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Abstract: 

 his study aims to provide a scenario of waste mitigation in light of the 
Kaizen approach for Human Resources Development and Management 

Departments in the Ministry of Education (MOE)- Oman. It is also set to 

identify the manifestations and level of waste, from the point of view of 

the study sample, in these departments. In addition, it focuses on 

pointing out the differences in the level of waste in those relevant 

departments in accordance with gender, job level, academic 
qualification, years of experience, and department. This study 

proceeded, with the descriptive approach, to determine the 

manifestations and level of waste and used the scenario method to build 

the proposed scenario to reduce waste in light of the Kaizen approach to 

improve the organizational situation in these departments at MOE. The 
researcher has built an interview tool to form the proposed scenario and 

developed a questionnaire consisting of 30 items in three areas of waste, 

namely: Muda Mura and Muri. The questionnaire was utilized to spot 

the manifestations and level of waste, as well as the point of view of all 

directors and departments heads of the relevant departments regarding 

the impact of reducing waste in improving the organizational position of 
these departments. Moreover, 123 individuals were selected for the 

sample study. The study concluded that waste in Human Resources 

Development and Management Departments in the Ministry of 

Education was of a moderate degree. The results also revealed that 

there are no statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) 
in the waste level of these departments due to the social variable in the 

study topics as a whole. The results showed that there are statistically 

significant differences between job titles levels in all topics of the study. 

The study concluded that a proposed scenario was developed to reduce 

waste in light of the Kaizen approach, including a number of 
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requirements and components, for Human Resources Development and 

Management Departments in the Ministry of Education. 
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 بناء تصور لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب كايزن
 لتنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العمانية

 
 4 إسماعيل بن علي بن محمد الرئيسي

 5روسني بن سامه
 6أزالن بن سيف بحاروم

 
 الملخص

الدراسة إلى بناء تصور لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة هدفت هذه 
الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم العمانية. وإلى التعرف على مظاهر ومستوى الهدر 
في قطاع التعليم بدوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان 

ة الدراسة. والتعرف على الفروق في مستوى الهدر في قطاع التعليم من وجهة نظر عين
بهذه الدوائر بناء على )النوع، والمستوى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، 
والدائرة(. ولقد سارت هذه الدراسة وفقا للمنهج الوصفي للوقوف على مظاهر ومستوى 

صور المقترح لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب الهدر واستخدمت أسلوب السيناريو لبناء الت
كايزن لتحسين الوضع التنظيمي في تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة 
التربية والتعليم بسلطنة عمان. ولقد قام الباحث ببناء أداة مقابلة لبناء التصور المقترح 

المورا. -الموري-هدر وهي: المودافقرة في ثالث مجاالت لل 30وبتطوير استبانه مكونة من 
للتعرف على مظاهر ومستوى الهدر من وجهة نظر عينة الدراسة في أثر تقليل الهدر في 
تحسين الوضع التنظيمي بالدوائر التابعة لها في وزارة التربية بسلطنة عمان. وتم اختيار 

النتائج أهمها:  ( فرداً من مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى عدد من123عينة عددها )
أن واقع الهدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان 
جاء بدرجة متوسطة؛ إضافة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(α ≤ 0.05 .في مستوى الهدر تعزى لمتغير النوع االجتماعي في محاور الدراسة ككل )
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات مستويات المسمى 
الوظيفي في جميع مجاالت الدراسة. وخلصت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتخفيف 
الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم 

 .ناتمتضمنا عدداً من المتطلبات والمكو

 .أسلوب كايزن، الموارد البشرية، الهدر: : الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

تسعى كل منظمة لتحقيق أهدافها من خالل إدارة مواردها بما يتوائم مع المستجدات المعاصرة، وبأحدث األساليب المتبعة 
في اإلدارة حتى تكون ضمن سباق التطوير المتسارع، وتضمن لنفسها البقاء في مضمار المنافسة، لذلك كان لزاماً عليها 

 (.    2013تها واتباع نظام إدارة حديث. )ارحيم، تجويد مخرجاتها، من خالل االهتمام بمدخال
ويشهد العالم المعاصر تطورات علمية وتقنية انعكست آثارها على شتى مناحي الحياة البشرية، وأصبح لزاما على جميع 

ها المؤسسات السيما التعليمية االستجابة السريعة والواعية لمتطلبات العصر والتفاعل معها. االمر الذي يستدعى من
مراجعة أدواتها وآليات عملها إلثبات نجاحها في مواكبة التطورات والمستجدات الحديثة، وذلك عن طريق إعادة النظر في 
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أسلوب إدارتها للموارد، وأن تأخذ بعين االعتبار التغيرات والتطورات الحديثة الستنباط أفضل الطرق واألساليب والعمل 
 علية وكفاءة.على استثمارها بما يحقق أهدافها بفا

وتعتبر منهجية كايزن التي أفرزتها الحركة التقدمية الهائلة في اليابان في مجال اإلدارة من بين أفضل المنهجيات والطرق  
واألساليب في التطوير اإلداري والمؤسسي، وهي تركز على تحسن أداء المؤسسة اعتمادا على مبدأ التحسين المستمر 

أجل زيادة قدرتها على مواجهة تحدياتها وتحقيق أهدافها من خالل التطوير والتحسين المستمر وغير المنتهي لألداء، من 
 (3، ص2016وفقا للنموذج الياباني. )السليمي،

وذلك من خالل إدخال تحسينات مستمرة تدريجية بسيطة تساهم في تقليل التكاليف والقضاء على الهدر وزيادة اإلنتاجية. 
 (4، ص 2012)القحطاني،

 
 مشكلة الدراسة

جاء اهتمام الباحث بمشكلة الدراسة كونه أحد العاملين بالمجال التربوي في وزارة التربية والتعليم وعلى دراية خاصة 
بقضايا التنمية البشرية، والمستجدات منها في المجال التربوي من خالل طبيعة عملة وما تم الوقوف عليه من إجراءات 

 عمليات المرتبطة بإدارة هذا المجال.تنظيمية وهدر في عدد من ال
إضافة إلى تقارير الزيارات الميدانية التي ينفذها المختصون في قطاع التعليم بتنمية الموارد البشرية ومركز التدريب 
الرئيسي ونتائج تحليل التقارير الختامية لسير العمل وتنفيذ خط االنماء المهني وما تم رصده في هذه التقارير من هدر 

عدم االلتزام في تحقيق االهداف المرسومة وإلى وجود تحديات في دوائر تنمية الموارد البشرية بالمحافظات التعليمة و
 والحاجة إلى تطوير الوضع التنظيمي بها.

( بعنوان دور اإلدارة المدرسية في الحد من الهدر التربوي بمدارس التعليم ما بعد 2009كما أوصت دراسة العريبي )
 ي في سلطنة عمان، بإجراء المزيد من الدراسات حول الهدر التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. األساس

( التي أجريت حول الوضع التنظيمي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، على 2009وأوصت نتائج دراسة الفزاري )
اجعة التنظيم الحالي ومراجعة األهداف المطلوبة من إدارة ضرورة تطوير الوضع التنظيمي إلدارة الموارد البشرية ومر

 الموارد البشرية.
وشعر الباحث بأن بناء تصور لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية 

ل تمكنها من تحقيق أهداف والتعليم بسلطنة عمان، أمر هام لتحسين الوضع التنظيمي بها وربما يساعد على اقتراح حلو
 م. 2040الخطة الخمسية ورؤية سلطنة عمان 

 
 :أهداف الدراسة

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 
  التعرف على مظاهر ومستوى الهدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم

 بسلطنة عمان.
 روق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الهدر في دوائر الكشف عن الف

تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بناء على )النوع، والمستوى 
 الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والدائرة(. 

 ر مقترح لتخفيف الهدر وتحسين الوضع التنظيمي لتنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التربية بسلطنة بناء تصو
 عمان في ضوء أسلوب كايزن.

 
 :أسئلة الدراسة

  ما مظاهر ومستوى الهدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بسلطنة
 عمان؟

  توجد فروق في استجابات عينة الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يساوي أو أقل من )هلα ≤ 
( في مستوى الهدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بسلطنة 0.05

 نوات الخبرة؟عمان تعزى لمتغير الجنس، المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وس
  ما التصور المقترح لتخفيف الهدر وتحسين الوضع التنظيمي لتنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة

 التربية والتعليم بسلطنة عمان في ضوء أسلوب كايزن؟
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 حدود الدراسة
 فيف الهدر في ضوء أسلوب الحدود الموضوعية والمجالية: تتناول هذه الدراسة حول بناء التصور المقترح لتخ

كايزن لتحسين الوضع التنظيمي في تنمية وإدارة الموارد البشرية: وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان أنموذجا 
 المورا.-الموري-وذلك خالل دراسة مجاالت الهدر الثالثة وهي: المودا

 ام دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية الحدود المكانية: سوف يتم تطبيق الدراسة على مديري ونواب ورؤساء أقس
بجميع المحافظات التعليمية )مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية، وجنوب الشرقية، وشمال الشرقية، 

 والبريمي، والظاهرة، وظفار، ومسندم(، وديوان عام الوزارة التابعين لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.
  (2020/ 2019الزمنية: جري تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي )الحدود. 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
يضم الفصل هذا اإلطار النظري والدراسات السابقة حيث يناقش مبحثين، المبحث األول يتمثل في اإلطار النظري 

 الدراسات السابقة التي تنوعت بين الدراسات العربية والدراسات األجنبية.للدراسة، فيما يتمثل المبحث الثاني في 
 المبحث األول: اإلطار النظري للدراسة. 

تناول عرض اإلطار النظري أربعة محاور رئيسية وهي: الوضع التنظيمي إلدارة وتنمية الموارد البشرية، التطوير 
 إدارة المنظمة، الهدر وتقليل الفاقد، التعليم في سلطنة عمان.والتحسين وفق أسلوب كايزن والتجربة اليابانية في 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 
أكدت معظم الدراسات المذكورة على أهمية التحسين المستمر وتبني منهجية كايزن في التحسين المستمر والتدريجي الذي 

في المؤسسة، ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسات النقاط يعمل على رفع مستوى األداء وزيادة الفاعلية، وتقليل الهدر 
 التالية:

هناك توجه حديث واهتمام متزايد من قِبَل الباحثين بدراسة التحسين المستمر واعتماد أسلوب كايزن في تحقيق ذلك، من 
؛ 2015ي، ؛ عل2017؛ السلمي، 2017خالل دراسة متطلبات وإمكانيات تطبيق أسلوب كايزن وهي دراسة )الحربي، 

(، 2017؛ السلمي، 2016(، ودراسات بحثت معوقات التطبيق وهي )جمعة وصالح الدين ومحمد، 2018الكسر، 
( لبحث أدوار عينة الدراسة في ضوء أسلوب كايزن، والتعرف 2015؛ علي، 2017وجاءت دراسة )بوسالم وشهيد، 

 (.2004ة الكسب )على المعلومات المحاسبية الالزمة العتماد أسلوب كايزن في دراس
( المنهج 2016واتبعت جميع الدراسات السابقة المنهج الوصفي، وإضافة إليه دراسة جمعة وصالح الدين ومحمد )

(، بالمنهج التطبيقي فقط، وألغراض هذه الدراسة ستعتمد المنهج 204التطبيقي، بينما استقلت دراسة الشريف والسحت )
ف الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتحسين الوضع التنظيمي في تنمية وإدارة الوصفي في بناء التصور المقترح لتخفي

 الموارد البشرية: وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان أنموذجا
 

 منهج الدراسة
سارت هذه الدراسة وفقا للمنهج الوصفي القائم على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال دقيقا 

ص دالالتها والوصول الى نتائج وتعميمات عن الظاهرة محل الدراسة، وذلك لمالءمته لطبيعة البحث الحالي الستخال
وأهدافه وللوقوف على مظاهر ومستوى الهدر في قطاع التعليم بدوائر تنمية وادارة الموارد البشرية وبناء تصور لتخفيف 

 رية بوزارة التربية بسلطنة عمان.الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة الموارد البش
(، حيث وظفت الدراسة الحالية المنحنيين Mixed Methodإن أسلوب الدراسة الحالية يتبع منحى الدراسات المختلطة )

الكمي والكيفي معنا، وذلك باستخدام أداتين: االستبانة لجمع البيانات حول مظاهر ومستوى الهدر في دوائر تنمية وادارة 
لبشرية بوزارة التربية بسلطنة عمان، والمقابلة لجمع البيانات الكيفية آلراء ومقترحات عينة الدراسة لبناء تصور الموارد ا

 باستخدام لتخفيف الهدر في ضوء اسلوب كايزن لتنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية بسلطنة عمان.
 

 مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ونواب ورؤساء أقسام دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم 

 ( في جميع المحافظات التعليمية بسلطنة عمان. 180بسلطنة عمان، والبالغ عددهم )
 

 عينة الدراسة 
ديري ونواب ورؤساء أقسام دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية تكونت عينة الدراسة التي طبقت عليها أداة االستبانة من م

( فراًد بنسبة 123بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان في جميع المحافظات التعليمة، وقد تم اختيار العينة لتكون )
ي ومروغان %( من حجم المجتمع، وتم تحديدها بحسب المعايير اإلحصائية التي تم تحديدها من قبل كرجس68.34)
 (، لهذا النوع من الدراسات ومجتمعها من األفراد.1970)



 PROVIDING A SCENARIO OF WASTAGE MITIGATION IN THE HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON KAIZEN THEORY IN THE 

MINISTRY OF EDUCATION OMAN 

 

 

 22   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 أداة الدراسة 
مظاهر ومستوى الهدر في دوائرة إدارة وتنمية الموارد  لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداتين، األولى استبانة لقياس

والثانية أداة المقابلة لجمع آراء ومقترحات عينة الدراسة لبناء تصور الشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، 
 لتخفيف الهدر دوائرة إدارة وتنمية الموارد الشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. وفيما يلي وصفا لهما:

 أوال: االستبانة  
من خالل االستعانة باألدب النظري، وبالرجوع إلى اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تم بنائها 

( فقرة، وقد طلب 30(، وذلك من أجل قياس مستوى الهدر، وتكونت في صورتها النهائية من )2009دراسة )العريبي، 
(، كبيرة جداً -كبيرة-متوسطة-قليلة-من المستجيب تحديد مستوى الهدر باستخدام مقياس ليكرت بالتدرج الخماسي )قليلة جداً 

( موظفاً 44( على التوالي، وقد تم تطبيقه على عينة استطالعية حجمها )5 –4-3 –2-1بحيث تأخذ الدرجات اآلتية )
 مشابهة في خصائصها للعينة الحالية، وأشارت نتائج الدراسة االستطالعية إلى اتصاف المقياس بمؤشرات صدق جيدة.

البيانات العامة عن عينة الدراسة، والجزء الثاني يشمل مجاالت وتكونت األداة من ثالثة أجزاء، الجزء األول تضمن 
وعبارات األداة المتعلقة بمظاهر ومستوى الهدر الثالثة، من وجهة نظر كل من مديري ونواب ورؤساء أقسام دوائر تنمية 

لهدر وتحسين الوضع وإدارة الموارد البشرية، أما الجزء الثالث فيشمل المقترحات التي يطرحها المستجيب حول تقليل ا
 التنظيمي.

 ثانيا: المقابلة  
وتمثلت أداة الدارسة الثانية في بطاقة المقابلة، مع نفس عينة رؤساء ومدراء ونواب دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية 

ة وتنمية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، بهدف جمع معلومات كيفية عن بناء تصور لتخفيف الهدر بدوائر إدار
 الموارد الشرية بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. 

 
 متغيرات الدراسة

 تكونت الدراسة من المتغيرات االتية:
 المتغيرات المستقلة تشمل:

 إناث( –النوع )ذكور -1
 رئيس قسم( –نائب مدير -المستوى الوظيفي )مدير-2
 دكتوراة(-ماجستير –المؤهل العلمي )بكالوريوس -3
 سنة(  20سنة، وأكثر من 20-11سنوات، و 10إلى  1سنوات الخبرة )-4

 الموري(.-المورا-المتغير التابع: ويتمثل قياس مستوى الهدر بأنواعه )المودا
 

 المعالجة االحصائية
هذه  من أجل الضبط اإلحصائي ألداة الدراسة، وتحليل النتائج سيقوم الباحث بإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات في

، وسوف يستخدم الباحث األساليب اإلحصائية SPSSالدراسة باستخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
 التالية:

  التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لقياس السؤوال الثاني من أسئلة
 الدراسة للوقوف على مستوى الهدر. 

  اختبار "ت" لعينة واحدة لحساب داللة الفروق بين متغيرات الدراسة المتمثلة في )النوع( وتحليل التباين األحادي
One-Way ANOVA) ،( لحساب داللة الفروق بين متغيرات الدراسة الخاصة بكل من )الوظيفة، المؤهل العلمي

 الخبرة(
  ولتحديد الصدق الداخلي لألداة.معامل ألفا كرونباخ، لحساب ثبات أدوات الدراسة 
 

 نتائج الدراسة
 وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

  وجود هدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، حيث
 حصلت جميع مجاالت الدراسة على درجة التقدير المتوسط.

 عدم وجود فروق ذا( ت داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05)  في مستوى الهدر تعزى لمتغير النوع
 االجتماعي في محاور الدراسة ككل. 



VOLUME 3, ISSUE 2 April 2021 

 

  23IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 ( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللةα ≤ 0.05) بين مجموعات مستويات المسمى الوظيفي في مجاالت
وارد البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الدراسة ككل في مستوى الهدر في دوائر تنمية وإدارة الم

 بسلطنة عمان.
 ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللةα ≤ 0.05)  في مستوى الهدر في دوائر تنمية وإدارة الموارد

 البشرية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان تعزى لمتغير النوع االجتماعي
 ود تداخل في الصالحيات والمهام بين الدوائر واالقسام بالوزارة، وأن مستوى الهدر في هذا المجال يؤثر في وج

نجاح الوحدات في القيام بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويعيق التطوير والتحسين وأن على الوزارة اتخاذ 
 اإلجراءات المناسبة للحد من هذا التضارب في الصالحيات.

 الوزارة ال تستفيد من إمكانيات وقدرات وخبرات ومهارات المبدعين لديها والذين قد أنفقت الوزارة على إعدادهم  أن
 وتدريبهم.

  وضع تصور مقترح لتخفيف الهدر في ضوء أسلوب كايزن لتنمية وإدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم
 متضمنا عدداً من المتطلبات والمكونات.

 
 التوصيات:

 في الختام يوصي الباحث بما يلي:
  تبنى وزارة التربية والتعليم التصور المقترح التي توصلت إليه هذه الدراسة لتطوير الوضع التنظيمي وتخفيف

 الهدر.
  تبنى وزارة التربية والتعليم أسلوب كايزن للتحسين المستمر والقائم على التحسين التدريجي بما يحقق أهداف الوزارة

 وخططها الخمسية.
 .توفير الدعم الالزم للتحسين المستمر بالمديرات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات 
 .إيجاد الحلول الكفيلة للتخفيف من الهدر بكافة جوانب العملية التربوية ومجاالت اإلدارة المختلفة بالوزارة 
 فيذ المشاريع التربوية.تطبيق مبدأ المحاسبة الفعلية إلخفاقات الدوائر والفشل في تن 
   .مراجعة وتقييم المشاريع القائمة بالوزارة والوقوف على مدى نجاحها ومستويات اإلنجاز وتحقق األهداف بها 
 .تعزيز جوانب االنتماء الوظيفي للحد من تسرب الكفاءات والكوادر البشرية المدربة من الوزارة 
 فر بالوزارة واالستفادة من امكانياتهم وخبراتهم في مجال التطوير زيادة االهتمام باستثمار الموارد الشرية المتو

 والتحسين المستمر بها.
  تطوير مسار العمل اإلداري من خالل تطبيق استراتيجيات اإلدارة الحديثة والتي تتناسب مع رؤية وفلسفة وزارة

 التربية والتعليم.
 مدراء ومن في مستواهم.تنفيذ برامج تدريبية نوعية في مجال التطوير والتحسين لل 
 .إيجاد نظام حوافز لإلدارة يرتبط بمستوى النجاح وما يحقق من اهداف بالدوائر 
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