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 ملخص الدراسة

في ضةةةوظ ياريات قياقيات الكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية عن الكشةةة  إلى  هدفت الدراسةةةة

، وكذلك اآلليات المقترحة المهنةة من وجهةة يار المةديرين من ياع بعل المواق  اإلداريةة المتعلقةة بةالهيدةة التةدريسةةةةةةيةة

وقد تكون مجتمع الدراسة من في ضوظ قياقيات المهنة. اتخاذ القرارات اإلدارية إلى  للمساهمة في توجيه مديري المدارس

. وتم اسةةةتخدل المنهل الو ةةةفي من جميع مديري مدارس التعليم األسةةةاسةةةي بجميع وحيات ممافاة مسةةةقة في سةةةلطنة ُعمان

مديًرا ومديرة من مدارس التعليم األسةةةةاسةةةةي ضةةةةمن  12معت البيايات من عينة بلغت ياع تصةةةةميم بطاقة مقابلةث حي  جُ 

لملقة الثايية في ممافاة مسةةةةقة. وقد تمت عملية تمليت اسةةةةتجابات المبموخين باسةةةةتخدال األسةةةةلو  الكيفي وذلك من ياع ا

 تمليت استجاباتهم ور د تكرارات اإلجابات وخم حسا  النسب المدوية لها. 

ية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةيتائل قهمها قَن قكثر الناريات تكراًرا في التعامت مع المواق  إلى  وتو ةةةلت الدراسةةةة

قنَّ بعل المواق  غير المعقدة يتم التعامت معها من قبت المديرين إلى  هماث ياريتا النقد والرعاية. كما تو ةةةةةةلت الدراسةةةةةةة

باسةةةتخدال يارية واحدة في اتخاذ القرار، بينما المواق  المعقدة تتطلب منهم اسةةةتخدال قكثر من يارية حتخاذ قرار بشةةة يها. 
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رح قفراد عينة الدراسةة عدًدا من اآلليات لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة قهمها توفير واقت 

وكةةذلةةك التشةةةةةةجيع على الوعي دورات تةةدريبيةةة في قياقيةةات المهنةةة، وتبةةادع الخبرات وال يةةارات بين مةةديري المةةدارس. 

لمدير المدرسةةةة. ويلصةةةت الدراسةةةة إلى عدد من التو ةةةيات والمقترحات سةةةتريةةةادي ب ياقيات المهنة، وتطوير الدليت اح

 البمثية.

 ُعمانسلطنة مدارس التعليم األساسي، القرارات اإلدارية، اتخاذ القرار، قياقيات المهنة،  الكلمات المفتاحية:

 

Making administrative decisions in the light of professional ethics for administrative 

positions related to the teaching staff at basic education schools in Muscat Governorate 

in Sultanate of Oman 

Abstract 

The study aimed to reveal how the administrative decision-making process is carried out in the 

light of the professional ethics from the viewpoint of principals through some administrative 

situations related to the teaching staff, as well as the proposed mechanisms to contribute to 

directing school principals to take administrative decisions in the light of profession ethics. The 

study population consisted of all principals of basic education schools in all the states of Muscat 

Governorate in the Sultanate of Oman. The descriptive approach was used by designing an 

interview card. Data were collected from a sample of 20 principals from basic education 

schools within the second cycle. The collected data was dealt using qualitative approach through 

analyzing the responses and their frequencies.  

The results showed that the most frequent of these theories in dealing with situations related to 

the teaching staff are the theories of criticism and care. 

The study also found that principals using one theory in decision-making, while complex 

situations required them to use more than one theory to make a decision about them deal with 

some uncomplicated situations. A number of mechanisms was suggested to develop the 

administrative decision-making process in the light of professional ethics, the most important 

of which is providing training courses in professional ethics, and exchanging experiences and 

visits between school principals. As well as encouraging awareness of the ethics of the 

profession, and developing a guide for the principal. The study concluded a number of 

recommendations and research proposals. 

Key words: decision masking, professional ethics, administrative decisions, basic education school, 

Oman   
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 ةالمقدم

، قو اسيةسيقو ال احقتصاديةالمياة المختلفة سواًظ ا يواحيفي  تطورات مذهلةيشهد العالم منذ مطلع القرن العشرين 

لعاقات ينجم عنها ت خيرات إيجابية قو سةةلبية على يبيعة ااحجتماعية، قو الثقافيةث ف  ةةبي يعل بالكثير من التغيرات التي قد 

والقيم التي تمكم تصةةرفات الفرد. ولم تقتصةةر التغيرات على المجاحت اآليفة الذكر فمسةةبث بت امتد قخرها ليشةةمت المجاحت 

 الفكرية ومنها المعرفة، واألياق. وهذه التغيرات مستمرة منذ القدل وممتدة عبر العصور.

موضةةةةوخ األياق باهتمال كبير من قبت الفاسةةةةفة في الشةةةةرق والغر . وتجلى هذا من ياع الدراسةةةةات حاي وقد 

والكتةةب المتعةةددة لهم بتعةةدد مةةذاهبهم وتنوخ منةةاهجهم. والتي ق هرت ايتان وجهةةات النار لةةديهم حوع القيم األياقيةةة، 

والمصةةةادر المنبثقة منها، والمعايير التي تمكمها. وايتهى  وغاياتها، والوسةةةائت المو ةةةلة إليها. فتمدخوا عن مفاهيمهم ل ياق،

ث حي  قن هذه (Kant( لصاحبها "كاية" )Theory of Deontologyياـةةرية الـةةواجـةةب )ومنها هذا الجهد إلى "ياريات" 

 تةةةةةةةربةةةةةةةة بةةةةةةةيةةةةةةةن مةةةةةةةا يةةةةةةةقةةةةةةةول بةةةةةةةه الةةةةةةةفةةةةةةةرد مةةةةةةةن قفةةةةةةةعةةةةةةةاع بةةةةةةةالةةةةةةةلةةةةةةةذة  الةةةةةةةنةةةةةةةاةةةةةةةريةةةةةةةة ح

قدل على الفعت إلحساسه بالواجب بغل النار عن النتائل. فاإلحساس بالواجب يُ  قو المنفعة قو السةعادةث وإيما تعتقد قنَّ الفرد

وقد لخص دويلفي  (.1222هو الشةةعور الذي يسةةبف الفعت ويممت  ةةفة اإلل ال بالنسةةبة للفرد بوحي من الاةةمير )حمادي، 

خص يفعت الشيظ الصميي ( هذه النارية بالقوع "افعلوا الشئ الصميي" قي قنَّ الشDonlevy & Walker 2011وولكر )

 بغل النار عن العواقب.

 ( إلى قيال "كاية" بتمديد سمات الواجب عن يريف القواعد التالية:1222وقيار حمادي )

اإليسةةةان هو الكائن الوحيد الذي يقدر على عمت الواجبث فالواجب تشةةةريع كلي وقاعدة يةةةاملة حي  قنَّ قيمته تكمن  .أ

 فيه.

 ه عن المنفعة الشخصية قو اللذة قو الغاية قو السعادة.الواجب يطلب لذاتهث فهو من   .ب

يعد الواجب قايويًا غير مشةةروي بسةةعادة قو لذة قو منفعة وهو قاعدة تسةةتند عليها األفعاع األياقية. وفكرة الواجب هنا   .ج

ن يية م يذكر يةةيدًا عمنسةةجمة مع تعاليم ديننا اإلسةةامي المني  من حي  قنَّ النية تسةةبف الفعت. وبالرغم من قنَّ "كاية" ل

الفردث إح قيه يرى قنَّ اإلحسةةةاس بالواجب يتقدل الفعت. ويصةةةت هذا اإلحسةةةاس إلى الدرجة القايعة عند خبوت النية لدى 

 الفرد للقيال بالفعت.

والتي جون رول   ( لصاحبهاTheory of Justiceياـةريـةة العــدالـة )ومن الناريات التي تناولت قياقيات المهنة 

 Shapiroعلى احلت ال بالقوايين، والمقوق، والقواعد، والسةةةياسةةةات وتمثت ايعكاسةةةا للمركة الديموقرايية الليبرالية )تم  

& Stefkovich,2011( وذكر يجم .)قنَّ يارية العدالة تشير إلى قنَّ تعايش األفراد وتعاويهم وتنافسهم حبد قن يتم 1222 )

 وفف قواعد وقوايين ويمكن تصنيفها إلى:

 ق. العدالة التوزيعية: حبد من توزيع المنافع واألعباظ على الجميع.

  . العدالة الج ائية: كسر القواعد يؤدي إلى التعرض للعقوبات.

 ج. العدالة التعوياية: حبد من تعويل األضرار الناتجة عن كسر القواعد.
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التربوية والجو احجتماعي واألمن العايفي كمةا قنَّ ياريةة العةدالةة تخةايةب مجموعةة من القاةةةةةةايةا كالمسةةةةةةاواة  

 (.1222والجسمي )دوايي، 

ا فةةي حةةةت Gilligan) &Noddingsوقةةةد قةةةدمةةةت كةةةت مةةن يةةوديةةجةة  وجةةيةةلةةيةةجةةةان  ا مةةخةةتةةلةةفةةةً  ( قسةةةةةةةلةةوبةةةً

التي ترك  على  (Theory of Care) المعاةةةةةةات األياقيةة عنةد القةادة التربويين وذلةك بةاحعتماد على يارية الرعاية

 & Shapiroوالرعةايةةة والعاقةات اإليسةةةةةةاييةة، ويعتبر القرار  ةةةةةةائبًةا إذا حقف رغبةات األفراد واحتيةاجةاتهم )التعةاي  

Stefkovich,2011.) ( وذكر فنلFeng,2011 قنَّ يارية الرعاية ترك  على التعاي  والرعاية ويةةةةةبكة العاقات عند )

( 1222كما قيار دوايي ) تفيدة ورغباتهم ويؤدي إلى يموهم.اتخاذ القرار ويراعى في اتخاذ القرار احتياجات األيران المس

ا لهيرين، وياهر الرغبة في احعتران بمقوقهم، واإليا  في  إلى قنَّ الفرد الةذي يتمتع بة ياقيةات الرعةاية يكون مخلصةةةةةةً

كون ت اإليسةةةةةايية يجب قن تعاقاته معهم. والقادة التربويون المتصةةةةةفون ب ياقيات الرعاية يعتمدون على احعتقاد ب ن العاقا

 مقدسة، وقن المدرسة كمنامة تربوية حبد من مراعاة مصلمة األفراد فيها من ياع احهتمال بالجايب اإليسايي.

 & Giroux & Welchت )ومنهم جير وويلش وقب تهاعبّر قساتذفقد  (Theory of Critiqueياـةةريـةةة الـةةنـةةقـةةـةةد )قما 

Apple) وهو وجود تنةاقل بين قياقيات العدالة والمقوق والقوايين ومفهول الديمقرايية، ف دى  هةاعن سةةةةةةبةب  هور

 ذلةةةك إلةةةى الةةةقةةةيةةةال بةةةالةةةبةةةمةةة  عةةةن يةةةاةةةريةةةة تةةةتةةةعةةةامةةةت مةةةع تةةةلةةةك الةةةتةةةنةةةاقاةةةةةةةةةات وهةةةي يةةةاةةةريةةةة الةةةنةةةقةةةد 

(Shapiro & Stefkovich,2011.) ( ويشةةةةةير سةةةةةتاراتStarratt,2005 إلى قنَّ قتباخ هذه النارية يسةةةةةعون إلى )

مشةةةكلة من جوهرها وإيجاد الصةةةراخ بين المصةةةالي المتنافسةةةة بين مختل  الجماعات واألفراد في المجتمعث اكتشةةةان ال

وذلك من ياع األسةةدلة التالية: من المسةةتفيد  من يمتلك القوة  من الذين لم يتم سةةماخ ق ةةواتهم . كما توفر هذه النارية 

ة احجتماعية والسةةةياسةةةية والسةةةلطة غالبًا ما تكون يةةةرعية إياًرا يمكن مجتمع المدرسةةةة من التفكير والوعي ب ن السةةةاح

بصةةةفة القايون والعرنث لذا ف نَّ هذه النارية تجبر التربويين على مواجهة القاةةةايا األياقية في المدارس عندما تكون 

قنَّ  (1222بعل القرارات غير مناسبة بمي  تستفيد بعل الجماعات فقة دون األيرى في المجتمع. وترى الدسوقي )

يارية النقد تساهم في تمقيف المساواة بين الفدات المهمشة دون النار إلى الطبقات احجتماعية. وعلى مدير المدرسة قن 

( قنَّ على القادة التربويين Feng,2011وذكر فنل ) يفكر في القوايين الموضةةةةةةوعةة ومةدى عدالتها عند اتخاذ قي قرار.

في القرارات المرتبطة بالمدرسةةة والمجتمع بمي  يكون القرار  ةةميًما عندما التعرن على مواين الالم والامسةةاواة 

يؤدي إلى فر  متسةةةاوية لجميع من يشةةةملهم القرار. لذا حبد من دراسةةةة القرارات المتخذة بصةةةورة جيدة من قبت قادة 

 المدارس حتى ح تنالم قي فدة من القرار المتخذ.

مهن حبد لها من يقطة ايطاقة هامة قح وهي األياق. فكت مهنة من والمجتمعات بما فيها من مؤسةةةسةةةات وو ائ  و

المهن سةةواًظ كايت تربوية قل غير تربوية تسةةتند على قياقيات يابعة، ومنسةةجمة مع قيم المجتمع وتعمت على تنايم السةةلو  بين 

ين القاسةةةم المشةةةتر  بهي ى. فاألياق قفراد المهنة الواحدة بعاةةةهم البعل وبينهم وبين اآليرين من العاملين في المهن األير

 (.1222المهن المختلفة وتت خر بكت من اإليار الفكري والمستوى المااري الذي تعيشه األمة )سلول وجمت، 
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( إلى قنَّ قياقيةةات المهنةةة كمفهول عبةةارة عن "المواخيف والقيم الخلقيةةة التي يتملى بهةةا 1222ويشةةةةةةير الخطيةةب ) 

مالهم، وواجباتهم الو يفية، والمهنية قخناظ تعاملهم مع المستفيدين من قفراد قو جماعات قو تنايمات العاملون قخناظ ت ديتهم قع

 (.22قو مجتمعات في إيار من المسؤوليات والخدمات المتاحة في المجتمع" )  

كويها تؤخر وتة تي قهميةة قياقيةات المهنة من قيها تلعب دوًرا مهًما في التمكم بسةةةةةةلو  الفرد قي كان موقع عمله 

بشكت كبير في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمهنة والتميي  بين ما هو  وا  قو يط ، جيد قو سيئ، حاع قو حرال. كما وقيه 

في كثير من األحيان يصةعب الفصةةت بين قياقيات العمت واألياق العامة للفرد. فيجب على الفرد قن يتعامت مع ما يواجهه 

 (.1222من منطلف المعايير األياقية الفردية التي يؤمن بها )السكارية، من مشاكت متعلقة بالعمت 

كمةا وتة تي قهمية األياقيات المهنية من كويها تعد موجهات ذاتية لقرارات الفرد في المواق  والمشةةةةةةكات المختلفة 

ور ويصبي ضمن قواعد العمت، والتعامت التي قد يواجهها ياع ت ديته لمهنته. كما قنَّ المعترن به من قياقيات باإلمكان قن يتط

 (.1222في ممية العاقات القائمة بين األفراد )يا ر، 

لذا ف نَّ للجايب األياقي للعاملين في المقت التربوي قهمية كبيرة في مسةةةاعدتهم على مواجهة المواق  اليومية 

د الممك. وبالت كيد يجد قيه كلما علت مكاية الفرالمختلفة والتي يتم من يالها ايتبار الخصاع األياقية لهم وتوضع على 

كاإلداري في السةةةةلم الهرمي للناال كلما ق ةةةةبي ما يمتاز به من م ايا، ويصةةةةاع يلقية قكثر قهمية وهذا ح يعني ايعدال 

 ةةةة اقهمية األياقيات في المسةةةتويات األديى للناال، لكن من منطلف قنَّ تفشةةةي الفسةةةاد والتدهور في مجاع األياق الخ

بالعاملين في مسةتويات اإلدارة العليا للناال يعد قكثر يطورة وذا مردود سةلبي. وقد تكون سببًا في تدهور الناال وتفككه 

(Karakose & Kocabas,2009.) 

وياًرا ألهميةة قياقيةات المهنةة سةةةةةةعةت الكثير من الةدوع لوضةةةةةةع لوائي تنايميةة تعمةت على تنايم العمةت دايت 

تم سن قوايين ومدويات قياقية تكون بمثابة األدلة المرجعية اإلريادية ( قيه Wiley,1995ت وايلي )وقد قيارمؤسةساتها. 

لعمت المديرين والعاملين والمهنيين. كما يمكن اعتبارها قدوات قو آليات تسةةةةةةتخدمها المنامات لتوجيه القرارات الصةةةةةةادرة 

 عنها بما يتفف مع قياقيات المهنة.

إذا تعلف بالشةةة ن التربوي ف نَّ المواخيف واألعران الخا ةةةةة به سةةةةتكون في غاية األهميةث حي  لذا ف نَّ هذا األمر 

التعامت المباير مع تشكيت عقوع األجياع النايدة وتوجيههم. وهنا تكمن قهمية البم  في قياقيات مهنة التعليم والتي تاهر 

رتبطة بالمجاحت األيرى كالصةةناعة قو ال راعة. وبما قنَّ في الفلسةةفات والمبادا التربوية على يان المهن والو ائ  الم

مهنة التعليم وخيقة احرتباي باإليسةةةةةةان لذا ف نَّ قياقيات المهنة المرتبطة بها حبد وقن تكون رفيعة وراقية وفي غاية األهمية 

ع جهوًدا كبيرة من قجت إيجاد مواخيف (. فقد بذلت العديد من الدو1222في إمكايية تطبيقها والعمت بها في الواقع )الشةةيبايية، 

ودسةةةةاتير تنام الممارسةةةةات السةةةةلوكية المرتبطة ب ياقيات المهنة في هذا المجاع. ومن األمثلة على ذلك الدسةةةةتور الذي تم 

ل تم اعتماد 2212ل. وفي عال 2212وضةةةةةعه من قبت اللجنة الوينية للتربية والمعايير المهنية للمعلمين في قمريكا منذ عال 

لدسةةتور األياقي لمهنة التعليم. كذلك في قلماييا تم وضةةع ميثاق قياقي وقد تاةةمن األدوار التي يقول بها المعلم مع الطلبة ا

وال ماظ وقوليةاظ قمورهم. قما في بولندا فكان ميثاق حقوق وواجبات المعلم والذي قكد على قهمية الربة بينه وبين متطلبات 

 تربوي.اإل اح المستقبلي للناال ال
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ل من قبت مؤتمر وزراظ التربية والتعليم العر . وفي 2221وفي الوين العربي فقد تم اعتماد ميثاق المعلم العربي في عال   

ل قدمت المنامة العربية للتربية والثقافة والعلول دسةةةةةةتور قياقي لمهنة التعليم ياع حلقة دراسةةةةةةية عقدت في 2222عةال 

 (.1222مسقة )المجري، 

 

 النظري اإلطار

إن عملية اتخاذ القرار اإلداري دايت المؤسةسةة التعليمية ليست بالعملية السهلةث وذلك لتنوخ المشكات فيها، فمنها 

مةا يكون يتيجةة العولمةة والتقدل التكنولوجي، والبعل اآلير يكون مرتبطًا بالتكوين النفسةةةةةةي لمتخذ القرار، ومنها ما يعتمد 

(. وكثيًرا ما يواجه المديرون مواق  تصةةةةةةمبها 1222تقةاليد المجتمع )بني عرابه والفقي، على المنةا  الممية قو عةادات و

ضةةةةةبابية في التميي  بين ما هو  ةةةةةوا  وما هو يط ، قو بين ما يعمله ويقول به وما هو األ ةةةةةو  من المناور األياقي. 

ي  قدرات القادة في المدارس على التبصةةةةةةر، ومثت هذه الصةةةةةةراعات األياقية يادًرا ما تناع حاًا من اهتمال المعنيين بتع 

(. بالتالي ف نَّ عملية اتخاذ القرارات ح ت تي اعتبايًاث بت هي 1221وتهيدتهم للتعامت مع ما تتطلبه منهم قدوارهم )المبسةةةية، 

بد وقن عملية مدروسةةةةة يتم من يالها ايتيار المدير لقرار بشةةةة ن موق  قو معاةةةةلة من بين مجموعة من البدائت والذي ح

يكون منبثقًا من مناومة قيمية تستمد قساسياتها من تعاليم ديننا اإلسامي المني  وفلسفة التربية. وقد قيارت دراسة ال عبي 

 ( إلى قنَّ مستوى ممارسة قياقيات العمت ي يد من فاعلية اتخاذ القرار اإلداري.1222)

فقد قجرى الم روعي نة في المؤسةةةسةةةات التربوية، وقد قجريت العديد من الدراسةةةات في موضةةةوخ قياقيات المه

( في سةةلطنة ُعمان دراسةةة هدفت إلى الكشةة  عن مدى الت ال مديري المدارس الثايوية في سةةلطنة ُعمان ب ياقيات 1222)

سةةةة قنَّ معلًما، ذكوًرا وإياخًا. ومن النتائل التي تو ةةةلت لها الدرا 222إداريا، و 221المهنة، وقد تكويت عينة الدراسةةةة من  

 درجة تقدير اإلداريين والمعلمين لمدى الت ال المدير ب ياقيات المهنة جاظت مرتفعة.

( بدراسة في منطقة اإلحساظ بالمملكة العربية السعودية هدفت إلى Al Darweesh, 2003بينما قامت الدرويش )

الكشةةة  عن سةةةلو  مديري المدارس من وجهة يارهم ومن وجهة يار المعلمين في المدارس األسةةةاسةةةية للبنات. وتكويت 

س بالعوامت معلمة. ومن النتائل التي تم المصةةوع عليها اهتمال مديرات المدار 121مديرة مدرسةةة و 11عينة الدراسةةة من 

 اإليسايية عند التعامت مع المعلمات والذي يع ى لت خير تعاليم الدين اإلسامي المني  في التعامت بالعاقات اإليسايية. 

( في مدينة ديتروت بوحية ميتشةةةجن في قمريكا، بدراسةةةة هدفت إلى و ةةة  Zguris, 2007وقامت زاجيروس )

ؤها كدراسةةةةةةة حالة في  ةةةةةةنع القرارات األياقية. ومن النتائل التي تم ويةةةةةةرح وجةه يار إحةدى المةديرات والتي تم ايتقا

المصوع عليها قنَّ قياقيات الرعاية وكذلك المهنة من قكثر األير التي تمكم القرارات األياقية لدى القادة من النساظ، ولم 

 تؤيد الدراسة احعتماد على قياقيات النقد عند اتخاذ القرار.

ا قةامت بريدا  ( في قمريكا بدراسةةةةةةة هدفت إلى تمديد قي من األير األياقية التالية Troy, 2009تروي )قياةةةةةةً

)العدالة، النقد، الرعاية، المهنة( يسةةتخدل من قبت مسةةاعدي المديرين في المدارس احبتدائية في قخناظ  ةةنع القرار، وتكويت 

 مشارًكا. 22عينة الدراسة من مشاركين بموا فات يا ة بلغ عددهم 
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ومن قهم النتائل التي تم المصةةةوع عليها قنَّ مسةةةاعدي المديرين يعتمدون على إيار قياقي واحد عند اتخاذ القرارات ألي   

 مشكلة قياقية، وقن قياقيات الرعاية هي األكثر استخداما.

لمبادا ( فقد يفذ دراسةةةةةة في سةةةةةلطنة ُعمان اسةةةةةتهدفت معرفة واقع مراعاة مديري المدارس 1222قما المياحي )

مديًرا ومديرة، وق هرت يتائل  223العاقات اإليسةةةايية عند اتخاذ القرار في المواق  اإلدارية، وتكويت عينة الدراسةةةة من 

الدراسة قنَّ درجة مراعاة مديري المدارس جاظت مرتفعة عند اتخاذ القرار في المواق  اإلدارية مع فدة المعلمين ومتوسطة 

 قولياظ األمور.مع فدة الطا  والعاملين و

( في بنسةةةةلفاييا ب مريكا دراسةةةةة هدفت إلى الكشةةةة  عن التجار  والخبرات Hozien, 2012كما يفذت هوزين )

ا التعرن على كيفية مواجهة المعاةةات األياقية  الفردية لمديري المدارس احبتدائية في اتخاذ القرارات األياقية، وقياةةً

. وتكويت عينة الدراسةةة من 1222ددة األير كما وردت لدى يةةابيرو واسةةتفكوفيتش وما إذا كايوا يسةةتخدمون النماذج المتع

اخني عشةةةر مديًرا، ومن قهم النتائل التي تم المصةةةوع عليها قنَّ جميع المديرين يسةةةتخدمون األير المتعددة األياق عند حت 

 قكثر من استخدال قياقيات الرعاية والنقد. المعاات األياقية المعقدة. كما قنَّ استخدال قياقيات العدالة والمهنة جاظ

( بدراسةةةةةة في ممافاة المنوفية اسةةةةةتهدفت تمديد قي األير األياقية التالية )العدالة، 1222بينما قامت الدسةةةةةوقي )

ير الرعةايةة، النقةد، المهنةة( التي يسةةةةةةتند عليها مديرو المدارس عند اتخاذ القرارات اإلدارية، والتعرن على احيتان بين األ

بايتان الخصةائص الشةخصةية والو يفية للمديرين. فتكويت عينة الدراسةة من عينة عشوائية من مديري المدارس بلغ عددهم 

مديًرا لمدارس التعليم األسةةاسةةي. ومن النتائل التي تم المصةةوع عليها توافر إيار النقد والرعاية بدرجة مرتفعة، خم المهنة  122

عدالة بدرجة توفر ضةةعيفة. كذلك وجدت الدراسةةة فروقًا ذات دحلة إحصةةائية في إيار الرعاية بدرجة متوسةةطة، بينما جاظت ال

 ولصالي اإلياث.

( في الفلبين بدراسةةةةةةة يوعية هدفت إلى و ةةةةةة  2015Catacutan & de Guzman ,وقةال كاتاكوتان وجوزمان )

الجامعات الفلبينية باسةةتخدال النماذج األياقية المقترحة عمليات  ةةنع القرارات األياقية المسةةتخدمة من قبت مجموعة من عمداظ 

عميد كلية. ومن  21ك يارات للتمليت. وتكويت عينة الدراسةةةةة من  1223ويةةةةابيرو واسةةةةتيكوبتش  2222عن يريف سةةةةتارات 

هنة. كما عاية والعدالة والمالنتائل التي تم المصةةةةةوع عليها قنَّ األير األياقية المهيمنة التي يسةةةةةتخدمها العمداظ كايت ما يتعلف بالر

قيهم يفاةةةةةلون احعتماد على قير قياقية متعددة عند اتخاذ القرارات وقن معام المعاةةةةةات األياقية المرتبطة بالمهال اإلدارية 

 األكاديمية كايت متعلقة بمراقبة قداظ الطا  وتقييم قعااظ هيدة التدريس والمفا  على احياباي المدرسي.

الواردة في إخراظ اإليار الناري، وكذلك من العبارات لدراسةةةة المالية من الدراسةةةات السةةةابقة في اسةةةتفادت ا وقد

 اسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةاغةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةل

 المواق  اإلدارية.

 أهمية الدراسة

 ت تي قهمية الدراسة من قيها سون تساهم فيما يلي:

التةدريسةةةةةةيةة من المقةت التربوي ويمكن قن يع ز بها الدليت قرارات وآليةات لمواق  متعلقةة بةالهيدةة إلى  الو ةةةةةةوع .1

 احستريادي لمدير المدرسة.
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 يمكن احستفادة منها كمرجع لمديري المدارس في اتخاذ قرارات إدارية في ضوظ قياقيات المهنة. .2 

مهنة إلقةاظ الاةةةةةةوظ على آليةات ومقترحات تسةةةةةةاهم في تطوير عملية اتخاذ قرارات إدارية في ضةةةةةةوظ قياقيات ال .3

 للمديرين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تعةد عمليةة اتخةاذ القرارات من قهم العمليةات التي يقول بهةا مةدير المدرسةةةةةةةث لذا فابد وقن تكون األياقيات التي 

اع   د  يتمتع بهةةا العةةاملون في الناةةال التعليمي في مقةةدمةةة الت امهم الو يفي، وذات تو ي   فعةةّ قجةةت يجةةاح العمليةةة  من وُمجةة 

 لتعليمية. ا

المواق  اإلداريةة التي تتطلب اتخاذ قرار بشةةةةةة يها حي  قيها غير ممكومة بنصةةةةةةو  قو  وتوجةد بعل المةاحت

واضةةةةةةمة في التعليمات واأليامة بمي  من السةةةةةةهولة تطبيقها، مما يتطلب اجتهاد اإلداري، وعملية اجتهاده مرتبطة بقيمه 

 (. 1222، ومعتقداتهث بالتالي ي تي دور األياق في توجيه متخذ القرار للبديت الصميي )حمادي

وعلى الرغم من وجود دليت اسةةةةتريةةةةادي لمدير المدرسةةةةة في تطبيف اإلجراظات اإلدارية والقايويية يمتوي على 

(ث إح قنَّ بعد 1222آليات التعامت مع بعل المواق  لموضةةةةوعات ذات  ةةةةلة بالعمت المدرسةةةةي )وزارة التربية والتعليم، 

معاةةةةةةات التي يتعرض لهةا مةدير المدرسةةةةةةة. فهنا  العديد من المواق  القو  اسةةةةةةتقرائةه تبين قيةه لم يمة بجميع المواق 

المرتبطةة بالهيدة التدريسةةةةةةية ومنها ما يرتبة بالطلبةث حي  حبد وقن ياهر فيها الجايب األياقي عند اتخاذ القرار اإلداري 

 والذي يتطلب قن يكون منسجًما مع قياقيات المهنة.

مشةةةكلة اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة، فقد قامت الباحثة ومن قجت الوقون قكثر على تمديد 

ب جراظ دراسةةةة اسةةةتطاعية للوقون على ما تسةةةتند عليه القرارات اإلدارية لدى مديري المدارس، وقد تم تطبيقها في يةةةهر 

ها من ممافاات مختلفة بالسلطنة ل على عشةرة من مديري مدارس الملقة الثايية من التعليم األسةاسي ومديرات1222اكتوبر 

مستجيبين قنَّ الإلى  )مسقة، والدايلية، والبريمي، ويماع الشرقية، وجنو  الباينة(. وقد كشفت يتائل الدراسة احستطاعية

قو  ةالرجوخ لوخيقإلى  اعتمدوا على اللوائي والقوايين واجتماخ مجلس اإلدارة عند اتخاذ قراراتهم اإلدارية، ولم تتم اإليةةةارة

حئمةة تتعلف بة ياقيةات المهنةةث بالرغم من إدراج وزارة التربية والتعليم لميثاق قياق مهنة التعليم في البوابة التعليمية منذ 

(. كمةةا ق هرت يتةةائل الةةدراسةةةةةةة 1222في المقةةت التربوي )وزارة التربيةةة والتعليم، لجميع العةةاملين  ةل والموجهةة1221عةةال 

القرار المتخذ حوع بعل المواق  المتاةةمنة ضةةمن اللوائي والقوايينث إذ قنَّ هذه ممارسةةات عامة احسةةتطاعية إجماعهم على 

يقول بهةا مةدير المةدرسةةةةةةة. إح قنَّ هنةا  تبةاينًةا في القرارات للمواق  اإلداريةة التي لم تتاةةةةةةمنها اللوائي والقوايين. بالتالي ف نَّ 

المعاةةةةةةات التي تمدث ليس كافيًا قو  ارة في اتخةاذ القرارات حوع المواق احعتمةاد على اللوائي والقوايين وقرار مجلس اإلد

ليمات المعاات التي ح تغطيها القوايين والتعقو  تباين القرارات المتخذة وآلياتها من قبت المديرين في المواق إلى  حي  يؤدي

 بصورة مبايرة.
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خاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة لذا جاظت هذه الدراسةةةة لتجيب على السةةةؤاع التالي: كي  يتم ات 

 بمدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة في سلطنة ُعمان  ويتفرخ من هذا السؤاع األسدلة الفرعية التالية:

ياريات قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين في المواق  اإلدارية كي  يتم اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةوظ  .1

 الةةةهةةةيةةةدةةةة الةةةتةةةدريسةةةةةةةةةيةةةة بةةةمةةةدارس الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي بةةةمةةةمةةةافةةةاةةةة مسةةةةةةةةةقةةةة الةةةمةةةتةةةعةةةلةةةقةةةة بةةة

 في سلطنة ُعمان 

 ما اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين  .2

 أهـــداف الدراســة

 تمقيف األهدان التالية:إلى  تسعى هذه الدراسة

عل من ياع بالكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةوظ ياريات قياقيات المهنة الكشةة  عن  .1

 المواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسية.

 اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة.إلى  إيجاد آليات لتساهم في توجيه مديري المدارس .2

 حـــدود الدراســـة:

 وتتمثت حدود الدراسة المالية في اآلتي:

: الحــدود الموضـوعـية:  أوًلا

لمواق  في بعل االكيفية التي تتم بها عملية اتخاذ القرارات اإلدارية اقتصةةرت الدراسةةة المالية على الكشةة  عن 

دالة، الرعاية، الع) مهنة التالية:احدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةةية، وتصةةةةني  القرارات وآلياتها وفقًا لناريات قياقيات ال

 .النقد، الواجب(. كذلك اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة

 ثانياا: الحـدود المكـانيـة:

 تاجماقتصرت الدراسة على عينة ممثلة من مدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة كون قنَّ الدراسة يوعية وح ت

( وذلك لمناسبة مواق  22–3عينة كبيرة. كما قنَّ الدراسة تامنت المدارس التي تمتوي قي من  فون الملقة الثايية )إلى 

 الدراسة لمديري هذه المدارس.

 ثالثاا: الحــدود البشريـة:

الثايي  راسياقتصةرت الدراسةة على عينة من المديرين بمدارس التعليم األساسي بممافاة مسقة ياع الفصت الد

 ل.1222/1221من العال الدراسي 

 رابعاا الحــدود الزمانيــة:

 ل.1222/1221تم إجراظ الجايب الميدايي للدراسة ياع الفصت الدراسي الثايي من العال الدراسي 
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 مصطـلحـــات الدراســـة: 

 :Decision Makingاتخاذ القرار 

، 1222ايتيار البديت األمثت بين بدائت متعددة" )المليجي، إلى  يعرن ا ةةطاًحا على قيه "عمت فكري وموضةةوعي يسةةعى

 21.) 

ألبيل بين اقو  ويعرن اتخاذ القرار على قيه "ايتيار من بين بدائت معينة، وقد يكون احيتيار دائًما بين الخط  والصةةةةةةوا 

 (.1222، 122األقت ضرًرا" )عبوي،  قو  واألسود، وإذا ل ل الترجيي وتغليب األ و  واألفات

 ويعرن اتخاذ القرار إجرائيًا على قيه: 

 دريسيةلهيدة التعملية اتخاذ مدير المدرسة للقرارات اإلدارية واآلليات المناسبة عند التعامت مع مواق  ومعاات متعلقة با

 وياهر فيها الجايب األياقي.

 :Professional Ethicsأخـالقـيات المهنـة 

المقاييس التي تعتبر قسةاًسا لسلو  قفراد المهنة المستمب، وفي الكثير من قو  "المباداتعرن ا ةطاًحا على قيها 

وقد  (.222،  1222رابطة تفرض عليهم التعهد بالت ال تلك المبادا" )يَجار، قو  األحواع ينتام قفراد مهنةة مةا في يقةابة

 ( على قيه:1222جاظ تعري  قياقيات المهنة عند عسان واألغا )

القواعد والقوايين واألعران والقيم التي تتصةةةةت بمهنة معينة، وتمدد ما ألعاةةةةاظ هذه المهنة من حقوق مجموعة 

وما عليهم من واجبات، وترسةةم لهم يرق قسةةاليب المصةةوع على حقوقهم واحلت ال بواجباتهم على إيار من الوعي بطبيعة 

ظ المهنيون قدوارهم ومسةةةؤولياتهم المهنية وياامهم القيمي المهنة من ياحية، والتمسةةةك بثقافة المجتمع الذي يمارس فيه هؤح

 (.12والخلقي من ياحية قيرى )  

ن  وتعرن قياقيات المهنة إجرائيًا على قيها المبادىظ التي يعتمد عليها مدير المدرسةةةةةةة في اتخاذ القرارات بشةةةةةة

 لعدالة، والرعاية، والنقد، والواجب.ا والمنبثقة من الناريات اآلتية:  مواق  ادارية متعلقة بالهيدة التدريسية

 منهجية الدراسة

اتبعت الدراسةةةة المنهل الو ةةةفي باسةةةتخدال قسةةةلو  البم  النوعيث وذلك أليه قكثر ماظمة ومناسةةةبة لموضةةةوخ 

الدراسة فهو يتمي  ب يه منهل تفسيري استقرائي وحساس في و   الاواهر واألحداث. كما يفترض وجود حقائف و واهر 

 (.1222تبنى من ياع وجهات يار المبموخين )قندليجي والسامرائي، اجتماعية 

 مجتمع الدراسة  

تكون المجتمع األ ةةلي للدراسةةة المالية من جميع مديري مدارس التعليم األسةةاسةةي بجميع وحيات ممافاة مسةةقة 

يوضةي توزيع قفراد مجتمع الدراسةة وفقًا لمتغير النوخ والوحيةث وذلك وفقًا إلحصةةائيات قسم  2في سةلطنة ُعمان. والجدوع 

 (.1221اإلحصاظ والمؤيرات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمسقة )قسم اإلحصاظ والمؤيرات، 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
     

 
  www.ajrsp.com                                                                                          184  

ISSN: 2706-6495 

  

 2جدوع 

 توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير الوحية والنوخ

 المجموخ إياث ذكور الوحية

 21 11 22 السيب

 22 22 2 العامرات

 21 22 2 بوير

 22 22 2 قريات

 2 2 1 مسقة

 22 2 3 مطرح

 221 22 22 المجموخ

 

 عينة الدراسة

مديًرا ومديرة من مديري مدارس التعليم األساسي ضمن الملقة الثايية  12تكويت عينة الدراسة في هذا البم  من 

الغرضية هي األكثر قو  ( وليسةت عشةوائية، والعينة القصةديةPurposefulايتيارهم بصةفة قصةدية )في ممافاة مسةقة تم 

مناسةةةةةةبة وماظمة في البموث النوعية. حي  تم ايتيار عدد من المديرين إلجراظ مقابات مبايةةةةةةرة معهمث وذلك حمتاكهم 

 ت هذا النوخ من البموث.الخبرة في مجاع اإلدارة المدرسية، ولديهم الرغبة في المشاركة في مث

( فهو يعتمد 22 –2ينقص حسةةةةةب حاجة الباح ، كما قنَّ المجم المائم للعينة هو من )قو  قما حجم العينة قد ي يد 

يوضةةي عينة الدراسةةة وفقًا لمتغير  1(. والجدوع 1221على هدن الدراسةةة ومدى توافر المعلومات )عبيدات وقبو السةةميد، 

 في اإلدارة والمؤهت العلمي والوحية.النوخ وعدد سنوات الخبرة 

 1جدوع 

 عينة الدراسة وفًقا لمتغير النوخ وعدد سنوات الخبرة في اإلدارة والمؤهت العلمي والوحية 

 النسبة العدد الفدة المتغيرات

 ٪32 22 ذكر النوخ

 ٪32 22 قيثى

 ٪33 22 سنوات 22-3 سنوات الخبرة في اإلدارة

 ٪23 2 سنوات 22قكثر من 

 ٪3 2 دبلول المؤهت العلمي

 ٪23 23 بكالوريوس

 ٪12 2 ماجستير
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 ٪13 3 العامرات الوحية 

 ٪12 2 السيب

 ٪12 2 مطرح

 ٪13 3 بوير

 ٪22 1 قريات

 أداة الدراسة

اسةةتخدال بطاقة المقابلة لجمع البيايات المتعلقة باتخاذ القرارات اإلدارية من قبت مديري المدارس. وقد تم بناؤها تم 

تم  ةةياغة بعل المواق  اإلدارية التي يتعرض لها مدير المدرسةةة ياع عمله وتسةةتوجب منه  الدراسةةة حي وفقا ألهدان 

واق  بناًظ على اللقاظ ببعل المعلمين وتوجيه سؤاع عن قبرز المواق  التي اتخاذ قرار بش يها، وقد تم  ياغة وبناظ تلك الم

مرتبطة بالطلبة وتطلب من مديري قو  تعرضةوا لها في مدارسةةهم سةواظ المرتبطة بهم بشةةكت مبايةةرقو  واجهتهم قخناظ عملهم

ا باحسةةةتفادة من بعل الدر اسةةةات السةةةابقة في هذا المجاع المدارس اتخاذ قرار بشةةة يها. كما تم  ةةةياغة تلك المواق  قياةةةً

 تكويت بطاقة المقابلة من ج قين قساسيين هما:و(. 1222(، والم روعي )1222(، والمياحي )1222كدراسة قحمد )

  رة عدد سنوات الخب –الج ظ األوع: وقد ايةتمت على البيايات األولية ويقصةد بها الخصةائص الديموغرافية )النوخ

 (.الوحية-العلميالمؤهت  –في اإلدارة 

 المماور التالية:إلى  الج ظ الثايي: وقد احتوى على قسدلة المقابلة، والتي تم تقسيمها 

 الممور األوع: عبارة عن مواق  إدارية متعلقة بالهيدة التدريسية وقد بلغ عددها عشرة مواق . -

ا عن المقترحات التطويرية لعملية ا - تخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةةةوظ الممور الثةايي: تاةةةةةةمن سةةةةةةؤاًح مفتوحةً

 قياقيات المهنة.

 التحقق من صدق األداة

فرًدا من األكاديميين بجامعة السةةةةلطان قابوس  21تم التمقف من  ةةةةدق بطاقة المقابلة من ياع تمكيمها من قبت 

تماظ شةةةةةارتهم في مدى ايوجامعة ي وى والجامعة العربية المفتوحة وبعل العاملين في وزارة التربية والتعليمث وذلك حسةةةةةت

 المواق  للفدة الممددة ووضوحها و ياغتها اللغوية. وبهذا ق بمت قداة الدراسة جاه ة للتطبيف. 

 مفتاح تفسير النتائج

تةةةةةةةةم إعةةةةةةةةداد مفتةةةةةةةةاح لتفسةةةةةةةةير وجهةةةةةةةةات ياةةةةةةةةر وآراظ المسةةةةةةةةتجيبين للمقابلةةةةةةةةة والمتاةةةةةةةةمنة المواقةةةةةةةة  

اإلداريةةةةةةةة المتربطةةةةةةةة بةةةةةةةالمعلمين والطلبةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بعةةةةةةةد القيةةةةةةةال بتمليةةةةةةةت األد  الناةةةةةةةري المةةةةةةةرتبة بناريةةةةةةةات 

 (، وفةةةةةةةنل1222(، ويجةةةةةةةم )1222قياقيةةةةةةةات المهنةةةةةةةة والتةةةةةةةي قيةةةةةةةار إليهةةةةةةةا كةةةةةةةت مةةةةةةةن قرعةةةةةةةو  وآيةةةةةةةرون )

(Feng, 2011،) ( ويةةةةةةةةابيرو واسةةةةةةةةتيفكوفيتشShapiro & Stefkovich, 2011 ودوايةةةةةةةةي ،)

 . 2( كما هو موضي في الجدوع Starratt, 2005(، وستارات )1222)
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  2جدوع 

مفتاح التصميي لتفسير وجهات يار وآراظ قفراد عينة الدراسة وفًقا لناريات قياقيات المهنة ودححتها واآلليات المتبعة 

 لكت منها في اتخاذ القرار

ياريات  ل

 قياقيات المهنة

الرم  

 المختصر لها

 دححت القرارات المتخذة وآلياتها

تطبيف القوايين واحلت ال بها من حي  توزيع المنافع واألعباظ على الجميع،  ن خ يارية العدالة  .2

 وتعويل األضرار، والمساواة.

والتعاون والمراعاة والعاقات احيسايية تتخذ القرارات بناًظ على التعاي   ن ر يارية الرعاية  .1

 واحهتمال بالجايب اإليسايي بما يمقف رغبات األفراد واحتياجاتهم.

تقول القرارات على اكتشان المشكلة وتشخيص قسبابها الجوهرية والتعامت  ن ق يارية النقد  .2

مع التناقاات والصراعات بين المصالي المتنافسة دايت المنامة حتخاذ 

 القرار المناسب بش يها.

تتخذ القرارات وفقًا لإلحساس بالواجب الذي يممت  فة اإلل ال بالنسبة  ن و يارية الواجب  .2

للفرد بوحي من الامير بعيًدا عن المنفعة الشخصية، قو اللذة، قو الغاية، قو 

 السعادة.

 

   خطوات إجراء المقابالت

 التالية:جرت عملية إجراظ المقابات وفقًا للخطوات 

وتمليت بعل المواق  فيهاث للت كد من مدى فاعلية  الدراسةةةةةةة،تم إجراظ خاث مقةابات تجريبيةة ألفراد يارج عينة  .2

قسةةةةةةدلةة المقةابلةة في جمع المعلومةات والبيةايةات المطلوبةة لتمقيف قهةدان الةدراسةةةةةةة، وكةذلك حيتبار جدوى مفتاح 

 راسة.التصميي المعد للمكم على استجابات قفراد عينة الد

بعدها تم التوا ةةةةت مع مديري المدارس )عينة الدراسةةةةة( لتمديد موعد للمقابلة، بما يتناسةةةةب مع  رون عملهم في  .1

 المدرسة، حي  تم إجراظ المقابات لكت مدير في مدرسته.

 ( حي  اللقاظ المبايةةةةر مع قفراد عينةFace to face interviewبصةةةةورة فردية وجهًا لوجه ) المقاباتتم إجراظ  .2

 الدراسة لسماخ وتسجيت إجاباتهم على األسدلة واحستيااح منهم في حاع حدوث لبس في فهم اإلجابة.

مع تدوينها لبعل الماحاات للرجوخ  ،((Voice Memos سةةةةجلت الباحثة المقابات ببريامل المذكرة الصةةةةوتية .2

 دقيقة. 22إلى  22إليها، وقد استغرقت كت مقابلة ما بين 

ت عن يريف سةةةةةةماعها ومن خم يباعتها، وبعد الطباعة تم سةةةةةةماخ المقابلة مرة خايية لاةةةةةةمان دقة المقابا تفريغتم  .3

 التفريغ وهذا يع ز  دق البيايات. وكايت عملية تفريغ المقابات كتابيًا بمعدع مقابلة واحدة في اليول.
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 تحليل المقابالت 

 جرت عملية تمليت المقابات وفقًا للخطوات التالية:

عن المسةةةةتجيب  2التمليت بترمي  المسةةةةتجيبين قوحً حي  تم إعطاظ رم  )ل( للمسةةةةتجيب بمي  يعبر لبدقت عملية  .2

 (. ومن خم ترمي  احستجابات بما يتناسب مع تفسير النتائل.12-2األوع، وهكذا فكان الترمي  من )

التي تم المصةةةوع عليها من تم تجميع البيايات التي تم المصةةةوع عليها من قداة الدراسةةةة، وحسةةةا  تكرار اإلجابات  .1

 عينة المقابلة وحسا  النسب المدوية حستجاباتهم.

خم بعد ذلك تمت عملية تصةةةةةني  القرارات واآلليات الخا ةةةةةة بكت موق  بما يتناسةةةةةب معها من ياريات قياقيات  .2

 المهنة وفقًا للمفتاح الذي تم إعداده للمكم في هذه الدراسة. 

خطة يوضةي الناريات األكثر واألقت تكراًرا والتي تم تو يفها واستخدامها من تم عمت جدوع إحصةائي، وتمثيله بم .2

 .قبت المستجيبين في مواق  الدراسة المالية المتعلقة بالهيدة التدريسية

بعةدهةا تم تمةديةد المواق  التي قةال المةديرون فيهةا بةاسةةةةةةتخةدال ياريةة واحةدة والمواق  التي تعةددت فيها الناريات  .3

 هم.المستخدمة من قبل

 صدق تحليل المقابالت:

يعرن الصةةةةةةدق في البموث النوعية على قيه "الدرجة التي تقدر بها البيايات النوعية بدقة ما يماوع قياسةةةةةةه" 

 (. وقد قامت الباحثة بمجموعة من اإلجراظات للت كد من الصدق منها:313،  1221)جي وميل  وايرييان، 

 سدلة المقابلة مع توجيههم ألهدان الدراسة.تر  المجاع للمبموخين لإلجابة ب ريمية عن ق .2

تفريغ المقابات المسةةةجلة إلى مقابات مكتوبة ومراجعتها من قبت الباحثة، خم احسةةةتعاية بباح  مسةةةايد للقيال بعملية  .1

 المراجعة من ياع المقارية بين المقابات المسجلة والمكتوبة فهذا يامن دقة البيايات المستخدمة في التمليت.

 دال اقتباسات المبموخين بدقة، كما وردت في المقابات.استخ .2

 ثبات تحليل المقابالت

بما قنَّ الدراسةةة اعتمدت على المنهجية النوعية باسةةتخدال المقابلة ك داة لجمع البياياتث فقد قامت الباحثة لتمقيف الثبات   

 باإلجراظات اآلتية:

: التحقق من ثبات التحليل للمقابالت:  أوًلا

الباحثة باحسةةةتعاية ب حد المتخصةةةصةةةين في مجاع اإلدارة المدرسةةةية حسةةةتقراظ اسةةةتجابات المبموخين لبعل قامت  .2

 المقابات التي ايتيرت بصورة عشوائية، وقد اتفف في التمليت مع الباحثة.

ل ئتم ايتيار مجموعة مكوية من يمسةةة مسةةتجيبين من قفراد عينة الدراسةةة والتوا ةةت معهم لتسةةليمهم يسةة  من يتا .1

تمليةت المقةابات، وإعطةائهم الوقةت الكةافي لاياخ عليهةا والتة كةد من واقعيتها ومصةةةةةةداقيتها. وقد تم ت كيد واقعية 

 ومصداقية التمليت.
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 ثانياا: التحقق من ثبات النتائج: 

قال قحد األعاةةاظ من اللجنة اإليةةرافية والمتخصةةصةةين في مجاع تمليت الماةةمون بمراجعة دقة تصةةني  الباحثة  .2

وجاظ احيتان في موقفين فقة  ٪11للقرارات واآلليات وفف ياريات قياقيات المهنة حي  كايت يسةةةةةةبة احتفاق 

 للمعلمين. وقد ع ز هذا خبات النتائل.

كذلك قامت الباحثة بتمديد موعد مع مجموعة من قفراد عينة الدراسة وعددهم يمسة إلجراظ مقابلة مرك ة باستخدال  .1

(. ويعد قسةةلو  المجموعات المرك ة من األسةةاليب التي تماوع قن تجمع فهًما Focus Groupالمجموعة المرك ة )

(. حي  قامت 1221مشةترًكا من عدة قفراد، وتتمقف الفائدة منه من ياع يشةايهم وتفاعلهم )جي وميل  وايرييان، 

 موعة، وخم اسةةتعراض المواق الباحثة بتسةةليم يسةةخة من مفتاح التصةةميي المعد للمكم في هذه الدراسةةة ألفراد المج

( وبعدها تم تر  المجاع لهم Power pointوالقرارات واآلليات المتخذة بشةةةةةة يها عن يريف بريامل الباوربوينت )

لتصةةنيفها وفقًا لمفتاح التصةةميي. وبعدها تمت عملية المقارية بين تصةةنيفهم وتصةةني  الباحثة مع الموار والمناقشةةة. 

لجميع المواق  ما عدا  ٪222بثبات النتائل حي  اتفف المديرون على النتائل بنسةةةةةةبة  وقةد يرجةت المقةابلة المرك ة

وهي يسةةةبة عالية باإلمكان األيذ بها، وبذلك تمققت  ةةةفة  ٪12موقفًا واحًدا متعلف بالطلبة جاظت يسةةةبة احتفاق فيه 

 الثبات في تمليت النتائل.

 ومناقشتهانتائج الدراسة 

 سة ومناقشتهافيما يلي عرض لنتائل الدرا

ياريات قياقيات المهنة من وجهة يار : كي  يتم اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةوظ اإلجابة عن السةةةةؤاع األوع أوًلا:

 المةةةديرين في المواق  اإلداريةةةة المتعلقةةةة بةةةالهيدةةةة التةةةدريسةةةةةةيةةةة بمةةةدارس التعليم األسةةةةةةةةاسةةةةةةي بممةةةافاةةةة مسةةةةةةقة 

 في سلطنة ُعمان 

 

الكشةةةةةة  عن الكيفيةة التي تتم بهةا عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةةةةوظ ياريات إلى  هةدن السةةةةةةؤاع األوع

قياقيات المهنة من وجهة يار المديرين في المواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةية بمدارس التعليم األساسي بممافاة 

ومتعلقة بالهيدة التدريسةةةةةةية ألفراد عينة مسةةةةةةقة. ولتمقيف هذا الهدن تم توجيه عشةةةةةةرة مواق  إدارية تمدث في المدارس 

الدراسةةةةةة، وبعدها تم اسةةةةةتقراظ اسةةةةةتجاباتهم حوع تلك المواق  وتمليلها وفقًا لمفتاح التصةةةةةميي الذي تم إعداده للمكم على 

 اإلجراظات المتبعة في اإلجابة عن السؤاع 2ويوضةي الشكت  2اسةتجابات قفراد العينة في هذه الدراسةة والمبين في الجدوع 

 األوع.
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 اإلجراظات المتبعة في اإلجابة عن السؤاع األوع 2يكت  

وبعةد قن تم عرض يتةائل تمليةت اسةةةةةةتجةابات قفراد عينة الدراسةةةةةةة للمواق  اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسةةةةةةية 

لتعرن مالية لوالمتاةةمنة لإلجراظات المتبعة في اتخاذ القرارات بشةة يها فقد تم حسةةا  تكرار الناريات لمواق  الدراسةةة ال

 يوضي ذلك. 2على قكثر الناريات تكراًرا لدى المديرين والجدوع 

 2جدوع 

 ياريات قياقيات المهنة المستخدمة من قبت مديري المدارس في المواق  المتعلقة بالهيدة التدريسية وتكراراتها

 النسبة التكرار ياريات قياقيات المهنة ل

 ٪22 223 النقد 2

 ٪12 21 الرعاية 1

 ٪22 23 الواجب 2

 ٪22 22 العدالة 2

 ٪222 131 المجموخ

 

اسةةةةةةتخدال قفراد عينة الدراسةةةةةةة قربع ياريات قياقية في التعامت مع المواق  إلى  2تشةةةةةةير النتةائل في الجدوع 

اإلدارية المتعلقة بالهيدة التدريسية للدراسة المالية. فكايت يارية النقد هي األكثر تكراًرا في مواق  الدراسة المالية وجاظت 

 . ٪22. وجاظت يارية العدالة بنسبة ٪22ة . خم جاظت يارية الواجب بنسب٪12. تلتها يارية الرعاية بنسبة ٪22بنسبة 

وفيما يلي تفسةةيًرا لاهور ياريتي النقد والرعاية ك كثر الناريات اسةةتخداًما من قبت المديرينث فبشةة ن يارية النقد 

ف نَّ معام القرارات المتخذة من قبت المديرين كايت قائمة على اكتشةان المشةكلة وتشخيص قسبابها الجوهرية، والتعامت مع 

 التناقاات والصراعات بين المصالي المتنافسة دايت المنامة حتخاذ القرار المناسب بش يها.
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ففي مواق  الدراسةةة المالية تبينت قياقيات النقد لدى المديرين بصةةورة واضةةمة فكان يةةغلهم الشةةاغت البم  عن قسةةبا    

جهة، ويكفت تمقيف التوازن بين جميع العاملين في المشةكلة ومماولة إيجاد الملوع المناسةبة بما ح ياةر بمصلمة العمت من 

المدرسةةةةة. وترى الباحثة قنَّ العمت بنارية النقد من قبت المديرين كفيلة ب  هار مدى فطنتهم وحكمتهم واسةةةةتيعابهم للمواق  

نقد على ( التي ق هرت حصةةةةوع قياقيات ال1222مما يجعت القرار المتخذ قكثر فاعلية. وهذا يتفف مع دراسةةةةة الدسةةةةوقي )

 درجة ممارسة مرتفعة من قبت مديري المدارس.

وجةاظت يارية الرعاية بعد يارية النقد فكان المديرون حريصةةةةةةين على مراعاة الجايب اإليسةةةةةةايي عند اتخاذهم 

 يللقرارات في معام مواق  الدراسةة المالية. فكان التعاي  والتعاون والمراعاة والعاقات احيسةةايية من قبرز الجوايب الت

اتخاذ قرارات تصةةةةةب في مصةةةةةلمة العمت من جهة، وح تتعارض مع رغبات األفراد إلى   هرت، حي  يسةةةةةعى المديرون

ا ورغبةة في إيجاز  واحتيةاجةاتهم من جهةة قيرى. وترى البةاحثةة قنَّ العمةت بناريةة الرعةايةة تجعةت من المعلمين قكثر الت امةً

تعاويه من جهة، ومن با  المر  على عدل يسةةةةةةارة هذه المي ة العمةت، وعةدل التقصةةةةةةير من بةا  احترال المدير وتقدير 

( التي ق هرت قنَّ قياقيات الرعاية هي األكثر استخداما Troy, 2009للمرات القادمة. وهذا يتفف مع دراسةة بريدا تروي )

ن قبت ( التي ق هرت حصةةةةوع الرعاية على درجة ممارسةةةةة مرتفعة م1222قخناظ  ةةةةنع القرار، ومع دراسةةةةة الدسةةةةوقي )

والتي ق هرت قنَّ قياقيات الرعاية من قكثر األير التي  (Zguris, 2007)مديري المدارس. وكذلك مع دراسة زاجيروس 

ا متفقة مع دراسةةةة المياحي ) ( والتي ق هرت قنَّ درجة مراعاة 1222تمكم القرارات األياقية. ما جاظت هذه النتيجة قياةةةً

 ذ القرار في المواق  اإلدارية مع فدة المعلمين.مديري المدارس جاظت مرتفعة عند اتخا

كةةذلةةك فةة نَّ  هور ياريتي النقةةد والرعةةايةةة كةة كثر الناريةةات تكراًرا لةةدى مةةديري المةةدارس في التعةةامةةت مع فدةةة 

قياقيات رعايةث وذلك لتجنب القرارات إلى  ( حي  قنَّ قياقيات النقد تمتاج1222المعلمين جاظ متفقًا مع ما ذكره دوايي )

 التي قد تتعرض لايتقادث وذلك حفتقادها للجايب اإليسايي. 

كما ق هرت يتائل الدراسة قيًاا قنَّ بعل المواق  قد جاظ تمديد القرارات واآلليات فيها تمت إيار يارية واحدة 

اعتراض المعلم على تقرير ال يارة الصةةةةةةفية، وموق  مثةت موق  التعةامةت مع تقةارير اللجةان ال ائرة وموق  التعةامةت مع 

اسةةةةةةتقةالةة المعلم الممي . قي قنَّ القرار اإلداري هنةا قةد تم اتخةاذه من مناور واحةد من قبةت جميع المةديرين. فةالقرار المتخذ 

من العمت ضةةةةةةبالنسةةةةةةبة لموق  التعامت مع تقارير اللجان ال ائرة وقع تمت مالة يارية الواجبث حي  قنَّ تعديت وتطوير 

واجبات مدير المدرسةةةةة. قما بالنسةةةةةبة لموق  التعامت مع اعتراض المعلم على تقرير ال يارة الصةةةةةفية، فكان القرار المتخذ 

ا تمةةت مالةةة ياريةةة العةةدالةةةث حيةة  حر  المةةديرون على عةةدل  لم المعلم في التقرير. قمةةا القرار المتخةةذ في موق   واقعةةً

بنارية النقدث حي  حر  المديرون على معرفة األسةةةةبا  الجوهرية لاسةةةةتقالة ومماولة اسةةةةتقالة المعلم الممي  فقد ارتبة 

يبرة المديرين بالمواق  من جهة، والمر  على مصةةةةةةلمة المعلم والتي بدورها إلى  إيجةاد حلوع لها. وتع ى هذه النتيجة

( التي ق هرت قنَّ مساعدي Troy, 2009ستنعكس على مصلمة العمت من جهة قيرى. وهذا يتفف مع دراسة بريدا تروي )

 المديرين يعتمدون على إيار قياقي واحد عند اتخاذ القرارات ألي مشكلة تتسم بجايب قياقي.
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بينمةا تطلبت المواق  األيرى اسةةةةةةتخدال قكثر من يارية حتخاذ قرار بشةةةةةة يها مما يدع على قنَّ الموق  قد يكون  

اتخاذ قرار فيه من مناور واحد. وهذا جاظ متفقًا مع دراسةةةةة كاتاكوتان وجوزمان  معقًدا يوًعا ما وليس من السةةةةهولة قن يتم

(Catacutan & de Guzman, 2015) تفاةةةةةةيت القادة اعتماد قير متعددة األياق عند  ةةةةةةناعة إلى  اللذان قيةةةةةةارا

المتعددة األياق  ( والتي ق هرت قنَّ المديرين يسةةةةتخدمون األيرHozien, 2012القرارات، وكذلك مع دراسةةةةة هوزين )

 المشكات األياقية المعقدة. قو  عند حت المعاات

اآلليةةات المتخةةذة قكثر فةةاعليةةة قو  زوايةةا تجعةةت من القراراتقو  وترى البةةاحثةةة قنَّ النارة للموق  من عةةدة جهةةات

 وجودة، كما قيها تنم عن إحاية مدير المدرسة بجميع الجوايب.

: ما اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في ضوظ قياقيات المهنة اإلجابة عن السةؤاع الثايي ثانياا:

 من وجهة يار المديرين 

إيجاد آليات مقترحة من وجهة يار المديرين لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في إلى  هدن السةةةةةؤاع الثايي

ضةةةوظ قياقيات المهنة. حي  ذكر قفراد عينة الدراسةةةة مجموعة منها. وقد تم حسةةةا  التكرار والنسةةةبة المدوية حسةةةتجابات 

 .3قفراد عينة الدراسة لهليات المقترحة كما هو موضي في الجدوع 

 3جدوع 

 اآلليات المقترحة لتطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية من قبت المديرين قفراد عينة الدراسة

 النسبة التكرار المقترح

 ٪33 22 توفير دورات تدريبية في قياقيات المهنة -

 ٪23 2 تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس -

 ٪22 1 التشجيع على الوعي بثقافة ب ياقيات المهنة -

 ٪22 2 تطوير الدليت احستريادي لمدير المدرسة -

 ٪13 3 عدل التسرخ واحعتدالية في اتخاذ القرارات اإلدارية -

 ٪23 2 العمت بالمشاركة في اتخاذ القرارات -

 ٪23 2 زيادة  احيات مدير المدرسة في اتخاذ القرارات اإلدارية -

 ٪22 1 احيتيار الصميي لمديري المدارس -

 ٪3 2 تبادع اآلراظ من ياع مواقع التوا ت احجتماعي بين مديري المدارس -

 ٪3 2 تصميم تطبيف يا  للمديرين يعنى باتخاذ القرارات اإلدارية في المواق  المختلفة -

 ٪3 2 تدريس مقرر قياقيات المهنة في مرحلة البكالوريوس -

 ٪3 2 استمداث قسم قياقي مكتو  -

 ٪3 2 احستفادة من يبرات الدوع األيرى -

 ٪3 2 مدير مدرسةإلى  ضرورة استيفاظ فترة كافية للتدرج من مساعد -

 فرًدا. 12*تم حسا  النسبة المدوية لكت اقتراح من العدد الكلي ألفراد عينة الدراسة والبالغ 
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 ٪33قعاه حصةةةةوع مقترح توفير دورات تدريبية في قياقيات المهنة على يسةةةةبة  3ق هرت النتائل في الجدوع  

حقتراح تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس. وجاظ مقترح التشةةةجيع على  ٪23وهي قعلى النسةةةب، تلتها يسةةةبة 

. ٪22ير المدرسةةة على يسةةبة . وقد حاي مقترح تطوير الدليت احسةةتريةةادي لمد٪22الوعي بثقافة قياقيات المهنة بنسةةبة 

مقترح توفير دورات تةدريبية في إلى  ياحظ قنَّ قغلبيةة مةديري المةدارس قةد قيةةةةةةاروا يليث حية ويمكن تفسةةةةةةير ذلةك كمةا 

( "إذا هنا  قي مشكلة يجب قن تعالل بطريقة عقايية وليس عشوائية بمي  تدرس المشكلة 23قياقيات المهنةث فذكرت )ل/

دورات في قياقيات المهنة". وجاظ هذا المقترح متفقًا مع دراسةةةةةةة إلى  س من ياحية واحدة... فبماجةمن جميع النواحي ولي

 ( حي  جاظ فيها إخراظ البرامل المعدة لت هيت المديرين لتشتمت على األياقيات. 2222عمر )

ة التدريبية العملية المصةةةموبوترى الباحثة قنَّ الدورات التدريبية ضةةةرورية وباأليص إن كايت ت يذ يهل الور  

و ق بالتطبيف العملي، والمتاةمنة لمواضةيع تخدل هذا الجايب. فعلى سبيت المثاع يتم تقديم مواق  متعلقة إما بالهيدة التدريسية

بالطلبة ويطلب من الماةةةةور من المديرين إيجاد حلوع لها وفف ما يتناسةةةةب مع الموق  من قياقيات المهنة. كما قنَّ بعل 

يرين قد اقترحوا عناوين جاذبة لهذه الدورات التدريبية كتنمية فن الذكاظ احجتماعي والذي يسةةةةةةلة الاةةةةةةوظ على آليات المد

( حي  ذكرت " التدريب العملي وليس الناري... وتنمية فن 22التعامت مع الشةةةةةخصةةةةةيات المختلفة. وقد قيةةةةةارت لهذا )ل/

 ة". الذكاظ احجتماعي... وكي  قيمي العاقات اإليسايي

( بقوله: "عملية التطوير 2ومن خم جاظ مقترح تبادع ال يارات والخبرات بين مديري المدارس، ويشةةةةةةجع ذلك )ل/

الميدايي قهم حاجة من عملية التطوير الناري...الميدايي إلي عن يريف عاقاتنا الشةةةةةخصةةةةةية مع زمائنا المدراظ اآليرين 

 يا ة القدامى". 

جاًح قكبر للمناقشةةةةةةة وتبادع اآلراظ ووجهات النار، ويا ةةةةةةة إن كايت ال يارات مع وترى الباحثة قنَّ هذا يتيي م

ذوي الخبرة. فةالمةديرون ذوو الخبرة قةد تعرضةةةةةةوا لمواق  كثيرة من جهة وحتى إن لم تصةةةةةةادفهم مواق  حديثة حبد وقن 

 يكويوا قد تعاملوا مع مواق  مشابهة لها.

ع على الوعي بثقافة قياقيات المهنةث واإللمال بها وهذا يمكن قن التشةةجيإلى  كذلك قيةةارت مجموعة من المديرين

( ذلك 2يتم بطرق عدة كالبم  واحياخ والتقصةةي ومتابعة المنشةةورات الصةةادرة من قبت وزارة التربية والتعليم. وقكد )ل/

التي تصةةةةدرها وزارة التقارير... ويا ةةةةة قو  المنشةةةةوراتقو  بقوله: "عملية البم  واحياخ والتقصةةةةي من ياع الكتب

( "يشةةةةةةر خقةافةة هةذا الجايب... تعلم ذاتي من قبت مديري المدارس ويعرفوا 22/التربيةة هي تطوير مهني". كةذلةك ذكرت )ل

 القوايين... قحيايًا بعل الجوايب اإلدارية والتربوية تمس الجايب احجتماعي فازل يراعي هذا الجايب ويكون حياديين".

مدير المدرسة قن يبذع جهًدا في اإللمال ب ياقيات المهنة على الصعيد الشخصي فكلما زاد وترى الباحثة قيه على  

وعيه بهذا الجايبث كلما اتسةةةةةةمت قراراته بالفاعلية والجودة. ف ياقيات المهنة من الاةةةةةةرورات في تنايم النواحي العملية 

 امها وتنفيذها والتقيد بها تجعلنا ياس راقيين  راحة". ( بقولها: "ممارسة قياقيات المهنة واحتر2المختلفة. وقكدت هذا )ل/

ضةةرورة تطوير الدليت احسةةتريةةادي لمدير المدرسةةة وذلك لقلة المواق  اإلدارية فيه. وفي إلى  كما تطرق البعل

( حي  23( "عنديا دليت استريادي لكنه غير مرن... المواق  فيه قليلة جًدا". وقيدتها في ذلك )ل/3هذا الجايب قوضمت )ل/

 قنَّ الدليت احستريادي "ممتاج إعادة تصور، إعادة كتابة، إعادة دراسة".إلى  قيارت

وترى الباحثة قيه كلما زادت المواق  المدعمة بملوع جذرية منطلقة من قياقيات المهنة لكان الدليت قكثر فاعلية  

 من جهة،
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عملية تطوير الدليت احسةةةتريةةةادي بمي  ياةةةم مجموعة من كما قيه سةةةيسةةةهم في توفير الوقت والجهد بالنسةةةبة للمديرين. ف  

يارياتث سةةيسةةهم في إيجاد مدير المدرسةةة قو  النار فيها من عدة قيرإلى  المواق  المتنوعة والمتاةةمنة لمشةةكات تمتاج

ث مشةةةةابهًالاةةةةالته عند اتخاذه للقرار اإلداري في ضةةةةوظ قياقيات المهنة. حتى وإن لم يكن الموق  مطابقًا إح قيه سةةةةيكون 

 وبالتالي ف نَّ القرار سيكون قياقيًا و ائبًا.

 التوصيات والمقترحات اإلجرائية

 توصيات الدراسة

 يرجت الدراسة بمجموعة من التو يات بناًظ على األد  الناري ويتائل الدراسة الميدايية وهي كالتالي:

:  إلةى وزارة الةتةربةيةةةة والةتةعةلةيةم مةتةمةثلةةةة في دائرة تطوير األداظ المةةةدرسةةةةةةي وذلةةةك  الةمةوجةهةةةةالةتةو ةةةةةةيةةةات  أوًلا

 من ياع:

إعةداد حقيبةة تدريبية لمديري المدارس تشةةةةةةمت جميع الناريات األياقية الواردة في الدراسةةةةةةة الماليةث وذلك  .2

 لتعريفهم بها ويا ة الجدد منهم.

و ق الموار والمناقشةةةةةةة بتقديم مواق  تتاةةةةةةمن معاةةةةةةاتتنفيذ دورات تدريبية عملية بصةةةةةةورة تفاعلية حي   .1

 اآلليات المناسبة في التعامت معها.إلى  مشكات قياقية وتوجيه المديرين

احسةةتفادة من المواق  الواردة في الدراسةةة المالية، والملوع الواقعية التي جاظت من المشةةاركين في تع ي  الدليت  .2

 عرضها في الور  التدريبية لتمقيف الفائدة.احستريادي لمدير المدرسة، وكذلك 

توعية المشةةةةةةرفين اإلداريين بالمواق  والماحت التي قد يتعرض لها مدير المدرسةةةةةةة ويتطلب منه اتخاذ قرار  .2

 بش يها يتسم بجايب قياقي.

 ك من ياع:: التو يات الموجهة إلى مدير المدرسة في تعامله مع المواق  المتعلقة بالهيدة التدريسية وذلثانياا

يشةةةر خقافة ياريات قياقيات المهنة بين المعلمين من ياع برامل اإليماظ المهني قو تو ي  الوسةةةائت المديثة  .2

في التوا ت احجتماعيث حتى يسهت تعامله معهم في المواق  المختلفة من جهة، وتعامت المعلم مع الطالب من 

 جهة قيرى.

يتائل الدراسة المالية في التعامت مع المواق  المشابهة للمعلمين في المقت احستفادة من اآلليات التي وردت في  .1

 التربوي.

 المقترحات البحثية والدراسات المستقبلية

إجراظ دراسةةةة عن واقع اتخاذ القرارات اإلدارية في ضةةةوظ قياقيات المهنة تموي مواقفًا لم ترد في الدراسةةةة  .2

 المالية.

بين المعلم وولي األمر قو  في مواق  مرتبطة بالعاقة بين المعلم والطالب إجراظ دراسةةةةة حوع اتخاذ القرارات .1

 في ضوظ قياقيات المهنة.
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 المراجع العربية

درجة ممارسةةة مديري المدارس الثايوية في األردن ألياقيات اإلدارة المدرسةةية من مناور (. 1222قحمد، قسةةامة فتمي )

ان العربية، األردن.إسامي من وجهة يار المعلمين والمعلمات   )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة عمَّ

قسةةةس ومبادا اإلدارة المدرسةةةية الفعالة: كي  تكون (. 1222بني عرابه، مممد بن سةةةعيدث والفقي، يةةةمس الدين فرحات )

ان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.مدير مدرسة ياجما   . عمَّ

)ترجمة  ةةةاح الدين البم  التربوي كفايات للتمليت والتطبيقات (. 1221بيتر )جي، ع.ر.ث وميل ، جيوفريث وايريةةةيان، 

ان: دار الفكر يايرون وموزعون.  مممود عال(. عمَّ

 األردن: دار المامد للنشر والتوزيع. القيادة األياقية.(. 1221المبسية، رضية بنت سليمان )

سلطنة ُعمان، س  -مجلة التطوير التربوي  .مهنة التعليم وقهدافه(. قهمية ميثاق قياقيات 1222المجري، علياظ بنت حمد )

 .22-21، 32، خ 1

ان: دار البداية يايرون وموزعون. . القيادة اإلدارية المديثة في استراتيجية التنمية(. 1222حمادي، عدي عطا )  عمَّ

 اهرة: مكتبة احيجلو المصرية.الق األياق المهنية ومواخيقها وعاقتها بالعمت.(. 1222الخطيب، عبدالرحمن )

(. ايعكاسةةةةات األير األياقية لمديري مدارس التعليم األسةةةةاسةةةةي بممافاة المنوفية على 1222الدسةةةةوقي، ايمان ابراهيم )

 .222-132(، 23)22مصر، -التربيةتصوراتهم لملوع بعل المعاات األياقية ]يسخة الكترويية[. 

ان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. تربوية.القيادة ال(. 1222دوايي، كماع سليم )  عمَّ

مسةةةةتوى ممارسةةةةة قياقيات العمت وقخره على مسةةةةتوى فاعلية اتخاذ القرار اإلداري في (. 1222ال عبي، عروة مممود )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرمو ،  مراك  يركات الت مين األرديية من وجهة يار اإلدارة اإليرافية

 األردن.

ان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.قياقيات العمت(. 1222السكارية، باع يل  )  . عمَّ

. العين: دار الكتا  التربية األياقية القيم مناهجها ويرائف تدريسها(. 1222سلول، ياهر عبدالكريمث وجمت، مممد جهاد )

 الجامعي. 

 (. 21) سلطنة ُعمان،-رسالة التربية(. قياقيات مهنة التعليم ]يسخة الكترويية[. 1222يبايية، مديمة قحمد )الش

ان: دار الشروق للنشر والتوزيع.دور القيادة التربوية في اتخاذ القرارات اإلدارية(. 1222عبوي، زيد منير )  . عمَّ

ان: دار الفكر للطباعة العلمي للبم  النوعي والبم  الكميالبم  (. 1221عبيدات، ذوقانث وقبو السةةةةةةميد، سةةةةةةهيلة ) . عمَّ

 والنشر والتوزيع.

 قياقيات مهنة التعليم: دليت المعلم في التطوير المهني.(. 1222عسةةةةان، مممود عبد المجيدث واألغا، مممود عبد المجيد )

 غ ة: مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع.
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قياقيات مهنة اإلدارة المدرسية ومدى الت ال مديري المدارس الثايوية األكاديمية (. 2222ممد )عمر، جماع عبدالممسن م 

 )رسالة ماجستير(. الجامعة األرديية، األردن. بها 

قرعو ، كايدث والشةةلبي، مممدث ويصةةر، مممدث وقبو البصةةت، عبد الرزاقث والبنا، يصةةرث والقاةةاة، يالدث والسةةعد، وليد 

ان: دار المناهل للنشر والتوزيع.ق في اإلسالاأليا(. 1222)  . عمَّ

 . مسقة: المديرية العامة للتربية والتعليم.النشرة اإلحصائية(. 1221قسم اإلحصاظ والمؤيرات )

ان: البم  العلمي الكمي والنوعي(. 1222قندليجي، عامر ابراهيمث والسةةامرائي، إيمان ) دار اليازوري العلمية للنشةةر . عمَّ

 .والتوزيع

مدى الت ال مديري المدارس الثايوية ب ياقيات المهنة من وجهة يار الهيدات اإلدارية (. 1222الم روعي، يميس مممد )

 ة ُعمان.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، سلطن والتدريسية بسلطنة ُعمان

 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.معجم المصطلمات في اإلدارة التربوية والمدرسية(. 1222المليجي، رضا إبراهيم )

واقع مراعاة مديري المدارس بسةلطنة ُعمان لمبادا العاقات اإليسايية عند اتخاذ القرار (. 1222المياحي، سةليمان يلفان )

 ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان.)رسالة في المواق  اإلدارية 

ان: دار وائت للنشر والتوزيع. التربية األياقية.(. 1222يا ر، ابراهيم )  عمَّ

 بيروت: مكتبة لبنان يايرون. المعجم الموسوعي لمصطلمات التربية.(. 1222يَجار، فريد )

 . القاهرة: المنامة العربية للتنمية اإلدارية.متغير قياقيات اإلدارة في عالم (.1222يجم، يجم عبود )

مسةةةةقة: الدليت احسةةةةتريةةةةادي لمدير المدرسةةةةة في تطبيف اإلجراظات اإلدارية والقايويية. (. 1222وزارة التربية والتعليم )

 المؤل  يفسه.

 ، استرجع من: 1222سبتمبر  3تاري  احسترجاخ:  ميثاق قياق مهنة التعليم.(. 1222وزارة التربية والتعليم )
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