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ABSTRAC : 

The study aimed to identify the effect of participation on job satisfaction, in order to answer the 

main question\ Is there an effect of the participation of middle management on job satisfaction in 

the Ministry of Education in the Sultanate of Oman, and to achieve the goals of the study, the 

researcher used the descriptive and analytical approach; Its suitability to achieve the goals of the 

study. 
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The study reached a set of conclusions, the most important of which are: 

- Participation in making and making decisions increases the employee's awareness and awareness 

of the importance of these decisions and makes him an advocate armed with all the tools of 

knowledge and technology to reach the best results because these decisions stem from his 

conscience and therefore his satisfaction with himself and his job rises as well as levels of his job 

performance. 

- Participation in making and taking decisions is accompanied by a positive impact of job 

satisfaction directly among the leaders of the middle management, as he feels pleasure in 

performing the work and that he has value and an entity within the Ministry of Education. 

The study also recommended the need to strengthen the relationships between the higher and 

middle leaders in the institution so that participation in decision-making is achieved, and thus the 

level of job satisfaction increases, productivity and morale increases for them, providing an 

appropriate climate and their participation in solving problems and caring for their proposals and 

taking into account their requirements. 

  : امللخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري املشاركة يف صنع القرار على الرضا الوظيفي، وذلك لإلجابة على السؤال      

الرئيس: هل يوجد أتثري ملشاركة اإلدارة الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟، ولتحقيق 
 صفي التحليلي؛ ملناسبته لتحقيق أهداف الدراسة. أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الو 

 وخلصت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات أمهها: 
إن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات تزيد من وعي املوظف وإدراكه ألمهية هذه القرارات وجتعله مدافعا عنها متسلحا   -   

تائج ألن هذه القرارات قد نبعت من وجدانه وابلتايل فإن بكافة األدوات املعرفية والتكنولوجية للوصول إىل أفضل الن
 رضاه عن ذاته ووظيفته ترتفع وكذا مستوايت أدائه الوظيفي. 

كما أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات يصاحبه أتثري إجيايب للرضا الوظيفي بشكل مباشر لدى قيادات اإلدارة   -
 أن له قيمة وكيان داخل وزارة الرتبية والتعليم.الوسطى حيث أنه يشعر ابملتعة يف أداء العمل و 

كما أوصت الدراسة بضرورة تقوية العالقـات بني القيادات العليا والقيادات الوسطى فـي املؤسسـة حتـى يـتم حتقيـق 
عندهم،   املشـاركة يف صنع واختاذ القرارات، وابلتايل يزداد مستوى الرضا عن العمل، وترتفع اإلنتاجية والروح املعنوية 

مما تزيد   وتوفري املنـــاخ املالئـــم ومشاركتهم فـــي حـــل مشـــكالت واالهتمـــام القرتاحـــاهتم ومراعـــاة متطلبـــاهتم، والحتياجاهتم 
 من مستوى الرضا الوظيفي وحتقق أهداف املؤسسة . 

 
  Keywords: participation in decision-making, decision, job satisfaction, middle management. 

 إلدارة الوسطى : القرار، املشاركة يف صنع القرار، الرضا الوظيفي، االكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

تنشئة وإعداد تسعى دول العامل املتقدمة والنامية على االرتقاء ابلعمل الرتبوي نظراً للدور املنشود منه،  واملتمثل يف      

وذلك من خالل حتسني جودة اخلدمات املقدمة هلم والوصول   وفقاً لفلسفتها واملعتقدات اليت تؤمن هبا،  األجيال القادمة

إىل مراتب االبتكار واإلبداع، لذا تويل احلكومة الرشيدة يف سلطنة ُعمان جّل اهتمامها يف خططها اخلمسية على تنمية 

مة واخلاصة، وذلك من املوارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية العاملية لديها من خالل التحسني والتطوير يف مؤسساهتا العا

خالل تفعيل الشراكة بني القيادات ومرؤوسيهم وسائر شرائح اجملتمع كافة، ومؤسسات القطاع العام واخلاص، ونظراً ملا 

تشكله املؤسسات الرتبوية من أمهية يف خمتلف جوانب احلياة فإن جّل ما حتتاج إليه يتجسد يف الصياغة الدقيقة للرؤية، 

لمشكالت اليت تواجهها بطريقة علمية منظمة مستندة يف ذلك على التنظيم اجليد للمعارف، وحتديد والنظرة الشمولية ل

طرق اكتساهبا ومشاركتها؛ من أجل اإلملام حبيثياهتا والفهم العميق ملختلف جوانبها وإجياد احللول الناجحة يف سبيل حتقيق 

ملواضيع اجلديرة ابالهتمام والدراسة من قبل الباحثني واملهتمني ذلك، فصنع القرار الرتبوي يف املؤسسات الرتبوية يعد من ا

هبذا الشأن نظراً ملا تشكله من أمهية ابلغة يف العمل املؤسسي الرتبوي الذي يتجسد من خالل قيام اإلدارة الرتبوية ابلدور 

دة اليت تقود إىل مراتب العلى والتقدم، املنوط هبا من تنسيق لألعمال مبا خيدم الرتبية والتعليم، والتحقق من األهداف املنشو 

ولعل من أهم املعايري واألسس اليت جيب أن تقوم عليها اإلدارة الرتبوية االهتمام ابلتخطيط، وتقدمي التغذية الراجعة، 

(، وتنقسم 2010وتقييم أداء العاملني، والتخطيط الرتبوي، والتأهيل الرتبوي، واإلدارة التعليمية، واإلدارة املدرسية )منري،  

اإلدارة احلديثة وفقاً للمستوى اإلداري يف املؤسسات الرتبوية إىل ثالث مستوايت رئيسة هي: اإلدارة العليا املنوط هبا 

العليا،  اإلدارة  سياسات وخطط  تنفيذ  هبا  املنوط  الوسطى  واإلدارة  املستقبلية،  واسرتاتيجياهتا  املؤسسة،  أهداف  وضع 

(، وتعترب اإلدارة 2016ا اإلشراف على تنسيق اإلجراءات واألنشطة املرتبطة هبا )سعدي،  واإلدارة التنفيذية املنوط هب

والسياسات  واخلطط  القرارات  ابستالم  وقيامها  )التنفيذية(،  الدنيا  واإلدارة  العليا،  اإلدارة  بني  الوصل  مهزة  الوسطى 
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ىل قرارات وخطط وسياسات تنفيذية متهيداً لنقلها والتوجيهات اليت تقوم القيادات العليا بوضعها، والعمل على حتويلها إ

إىل حيز التنفيذ يف صورة أوامر وتعليمات قادرة على حتريك العاملني يف اإلدارات التنفيذية حنو العمل بكفاءة وفاعلية 

اشتيوي )2014)نعمان،   يرى  بني 2012(، كما  الوصل  حلقة  تعد  مل  احلديثة  لألمناط  وفقاً  الوسطى  اإلدارة  أن   )

والربامج  اخلطط  وضع  يف  أساسياً  شريكاً  أصبحت  بل  فحسب،  )التنفيذية(  الدنيا  واإلدارات  العليا  اإلدارات 

واالسرتاتيجيات العامة، وصنع واختاذ القرارات الرتبوية الذي يعد جوهر العملية اإلدارية، ووسيلتها الفعالة الرامية إىل حتقيق 

أبنه: تنظيم إداري يقوم على أسس وخطوات علمية سليمة تستند على   ( صنع القرار 2011أهدافها، إذ يعرف أمحد ) 

مبادئ القرار الرشيد، وانتهاج خطوات مدروسة تبدأ من حتديد وحتليل املشكلة، وانتهاًء ابختاذ القرار ومتابعته وتقييمه يف 

 (. Mondale, 2010)  مراحله املختلفة، ويؤكد مونديل

اذ القرار الرتبوي يف حتقيق األهداف والغاايت، وبناء القيم القائمة على القيادة كما تساهم املشاركة يف صنع واخت     

التشاركية، إذ أن القرار القائم على مشاركة مجيع املعنيني ابلقرار الرتبوي يقود إىل جناحات حقيقية، فقد تتكشف بدائل  

يور صاحب كتاب مبادئ اإلدارة العلمية أن لقادة املؤسسات الرتبوية كانت غائبة عنهم، كما يؤكد فريدريك وينسلو ات

صنع القرار ارتكز على مبدأ االلتزام ابخلطوات العلمية يف صنع القرار والبعد عن االجتاهات الشخصية، واالنطباعات 

العامة، وعزز ذلك هنري فايول الذي يعد أحد علماء اإلدارة الكالسيكية حني قال: أن صنع القرار جيب أن يكون يف 

(، وترتبط املشاركة يف صنع القرار مرتبطة بدرجة كبرية ابلرضا الوظيفي؛ 2009حمدد من املبادئ اإلدارية )العطاس،  إطار  

املسامهة يف حتقيق  بيئة جاذبة من خالل  العمل  بيئة  الوظيفي، وجعل  والوالء  االنتماء  ارتفاع معدالت  تساهم يف  إذ 

دة معدالت اإلنتاج، وجودة اخلدمات املقدمة، والتقليل من اهلدر والدوران احلاجات والرغبات املرتبطة ابلفرد العامل، وزاي

 .(Allen, 2006& Judaواالحرتاق الوظيفي الناتج عنه )
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 مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة يف معايشة الباحث للوضع يف عملية صنع واختاذ القرار، ومن خالل اللقاءات والندوات واملؤمترات  

ؤسسة، وما يدور من نقاشات حوله، إذ شهد القرن العشرين والقرن احلادي والعشرين اهتماما منقطع اليت تعقدها امل

النظري يف جمال البحوث والدراسات املتعلقة بصناعة القرار وأمهية املشاركة ليكون مُمثل جلميع املستوايت اإلدارية العليا 

ملية صناعة القرار تُعد الركن الرصيف واحلصن املنيع يف العمليات والوسطى والتنفيذية لعدة اعتبارات لعل من أمهها: أن ع

اإلدارية على اختالف أطرها ومستوايهتا، وأن العمل اجلماعي يعد األساس الذي جيب أن تقوم عليه املؤسسات أايً كان 

ة بدًءا من حتديد جماهلا، فصناعة القرار يف املؤسسات بشكل عام واملؤسسات الرتبوية بوجه خاص خيضع لعملية مركب

البدائل  ببدائله واالختيار األمثل من بني  اليت تشكل مدخالت للقرار ومروراً  للمتغريات  املشكلة وتشخيصها والتقومي 

وانتهاًء بتنفيذ القرار ومتابعته؛ لذلك فإن فهم وإدراك عملية صنع القرارات واختاذها من األمور األساسية والضرورية لنجاح 

(، لذا تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي: ما أتثري مشاركة اإلدارة الوسطى يف 2012جمليد،  أي منظمة )عبد ا

 صنع القرار على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟ 

 أسئلة الدراسة 

الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة  السؤال الرئيس: ما أتثري مشاركة االدارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا  
 ُعمان؟

 األسئلة الفرعية 

 ما درجة املشاركة يف صنع القرار لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان ؟

 ما درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان ؟ 
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 دارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ ما أتثري اشراك اال

 أهداف الدراسة  

 التعرف على درجة املشاركة يف صنع القرار لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان. 

 التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان. 

التعرف على أتثري مشاركة االدارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  
 عمان. 

 فروض الدراسة 

 إلدارة الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. يوجد أتثري إجيايب مباشر ملشاركة ا

املوضوعية: تسعى هذه الدراسة إىل توضيح أتثري املشاركة يف صنع القرار على الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطى بوزارة 
 الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان.

 مصطلحات الدراسة 

كلة ما عرب مراحل متعددة تبدأ مبرحلة حتديد وحتليل املشكلة وتنتهي ابختاذ القرار القرار: عملية البحث عن حل ملش
 (. 2003)امشريي وآخرون، 

املشاركة يف صنع القرار: توسيع األدوار الذي يقوم به املوظفني يف عملية اختاذ القرار ، إذ يتم األخذ مبقرتحاهتم وتوصيات 
 (. 2007نها، واليت تقود إىل قرارات أكثر فاعلية. )رحيي،  وآرائهم الفردية واجلماعية اليت يعربون ع

الرضا الوظيفي: قدرة املؤسسة على تلبية حاجات العاملني املادية واملعنوية اليت تقود إىل الرضا الوظيفي )الصحاف، 
2003 .) 

عليم ويقومون بتنفيذ التوجيهات جمموعة من يشغلون وظيفة إدارية يف وزارة الرتبية والت أبهنا  اإلدارة الوسطى: يعرفها الباحث
 والسياسات الصادرة من القيادات العليا. 
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 حدود الدراسة 

املوضوعية : تقتصر الدراسة على البحث يف أتثري اشراك االدارة الوسطى يف صناعة القرار على جودة األداء  -
 والرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان 

املكانية: اقتصرت هذه الدراسة على وزارة الرتبية والتعليم )ديوان عام الوزارة، واملديرايت التعليمية  -
فظات)مسقط، مشال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الربميي، مشال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، ابحملا

 الوسطى((.

 م 2019/2020الزمانية: مت تطبيق الدراسة ميدانياً خالل العام الدراسي   -

  .احلدود البشرية للدراسة :  موظفي ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم مبسقط -

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار  

تعترب عملية صنع القرار من املوضوعات ذات األمهية يف اجملاالت املختلفة , ان عملية صنع القرارات تعترب عملية     
مهمة للغاية فهي متس احلاضر وتغري الواقع ومتتد أباثرها اىل املستقبل لذلك جيب ان تستبق هذه العملية دراسة متأنية 

عدة كبرية من املعلومات املتخصصة والدقيقة فيما يتعلق مبوضوع القرار املزمع اصداره , ولذلك تعد عملية تستند اىل قا
صنع القرار هي قلب االدارة وجوهر العملية االدارية , وان مفاهيم نظرية االدارة جيب ان تكون مستمدة من منطق 

قرار حتقق االدارة او املؤسسة اهدافها املرغوبة حيث ان وسيكولوجيا االختيار االنساين , وذلك ألنه من خالل صنع ال
عملية اختاذ القرارات هي عملية مجاعية وان فعالية اجلماعة ضرورة حتمية يف جناح فعالية القرار وسهولة تطبيقه وان جودة 

اليت يقدمها لتحقيق   القرارات اليت مت اختاذها بواسطة املدير يف أي مؤسسة تعترب املؤشر احلقيقي ملدى قيمة املسامهة
(، ومن انحية اخرى جند ان عملية صنع القرار  تتأثر بناحيتني رئيسيتني  2012النجاح والفعالية للمنظومة ) عامر  

األول يتعلق ابملنظمة كنوع و اهداف وطبيعة وسياسة وظروف ونظام ومبادئ املنظمة وهي ما تسمى بعوامل املنظمة 
ة صنع القرارات كعملية ختضع لرؤية املدير الفرد وأتثري العوامل الشخصية واخلصائص اخلاصة , والثاين يركز على عملي

الفردية للمدير ,فشخصية وتوجهات وفلسفة ومواهب املدير وخربته وكفاءته الشخصية عوامل مهمة تؤثر على اسلوب 
رد املدير متخذ القرار من بعض املدير يف كيفية التعامل مع املشاكل اليت تواجهه لذلك ينادي البعض بضرورة ان يتج

 (. 2010، خصائصه الشخصية )شعري
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كما يعترب الرضا الوظيفي أحد مكوانت السعادة والرضا عن احلياة وله عالقة مباشرة ابألداء و يشكل عامال مهما       
جوانب العمل للموظف او للعامل إذ يشعر ابلسعادة والراحة النفسية وتتفق معظم الدراسات والبحوث اليت تناولت  

والعاملني على وجود عالقة إجيابية وثيقة بني الرضا عن العمل وبني األداء فرضا للموظف عن وظيفته يؤدي به إىل 
الكفاية اإلنتاجية العالية ، حيث أن املوظف الراضي عن وظيفته أو مهنته يقبل عليها يف مهة ونشاط ويكون سعيدا 

ج عن سوء تكيف لدى املعلم ويكون غري متوازن انفعاليا ويظهر الكثري من ومنتجا أما عدم الرضا عن الوظيفة فينت
الضجر وامللل واالستياء وجتعله يقول بصدق أان لست راضيا عن وظيفيت، وتعترب عملية صنع القرار من املوضوعات 

س احلاضر وتغري الواقع ذات األمهية يف اجملاالت املختلفة , ان عملية صنع القرارات تعترب عملية مهمة للغاية فهي مت
املعلومات  من  قاعدة كبرية  اىل  تستند  متأنية  دراسة  العملية  هذه  تستبق  ان  لذلك جيب  املستقبل  اىل  أباثرها  ومتتد 
املتخصصة والدقيقة فيما يتعلق مبوضوع القرار املزمع اصداره , ولذلك تعد عملية صنع القرار هي قلب االدارة وجوهر 

مفاهيم نظرية االدارة جيب ان تكون مستمدة من منطق وسيكولوجيا االختيار االنساين , وذلك  العملية االدارية , وان
ألنه من خالل صنع القرار حتقق االدارة او املؤسسة اهدافها املرغوبة حيث ان عملية اختاذ القرارات هي عملية مجاعية 

بيقه وان جودة القرارات اليت مت اختاذها بواسطة املدير وان فعالية اجلماعة ضرورة حتمية يف جناح فعالية القرار وسهولة تط
عامر   ( للمنظومة  والفعالية  النجاح  لتحقيق  يقدمها  اليت  املسامهة  قيمة  ملدى  احلقيقي  املؤشر  تعترب  مؤسسة  أي  يف 

2012) . 

اهداف وطبيعة   ومن انحية اخرى جند ان عملية صنع القرار  تتأثر بناحيتني رئيسيتني األول يتعلق ابملنظمة كنوع و 
وسياسة وظروف ونظام ومبادئ املنظمة وهي ما تسمى بعوامل املنظمة اخلاصة , والثاين يركز على عملية صنع القرارات 
للمدير ,فشخصية وتوجهات وفلسفة  الفردية  العوامل الشخصية واخلصائص  الفرد وأتثري  كعملية ختضع لرؤية املدير 

الشخصي املدير وخربته وكفاءته  اليت ومواهب  املشاكل  التعامل مع  املدير يف كيفية  اسلوب  تؤثر على  ة عوامل مهمة 
 (. 2010،  تواجهه لذلك ينادي البعض بضرورة ان يتجرد املدير متخذ القرار من بعض خصائصه الشخصية )شعري

لشخصية والتنظيمية دراسة تطبيقية للعوامل ا  - ( بعنوان: "مشاركة املوظفني يف اختاذ القرار  2009وتشري دراسة املعيوف ) 
يف بنك بوبيان ابلكويت" هدفت إىل دراسة العوامل الشخصية اليت تؤثر على عملية اختاذ القرارات لدى املوظفني ببنك  
بوبيان ابلكويت وقد استعان الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي وأداة الدراسة هي االستبيان على عينة عشوائية  
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ابلكويت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن العوامل الشخصية والتنظيمية  من املوظفني يف بنك بوبيان  
والبينية هلا أتثري على مشاركة املواطنني يف اختاذ القرار كما توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

فية، وأوصت الدراسة ابالهتمام إبزالة املعوقات اليت ميكن بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة ابلبنك وفقا ملتغرياهتم الدميوغرا 
 أن حتد من مشاركة موظفني من بنك بوبيان يف عملية اختاذ القرارات.

( بعنوان: "الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع الصناعي يف عمليات اخلفجي 2009كما دلت دراسة الشمري )
اىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفني العاملني يف القطاع  واثره على االداء الوظيفي" وهدفت الدراسة

الصناعي والتعرف على أسباب الفروقات يف األداء الوظيفي يف األداء الوظيفي وقياس ارتباط الرضا الوظيفي ابألداء 
( موظف 30ة وعددها ) الوظيفي  لدى العاملني وأتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي على عينة من جمتمع الدراس

%( من العاملني راضون بشكل جيد جداً 90واستخدم الباحث اداة االستبانة ومن أهم نتائج الدراسة : أن ما نسبته )
وممتاز عن أدائهم الوظيفي، ابلتايل ميكن أن نقول أن املوظفون يشعرون أبهنم يقدمون للعمل أفضل ما يقدرون عليه وإن 

( نسبته  أفراد  90ما  من  نسبته %(  ما  وإن  أعمال  من  يقدمونه  ما  مقابل  عليه  برضا عما حيصلون  يشعرون  العينة 
%( من أفراد العينة ال يقرون بوجود عدالة يف توزيع املهام على املوظفني، ابلتايل ميكن أن نستنتج أن الشركة 33.63)

 غري واضحة. ال تقوم بتوزيع املهام بشكل يرضي املوظفني، أو أن سياسة توزيع املهام لديها  

( بعنوان: "فاعلية مشاركة املوظف يف اختاذ القرارات" وهدفت 2008)   Rhokveun   روكهوفني   كما دلت دراسة
الدراسة اىل التعرف على مسات الوظيفة اليت تتصل بتبين خطط مشاركة املوظف، وما إذا كانت املشاركة الفورية أو 

يف املشاركة املباشرة على   املباشرة أكثر فعالية لسلوك واجتاهات املوظفني وكذلك هدفت الدراسة إىل بيان اآلليات املؤثرة
سلوكيات واجتاهات املوظفني وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي التجرييب، ومن أهم نتائج الدراسة ان تبني للباحث 
أن املشاركة املباشرة تنتج أثراً كبرياً على املواقف السلوكية وان املكافآت واحلوافز تؤثر كوسائط بني املشاركة املباشرة وبني 

 وك واجتاهات املوظفني. سل

 منهج الدراسة(  اإلطار اإلجرائي)

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتد على وصف الظاهرة مشكلة الدراسة مث القيام 
 بتحليلها من أجل الوصول إىل استنتاجات وتوصيات ترتبط ابلدراسة. 
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 جمتمع الدراسة 

( مدير/مديرة دائرة، ومساعديهم، ورؤساء األقسام سواء يف 819مديري الدوائر، وعددهم )يتكون جمتمع الدراسة من 
 (. 2019ديوان عام الوزارة أو ابملديرايت التعليمية ابحملافظات )وزارة الرتبية والتعليم،  

 عينة الدراسة 

اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة مت    (%39) مشلت عينة الدراسة على العاملني ابإلدارة الوسطى بلغت  
 ( مدير دائرة ومساعد مدير دائرة ورئيس قسم. 321طبقية بلغت )

 أدوات الدراسة

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة، واملتمثلة يف استبانة أتلفت من 
 قسمني مها. 

 القرار الرتبوي.القسم األول: املشاركة يف صناعة  

 القسم الثاين: الرضا الوظيفي. 

 يوضح توزيع االستبانة على حماورها:   :1واجلدول ) 

 توزيع االستبانة على حماورها:  1اجلدول )

 الفقرات  األبعاد  احملور 

 31 5 املشاركة يف صناعة القرار الرتبوي 

 75 15 الرضا الوظيفي 
 

 صدق األداة

الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه، قام الباحث بعرض األداة على عدد من احملكمني للتعرف على مدى صدق أداة 
من ذوي االختصاص، ومن أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية العاملية ومن أعضاء هيئة التدريس بكل من جامعة 
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م، وبلغ عدد احملكمني الذين مت التنسيق السلطان قابوس، وجامعة نزوى، واجلامعة العربية املفتوحة، ووزارة الرتبية والتعلي
(؛ حيث سيتم الطلب من 1( إضافة إىل حتكيم املشرفني من اجلامعة اإلسالمية العاملية )ملحق رقم  20املسبق معهم )

احملكمني التحقق من صالحيات تعليمات اإلجابة وفقرات االستبانة وبدائلها من حيث الوضوح والدقة وحسن الصياغة 
 حملور الذي تندرج منه، وقد مت استخالص نسبة اتفاق احملكمني من خالل املعادلة التايل: وارتباطه اب

 %   95 =  100عدد املنتفقني/عدد احملكمني الكلي * 

 ثبات األداة

( وسيتم استبعادهم عند التطبيق 75الستخراج معامل الثبات قام الباحث ابلتطبيق على عينة من جمتمع الدراسة بلغت ) 
(، 0.9النهائي، وقد مت قياس الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ حلساب االتساق الداخلي، وقد بلغت قيمة الثبات )

  الستبانة(. وهذا الثبات يشري إىل قابلية التطبيق لألداة )ا

 اإلطار امليداين

 السؤال األول: ما درجة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف عملية صنع القرار؟ 

( املشاركة يف صنع واختاذ القرار أبهنا: مقدار ما تسمح به القيادات العليا للقيادات الوسطى 2012يعرف السفياين )    

للمشاركة يف صنع واختاذ القرارات اليت يتم اختاذها أو السياسات املرتبطة ابملؤسسة، وحتديداً تلك املرتبطة مبهام عملهم، 

سطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة يف علمية صنع القرار، فقد قام الباحث ابستخدام وملعرفة درجة مشاركة اإلدارة الو 

التحليل الوصفي )املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري( ملعرفة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة 

ت ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف مخس جزئيات، ُعمان يف عملية املشاركة يف صنع القرار، إذ مت قياس كل الفقرا

 والتوزيع التايل يوضح ذلك. 
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1 2 3 4 5 

 موافق بشدة  موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة 

 

( احلسايب  املتوسط  ملستوى  وفقاً  الوسطى  اإلدارة  مشاركة  حتديد  مت  )2.33-1كما  منخفض،   )2.34-3.67 )

، (2)(، واجلدول رقم  Pihie et al  ,.2011) ؛Bagheri & Pihie, 2014( مرتفع )5-3.68معتدل، و) 

 ( يوضحان املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع القرار. 1والشكل رقم )

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع واختاذ القرار   :2جدول رقم )

 األبعاد 
املتوسط   الرمز 

 احلسايب
االحنراف  
 املستوى  الرتتيب  املعياري 

 األمناط القيادية يف صنع واختاذ القرار الرتبوي 
 PD. A 3.15 0.725 4  متوسط 

 
 متوسط  PD. B 3.48 .9070 1 جماالت املشاركة يف صنع القرار 

 متوسط  PD.C 3.37 .8670 2 الكفاءة اإلدارية 

 متوسط  PD. E 3.26 .8690 3 نوع القرار 

 متوسط  PD. F 3.08 1.030 5 املناخ التنظيمي 

 
 املتوسط العام ملتغري املشاركة يف صنع القرار 

 
 متوسط  733. 3.27
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 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع واختاذ القرار   :1الشكل رقم )

( تقييم عينة الدراسة املشاركني من مجلة جمتمع الدراسة يف حمور 8- 4(، والشكل )12-4إذ يوضـح اجلـدول رقـم )    

النتائج لكل بعد من أبعاد مشاركة اإلدارة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت عرض  

الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف عملية صنع القرار، وهـذه اإلجابـات مرتبـة حسـب ترتيبهـا يف االسـتبانة 

بناًء على قيمة املتوسط احلسايب هلا فالرتتيب ( هـو الـذي 1رقم )  املعـدة هلـذا الغـرض، إذ مت ترقيم تلك األبعاد تنازلياً 

( للذي ميلك أقل قيمة للمتوسط احلسايب، والباقي يقع يف الوسط، حبيـث 5ميلـك أعلـى قيمـة للمتوسط احلسـايب، ورقم )

أنـه كلمـا زادت قيمـة املتوسط احلسـايب؛ كلما زادت موافقة عينة الدراسة على هذا البعد، وابلرغم من أن مجيع األبعاد 

ملشاركة يف صنع واختاذ القرار لديها متوسط حسايب متقارب مع بعضها البعض، إذ تقع مجيع األبعاد يف املرتبطة مبحور ا

املستوى املتوسط وفقاً ملستوى املتوسط احلسايب، إال أنه ما يزال هناك بعض التفاوت يف قيمة املتوسط احلسايب واالحنراف 

(، 3.48 صنع القرار( حصل على أعلى قيمة للمتوسط احلسايب )املعياري يف بعضها اآلخر، إذ جند أن بعد )املشاركة يف 

(، أما يف املرتبة الثالث فقد جاء بعد )نوع القرار( حيث حصل 3.37يليه بعد )الكفاءة اإلدارية( مبتوسط حسايب )

األنماط القيادية
في صنع القرار 

التربوي

مجاالت 
المشاركة في 
صنع القرار

المناخ التنظيمينوع القرارالكفاءة اإلدارية

المتوسط العام 
لمتغير 

المشاركة في 
صنع القرار

Series1 3.153.483.373.263.083.27

3.15

3.48

3.37

3.26

3.08

3.27

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

المشاركة في صنع القرار
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رتبوي(، وحصلت (، وتليها يف املرتبة الرابعة )األمناط القيادية يف صنع واختاذ القرار ال3.26على متوسط حسايب قدره ) 

(، ويف املرتبة اخلامسة واألخرية جاء )املناخ التنظيمي( مبتوسط حسايب قدرة 3.15على معدل متوسط حسايب قدرة )

(3.08 .) 

وبشكل عام جند أن متوسط جمموع املتوسطات احلسابية ألبعاد مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف      

(، 3.27شاركة يف صنع واختاذ القرار كان يف املتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمحور ككل )سلطنة ُعمان يف عملية امل

(؛ مما يعكس ذلك أن مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف 1.030وابحنراف معياري )

إلدارية اليت تتبع يف صنع واختاذ القرار اإلداري علمية صنع واختاذ القرار ليست مرتفعة وهذا يعزى جلملة من املمارسات ا

،كما يعزى أيضاً إىل عدم وجود خربة كافية لدى بعض القيادات الوسطى مما يلزم تدريبهم على ذلك من أجل استثمار 

 (. 2008قدراهتم وإمكاانهتم ومهاراهتم لتفعيل املشاركة يف صنع واختاذ القرار)الدعيلج،  

 الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟ السؤال الثاين: ما درجة  

( الرضا الوظيفي أبنه حالة الطمأنينة والراحة النفسية اليت حيسها الفرد نتيجة الطمئنانه على 2006يُعرف أبو اخلري )     

وتفاعالت مع الزمالء والرؤساء يف وظيفته وسعادته مبا حيصل عليه من دخل، وما يعيشه من ظروف وظيفية وعالقات 

املؤسسة، وملعرفة درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، فقد قام الباحث 

ابستخدام التحليل الوصفي )املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري( ملعرفة درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى 

الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت قياس كل الفقرات ابستخدام مقياس ليكرت من مخس جزئيات، والتوزيع بوزارة  

 التايل يوضح ذلك. 
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1 2 3 4 5 

 موافق بشدة  موافق حمايد غري موافق غري موافق بشدة 

فقد مت حتديد درجة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان وفقاً        

 ( مرتفع 5-3.68( معتدل أو متوسط، و)3.67- 2.34( منخفض، و) 2.33- 1ملستوى املتوسط احلسايب للقيم )

(Pihie et al, 2014  ؛Bagheri & Pihie, 2011)  ( يوضحان 2، والشكل رقم )(3رقم )، واجلدول

 . املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري ألبعاد درجة الرضا الوظيفي

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد الرضا الوظيفي :  3جدول رقم )
 

 املستوى  الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  الرمز األبعاد 

 مرتفع JS. A 3.76 1.000 2 اإلجناز 

 متوسط  JS. B 2.74 .7690 14 التقدم والرتقي يف العمل 

 متوسط  JS.C 2.97 .9600 13 امكانية النمو والتطور الذات 

 متوسط  JS. D 3.30 .9400 8 االعرتاف ابالستقاللية 

 متوسط  JS. E 3.80 1.065 1 املسؤولية 

 متوسط  JS. F 3.36 1.057 6 سياسة املؤسسة 

 متوسط  JS. G 3.33 .9890 7 العالقة مع اإلدارة 

 متوسط  JS.H 3.72 1.042 3 العالقة مع زمالء العمل 

 متوسط  JS. I 3.15 1.021 10 منط اإلشراف 

 متوسط  JS. J 3.28 .9190 9 ظروف العمل 

 متوسط  JS. K 3.65 .6520 4 طبيعة العمل 

 متوسط  JS. L 3.38 1.146 5 احلياة الشخصية 

 متوسط  JS.M 3.10 .9970 12 االستقرار واألمن الوظيفي
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 متوسط  JS. N 2.51 .9130 15 الراتب 

 متوسط  JS. O 3.14 .9900 11 التقدير 

 متوسط  0.771 3.28 املتوسط العام ملتغري الرضا الوظيفي 

 

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد الرضا الوظيفي   :2الشكل رقم )

( تقييم عينة الدراسة املشاركني من مجلة جمتمع الدراسة يف 9- 4(، والشكل رقم ) 13-4إذ يوضـح اجلـدول رقـم )    

النتائج لكل بعد درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت عرض   حمور 

من أبعاد درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، كما مت ترقيم تلك األبعاد 

( 5( هـو الـذي ميلـك أعلـى قيمـة للمتوسط احلسـايب، ورقم )1تنازلياً بناًء على قيمة املتوسط احلسايب هلا، فالرتتيب رقم )

قل قيمة للمتوسط احلسايب والباقي يقع يف الوسط، حبيـث أنـه كلمـا زادت قيمـة املتوسط احلسـايب، كلما للذي ميلك أ

زادت موافقة عينة الدراسة على هذه الفقرة، وفيما يلي املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية حملور درجة الرضا 

 م يف سلطنة ُعمان. الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعلي

اإلنجاز
التقدم 
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وابلرغم من أن مجيع األبعاد لديها متوسط حسايب متقارب حيث تقع أغلبها يف املستوى املتوسط وفقاً ملستوى     

املتوسط احلسايب، إال أنه ما يزال هناك بعض التفاوت يف قيمة املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، حيث جند أن 

(، 3.76(، يليه بعد اإلجناز مبتوسط حسايب قدرة )3.80ة للمتوسط احلسايب ) بعد املسؤولية حصل على أعلى قيم

(، مث جاء يف املرتبة 3.26ومث جاء يف الرتتيب الثالث بعد العالقة مع زمالء العمل، حيث حصل على متوسط حسايب )

ياة الشخصية مبتوسط (، مث يف املرتبة اخلامسة جاء احل3.65الرابعة طبيعة العمل، وحصل على معدل متوسط حسايب ) 

(، مث جاء بعد العالقة مع 3.36(، مث يف املرتبة السادسة جاء بُعد سياسة املؤسسة مبتوسط حسايب )3.38حسايب ) 

(، مث جاء بُعد االعرتاف ابملسؤولية ابملرتبة الثامنة، ومبتوسط حسايب 3.33اإلدارة يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب ) 

(، مث جاء بعده كثاين 2.51ة كان بُعد الرضا الوظيفي عن الراتب كأقل متوسط حسايب ) (، ومن انحية اثني3.30)

أقل بُعد من حيث رضا املوظفني كاًل من التقدم والرتقي يف العمل، وكذلك امكانية النمو والتطوير الذات مبتوسط حسايب 

األمن الوظيفي، وكذلك التقدير يف املرتبة ( على التوايل. ابإلضافة لذلك جاء كالً من االستقرار و 2.97(، و ) 2.74)

الرابعة واخلامس كأدىن أبعاد الرضا الوظيفي لدى القيادات الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، ومبتوسط 

( على التوايل، مث منط اإلشراف جاء يف املرتبة السادسة كأقل بعد من حيث رضا املوظفني، 3.10(، و )3.14حسايب )

شكل عام جند أن متوسط جمموع املتوسطات احلسابية ألبعاد الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم  وب

(، مما يعكس كذلك أن الرضا الوظيفي 3.28يف سلطنة ُعمان كان يف املتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمحور ) 

سلطنة ُعمان قد تكون دون املستوى املطلوب، مما قد يؤثر على أداء لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف  

العاملني ابإلدارة الوسطى لوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان، وهذا يعزى للفروقات يف الرواتب، وعدم وجود عالوات 

واالهتمام به، كما أن الفرص   إدارية لدى هذه الفئات الوظيفية، كما أن الرتقيات وتوقفها عامل مهم جيب أن يتم مراعاته 

التأهيلية والتدريبية جيب أن تتصف ابلشفافية، وأن تبذل املؤسسة يف سبيل ذلك العديد من اجلهود للوصول إىل حتقيق 
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الرضا الوظيفي الذي تسعى له كل املؤسسات احلكومية واخلاصة ملا له من دور يف جودة األداء للعاملني، وابلتايل جودة 

 نتج الذي يقدم من خالهلا. اخلدمة أو امل

السؤال اخلامس والفرضية الثانية: يوجد أتثري إجيايب مباشر ذات داللة إحصائية ملشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع 

 واختاذ القرار على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. 

-Tذو دالله معنوية احصائية إذ أن قيمة ت االحصائية )  ( فإن هذه الفرضية كانت 4بناًء على نتائج اجلدول رقم )    

Statistics بني مشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار والرضا الوظيفي لدى اإلدارات الوسطى بوزارة الرتبية )

قيمة (، كما أن  1.964(، وأن ذلك أعلى من املعيار املعتمد للداللة )62.345والتعليم يف سلطنة ُعمان بلغت )

(، وهذا يربهن قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد عالقة مباشرة بني ,05الداللة االحصائية كانت أقل من )

مشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار والرضا الوظيفي لدى العاملني بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، وقد 

 (، وهذا الرقم دال إحصائياً على وجود األثر. 877,ملسار يساوي )كانت قيمة العالقة أو معامل ا

ملخص نتائج التأثريات املباشرة يف منوذج الدراسة   :4)رقم  جدول    

الحكم على 

 الفرضية 
 اتجاه العالقة 

الداللة  

 اإلحصائية 

تي 

 اإلحصائية 

معامل 

 المسار
 م الفرضيات 

 (0.877) (62.345) 0.000 عالقة اجيابية  قبول الفرضية 
يوجد أتثري إجيايب مباشر ذات داللة إحصائية ملشاركة  
اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار على الرضا الوظيفي  
 بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. 

1 

 
 اخلامتة

تعد عملية صنع واختاذ القرار أحد أهم العوامل املؤثرة يف املؤسسات اليت تساهم يف توجيه سلوك األفراد واملؤسسات 
للوصول إىل األهداف اليت تنشدها، لذا عد العنصر البشري أحد أهم أركانه، فالقرار ليس جمرد نزهة عابرة خالل فرتة 

ية مدروسة تبدأ بتحليل وحتديد املشكلة، ومروراً بتحليل البدائل الختيار زمنية معينة، وإمنا جيب أن يسري وفق أسس علم
األفضل من بينها مث اختاذه ومتابعته وتقدمي التغذية الراجعة حنوه، لذا تتعدد أساليب صنع واختاذ القرار، ولعل أمهها 
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تساهم املشاركة يف تعزيز االنتماء   مشاركة العاملني لزايدة دافعيتهم حنو العمل وتزيد من مستوايت األداء لديهم، كما 
للمؤسسة، وحتقيق الرضا الوظيفي العام جلميع العاملني لذا جـاءت هـذه الدارسـة لإلجابـة عن التساؤل القـائم: هـل يوجد 

الدارسـة أتثري ملشاركة اإلدارات الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ أهنـت نتـائج هـذه  
أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات تزيد من وعي املوظف وإدراكه ألمهية هذه القرارات وجتعله مدافعا عنها متسلحا -

بكافة األدوات املعرفية والتكنولوجية للوصول إىل أفضل النتائج ألن هذه القرارات قد نبعت من وجدانه وابلتايل فإن 
 .ا مستوايت أدائه الوظيفيرضاه عن ذاته ووظيفته ترتفع وكذ 

كما أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات يصاحبه أتثري إجيايب للرضا الوظيفي بشكل مباشر لدى قيادات اإلدارة -
 الوسطى حيث أنه يشعر ابملتعة يف أداء العمل وأن له قيمة وكيان داخل وزارة الرتبية والتعليم.

 التوصيات 

القيادات العليا والقيادات الوسطى فـي املؤسسـة حتـى يـتم حتقيـق املشـاركة يف صنع واختاذ . ضرورة تقوية العالقـات بني  1
 القرارات، وابلتايل يزداد مستوى الرضا عن العمل، وترتفع اإلنتاجية والروح املعنوية عندهم . 

 حـــاهتم ومراعـــاة متطلبـــاهتم. توفري املنـــاخ املالئـــم ومشاركتهم فـــي حـــل مشـــكالت واالهتمـــام القرتا2

 والحتياجاهتم مما تزيد من مستوى الرضا الوظيفي وحتقق أهداف املؤسسة . 

 . وضع برامج تدريبية للعاملني يف املؤسسة من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي. 3
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