمدارس م، فلالً  كمالع عم  سعيدة  فرفير  فمكن م مع  التت  والعرام   الظروف 

العامليع بالمدار  على سمال وخصالص األمالع السعيدة فت العم  والتت ينارت كن فترافر 

س م، لما فساعد الدراسة مشرفت اإلدارة المدرسية فت إشراف م اإلداري وفطريره مع بمدار 

علي ا،   يشرفرن  التت  المدرا   فت  السعيد  العم   مكان  فرفير  فت  ال عالة  المساهمة  خالل 

فت  ل ا  التابعة  التعليمة  والُمديريال  والتعليم  التربية  وزارة  فت  المسؤوليع  إلى    باإلوافة 

ُمتطلاال الاشرية والمادية التت فساعد ٌمديري المدار  فت فرفير كمالع العم  فرفير لافة ال

والتنمية  والتأهي   اإلعداد  براما  ومع  السعيدة  العم   كمالع  مرورع   وإدراج  السعيدة، 

 الم نية لُمديري المدار       

 حدود الدراسة: 

 فت اآلفت:  الدراسة فمثلت حدود   

ى دور ُمديري المدار  فت فدرفير كمدالع العمد  حيث اقتصرل عل  الحدود المرورعية:  1

السعيدة فت ور  نمرذج مؤسسة المكان السعيد للعمد  مدع خدالل خمسدة محداور هدت:  

 الزمالة (    -ال خر  -العدالة  -االحتراء   -المصداقية

 الحدود الاشرية: حيث اقتصرل على الُمعلميع والمعلمال     2

الحكرميدة فدت محافظدة   مددار  التعلديم األساسدتالحدود المكانية: حيث اقتصرل علدى    3

   شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

الحدود الزمنية: حيث كُعريت الدراسة الميدانية فت ال ص  الثانت مع العاء    4

 ء   2019/2020الدراست

 اسة: مصطلحات الدر 
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 مكان العم  السعيد:  -1

يثق فيه المرظف باألشخاص اآلخريع   يٌعرف مكان العم  السعيد بأنه "المكان الذي

   الذيع يعملرن معه، وي خر فيه بما ي رء به مع عم ، ويستمتل فيه بالعم  مل اآلخريع" 

(KaurAnand & Singh, 2017, 27)   

"المكان الذي يشعر فيه المرظف بمسترى عاِل لما يٌعرف مكان العم  السعيد بأنه  

والعراطف   والطاقال  واألم ،  وال رح  بالا فة  إحسا   لديه  ويكرن  الرظي ت،  الروا  مع 

اإليفابية، والتت فل ت معنى لحيافه الرظي ية، ويصاح كلثر فحمالً للمسؤولية، وفدفعه لمزيد  

 & Sezer)وبنا  عالقال فعالة مل لافة الُمشارليع معه فت العم "      مع اإلنتاعية والعم ،

Can, 2019, 168) 

" بأنه  السعيد  العم   مكان  يٌعرف  يكرنوكيلاً  الذي  فيه مشاعر   لدي  المكان  المعلم 

وفميز،   بفردة  وكداله  إنفازه  على  ينعكس  وهذا  المدرسة،  فت  العم   ففاه  إيفابية  عاط ية 

ا الك ا ة  لديه  ل درافه وم ارافه ودوافعه، ويشعر وفتح ق  مع اإلثارة  فيه مزيداً  لذافية، ويفد 

 ,Raj, Tiwari & Rai)فيه بمزيد مع التناغم فت العالقال والتراي  ال عال مل زمالله"   

2019, 1093)    

فيه   يشعر  الذي  المكان  بأنه  السعيد  العم   مكان  يٌعرف  ساق  ما  على  وفأسيساً 

األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بمسترى عاِل مع العاملرن بمدار  التعليم 

والعراطف   والطاقال  واألم ،  وال رح  بالا فة  إحسا   لدي م  ويكرن  الرظي ت،  الروا 

،  اإليفابية، اآلخريع  مل  بالعم   فيه  ويستمتعرن  كعمال،  مع  به  ي رمرن  بما  فيه    وي خرزن 

وم ا ل دراف م  اإلثارة  مع  مزيداً  فيه  فحمالً ويفدون  كلثر  ويصاحرن  ودوافع م،  راف م 

زمالل م،   مل  ال عال  والتراي   العالقال  فت  التناغم  مع  بمزيد  فيه  ويشعرون  للمسؤولية، 

 ويدفع م لمزيد مع اإلنتاعية والعم  والفردة فت األدا   

 نمرذج مؤسسة المكان السعيد للعم : -2

م ل   وطرره  للعم   السعيد  المكان  مؤسسة  نمرذج ووعته  وفلمع هر  وليمان  لي رينغ   ع 

  ، والعدالة   ، واالحتراء   ، المصداقية  وهت:  العم   مكان  فت  للسعادة  رليسة   محاور  خمسة 

 (   2016،9  العرر وآخريع،   وال خر، والزمالة 

 اإلعرا ال المن فية للدراسة: 

 من ا الدراسة: 

الطري ة   إنه  حيث  الري ت  المن ا  الدراسة  هذه  فت  الااحثان  ح الق افال  لدراسة  المنظمة 

كفراد كو كحداث كو كوواع معينة ب دف التشاف ح الق   راهنة متعل ة بظاهرة كو مرقف كو 

وف سيرها  ب ا،  فتص   التت  والعالقال  وآثارها  قديمة  ح الق  يحة  مع  التح ق  كو  عديدة 

   (106، 2011 المعايطه ،  ولشف الفرانب التت فحكم ا 

 مفتمل الدراسة: 
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بمدار فكرن    والمعلمال  المعلميع  عميل  مع  الدراسة  الحكرمية   مفتمل  األساست  التعليم 

( 4424ء والاالغ عددهم  2020-2019بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان للعاء الدراست  

  لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية معلماً ومعلمة حسب اإلحصاليال الرسمية

 عينة الدراسة: 

معلماً ومعلمة، وفم فطاي  ا   (550عينة عشرالية مع مفتمل الدراسة بلرت    فم كخذ

المسترععة   االستاانال  عدد  وبلغ    ، للتحلي  500الكترونياً  يالح  وعميع ا  استاانة،   )

ونسات ا    ، وعدول  3 11اإلحصالت   ، الدراسة  مفتمل  مع  حسب %1(  العينة  يروح   )

 متريرال الدراسة: 

 الدراسة حسب متريراف ا عينة  (1عدول  

 اإلعمالت النساة  العدد  المسترى المترير 

 النرع 
 % 37.6 188 ذلر

500 

 % 62.4 312 كنثى 

 المؤه 
 % 94 470 بكالررير 

 %6 30 ماعستير فأعلى

 % 62 310 سنرال  10كق  مع  الخارة

 % 38 190 سنرال فألثر  10مع  

 %91.2 456 معلم            الرظي ة

 %8.8 44 معلم اول  

 أداة الدراسة: 

على باالعتماد  الدراسة  كداة  بإعداد  الااحثان  قاء  الدراسة  كهداف  فح يق  كع   نمرذج   مع 

( 2016ل  مع لي رينغ  وليمان  العرر وآخريع،  للعم   والذي طرره    مؤسسة المكان السعيد 

و ،    محاور  خمسة  مع  األولية  يررف ا  فت  االستاانة  يررف ا (  54وفكرنت  وفت  ف رة، 

( يروح  المحاور الخمسة وعدد ف رال 2( ف رة ، وعدول   58الن الية مع خمسة محاور و   

 ل  من ا ونسات ا المئرية فت الصررة الن الية لالستاانة  

 فرزيل محاور الدراسة و ف رال ل  من ا و النسب المئرية لل  رال   (2عدول  

عدد   المعيار  ء

 ال  رال 

 المئرية  %( النساة 

 % 24.14 14 المصداقية 1

 % 27.59 16 االحتراء 2

 % 20.69 12 العدالة  3

 % 13.8 8 ال خر  4

 % 13.8 8 الزمالة 5
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 % 100 58 المفمرع الكلت 

 يدا األداة: 

الخارة      ذوي  مع  الُمحكميع  مع  مفمرعة  على  عرو ا  فم  األداة  يدا  مع  للتح ق 

عددهم   وبلغ  التعليمية،  اإلدارة  فت  التربية 7والمختصيع  قسم  فت  وذلك  محكميع،   )

نزوى،   بفامعة  اإلنسانية  قابر ، والدراسال  السلطان  عامعة  التربية  فت   وللية  وخارا  

ع بسلطنة  والتعليم  التربية  وكعمل وزارة  عميع ا،  المحكمة  االستاانال  عادل  وقد   ، مان 

المحكمرن على يدق ا، وماللمت ا ل يا  المحاور التت ووعت مع كعل ا، وذلك بعد إعرا  

التعديالل المناساة فت ور  مالحظال المحكميع وفرعي اف م، إما بالحذف، كو اإلوافة، كو 

 إعادة الصياغة، كو إعادة الترفيب 

 اسة: ثبات أداة للدر

( فروح 3قاء الااحثان باستخداء معام  كل ا لرونااخ الستخراج معام  الثاال ونتالا عدول  

 ذلك  

 معامالل الثاال فاعاً لمحاور الدراسة  (3عدول  

عدد   المحرر  ء

 ال  رال 

 معام  الثاال 

 95. 14 المصداقية 1

 96. 16 االحتراء 2

 95. 12 العدالة  3

 93. 8 ال خر  4

 94. 8 الزمالة 5

 98. 58 الثاال الكلت 

( كن عميل محاور الدراسة فتمتل ب يمة ثاال عالية حيث بلغ الثابت 3يتلح مع عدول       

 (، وذلك يدل على كن كداة الدراسة فتمتل ب يمة عالية مع الثاال  98 0العاء لألداة   

 المعالفال اإلحصالية: 

( مل استخداء  SPSSعلى الارناما االحصالت  فم ادخال الايانال فت الحاسب اآللت  

 المعالفال اإلحصالية التالية: 

عينة   - كفراد  لدى  اإلعابال  فكرار  على  للتعرف  المئرية  والنسب  التكرارية،  الترزيعال 

 الدراسة  

 كل ا لرو نااخ لحساب معام  الثاال   -

 المترسط الحسابت واالنحراف المعياري    -

 ترسطال استفابال كفراد مفتمل الدراسة  اختاار  ل( لدراسة ال روا بيع م -
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 نتائج الدراسة:  

فت  المدار   ُمديري  دور  ما  نصه:  الذي  األول  السؤال  عع  باإلعابة  المتعل ة  كوالً:النتالا 

الشرقية  شمال  محافظة  فت  األساست  التعليم  بمرحلة  للعامليع  السعيدة  العم   كمالع  فرفير 

 السعيد للعم  ؟فت ور  نمرذج مؤسسة المكان  بسلطنة ُعمان

فس يال لعرض نتالا الدراسة ف د فم فصني  ا وف ا ألسئلة الدراسة بحيث فمت اإلعابة  

ب ا  المتعل ة  اإلحصالية  الايانال  و  النتالا  لتلك  يلت عرض  وفيما  على حده،  ل  سؤال  عع 

الثت ،  فحديد طرل الخاليا وف اً لم يا  ليكرل الث المعيار اآلفت لت سير النتالا، حيث فم    وف ا

( ومع ثم ف سيمه على كلار قيمة فت الم يا  للحصرل على طرل 2= 1-3وفم حساب المدى  

كي   وذلك 66 0=3÷ 2الخلية  الم يا   فت  قيمة  كق   إلى  ال يمة  هذه  إوافة  فم  ذلك  وبعد   ،)

 ( يروح ذلك  4لتحديد الحد األعلى ل ذه الخلية، وعدول  

 كرل الثالثت ( الحدود الدنيا والعليا لم يا  لي4عدول  

 المترسط الحسابت طرل الخلية( درعة المراف ة

 66 1إلى كق  مع            1مع        منخ لة

 33 2إلى كق  مع       66 1مع     مترسطة

 3إلى      33 2مع    عالية

المترسطال      حساب  فم  االستفابال  وف ريغ  الدراسة،  عينة  على  االستاانة  فطايق  وبعد 

 ( كدناه يروح ذلك    5الحسابية لدرعة فرافر المحاور الثالثة للدراسة، وعدول  
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 المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية لمحاور الدراسة   (5عدول  

 الرفاة
 ء

 المعايير  

 

المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

 الدرعة 

 
 منخ لة 57. 1.35 المصداقية 1 2

 منخ لة 79. 1.43 االحتراء 2 1

 منخ لة 61. 1.41 العدالة  3 3

 منخ لة 59. 1.31 ال خر  4 5

 منخ لة 58. 1.34 الزمالة 5 4

 منخ لة 63. 1.37 فمرع الكلت  الم            

عدول   مع  للعامليع 5يتلح  السعيدة  العم   كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن   )

فت ور  نمرذج مؤسسة   بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

المنخ لة، حيث بلغ  المكان السعيد للعم  بالنساة لمحاور الدراسة لك  لان ومع الدرعة 

(، لما فراوح 63 0( ، واالنحرافال المعيارية  37 1ال الحسابية  المفمرع الكلت للمترسط

(  0,58  -  0,79( ، واالنحراف المعياري بيع   1,32  -43 1المترسط الحسابت للمحاور بيع 

بلغ   حسابت  وبمترسط  منخ لة،  بدرعة  االحتراء  محرر  األولى  المرفاة  فت  ( 1,43وعا  

الثانية عا  محرر المصداقية بدرعة منخ لة   (، وفت المرفاة0,79وانحراف معياري قدره   

(، وعا  فت المرفاة الثالثة 0,57( وانحراف معياري قدره    1,35،  وبمترسط حسابت بلغ  

بلغ   حسابت  وبمترسط  منخ لة،  بدرعة  العدالة  قدره   1,41محرر  معياري  وانحراف   )

منخ لة،  61 0  بدرعة  الزمالة  محرر  الرابعة  المرفاة  وفت   ، حسابت وبمتر  (  سط 

كما محرر0,58( وانحراف معياري قدره   1,34بلغ   ، الخامسة   (  المرفاة  ال خر ففا  فت 

بلغ   حسابت  وبمترسط  كيلاً،  منخ لة  وبدرعة  قدره   1,31واألخيرة  معياري  وانحراف   )

 0 59   ) 

ولمزيد مع التعمق فت نتالا السؤال األول للدراسة فم فناول ل  محرر على حده وذلك لما 

 يأفت: 

 المحرر األول: المصداقية:

( المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية والدرعة والرفاة ل  رال  6ويروح عدول  

    هذا المحرر  
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المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة بالنساة   (6عدول  

 ل  رال محرر المصداقية
الدر

 فادة 
 ال  دددرال  ء

المترسط  

 الحسابت 
االنحراف  

 المعياري

 الدرعة  

 

1 12 
ي رء بعمليال فريير وفطرير إلطالع العامليع على الرعرد التت  

 .فم الرفا  ب ا والت دء الذي فم إنفازه

 منخ لة  61. 1.48

2 3 
يرفر مناخاً فنظيمياً يمكع العامليع مع الترليز فت العم  للتعام   

 .استااقت مل كي معلرمال فثير الحيرة كو ال لقبشك  

 منخ لة  61. 1.46

3 10 
يساعد العامليع فت اختيار كولريال العم  لتح يق كهداف المدرسة  

  بك ا ة وفعالية

1.41 .58 
 منخ لة 

4 11 
يحرص على كن يكرن ُمل ماً للعامليع الُمادعيع ونمرذج يحتذى  

 .به

 منخ لة  61. 1.40

 منخ لة  61. 1.39 .كسلرب التعام  الُمناسب بيع العامليع والمست يديعيحدد  14 5

6 9 
يُتيح ال رص المتنرعة للعامليع  لترلت مسؤوليال فمكن م مع 

 .مراع ة التحديال ب عالية

 منخ لة  58. 1.38

7 2 
يساعد العامليع على ف م رؤية ورسالة المدرسة وكهمية دورهم  

 .فت فح ي  ما

 منخ لة  56. 1.34

8 5 
يانت روابط قرية بينه وبيع العامليع فمكع مع س رلة الريرل  

 .إليه وفعزيز التراي  بين ما

1.33 .57 
 منخ لة 

9 1 
يُخار العامليع بالعرام  التت فؤثر على نفاح المدرسة فت فح يق  

 .كهداف ا

 منخ لة  53. 1.32

10 13 
مساهماف م فح ق نفاح المدرسة  يُدعم ث ة العامليع وشعررهم بأن 

 .بصررة مستمرة

 منخ لة  54. 1.31

11 6 
يُدعم الث ة بينه وبيع العامليع مع خالل الترحيب باألسئلة  

 .واإلعابة عن ا بصراحة ووورح

1.30 .54 
 منخ لة 

 منخ لة  56. 1.29 .يثق فت قدرة العامليع على االوطالع براعااف م الرظي ية 8 12

 52. 1.26 . العامليع على العم  والعطا  بشك  سريل ومستمريشفل  7 13
 منخ لة 

14 4 
يمكع العامليع مع إدراك كهمية فحلي م باألمانة واالست امة فت  

 .فعامالف م الم نية

 منخ لة  49. 1.24

 منخ لة  57.   1.35 المفمرع الكلت 
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عدول   مع  كمالع  6يتلح  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن  للعامليع (  السعيدة  العم  

فت ور  نمرذج مؤسسة   بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

فراوح  حيث  المنخ لة  الدرعة  لان ومع  المصداقية  لمحرر  بالنساة  للعم   السعيد  المكان 

( ، وحصلت 0,49  -0,61(، واالنحراف المعياري بيع   1,24-48 1المترسط الحسابت بيع 

( والتت نص ا " ي رء بعمليال فريير وفطرير إلطالع العامليع على الرعرد التت فم  12ل  رة  ا

بلغ   حسابت  مترسط  كعلى  على   " إنفازه  فم  الذي  والت دء  ب ا  وبانحراف  1,48الرفا    )

قدره   ال  رة   0,61معياري  حصلت  بينما  منخ لة،   وبدرعة  يمكع   (4(   " نص ا  والتت 

مية فحلي م باألمانة واالست امة فت فعامالف م الم نية " على كق  مترسط العامليع مع إدراك كه

 ( وبدرعة منخ لة كيلاً    49 0(  وانحراف معياري قدره     24 1حسابت بلغ  

 المحرر الثانت: االحتراء: 

( المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة  7ويروح عدول  

    المحرر ل  رال هذا 

المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة بالنساة   (7عدول  

  ل  رال محرر االحتراء

 ال  دددرال  ء الدرفادة 
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

 الدرعة  

 

1 4 
يشفل العامليع على خرض مخاطرال محسربة فؤدي ألساليب عم  

 .األدا عديدة فطرر 

1.59 .65 
 منخ لة 

2 3  ً  منخ لة  68. 1.55 .يح ز العامليع  بصررة دالمة مادياً ومعنريا

 64. 1.51 .يعم  على خ ض قلق العامليع بشأن األحداث التت ف ل خارج عمل م 14 3
 منخ لة 

4 1 
يحرص على إعداد وفأهي  عامليع مت انيع فت كدا  العم  مع خالل 

 .الُمتميزالتدريب 

 منخ لة  62. 1.50

5 8 
يُشرك العامليع فت عمليال ُينل وافخاذ ال رارال، لزيادة ف م م ل ا  

 .وف دير المسؤوليال الناففة عن ا

1.49 .66 
 منخ لة 

 منخ لة  62. 1.44 يُنمت لدى العامليع الشعرر بالملكية فت عمل م 9 6

7 6 
إلى ممارسال مرفرة  يشفل العامليع على ف ديم اقتراحال ف رد 

 .للتكل ة

1.43 .63 
 منخ لة 

 منخ لة  59. 1.42 .يساعد العامليع فت االستفابة الحتياعال اآلخريع 11 8

 59. 1.40 .يُمكع العامليع مع التعام  بأريحية وفرليز طاقت م فت العم  12 9
 منخ لة 

 منخ لة  57. 1.39 .بنفاحيُنمت لدى العامليع المسؤولية عع فن يذ الترييرال  10 10

 منخ لة  59. 1.38 .يساعد العامليع  على  فاادل الايانال والمعلرمال فيما بين م 5 11
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12 7 
يشفل العامليع على طرح األفكار عديدة التت ف رد حلرل عملية  

 .للمشكالل

 منخ لة  60. 1.37

13 2 
شعررهم بال درة  يُتيح المفال إلبداعال وابتكارال العامليع وفنمية 

 .على فطرير واختاار كفكار عديدة

 منخ لة  57. 1.36

 منخ لة  60. 1.35 . يحرص على شعرر العامليع باالست رار  13 14

15 15 
يُدعم شعرر العامليع بالرال  وااللتزاء فت مكان العم  مع خالل  

 .ث ت م فت اإلدارة وإخالي ا

 منخ لة  59. 1.34

16 16 
العامليع مع خالل فرفير عرام  األمع والصحة والسالمة  ي تم براحة 

 . فت  مكان العم 

 منخ لة  58. 1.33

 منخ لة  79. 1.43 المفمرع الكلت  

عدول   مع  للعامليع 7يتلح  السعيدة  العم   كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن   )

فت ور  نمرذج مؤسسة   ُعمانبمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة  

فراوح  حيث  المنخ لة  الدرعة  ومع  لان  االحتراء  لمحرر  بالنساة  للعم   السعيد  المكان 

( ، وحصلت 0,57  -0,68(، واالنحراف المعياري بيع   1,33-59 1المترسط الحسابت بيع 

فؤدي  4ال  رة   محسربة  مخاطرال  خرض  على  العامليع  يشفل   " نص ا  والتت  ألساليب ( 

( وبانحراف معياري قدره  1,59عم  عديدة فطرر األدا  " على كعلى مترسط حسابت بلغ  

ال  رة  0,65  بينما حصلت  والتت نص ا " ي تم براحة العامليع   ( 16( وبدرعة منخ لة،  

مع خالل فرفير عرام  األمع والصحة والسالمة فت  مكان العم  " على كق  مترسط حسابت 

 ( وبدرعة منخ لة كيلاً    0,58انحراف معياري قدره    (  و1,33بلغ  

 المحرر الثالث: العدالة: 

( المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة  8ويروح عدول  

  ل  رال هذا المحرر 

المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة بالنساة   (8عدول  

 ل محرر العدالة ل  را

 ال  دددرال  ء الدرفادة 
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

 درعة 

فرافر 

 المعيار

1 6 
ال يُميز بيع العامليع فت التعام  مع م، سرا  داخ  فريق العم  كو  

 .على مسترى المدرسة لك 

1.52 .67 
 منخ لة 

 منخ لة  64. 1.47 .األوقاليحرص على كن ل  عام   يل ى ن س المعاملة فت لافة  9 2

3 10 
يعم  كن يثق العاملرن فت عدوى الشكاوى  التت فتيح الدعم والعدالة  

 . للزمال 

1.46 .64 
 منخ لة 
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4 11 
يحرص على كن السياسال واإلعرا ال التت يستخدم ا فت إيدار 

 .ال رارال فستخدء بن س الطري ة مل لافة العامليع بالمدرسة

 منخ لة  60. 1.43

 63. 1.41 .يعم  على كن يثق العاملرن بالعدالة والمساواة  مع قا   اإلدارة 12 5
 منخ لة 

6 5 
يٌدعم ث ة العامليع فت زمالل م وقادف م بحيث يتحدث ل  من م عع 

 .اآلخر بصررة إيفابية

 منخ لة  60. 1.40

7 8 
عز اً ال يتفزك  يلتزء بإيفاد  مكان عم  فُشك  فيه المعاملة العادلة 

 .منه

1.39 .60 
 منخ لة 

8 7 
ينخرط مل العامليع بصررة نشطة فت ع د اعتماعال ومناقشال  

 .للمان فاادل األفكار وزيادة معرفة العامليع لاعل م الاعض

 منخ لة  61. 1.38

9 4 
يعم  كن يثق العامليع  فت كن ل  فرد من م لديه فرية للمساهمة فت  

 .المدرسةفح يق كهداف 

 منخ لة  60. 1.37

10 2 
يفع  العامليع  يشعرون باالرفياح عند طرح كفكارهم وم ترحاف م،  

 .وطلب المساعدة عند الحاعة إلي ا

1.36 .58 
 منخ لة 

11 3 
يُعزز الروابط بيع العامليع  بعل م الاعض وبين م وبيع المدرسة  

 .لك 

 منخ لة  59. 1.35

12 1 
ليفع  العامليع  يث رن به ل الد له مكانة عالية ياذل قصارى ع ده 

 .فت المدرسة

 منخ لة  58. 1.33

 منخ لة  61. 1.41 المفمرع الكلت 

عدول   مع  للعامليع 8يتلح  السعيدة  العم   كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن   )

نمرذج مؤسسة فت ور     بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

فراوح  حيث  المنخ لة  الدرعة  ومع  لان  العدالة  لمحرر  بالنساة  للعم   السعيد  المكان 

( ، وحصلت 0,58  -0,67(، واالنحراف المعياري بيع   1,33-52 1المترسط الحسابت بيع 

( والتت نص ا " ال يُميز بيع العامليع فت التعام  مع م، سرا  داخ  فريق العم  كو 6ال  رة  

مس بلغ  على  حسابت  مترسط  كعلى  على   " لك   المدرسة  معياري 1,52ترى  وبانحراف   )

والتت نص ا " ياذل قصارى ع ده   (1( وبدرعة منخ لة،  بينما حصلت ال  رة  0,67قدره  

بلغ  كق  مترسط حسابت  العامليع  يث رن به ل الد له مكانة عالية فت المدرسة " على  ليفع  

   ( وبدرعة منخ لة كيلاً   0,58   (  وانحراف معياري قدره 1,33 

 المحرر الرابل: ال خر: 

( المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة  9ويروح عدول  

  ل  رال هذا المحرر 
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المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة بالنساة   (9عدول  

 ل  رال محرر ال خر 

 ال  دددرال  ء الدرفادة 
المترسط  

 الحسابت 
االنحراف  

 المعياري
 الدرعة  

 

1 8 
يرفر لافة السا  ليرى العاملرن المدرسة لمن ذ لخدمة المفتمل المحلت  

 .وفنميته وح  مشكالفه

 منخ لة  56. 1.39

2 6 
يُدعم التزاء العامليع ففاه المدرسة  وقيام م بإخاار اآلخريع عع 

 .المميزة فت العم  ب اففارب م 

 منخ لة  59. 1.36

3 3 
يُشعر العامليع بأن عمل م له معنى خاص ي تخرون به لت رد م اراف م 

 الشخصية 

1.34 .57 
 منخ لة 

4 4 
يُنمت لدى العامليع مشاعر إيفابية ففاه ما ي رمرن بإنفازه فت فرا  

 .العم 

 منخ لة  55. 1.31

 منخ لة  58. 1.30 مستمرة بأن م يصنعرن فارقاً فت نفاح المدرسة يشعر العامليع بصررة  2 5

 منخ لة  55. 1.29 .يحرص على كن ينخرط العامليع فت عمل م ليصاحرا كلثر إيفابية 1 6

7 5 
يعترف بأن نفاح المدرسة يعتمد على فرا العم  باإلوافة إلى 

 .المساهمال ال ردية

1.28 .55 
 منخ لة 

8 7 
يُظ ر العاملرن مسترًى عاٍل مع االلتزاء ففاه الحلرر  يعم  على كن 

 .إلى العم 

 منخ لة  50. 1.25

 منخ لة  59. 1.31 المتددرسددط العدداء 

عدول   مع  للعامليع 9يتلح  السعيدة  العم   كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن   )

ور  نمرذج مؤسسة فت    بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

فراوح  حيث  المنخ لة  الدرعة  ومع  لان  ال خر  لمحرر  بالنساة  للعم   السعيد  المكان 

( ، وحصلت 0,50  -0,59(، واالنحراف المعياري بيع   1,25-39 1المترسط الحسابت بيع 

المفتمل 8ال  رة   لخدمة  لمن ذ  المدرسة  العاملرن  ليرى  السا   لافة  يرفر   " نص ا  والتت   )

( وبانحراف معياري 1,39نميته وح  مشكالفه " على كعلى مترسط حسابت بلغ  المحلت وف

ال  رة  0,56قدره   حصلت  بينما  منخ لة،   وبدرعة  كن   (7(  على  يعم    " نص ا  والتت 

يُظ ر العاملرن مسترًى عاٍل مع االلتزاء ففاه الحلرر إلى العم  " على كق  مترسط حسابت 

   ( وبدرعة منخ لة كيلاً   0,50ه    (  وانحراف معياري قدر1,25بلغ  

 

 المحرر الخامس: الزمالة:
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( المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة  10ويروح عدول  

  ل  رال هذا المحرر 

المترسطال الحسابية واالنحرافال المعيارية ودرعة الحدوث والرفاة بالنساة    (10عدول  

 الزمالةل  رال محرر 

 ال  دددرال  ء الدرفادة 
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

 درعة 

فرافر 

 المعيار

1 3 
يفع  العاملرن يشعرون ب درف م على االحت ال بالمناساال الخاية  

 .مل بعل م الاعض

1.37 .63 
 منخ لة 

2 8 
يعم  على كن يثق العاملرن فت كن زمال هم سي دمرن ل م الدعم  

 .والمساعدة فت لافة الظروف واألحرال

 منخ لة  59. 1.36

3 2 
يُشعر العامليع ب درف م على التعام  مل زمالل م بأريحية وكن  

 .يظ روا مراها م ال ريدة

 منخ لة  58. 1.35

4 1 
يعم  على كن يصاح العاملرن قادريع على فكريع عالقال يداقة  

 .ح ي ية مل بعل م الاعض

1.34 .57 
 منخ لة 

5 4 
يُمكع العاملرن مع ف ديم الدعم والمساعدة لألخريع بسرعة عند  

 .الحاعة

 منخلة  59. 1.33

6 7 
يحرص على كن يدرك العاملرن كن م مشارلرن فت مدرسة ُمتميزة 

 .بالمعنى الح ي ت للتميز

 منخ لة  56. 1.32

7 6 
يحرص على كن يشعر المرظف فت المراح  األولى مع عمله 

 .بالمدرسة بالترحاب والت دير واالهتماء والرعاية

1.31 .57 
 منخ لة 

 منخ لة  56. 1.29 .ي تم بتطرير المدرسة ب ل  المعنريال العالية وروح ال ريق الراحد 5 8

 منخ لة  58. 1.34 المتددرسددط العدداء 

عدول    مع  العم   10يتلح  كمالع  فرفير  فت  المدار   ُمديري  دور  كن  للعامليع  (  السعيدة 

فت ور  نمرذج مؤسسة   بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

فراوح  حيث  المنخ لة  الدرعة  ومع  لان  الزمالة  لمحرر  بالنساة  للعم   السعيد  المكان 

( ، وحصلت 0,56  -0,63(، واالنحراف المعياري بيع   1,29-37 1المترسط الحسابت بيع 

( والتت نص ا " يفع  العاملرن يشعرون ب درف م على االحت ال بالمناساال الخاية 3ال  رة  

بلغ   حسابت  مترسط  كعلى  على   " الاعض  بعل م  قدره  1,37مل  معياري  وبانحراف   )

بينما حصلت ال  رة   0,63  والتت نص ا " ي تم بتطرير المدرسة   (5( وبدرعة منخ لة،  
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ور العالية  المعنريال  بلغ  ب ل   حسابت  مترسط  كق   على  الراحد "  ال ريق  (  1,29وح 

  ( وبدرعة منخ لة كيلاً    0,56وانحراف معياري قدره    

 

 ≥ αلإلعابة عع السؤال الثانت الذي نصه: ه  فرعد فروا ذال داللة إحصالت عند مسترى  

والمؤه    نس ،( فت استفابال كفراد عينة الدراسة مع الُمعلميع فُعزى إلى متريرال الف 0.05

 العلمت، وسنرال الخارة، والمسمى الرظي ت ؟

 وفم عرض نتالا ل  ُمترير على حده على النحر اآلفت: 

 كوالً: مترير الفنس : 

المعيارية لفميل المحاور وف ا لمترير الفنس  فم حساب المترسطال الحسابية، واالنحرافال 

ل   اختاار  إعرا   وفم  انثى(،  إليه (  T-test ذلر،  يشير  ما  حسب  مست لتيع  لمفمرعتيع 

 (  11عدول  

( للكشف عع كثر الفنس على وع ال نظر كفراد عينة T-test( نتالا اختاار ل  11عدول  

 الدراسة 

 المترسط الحسابت العددد الفنس  المحاور
االنحراف  

 المعياري 

درعال  

 الحرية
 قيمة  ل( 

مسترى 

 الداللة 

اففاه 

 الداللة 

 المصداقية 
 188 ذلر

1.40 .49 

498 2.15 .03* 

دالة  

 إحصاليا 

 312 كنثى
1.31 .41 

 االحتراء 
 188 ذلر

1.48 .53 

498 2.08 .04* 

دالة  

 إحصاليا 

 312 كنثى
1.39 .44 

 العدالة 
 188 ذلر

1.39 .54 

498 1.81 .07 

غير دالة  

 إحصاليا 

 312 كنثى
1.30 .45 

 ال خر 
 188 ذلر

1.35 .52 

498 1.44 .15 

غير دالة  

 إحصاليا 

 312 كنثى
1.29 .43 

 الزمالة 

 1.39 188 ذلر
.54 

498 1.81 

 

.07 

 

 

غير دالة  

 إحصاليا 

 1.30 312 كنثى
 

 1.40 188 ذلر المفمرع الكلى 
.53 498 

1.85 0.14 
 



التربوية   للعلوم  العربية  المجلة 
 والنفسية 

(      19العدد )    - الخامسالمجلد 
 2021يناير 

 

 

183 

 1.31 312 كنثى
.44     

 α ≤ 0.05*داله عند مسترى

عدول   مع  الداللة  (  11يتلح  مسترى  عند  إحصالية  داللة  ذال  فروا  وعرد   ≥ α عدء 

لُمترير (  0.05 فُعزى  المحاور  عميل  فت  المعلميع  مع  الدراسة  عينة  استفابال  فت 

المصداقية واالحتراء، حيث عا ل لصالح الذلزر ، مما   إنثى( ما عدا محرري  -الفنس ذلر

 يرعد نرع مع التأثير للفنس فت استفاباف م   يعنت اف اا عينة الدراسة على كنه

 ثانياً: مترير المؤه  العلمت:

فم حساب المترسطال الحسابية، واالنحرافال المعيارية لفميل المحاور وف ا لمترير المؤه  

ل   اختاار  إعرا   وفم  فأعلى(،  ماعستير  لمفمرعتيع T-testالعلمت  بكالررير ،   )

 (  12ل  مست لتيع حسب ما يشير إليه عدو

( للكشف عع كثر المؤه  العلمت على وع ال نظر  T-test( نتالا اختاار ل  12عدول  

 كفراد عينة الدراسة 

 العددد المؤه   المحاور
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

درعال  

 الحرية

قيمة 

  ل( 

مسترى 

 الداللة 

اففاه 

 الداللة 

 المصداقية 

 44. 1.34 470 بكالررير 

498 -.95 .34 
غير دالة  

 احصاليا 
 47. 1.42 30 ماعستير فأعلى

 االحتراء 

 47. 1.43 470 بكالررير 

498 -.15 .88 
غير دالة  

 احصاليا 
 50. 1.44 30 ماعستير فأعلى

 العدالة 

 48. 1.33 470 بكالررير 

498 -.89 .37 
غير دالة  

 احصاليا 
 55. 1.41 30 ماعستير فأعلى

 ال خر 

 46. 1.30 470 بكالررير 

498 -.84 .40 
غير دالة  

 احصاليا 
 54. 1.38 30 ماعستير فأعلى

 الزمالة 

 49. 1.33 470 بكالررير 

498 -.89 
 

.37 

غير دالة  

 احصاليا 
 55. 1.41 30 ماعستير فأعلى
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 المفمرع الكلى 

 47. 75.- 498 47. 1.34 470 بكالررير 
غير دالة  
 احصاليا 

     52. 1.41 30 ماعستير فأعلى

عدول   مع  الداللة  (  12يتلح  مسترى  عند  إحصالية  داللة  ذال  فروا  وعرد   ≥ α عدء 

المؤه  (  0.05 لُمترير  فُعزى  المحاور  عميل  فت  المعلميع  مع  الدراسة  عينة  استفابال  فت 

كنه ال يرعد فأثير العلمت  بكالررير ، ماعستير فأعلى( ، مما يعنت اف اا عينة الدراسة على  

 للمؤه  العلمت فت استفاباف م  

 ثالثاً: مترير سنرال الخارة: 

فم حساب المترسطال الحسابية، واالنحرافال المعيارية لفميل المحاور وف ا لمترير سنرال 

مع   مع    10الخارة  كق   ل    10سنرال،  اختاار  إعرا   وفم  فألثر(،  ( T-testسنرال 

 (  13يشير إليه عدول  لمفمرعتيع مست لتيع حسب ما 

( للكشف عع كثر سنرال الخارة على وع ال  T-test( نتالا اختاار ل  13عدول   

 نظر كفراد عينة الدراسة

 العددد سنرال الخارة  المحاور
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

درعال  

 الحرية

قيمة 

  ل( 

مسترى 

 الداللة 

اففاه 

 الداللة 

 المصداقية 

  10اق  مع 

 سنرال
310 1.36 .458 

498 .672 .50 
غير دالة  

سنرال    10مع  احصاليا 

 فألثر
190 1.34 .432 

 االحتراء 

  10اق  مع 

 سنرال
310 1.46 .496 

498 1.20 .23 
غير دالة  

سنرال    10مع  احصاليا 

 فألثر
190 1.41 .460 

 العدالة 

  10اق  مع 

 سنرال
310 1.35 .497 

498 .572 .57 
دالة  غير 

سنرال    10مع  احصاليا 

 فألثر
190 1.32 .485 

 ال خر 

  10اق  مع 

 سنرال
310 1.34 .504 

498 1.22 .22 
غير دالة  

سنرال    10مع  احصاليا 

 فألثر
190 1.30 .441 

 الزمالة 

  10اق  مع 

 سنرال
310 1.35 .497 

498 .572 
 

.57 

غير دالة  

سنرال    10مع  احصاليا 

 فألثر
190 1.32 .485 

 المفمرع الكلى 
  10اق  مع 

 سنرال
310 1.37 .490 498 .847 .42 

غير دالة  
 احصاليا 
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سنرال    10مع 

 فألثر
190 1.33 .460     

 
عدول   مع  الداللة  (  13يتلح  مسترى  عند  إحصالية  داللة  ذال  فروا  وعرد   ≥ α عدء 

عميل  (  0.05 فت  المعلميع  مع  الدراسة  عينة  استفابال  سنرال فت  لُمترير  فُعزى  المحاور 

سنرال فألثر( ، مما يعنت اف اا عينة الدراسة على كنه   10سنرال، مع    10الخارة  كق  مع  

 ال يرعد فأثير لسنرال الخارة  فت استفاباف م  

 رايعاً: المسمى الرظي ت: 

رال فم حساب المترسطال الحسابية، واالنحرافال المعيارية لفميل المحاور وف ا لمترير سن

اختاار ل   إعرا   وفم  كول(،  معلم  ما T-testالخارة  معلم،  مست لتيع حسب  لمفمرعتيع   )

 (  14يشير إليه عدول  

( للكشف عع كثر سنرال الخارة على وع ال  T-test( نتالا اختاار ل  14عدول   

 نظر كفراد عينة الدراسة

 العددد الرظي ة  المحاور
المترسط  

 الحسابت 

االنحراف  

 المعياري 

درعال  

 الحرية

قيمة 

  ل( 

مسترى 

 الداللة 

اففاه 

 الداللة 

 المصداقية 

 44. 1.34 456 معلم 

498 -.39 .69 
غير دالة  

 احصاليا 
 51. 1.37 44 معلم كول

 االحتراء 

 47. 1.42 456 معلم 

498 -.46 .64 
غير دالة  

 احصاليا 
 50. 1.46 44 معلم كول

 العدالة 

 48. 1.34 456 معلم 

498 .14 .89 
غير دالة  

 احصاليا 
 54. 1.32 44 معلم كول

 ال خر 

 46. 1.31 456 معلم 

498 -.15 .88 
غير دالة  

 احصاليا 
 49. 1.32 44 معلم كول

 الزمالة 

 48. 1.34 456 معلم 

498 .14 
 

.89 

غير دالة  

 احصاليا 
 54. 1.32 44 معلم كول
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 المفمرع الكلى 

 80. 74. 498 47. 1.35 456 معلم 
غير دالة  
 احصاليا 

     52. 1.35 44 معلم كول

عدول   مع  الداللة  (  14يتلح  مسترى  عند  إحصالية  داللة  ذال  فروا  وعرد   ≥ α عدء 

المسمى (  0.05 لُمترير  فُعزى  المحاور  عميل  فت  المعلميع  مع  الدراسة  عينة  استفابال  فت 

مما   فأثير لسنرال الرظي ت  معلم، معلم كول( ،  كنه ال يرعد  الدراسة على  اف اا عينة  يعنت 

 الخارة  فت استفاباف م  

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها:

مناقشة وف سير النتالا المتعل ة باإلعابة عع السؤال األول الذي نصه: ما دور ُمديري   كوالً:

التعليم األساست فت محافظة شمال المدار  فت فرفير كمالع العم  السعيدة للعامليع بمرحلة  

 الشرقية بسلطنة ُعمان فت ور  نمرذج مؤسسة المكان السعيد للعم  ؟ 

نتالا الدراسة إلى كن دور ُمديري المدار  فت فرفير كمالع العم  السعيدة    خلصت

فت ور  نمرذج   للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

ال وهت مؤسسة  الدراسة  محاور  لفميل  بالنساة  منخ لة  بدرعة  عا   للعم   السعيد  مكان 

مديري  فرليز  إلى  ذلك  يُعزى  وقد  والزمالة   وال خر،  والعدالة،  واالحتراء،  المصداقية، 

ال  ف ليدية  إدارية  كعمال  على  فعمد  روفينية  بصررة  مدارس م  شؤون  فسيير  على  المدار  

ار فت العم ، وال على فدعيم العالقال اإلنسانية بيع العامليع فرلز لثيراً على اإلبداع واالبتك

المدار   مديري  مع  لثير  اعتماد  إلى  باإلوافة  المتنرعة،  الم نية  الحتياعاف م  واالستفابة 

على كن س م فت ينل وافخاذ ال رارال دون مشارلة واسعة مع العامليع مع م، وخرف م مع 

والصال السلطال  العامليع  وفمكيع  حرياً  ف ريض  األنشطة  كو  األعمال  بعض  ألدا   حيال 

معظم   كن  عع  فلالً  نظرهم   وع ة  مع  ال الم  الرول  على  والح اظ  العم   است رار  على 

قادة   لارناما  لم فخلل  التت  ال ئال  مع  الشرقية  بمحافظة شمال  المدار   ُمديري ومديرال 

ح فت قدرف م على المدار  فت المع د التخصصت للمعلميع مما كدى إلى وعرد قصرر واو

قا   مع  ل م  المرع ة  التدرياية  الاراما  كن  لما  مدارس م،  فت  السعيد  العم   مكان  فرفير 

المديرية العاء للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية لص   م اراف م وقدراف م لترفير بيئال 

 العم  السعيدة لم فكع على المسترى المطلرب   

وال  داوي  ،  (2019الالرشية  نتالا دراسال ل  مع  وفختلف نتالا هذه الدراسة مل  

والمشاقاة  2019  وحيايال  2018(،  والخرالدة  واألل ت  2018(،  والا مت   ،)2018  ،)

وال رعان  2017والعامرية   وسيزر  (،   2016(،  وبينرء  (Can&Sezer,2019)ولان   ،

(Bynum,2019)مارفينيز وودياز مرريال  -، ولاسترو ،(Castro-Martínez & Díaz-

Morilla, 2019)  ،  ولاليارول(Claypool,2017) وهيداري وعاللت   ،

(Jalali&Heidari,2016) ،  وبنغ ولينغ  ،   ( (Abdullah, Ling, Peng ,2016وعادهللا 
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،    (Dutch, 2015)  ، ودافش   & Madasu(Kusuma(57 ,2015 ,ولرسرما و ماداسر

وكريي    شعرر    (Carvalho & Areal, 2016)ولارفال ر  إلى  نتالف ا  فريلت  والتت 

به ي رء  لما  نتيفة  العم   مكان  فت  لايرة  بدرعة  بالسعادة  مع   العامليع  المدار   مديرو 

 ممارسال وما يرفرونه مع م رمال   

وف سدير لد   ولمزيد مع التعمق فدت مناقشدة وف سدير نتدالا السدؤال األول سدرف يدتم مناقشدة

 ت: محرر على حده لما يأف

 المحرر األول: المصداقية:

دور ُمديري المدار  فدت فدرفير كمدالع العمد  السدعيدة كشارل نتالا الدراسة إلى كن 

فدت ودر  نمدرذج   للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

مؤسسة المكدان السدعيد للعمد  بالنسداة لمحدرر المصدداقية لدان ودمع الدرعدة المنخ لدة ، 

وحصلت ال  رة التت نص ا " ي رء بعمليال فريير وفطرير إلطالع العامليع على الرعرد التدت 

فم الرفا  ب ا والت دء الذي فدم إنفدازه " علدى كعلدى مترسدط حسدابت وبدرعدة منخ لدة  وقدد 

ذلك إلى قلة الصالحيال والسلطال الممنرحة والمتاحة لمديري المدار  فت ال ياء بأي   يُعزى

عمليال فريير مع فل ا  كن س م لتحسيع وفطرير العم  كو ح  مشكالفه، حيث ف صدر عمليدال 

التريير على ما ف رره وزارة التربية والتعليم كو المدديريال التعليميدة التابعدة ل دا وفدق خطدط 

حدددة وفددت نطداا محددد للمددديريع ال يمكدع فخطيده كو ففدداوزه   وفختلدف هددذه وإعدرا ال م

والتت لشد ت     (Claypool,2017)ولاليارول  ،  (2016النتيفة مل نتالا دراستت ال رعان  

مدديرو   نتالف ما شعرر العامليع بالسعادة بدرعة لايدرة فدت مكدان العمد  نتيفدة لمدا ي درء بده

مل المتريرال المعايدرة، ومشدارلت م ب عاليدة وحمدا  مع مساعدف م على التكيف المدار   

 فت عمليال التريير التحسيع والتطرير المؤسست 

بينما حصلت ال  رة التت نص ا " يمكدع العدامليع مدع إدراك كهميدة فحلدي م باألماندة  

واالست امة فت فعامالف م الم نية " على كقد  مترسدط حسدابت وبدرعدة منخ لدة كيلداً  وقدد 

لى فحيز مديري المدار  لاعض المعلمديع علدى حسداب اآلخدريع وال سديما فدت يعزى ذلك إ

عمليال ف ريم األدا  الرظي ت وفدت ف دارير الك دا ة السدنرية، باإلودافة إلدى خدرف المدديريع 

وفددرددهم فددت إعطددا  المعلمدديع بعددض الصددالحيال فددت قيددادة بعددض األعمددال واألنشددطة 

  المدرسية   

، (2018(، والمشداقاة  2019ال  دداوي  ا دراسدال لد  مدع  وفختلف هذه النتيفدة مدل نتدال

ولدددان وسددديزر ، (2016وال رعدددان  ، (2017العامريدددة  ، و(2018الا مدددت واألل دددت  و

(Can&Sezer,2019)    وبينرء ،(Bynum,2019)  ،مارفينيز وودياز مرريال   -ولاسترو 

(Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2019) ، ولاليادرول(Claypool,2017)  و

 ,Chen & Duan، فشديع ودوان  (KaurAnand & Singh, 2017)لرركناندد ويدنا 

 ,Abdullahعاددهللا وليندغ وبندغ ، (Jalali&Heidari,2016)وعاللت وهيداري (، 2017
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Ling, Peng ,2016))  ،ولرسدرما و ماداسدر (Kusuma & Madasu, 2015, 57) ،

والتدت    (Carvalho & Areal, 2016)وكرييد   ، ولارفدال ر(Dutch, 2015) دافدش 

مدديرو  بينت نتالف ا شعرر العامليع بالسعادة بدرعة لايرة فت مكان العم  نتيفة لما ي درء بده

مع مساعدف م على االنتما  الرظي ت، والعالقال اإلنسانية الطياة، وال ارل والت اد ، المدار   

واالعتددزاز بالعمدد ، والتعدداون مددل الددزمال ، والسددلرليال اإليفابيددة، والعدالددة والشدد افية، 

واإلحسا  بال رية الم نيدة والتماثد  التنظيمدت، والث دة فدت اآلخدريع، وفحمد  المسدؤوليال، 

ومراع ة مشكالل العم ، وااللتدزاء بالحلدرر  لمدا فختلدف هدذه النتيفدة مدل نتدالا دراسدة 

السدعادة فدت مكدان العمد  والتت بينت نتالف ا شدعرر العدامليع ب  (2018الخرالدة وحيايال  

بدرعة مترسطة مع ممارسال خاية بالعدالة واإلنصداف،   نتيفة لما ي رء به مديرو المدار 

 والشفاعة، واالعتدال وواط الن س 

 المحرر الثانت: االحتراء:

ديري المدددار  فددت فددرفير كمددالع العمدد  السددعيدة   بينددت نتددالا الدراسددة كن دور مددُ

فدت ودر  نمدرذج   ساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمانللعامليع بمرحلة التعليم األ

مؤسسددة المكددان السددعيد للعمدد  بالنسدداة لمحددرر االحتددراء لددان وددمع الدرعددة المنخ لددة، 

وحصلت ال  رة التت نص ا " يشفل العامليع على خرض مخاطرال محسربة فؤدي ألسداليب 

منخ لة  وقد يعدزى ذلدك إلدى خدرف عم  عديدة فطرر األدا  " على كعلى مترسط وبدرعة 

وقلق مديري المدار  مع إفاحة ال رص  لخرض العدامليع مخداطرال محسدربة فعتمدد علدى 

األفكار اإلبداعية واالبتكارية وكساليب عم  عديدة يمكع كن فتعارض مل اللرالح والتشريعال 

والمفازفدال وال رانيع المنظمة للعمد ، باإلودافة إلدى خدرف م مدع ال شد  ل دذه المخداطرال  

فيتعرض للمساللة والُمحاساة والع اب مع قا  السلطال العُليا  وفختلف هذه النتيفة مدل نتدالا 

، (Jalali&Heidari,2016)، وعاللت وهيدداري  (Bynum,2019)بينرء    دراسال ل  مع

والتت كظ رل نتالف دا شدعرر العدامليع  (Carvalho & Areal, 2016)ولارفال ر وكريي  

رعة لايرة فت مكان العم  نتيفة لما ي رء به مديرو المدار  مع فشدفيل العدامليع بالسعادة بد

على اإلبداع واالبتكار فت العم ، وإفاحة ال رص ل دم لت دديم األفكدار واألسداليب الفديددة فدت 

 العم  التت فُمكع مع إدارة المخاطر ب عالية 

خالل فرفير عرام  األمع بينما حصلت ال  رة التت نص ا " ي تم براحة العامليع مع   

والصحة والسالمة فت  مكان العم  " على كق  مترسط حسابت وبدرعة منخ لة كيلداً  وقدد 

يعزى ذلك إلى اعتماد مديري المدار  على لفدان السدالمة واألمدع المرعدردة فدت المددار  

لي دا لترفير عرام  األمع والصحة والسالمة، وهت لفان عمل ا روفينت، واعتماعاف ا يرلب ع

الفانب الصرري، ومساهماف ا محدودة فت هدذا المفدال، باإلودافة إلدى قلدة المدرارد الماليدة 

الُمتاحة لمديري المدار  فت مفدال األمدع والصدحة بالميزانيدال المدرسدية حيدث ال فشدتم  

قالمددة المصددروفال الماليددة للمدددار  إال علددى بنددد واحددد ف ددط للناحيددة األمنيددة والددذي يشددم  

(، 2018الا مت واألل دت  يق ال غير  وفختلف هذه النتيفة مل نتالا دراسال ل  ط ايال الحر



التربوية   للعلوم  العربية  المجلة 
 والنفسية 

(      19العدد )    - الخامسالمجلد 
 2021يناير 

 

 

189 

، (Bynum,2019)، وبينددرء (Can&Sezer,2019)لددان وسدديزر (، و2017والعامريددة  

 ,Kusuma & Madasu) لرسرما و ماداسر، و(Chen & Duan, 2017)وفشيع ودوان  

سعادة بدرعة لايرة فت مكدان العمد  والتت كووحت نتالف ا شعرر العامليع بال، (57 ,2015

فلاددت احتياعددال العمدد ،   نتيفدة لمددا ي ددرء بدده مددديرو المدددار  مدع فددرفير ماددانت وفف يددزال

ويتددرافر في ددا عرامدد  األمددع والصددحة والسددالمة، ووعددرد كمددالع يمارسددرن في ددا هرايدداف م 

 الم للة ال نية والرياوية والث افية   

 المحرر الثالث: العدالة:

كن دور ُمديري المدار  فت فرفير كمالع العمد  السدعيدة الا الدراسة عع  كس رل نت 

فدت ودر  نمدرذج   للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

مؤسسة المكان السعيد للعم  بالنساة لمحرر العدالة لان ومع الدرعة المنخ لة ، وحصدلت 

ع العامليع فت التعام  مع م، سرا  داخد  فريدق العمد  كو علدى ال  رةالتت نص ا " ال يُميز بي

مسترى المدرسة لك  " على كعلى مترسط حسابت وبدرعدة منخ لدة  وقدد يُعدزى ذلدك إلدى 

فحيز ُمديري المدار  إلى بعض العامليع دون غيدرهم وال سديما الدذيع يعتمددون علدي م فدت 

سددة  لمددا كن ف ددارير األدا  الددرظي ت كدا  الم دداء واألعمددال واألنشددطة األساسددية فددت المدر

للمرظ يع ال فساعد مديري المدار  على افخاذ ال رارال التت مدع شدأن ا وودل ع ربدال كو 

وفختلدف هدذه النتيفدة مدل   فرقيال للمرظ يع إال للمرظف الحاي  على درعدة ودعيف ف دط

 & Chen)(،  وفشديع ودوان Can&Sezer,2019لدان وسديزر   نتالا دراسدال لد  مدع

Duan, 2017)57 ,2015 ,، ولرسدرما و ماداسدر)Madasu(Kusuma &   ،ودافدش 

(Dutch, 2015)  ، والتت كظ رل نتالف ا شعرر العامليع بالسعادة بدرعدة لايدرة فدت مكدان

العم  نتيفة لما ي رء به مديرو المددار  مدع االهتمداء بالعدالدة والمسداواة التنظيميدة فدت فدت 

وف ريم األدا  الذي يعتمد على الدعم والنصدح  يل الم اء والراعاال واألدوار بيع العامليع،فرز

والتدت  (2018الخرالددة وحيايدال  واإلرشاد   لمدا فختلدف هدذه النتيفدة مدل نتدالا دراسدة 

العم  نتيفدة لمدا ي درء بده مكان  كظ رل نتالف ا شعرر العامليع بالسعادة بدرعة مترسطة فت  

 ر  مع االهتماء بالعدالة واإلنصاف مديرو المدا

بينما حصلت ال  رة التت نص ا " ياذل قصارى ع ده ليفع  العامليع يث رن به ل الد  

له مكاندة عاليدة فدت المدرسدة "  وبدرعدة منخ لدة كيلداً  وقدد يُعدزى ذلدك إلدى كن مدديري 

لة بيع زمالل دم فدت المدار  ال ي م م إال كن يكسارا ث ة بعض العامليع الذيع ل م مكانة ومنز

المدرسة حيث يستمعرن إلي م ويؤيدون آرال م وين ذون فرعي اف م  وفختلدف هدذه النتيفدة مدل 

، ولرركنانددد  (Claypool,2017)ولالياددرول (، 2019الالرشددية   نتددالا دراسددال لدد  مددع

، (Chen & Duan, 2017)فشديع ودوان ، و(KaurAnand & Singh, 2017)ويدنا 

،  (  Dutch, 2015،  ودافدش   ((Abdullah, Ling, Peng ,2016ندغ وعادهللا ولينغ وب

العم  نتيفدة لمدا ي درء بده مكان  والتت بينت نتالف ا شعرر العامليع بالسعادة بدرعة لايرة فت  
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مديرو المدار  مدع فددعيم الث دة بيدن م وبديع العدامليع، وبديع العدامليع بعلد م الداعض فدت 

 اإلمكانال وال درال  

 المحرر الرابل: ال خر:

كن دور ُمديري المدار  فت فرفير كمالع العم  السدعيدة فريلت نتالا الدراسة عع   

فدت ودر  نمدرذج   للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

مؤسسة المكان السعيد للعم  بالنساة لمحرر ال خر لان ومع الدرعدة المنخ لدة ، وحصدلت 

ال  رة التت نص ا " يرفر لافة السا  ليرى العاملرن المدرسة لمن دذ لخدمدة المفتمدل المحلدت 

قدد يُعدزى ذلدك إلدى وفنميته وح  مشكالفه " على كعلى مترسط حسابت وبدرعة منخ لدة  و

وعف الشرالال ال عالة بيع المدار  وكوليا  األمرر والمفتمل المحلت، باإلوافة إلى افت ار 

إلى وعرد خارال ول ا ال وإمكاندال ماديدة فسدتطيل مدع خالل دا المسداهمة   بعض المدار 

   بشك  فعال فت ح  مشكالل المفتمل المحلت المحيط بالمدار  وفنميته وفطريره 

التت نص ا " يعم  علدى كن يُظ در العداملرن مسدترًى عداٍل مدع بينما حصلت ال  رة   

ة كيلاً  وقد يُعزى ذلدك إلدى كن مدديري االلتزاء ففاه الحلرر إلى العم  "  وبدرعة منخ ل

المدار  كياحرا ال ي تمرن لثيدراً بحلدرر المعلمديع إلدى العمد  بعدد فطايدق نظداء الترقيدل 

االلكترونت، واالعتماد على الارابة التعليمية فدت حصدر غيابدال المعلمديع ورفع دا للسدلطال 

زارة التربية والتعلديم   وفختلدف هدذه التعليمية العليا فت المديريال العامة للتربية والتعليم كو و

(، والعامريددة 2018(، والمشدداقاة  2019ال  ددداوي   النتيفددة مددل نتددالا دراسددال لدد  مددع

، ودافدددش (Jalali&Heidari,2016)عاللدددت وهيدددداري (، و2016ال رعدددان  (، 2017 

 Dutch, 2015 ،) والتدت بيندت نتالف دا شدعرر العدامليع بالسدعادة بدرعدة لايدرة فدت مكدان

لعم  نتيفة لمدا ي درء بده مدديرو المددار  مدع فددعيم االنتمدا  والدرال  الدرظي ت للمدرسدة، ا

والشدعرر بداالعتزاز فدت العمد  بالمدرسدة، واإلحسدا  بالراحدة   وااللتزاء بسلرليال العم ،

وقلدة  وشدعررهم بالملكيدة،  وبالُمتعدة فدت العمد  مدل زمالل دم، والدافعية والفدية فت العمد ،

 م  فريا م عع الع

 المحرر الخامس: الزمالة:

كن دور ُمديري المدار  فت فرفير كمالع العمد  السدعيدة خلصت نتالا الدراسة عع   

فدت ودر  نمدرذج   للعامليع بمرحلة التعليم األساست فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان

مؤسسة المكان السعيد للعم  بالنساة لمحرر الزمالة لان ومع الدرعة المنخ لة ، وحصلت 

ال  رة التت نص ا " يفع  العاملرن يشعرون ب درف م على االحت دال بالمناسداال الخايدة مدل 

بعل م الاعض " على كعلى مترسط حسابت وبدرعة منخ لة  وقدد يُعدزى ذلدك إلدى فرليدز 

لمدار  على االحت االل العامة بالمناساال واألعياد الرطنية والدينية، كما المناسداال مديري ا

الخاية فيندر االحت ال ب ا حيث يعت ددون كن دا يمكدع كن فعطد  العمليدة التعليميدة، كو فسداب 

بعض مع الت اون والتسديب فدت العمد ، باإلودافة إلدى عددء قددرف م علدى فحديدد المناسداال 
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التت يمكع االحت ال ب ا وقلدة الصدالحيال لددي م فدت فدرفير الرقدت والمنداخ   الخاية للعامليع

 المناسب   

التت نص ا " ي دتم بتطدرير المدرسدة ب لد  المعنريدال العاليدة بينما حصلت ال  رة   

وروح ال ريق الراحد ” وبدرعة منخ لة كيلاً  وقد يُعزى ذلك إلى كن مديري المددار  إلدى 

محدددودة للرايددة فددت عمليددال التطددرير الددذافت للمدرسددة ل لددة كن قدددرال مددديري المدددار  

الصالحيال والسلطال الُمتاحة ل م فت هذا المفال، فلالً عع كن لثيدر مدن م يعتمددون علدى 

كن س م فت ينل وافخاذ ال رارال دون مشارلة فعالة مدع العدامليع فدت المددار ، باإلودافة 

المتمثدد  فددت المفددالس واللفددان وفددرا إلددى شددكلية العمدد  الفمدداعت وال ري ددت بالمدددار  و

(، 2016وعماعددال العمدد     وفختلددف هددذه النتيفددة مددل نتددالا دراسددال لدد  مددع ال رعددان  

، (Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2019) مارفينيز وودياز مدرريال   -ولاسترو

 ,KaurAnand & Singh)(، ولرركنانددد ويددنا Claypool,2017دراسددة لالياددرول  

،   (Dutch, 2015)، ودافدددش (Jalali&Heidari,2016)اللدددت وهيدددداري ، وع(2017

والتت كشارل نتالف ا إلى شعرر العامليع بالسعادة بدرعة لايدرة فدت مكدان العمد  نتيفدة لمدا 

ي درء بدده مدديرو المدددار  مدع فشددفيل التعداون مددل الدزمال ، والمشددارلة فدت يددنل وافخدداذ 

ليدال التحسديع والتطدرير المؤسسدت، والعمد  ال رارال، ومشارلت م ب عالية وحمدا  فدت عم

 الفماعت التعاونت الذي يتحلى بروح ال ريق الراحد 

 ً النتالا المتعل ة باإلعابة عع السدؤال الثدانت الدذي نصده: هد  فرعدد فدروا ذال : مناقشة  ثانيا

( فدت اسدتفابال كفدراد عيندة الدراسدة مدع المعلمديع α ≤ 0.05داللة إحصالية عند مسدترى  

 والمؤه  العلمت، وسنرال الخارة، والمسمى الرظي ت ؟    لى متريرال الفنس،فُعزى إ

 وسرف يتم ُمناقشة ل  ُمترير على حده لما يأفت:

 ُمترير الفنس:  -1

عدء وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة   خلصت نتالا الدراسة إلى 

 α ≤ 0.05 ) فت استفابال كفراد عينة الدراسة مع المعلميع فت عميل المحاور فُعزى لُمتريدر

ر ، ممدا رإنثى( ما عدا محرري المصداقية واالحتراء، حيث عا ل لصالح الدذل  -الفنس ذلر

يعنت اف اا عينة الدراسة على كنه يرعد نرع مع التأثير للفدنس فدت اسدتفاباف م ، وقدد يٌعدزى 

مدار  مع الذلرر كلثر حرياً على سدلرليال وممارسدال المصدداقية ذلك إلى كن ُمديري ال

المدرسدة  واالحتراء فت مكان العم  بالمدرسة وذلك لما للرع  مع وول ومكانة ومنزلدة فدت

 والمفتمل المحلت المحيط ب ا   

(  والتدت كسد رل عدع  وعدرد 2019وفت ق هذه النتيفة مل نتيفة دراسة ال  دداوي   

( فت استفابال كفراد عينة الدراسدة α≤ 0.05حصالية عند مسترى الداللة  فروا ذال داللة إ

فعزى لمترير الفنس ولصالح الذلرر   ولكع فختلف هذه النتيفة مدل نتيفدة دراسدتت لد  مدع 

والتدت كظ رفدا  وعدرد فدروا ذال داللدة   (2018الخرالددة وحيايدال  (، و2019الالرشية  
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فت اسدتفابال كفدراد عيندة الدراسدة فعدزى لمتريدر  (α≤ 0.05إحصالية عند مسترى الداللة  

(، 2018المشداقاة  الفنس ولصالح اإلناث   لما فختلف هذه النتيفة مدل نتيفدة دراسدال لد  

والتت كلددل نتالف دا عددء وعدرد فدروا ذال داللدة (  2016(، وال رعان  2017والعامرية  

ندة الدراسدة فعدزى لمتريدر ( فدت اسدتفابال كفدراد عيα≤0.05إحصالية عند مسترى الداللة  

 الفنس 

 ُمترير المؤه  العلمت: -2

 αنتالا الدراسة عدء وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة    لش ت 

المعلميع فت عميل المعايير فُعزى لُمترير   (  فت استفابال0.05 ≥ كفراد عينة الدراسة مع 

يٌعزى ذلك إلى كن عميل المعلميع على   ماعستير فأعلى(  وقد  -المؤه  العلمت  بكالررير 

الم نية  احتياعاف م  فراعت  مستمرة  م نية  فنمية  لاراما  يخلعرن  العلمية  مؤهالف م  فنرع 

المتنرعة سرا  على مسترى الرزارة كو الُمديريال التعليمية، كو فت المدار ،  ويرعه عمل م 

الرزارية   وفت ق هذه النتيفة مفمرعة واحدة مع اللرالح والتشريعال وال رانيع وال رارال  

مع ل   دراستت  نتيفة  ال  داوي  2019الالرشية    مل  والمشاقاة  2019(،   ،)2018  ،)

 αعدء وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة  (، والتت بينت  2016ال رعان  

فختلف0.05 ≥ ولكع  العلمت   المؤه   لُمترير  فُعزى  الدراسة  عينة  استفابال  فت  هذه    (  

( والتت كلدل وعرد هذه ال روا ولصالح المؤه  2017   النتيفة مل نتيفة دراسة العامرية  

 األق  

 ُمترير سنرال الخارة:  -3

 αكظ رل نتالا الدراسة عدء وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة  

سنرال (  فت استفابال عينة الدراسة مع المعلميع فت عميل المعايير فُعزى لُمترير  0.05 ≥

عشرة سنرال فألثر (  وقد يٌعزى ذلك إلى كن عميل   –الخارة  كق  مع عشر سنرال كعراء  

يعملرن فت مناخ فنظيمت واحد، ولدي م   المعلميع على فنرع سنرال الخارة لدي م واختالف ا

مدرس فنظيمية  وث افة  الفرانب،  مع  لثير  فت  متشاب ة  الم اء  ية  األدوار  بن س  ي رمرن 

الرظي ية وفق فخصصاف م    نتيفة دراسال   والمسئرليال والراعاال  النتيفة مل  وفت ق هذه 

الالرشية    مع  وال  داوي   2019ل   والمشاقاة  2019(،  العامرية  2018(،   ،)2017  ،)

(  فت α ≤ 0.05ية عند مسترى الداللة  والتت كبرزل عدء وعرد فروا ذال داللة إحصال

مل   استفابال النتيفة  هذه  فختلف  ولكع  الخارة    لُمترير سنرال  فُعزى  الدراسة  عينة  كفراد 

وعرد هذه ال روا ولصالح ولصالح كلثر مع ( والتت كظ رفا  2016نتيفة دراسة ال رعان  

 عشر سنرال  

 ُمترير المسمى الرظي ت:  -3

( α ≤ 0.05ء وعرد فروا ذال داللة إحصالية عند مسترى الداللة  كبرزل نتالا الدراسة عد 

فت استفابال عينة الدراسة مع المعلميع فت عميل المحاور فُعزى لُمترير المسمى الرظي ت 

 معلم، معلم كول( ، مما يعنت اف اا عينة الدراسة على كنه ال يرعد فأثير لسنرال الخارة  فت 
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إل  ذلك  يُعزى  وقد  يرعه استفاباف م   الرظي ت  مسماهم  اختالف  على  المعلميع  عميل  كن  ى 

عمل م مفمرعة واحدة مع اللرالح والتشريعال وال رانيع، ويخلعرن لظروف ٌمتشاب ة فت 

 مفال التنمية الم نية فخطيطاً وفن يذاً وف ريماً 

 توصيات الدراسة:

 فت ور  نتالا الدراسة ومناقشاف ا فريت باآلفت: 

 لمع: فرييال عامة: وفت  -ك

والتعليم   - التربية  وزارة  مسترى  على  للمعلميع  الم نت  للتدريب  التخصصت  المع د  قياء 

بسلطنة ُعمان، ومرالز التدريب على مسترى الُمديريال العامة للتربية والتعليم، وبراما 

فت  السعيد  العم    مكان  مرورع  بتلميع  المدار   حرل  الُمتمرلزة  الم نت  اإلنما  

 الاراما التدرياية التت فعدها هذه الف ال  مختلف  

مع  - فتلمنه  بما  والُمديريال  الرزارة  مسترى  على  واإلشراف  الُمتابعة  لفان  اهتماء 

مشرفت إدارة مدرسية ومشرفت ف ريم مدرست ومشرفيع فربرييع بالترليز على م رمال 

المدا لمديري  الدعم  لافة  وف ديم   ، للعم   سعيدة  وبيئال  لأمالع  هذا  المدار   فت  ر  

 المفال    

 فرييال خاية: وفتلمع : -ب

 : المصداقيةفرييال خاية بمحرر    -1

والعليم   - التربية  وزارة  مسترى  على  التعليم  إدارة  المسؤولة عع  التعليمية  السلطال  منح 

مع الصالحيال والسلطال فمكن م   المدار  مزيداً  ُمديري  التابعة  التعليمية  والُمديريال 

بعمليال  ال ياء  فت   مع  والفردة  التميز  لتح يق  للمدرسة  ذافية  وفطرير  وفحسيع  فريير 

األدا  بدون الرعرع إلى هذه السلطال فت ور  نظاء دقيق مع الُمحاساة والمساللة عع 

 هذه الترييرال  

وحث م   - العامليع  بيع  ونشرها  العم ،  فت  واالبتكار  اإلبداع  ث افة  المدار   ُمديري  فانت 

وك  كفكارهم  وف ا   الالزمة علي ا،  والاشرية  المادية  المتطلاال  وفرفير   ، الفديدة  ساليا م 

 لتطاي  ا  

بنا  ُمديري المدار  خطط استرافيفية لمدارس م بمشارلة لافة العامليع ب ا، ويتم في ا    -

 فحديد األهداف بدقة ولذا كولريال العم  

حرص مديري المدار  على التحلت باألخالقيال ال للة والُمث  العليا التت فمكن م مع   -

 زاهة واالست امة فت العم    فرفير مناخ مع الث ة بيع العامليع، وفدعيم قيم األمانة والن

 : االحتراء فرييال خاية بمحرر  -2
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منح مديري المدار  العامليع فت مدارس م سلطال ويالحيال فمكن م مع ال ياء بنرع   -

مع المخاطرال والمفازفال المحسربة فت العم ، وفشفيع م وفح يزهم وفدعم م على 

 ال ياء ب ا   

ف - قيادية  كنماطاً  المدار   ُمديري  العم ،  افااع  فت  والتشارلية  الديم راطية  على  عتمد 

ينل  فت  والمشارلة  اآلرا   وإبدا   والمناقشال  للحرارال  للعامليع  ال رص  وإفاحة 

 ال رارال    

العامليع   - لفميل  متاحة  فكرن  مدرسية  ومعلرمال  بيانال  قاعدة  المدار   ُمديري  فرفير 

 ، وفح ق السرعة والدقة دون شروط كو قيرد فت فاادل ا ، طالما مرع ة لمصلحة العم

 فت األدا   

فرفير  ُمديري المدار  مكان فيزي يت مادي متميز يكرن عاذب للعامليع فت المدار ،   -

 ويترافر فيه شروط الصحة والسالمة واألمع واآلمان 

 : العدالةفرييال خاية بمحرر  -3

عاال والمسؤوليال  التزاء ُمديري المدار  بالعدالة التنظيمية بيع العامليع فت إسناد الرا  -

 والم اء واألدوار دون ف رقة بين م     

حرص ُمديري المدار  على افااع كسلرب االفصال الشاكت الذي يُتيح للعامليع سرعة   -

 التراي  مع م وطرح الم ترحال كو الشكاوي، وقياء المديريع بدراست ا والتح يق في ا  

 :ال خرفرييال خاية بمحرر  -4

المدار    - ُمديري  المفمل بنا   ومؤسسال  األمرر  وكوليا   مدارس م  بيع  فعالة  شرالال 

االستشارة   خدمال  ف دء  المفتمل  فت  حلاري  إشعاع  مرلز  المدرسة  وعع   المحلت، 

 والترعيه والتطرير التت فساهم فت فنمية المفتمل وح  مشكالفه      

لفان وال را  ف عي  ُمديري المدار  لافة كشكال العم  الفماعت المتمث  فت المفالس وال -

وعماعال العم  سرا  فت التشكي  كو الم اء  والمسؤوليال، وإفاحة ال رص ألعلا ها 

 لل ياء بأنشطة وكعمال مع شأن ا كن فساهم فت فحسيع وفطرير المدار    

ل ا  - كن ا لان  العامليع وف ديرها واالعتراف ب ا وفت  بإنفازال  المدار   اهتماء مديري 

   ألهداف ا دور لاير فت فح يق المدار

كن يكرن مديري المدار  مثالً كعلى وقدوة للعامليع فت الحلرر واالنلااط وااللتزاء   -

 واالنتما  والرال  لمدارس م     

 :الزمالةفرييال خاية بمحرر  -5

بنا  ُمديري المدار  مناخ مدرست م ترح ي در ما ياذله العاملرن مع ع د وما يح  رن   -

باالحت اال ويسمح  إنفازال،  طاقاف م  مع  مع  وفزيد  المعنرية،  روح م  فرفل  التت  ل 

 اإليفابية  
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إزالة ُمديري المدار  لافة الحراعز المرعردة فت ال يك  التنظيمت للمدار  كو اللرالح   -

بأريحية   فعالة والتعام   بتكريع يداقال  العامليع  قياء  التت فحرل دون  للعم    الُمنظمة 

 ة لألخريع، والعم  بروح ال ريق الراحد   مل بعل م الاعض، وف ديم الدعم والمساعد 

 

 المراجع: 

 كوالً: المراعل العربية: 

محمد   -1 بع  سعيد  بنت  عزيزة   ، الشيخ  لسلرك 2016آل  المدار   مديري  ممارسة  درعة     )

االعتذار فت محافظة الداخلية بسلطنة عمان، رسالة ماعستير غير منشررة، للية العلرء واآلداب  

 سلطنة ُعمان ، عامعة نزوى ، 

درعددة فطايددق قددادة مدددار    ( 2018الا مت، سعرد محمد عاسر، األل ت، كشرف عاددده حسددع   -2

محافظة فربة للشرالة المفتمعية وعالقت ا بتح يق بيئة مدرسية عاذبة مع وع ة نظر المعلمدديع، 

   1430- 1401 (،11 34مصر،   -مفلة للية التربية عامعة كسيرط

ال ياديددة لمددديري األنمدداط   ( 2019الالدرشيدددددة، شيخدددة بنددت بطدددت بددع خدل ددددان الالدرشيدددددة   -3

مدار  التعليم األساست وعالقت ا بالسعادة الم نية للمعلميع فت محافظة الظاهرة بسلطنة ُعمان، 

 رسالة ماعستير غير منشررة، للية العلرء واآلداب بفامعة نزوى، سلطنة ُعمان 

(  درعة ممارسة  2018، محمد سليمان م لت؛السلمانت، يالح بع سليمان بع يالح  الفرايدة -4

التنظيمت   باالحت ان  وعالقت ا  الااطنة  عنرب  محافظة  فت  التنظيمية  للعدالة  المدار   مديري 

المرارد   وفنمية  العلمية  لالستشارال  العربية  المؤسسة  التربية،  عمان،عالم  بسلطنة  للمعلميع 

   133-92(، 61 5مصر، -الاشرية

ُسليمان    -5 محمد  ومديري  2014الفرايده،  التربرييع  المشرفيع  كدوار  بيع  التنسيق  درعة    )

الم ترحة لألبحاث والدراسال   ال د   المدار  فت محافظة مس ط بسلطنة عمان، مفلة عامعة 

  176 -147(، 9 3التربرية والن سية ، 

(  فطرير كدوار مديري 2015بع محمد      الفرايده، محمد ُسليمان؛ الحفرية، حسنا  بنت حمد -6

ُعمان فصرر  سلطنة  فت  األساست  بعد  ما  التعليم  بمدار   المعرفة  مفتمل  بنا   فت  المدار 

  ، والن سية  التربرية  والدراسال  لألبحاث  الم ترحة  ال د     -11(،  36 1م ترح(، مفلة عامعة 

56  

ناير   الحارثت، -7 بع  سيف  بع  لتطري (   2014سالم  م ترح  لدى فصرر  اإلداري  اإلبداع  ر 

رسالة ماعستير غير منشررة، للية ُمديري المدار  فت محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان،  

   سلطتة ُعمان –العلرء واآلداب، عامعة نزوى 

(  واقل ممارسال ال يادة األخالقية  فت مدار   2009الحاسية ، روية بنت سليمان بع ناير    -8

(  بسلطنة عمان، رسالة ماعستير غير منشررة، للية التربية،  10-5الص رف    التعليم األساست

 عامعة السلطان قابر ، سلطنة عمان 
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سيف    -9 بع  علت  بع  خالد   ، التعليم 2012الحسنت  مدار   معلمت  لدى  الرظي ت  االلتزاء    )

للص رف   غير  10-5األساست  ماعستير  رسالة   ، التنظيمية  بالعدالة  وعالقته  عمان  بسلطنة   )

 رة،للية التربية،  عامعة السلطان قابر ، سلطنة عمان  منشر

عادهللا   -10 بع  محمد  بع  كحمد  لل يادة  2014الخرويت،  الداعمة  الممارسال  فرفر  درعة    )

األخالقية لمديري المدار  بسلطنة ُعمان لما فحددها معايير مفلس ال يادة التربرية األمريكية ، 

 التربية ، عامعة السلطان قابر  ، سلطنة ُعمان  رسالة ماعستير غير منشررة، للية 

مسترى بالسعادة لدى معلمددت   ( 2018الخرالدة، عايد كحمد حماد؛ حيايال، سعد محمد سالم    -11

قصاة السلط وعالقته بتمث  مديري م لل لددال  اإلنسددانية، مؤفددة للاحددرث   ومعلمال المدار  فت

   210- 165 (،6 33األردن،  -والدراسال

الحكرمية 2014، شري ة بنت عادهللا بع زهران   الراعحية -12 المدار   (  درعة امتالك مديري 

درعة ممارسة مديري مدار  التعليم ما بعد األساست لم ارال ف ريم األدا  الرظي ت مع وع ة 

العلرء   للية   ، منشررة  غير  ماعستير  رسالة  عمان،  بسلطنة  الداخلية  بمحافظة  المعلميع  نظر 

 سلطنة ُعمان  -وىواآلداب، عامعة نز

(  كبعاد المناخ التنظيمت السالد  فت مدار  التعليم ما  2011الراسات ، سالم بع حمد بع مالك    -13

األساست للية    بعد  منشررة،  غير  ماعستير  رسالة  المعلميع،  نظر  وع ة  مع  عمان  بسلطنة 

 التربية،  عامعة السلطان قابر ، سلطنة عمان  

يا -14 بع  سالم  بنت  عالشة  رك  2014لح   الرقيشية،  بتنمية  وعالقت ا  التنظيمت  التعلم  كبعاد    )

الداخلية بسلطنة عمان،    التعليم ما بعد األساست فت محافظة  الاشري لدى معلمت مدار   المال 

 سلطنة ُعمان  -رسالة ماعستير غير منشررة، للية العلرء واآلداب، عامعة نزوى

(  حفددرة الدراسددة بريدد  ا 2015ست   ستيرك، عراليم دي؛ روبرفسرن، عيع إ ؛ عرييت، نان -15

مكانددا ياعددث علددى الا فددة : اسددترافيفيال اإلب ددا  علددى المعلمدديع فددت العمدد  وفطددرير كدال ددم، 

  636-627(، 4 45ال اهرة ،   -مست اليال، مرلز مطارعال اليرنسكر

 -(  سددعادة المفتمددل مسددؤولية مفتمعيددة، مفلددة بيئددة المدددن االلكترونيددة2015سددعد، عمدداد    -16

  32-28(، 16ارال العربية المتحدة ،  اإلم

(  العدالة التنظيمية وعالقت ا بالنمط اإلداري الممار  لمديري 2011الشكيلت ، خالد بع سالم    -17

مدار  التعليم ما بعد األساست فت سلطنة عمان مع وع ة نظر معلمي م، رسالة ماعستير غير 

 عمان  منشررة،للية التربية،  عامعة السلطان قابر ، سلطنة 

ال  دي،  راشد بع سليمان ؛ الحارثية، عالشة بنت سالم   -18 ؛  ( 2014الصرافت ،محمد بع سعيد 

فت  األساست  التعليم  بمدار   اإلدارية  العمليال  بعض  فت  اإللكترونية  اإلدارة  فرظيف  درعة 

  113-100(، 7 3سلطنة عمان، المفلة الدولية التربرية الُمتخصصة، 

بع   -19 بع حمد  المتحدة  2014حمدون   الصرافت، سعيد  الراليال  فت  المدرسية  اإلدارة  فم يع    )

األمريكية واستراليا وإمكانية اإلفادة من ا فت سلطنة عمان، رسالة ماعستير غير منشررة ،للية  

 التربية عامعة السلطان قابر ،  سلطنة ُعمان  
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علت   -20 محمد  المدر2011عاشرر،  بيع  الشرالة  ف عي   فت  المدرسة  مدير  دور  وبيع  (   سة 

  1255-1205(، 38األردن،   -المفتمل المحلت فت سلطنة عمان، دراسال

  عالقة عرانب العمدد  بمسددترى الروددا الددرظي ت ومعدددالل  (  2016العامرية، منى سالم عمر   -21

السعادة الرظي ية لدى العامليع فت المدار  الحكرمية   والخاية: دراسة على مفلس كبر ظاددت 

رسددالة ماعسددتير غيددر منشددررة، لليددة العلددرء اإلنسددانية واالعتماعيددة،  ع ّ،للتعليم فت مدينة العددي

 عامعة اإلمارال العربية الُمتحدة  

عيسى العايدانت -22 خل ان  بعد 2018،  ما  التعليم  مدار   فت  المرزعة  ال يادة  ممارسة  درعة    )

الداخلية بسلطنة  للمعلميع مع وع ة نظرهم فت محافظة  األساست وعالقت ا بالت اؤل األلاديمت 

 عمان، رسالة ماعستير غير منشرر،للية العلرء واآلداب،  عامعة نزوى، سلطنة عمان 

  -خلددق بيئددة عمدد  سددعيدة، يدددى المددرارد الاشددرية  ( 2016ع  العددرر، عاددد الددرحمع وآخددري -23

  59-1(،  4اإلمارال العربية الُمتحدة،  

علت  الراوية،   -24 حمرد  سعيد  وواعااف ا    ( 2017سميه  لم ام ا  المدرسية  اللفان  ممارسة  درعة 

نظرمديري   وع ة  مع  عمان  بسلطنة  الداخلية  محافظة  فت  األساست  التعليم  بمدار   الرظي ية 

،الم ومساعدي م   نزوى  دار   عامعة  واآلداب،  العلرء  للية  منشررة،  غير  ماعستير   -رسالة 

   سلطنة ُعمان

درعة ممارسة ُمديري مدار  فربية لرا  الفامعة لل يددادة    (  2019ال  داوي، بنان شالر عاد    -25

لليددة العلددرء رسددالة ماعسددتير غيددر منشددررة،    بال لال  اإلسالمية وعالقت ا بالسعادة الرظي يددة،

 التربرية بفامعة آل الايت، األردن  

  السددعادة الم نيددة وعالقت ددا بالّروددا الددرظي ت لدددى ( 2016ال رعان، إخالص عاد هللا مرعت   -26

رسددالة ماعسددتير غيددر منشددررة، لليددة العلددرء التربريددة   العامليع مل كط ال الترحددد فددت األردّن،

 بفامعة آل الايت، األردن  

بن -27 آمنة  التعليم األساست وعالقت ا  2008ت عادهللا  الكعاية،  لمديري مدار   ال يادية  (  األنماط 

غير   ماعستير  رسالة  ميدانية،  ُعمان:دراسة  سلطنة  فت  المدرسة  فحسيع  نحر  المعلميع  بتح يز 

 منشررة، مع د الدراسال والاحرث العربية، عامعة الدول العربية ، مصر  

(  واقل الك ا ة اإلدارية لدى مديري مدار  التعليم  2014الكندي، مصاح بع علت بع خل ان    -28

ما بعد األساست فت محافظة عنرب الااطنة بسلطنة عمان،  رسالة ماعستير غير منشررة، للية  

 سلطنة ُعمان   -العلرء واآلداب، عامعة نزوى

ُعمان    -29 بسلطنة  التعليم  ُعمان  2014مفلس  سلطنة  فت  التعليم  مسيرة  الملخص  2014(،   :

 ذي، مس ط  التن ي

علت    -30 بع  عادهللا  بع  علت   ، لتح يق  2014المزامت  التنظيمت  المناخ  لت عي   م ترح  فصرر    )

غير  ماعستير  رسالة  عمان،  سلطنة  فت  األساست  التعليم  بمدار   للمعلميع  الرظي ت  الروا 

 منشررة،للية التربية،  عامعة السلطان قابر ، سلطنة عمان  
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(  المناخ المدرست وعالقته بااللتزاء التنظيمت  2016اشد   المسرورية، بدرية بنت ناير بع ر -31

المعلميع بمحافظة مس ط، رسالة   التعليم األساست مع وع ة نظر  الثانية مع  فت مدار  الحل ة 

 ماعستير غير منشررة،للية العلرء واآلداب،  عامعة نزوى، سلطنة عمان  

 ديري المدددار  فددت قصدداة الم ددرا،  درعة السعادة لدى م(  2018المشاقاة، رقية كحمد حامد   -32

 رسالة ماعستير غير منشررة، للية العلرء التربرية بفامعة آل الايت، األردن  

عطاهلل    -33 العزيز  عاد  مكتاة  2011المعايطه،  الكريت:  العلمت،  الاحث  فت  حديثة  اففاهال    )

  ال الح

كحمد    -34 الم2011المياحت ، سليمان بع خل ان بع  دار  بسلطنة عمان (  واقل مراعاة مديري 

غير   ماعستير  رسالة  اإلدارية،  المراقف  فت  ال رار  افخاذ  عند  اإلنسانية  العالقال  لماادئ 

 منشررة،للية التربية،  عامعة السلطان قابر ، سلطنة عمان  

(  دلي  م اء الرظالف المدرسية واألنصاة المعتمدة  2015وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان   -35

 ُمديرية العامة لتنمية المرارد الاشرية ل ا ، مس ط :ال

(  المناخ التنظيمت وعالقته باإلبداع اإلداري لدى 2015، علت بع عادهللا بع علت     الرشاحت -36

معلمت الرياوة المدرسية فت سلطنة عمان، رسالة ماعستير غير منشررة،للية التربية،  عامعة 

 السلطان قابر ، سلطنة عمان  
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