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امللخص
هدفت الدرا�سة الك�شف عن دور الإدارة املدر�سية يف متكني
املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر
معلمي مدار�س مدينة الرمثا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي من خالل مقيا�س مكون من ( )34فقرة.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )272معلم ًا ومعلم ًة من املدار�س
احلكومية ،منهم ( )116معلماً ،و( )156معلمةً ،اختريوا بالطريقة
الع�شوائية العنقودية .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات
الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا كانت
متو�سطة .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا حول دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،واخلربة
العملية ،وامل�ؤهل العلمي.
الكلمات املفتاحية :الدور ،الإدارة املدر�سية ،متكني املعلمني،
مدينة الرمثا.

Abstract
This study aimed to reveal the role of school
administration in empowering teachers in the light
'of some demographic variables from the teachers
point of view in ar-Ramtha City. To achieve the study
objectives, the analytical survey method was used
through a scale consisting of 34 items. The study
sample comprised 272 male and female teachers
from public schools, of whom 116 male teachers,
and 156 female teachers, who were chosen by the
cluster random method. The study results showed
that the degree of the role of school administration in
empowering teachers in the light of some demographic
variables from the teachers’ point of view in arRamtha city was moderate. The results also showed
that there are no statistically significant differences
in in the teachers’ point of view regarding the role
of school administration in empowering teachers,
due to the variables of gender, work experience and
qualifications.
Keywords: Role, school administration,
empowering teachers, ar-Ramtha city.

املقدمة
تعد الإدارة املدر�سية الفعالة عام ًال رئي�سي ًا يف �إحداث التغيري؛
لت�شكيل بيئة تعليمية تعلمية �شاملة ،وداعمة ،وفعالة ،وناجحة ،من
خالل ما تقوم به من مهام ،وم�س�ؤوليات مناطة بها ،ت�ؤثر على
منو املعلمني املهني ،وتطوير ممار�ساتهم ،مما ي�ؤدي �إىل حتقيق
م�ستويات �أعلى من الإجناز .ولقد تطورت وتغريت الأهداف واملهام

الرئي�سية للإدارة املدر�سية على مر ال�سنني مبا فر�ضه التقدم العلمي
من تطورات ،والتي ا�شتملت على حتديد الأهداف الرتبوية ،وتوفري
التطوير املهني املنا�سب ،واتخاذ الإجراءات لتطوير املناهج،
وحت�سني العملية التعليمية التعلمية ،مع عدم �إغفال اجلوانب الإدارية
للمدر�سة.
ونتيجة لتلك التغيريات ،ظهرت حاجة ملحة تطلبت من
مديري املدار�س جتاوز دورهم التقليدي �إىل دور جديد يت�صف
ب�أنه قيادي ومفكر ومبدع ،ذو مهارات تخطيطية وتنظيمية،
وميتلك ح�س دميوقراطي فاعل يتيح الفر�ص امللمو�سة؛ لإ�رشاك
املعلمني مع زمالئهم يف تطوير العمل املدر�سي والتح�سني ال�شامل
ملدر�ستهم ،حيث ُتعرف قدرة املديرين على �إ�رشاك املعلمني ب�أنها
الفر�ص امللمو�سة التي ميكن �أن يح�صلوا عليها لتفعيل دور
املعلمني ليكونوا قادة ،لي�س فقط داخل الغرفة ال�صفية ،ولكن
�أي�ض ًا خارجها (.)Hallinger, 2018
ويف هذا ال�صدد� ،أكد بالكار (� )Balker, 2015أن الأدوار
اجلديدة ملديري ومعلمي املدار�س واملتطلبات املتزايدة لتح�سني
العملية التعلمية التعليمية ،وتطوير كفايات العن�رص الب�رشي يف
املدار�س ،والتعاطي ب�إيجابية مع خمرجات التطور العلمي يتطلب
درجة من ال�سلطة وامل�س�ؤولية ،و�صالحيات وا�سعة ملديري املدار�س
كاف حتى يقوموا ب�أدوارهم بفاعلية ومتيز.
لتمكني املعلمني ب�شكل ٍ
وي�ستخدم مفهوم التمكني على نطاق وا�سع عرب العديد من
املجاالت ،مثل الإدارة والأعمال والرتبية وعلم االجتماع وعلم
النف�س والدرا�سات ال�سيا�سية والتعليم ،لكنه يعترب من املو�ضوعات
احلديثة ن�سبي ًا يف العلوم الإن�سانية ،وحتديداً يف الإدارة املدر�سية.
ولقد متت درا�سة التمكني يف املقام الأول يف ميادين �إدارة الأعمال
بعد الت�سعينيات من القرن الع�رشين� ،إال �أنه �أكت�سب �أي�ض ًا �شعبية
وا�سعة يف الأو�ساط الأكادميية؛ وذلك لأنه من الأ�ساليب الإدارية
الفاعلة ،واملالئمة جلميع املنظمات يف خمتلف الظروف ،ويهدف
�إىل زيادة جودة خمرجات العمل ،وزيادة الإنتاجية والفاعلية ،ولرفع
م�ستوى الر�ضا الوظيفي للأفراد �إىل �أق�صى حد ،وتطوير املمار�سات
الإدارية ،وحت�سني الأداء الإداري لينتهج الأفراد �سلوكات القيادة
والإبداع واالبتكار والتوجيه الذاتي حول بيئة العمل وعالقته به
(.)Chapman, et al., 2016
ويتم تعريف التمكني وو�صفه بعدة طرق؛ كمفهوم �أو م�صطلح
�أو عملية ،وميكن تف�سريه وفهمه بطرق متعددة؛ فيعرفه �سربايتزر
وكوين ( )Spreitzer & Quinn, 2001: 35ب�أنه :املعتقدات ال�شخ�صية
الأ�سا�سية التي ميتلكها العاملون ب�ش�أن دورهم فيما يتعلق باملكان
الذي يعملون فيه ،وتعترب الأو�ساط الأكادميية نقطة البداية املقرتحة
ليتم منذجة ومتكني ممار�سات الطلبة .ويعرف يل ()Lee, 2005: 189
التمكني �أي�ض ًا على �أنه“ :مفهوم امتالك القدرة على التحكم يف نف�سه
وبيئته ،وتو�سيع قدرة الفرد والعي�ش �إىل �أق�صى �إمكاناته”.
كما ُيعرف يونر وتوران ( )Uner & Turan, 2010: 2التمكني
�أي�ض ًا ب�أنه“ :هيكل تنظيمي �أ�سا�سه القوة وال�سيطرة والقدرة والكفاءة
والفاعلية الذاتية واال�ستقاللية واملعرفة والتنمية ،وتقرير امل�صري
ي�ستهدف الأفراد واجلماعات من �أجل حت�سني �أو�ضاعهم ،ومتكينهم
من ال�سيطرة على حياتهم” .بينما عرفه رفاعي ()341 :2013
ب�أنه“ :عملية تهدف �إىل �إعطاء املديرين يف امل�ؤ�س�سات الإنتاجية
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واخلدمية �سلطات وا�سعة يف �إداراتها ،ومنحهم ال�صالحيات التخاذ
القرارات ،وتعبئة املوارد املادية والب�رشية ،وتوفري احلوافز املختلفة
من �أجل حت�سني �أداء العاملني وااللتزام لديهم ،وزيادة �إنتاجيتهم”.
و ُيعرف النواجحة ( )284 :2016التمكني ب�أنه“ :تعزيز
الكفاءة والفاعلية الذاتية ،والقدرة على �أداء املهام ،والت�أثري يف
العمل وال�شعور بقيمة العمل ومعناه ،والتحفيز الذاتي والتغلب على
م�شاعر الإحباط ،والي�أ�س” .وعرف �شبري ( )35 :2020التمكني ب�أنه:
“منح �إدارات املدار�س العاملني يف املدر�سة مزيداً من ال�صالحيات
يف الت�رصف واال�ستقاللية ،وامل�شاركة يف �صناعة وا َت َخاذ القرارات،
وحل امل�شكالت ،وزيادة م�ساحة احلرية يف جمريات العمل لأدائه
بطريقتهم دون �شعورهم بالتدخالت املبا�رشة من اجلهات العليا،
وو�ضع الثقة يف قدرات العاملني ،ودعم مهاراتهم وت�أهيلها ،وتوفري
البيئة املنا�سبة واملواتية لتفعيله ،والتحفيز والتقييم امل�ستمرين
يف �إطار العمل املدر�سي مع حتملهم امل�س�ؤولية عن نتائج �أفعالهم
و�سلوكياتهم بهدف الو�صول لأف�ضل النتائج مبا ين�سجم مع �أهداف
ور�ؤية املدر�سة”.
وي�صف بوغلر ونري ( )Bogler & Nir, 2012التمكني ب�أنه
عملية اجتماعية متعددة الأبعاد ت�ساعد النا�س على التحكم يف
حياتهم وجمتمعهم ،كما ي�ؤكد �أنه عندما يمُ نح الأفراد �سلطة اتخاذ
القرار واالختيار والو�صول �إىل املوارد واملعلومات بحرية ،ف�إنهم
ي�شعرون مبزيد من التمكني ،ويت�رصفون وف ًقا لقيمهم العليا لبدء
منوهم وتطورهم املهني.
وبناء على ما �سبق ،ميكن للباحثة �أن تعرف التمكني ب�أنه:
معتقدات وت�صورات املعلمني يف ال�شعور باال�ستقاللية واحلرية يف
مهامهم اليومية يف العمل ،والقدرة على حتمل م�س�ؤولية منوهم
املهني؛ والإح�سا�س باملكانة يف وظيفتهم ،وال�شعور بالكفاءة
الذاتية ،والقدرة على اتخاذ القرارات التي تفيد طالبهم وتعلمهم على
�أف�ضل وجه.
ويرى جري�سوم ولوب (� )Grissom & Loeb, 2011أن عملية
متكني املعلم ت�شري �إىل تر�سيخ روح امل�س�ؤولية ،ومنح اال�ستقاللية
للمعلمني التخاذ القرارات املتعلقة بالعمل �أو قرارات مهنية تتعلق
بناء على قراراتهم
بعملية تعليم الطلبة وتعلمهم ،والت�رصف
ً
و�أفكارهم التي ميكن �أن ت�ؤثر على جودة وطرق �أدائهم وممار�ساتهم
املهنية ،مما ي�سهم يف حتقيق الأهداف الرتبوية والتنظيمية.
ويبني خاين وتازيك (� )Khany & Tazik, 2016أن �أهمية التمكني
للمعلمني تربز يف تعزيز الكفاءة والفاعلية الذاتية لديهم ،ورفع
روحهم املعنوية ،و�إظهار قدراتهم على ت�أدية املهام املختلفة،
وال�شعور بقيمة العمل ومعناه ،وزيادة الثقة ب�أنف�سهم و�إح�سا�سهم
بالتقدير واملكانة املهنية ،وزيادة الر�ضا الوظيفي ،ويتغلبون على
م�شاعر الإحباط والي�أ�س .وعالوة على ذلك ،ال تربز �أهمية التمكني
فقط للمعلمني بل هناك العديد من الفوائد التي تعود على املدر�سة
والطلبة �أي�ضاً ،ومن �أهمها :حت�سن �أداء الطلبة ،ورفع حت�صيلهم
الدرا�سي ،وحتقيق مكانة متميزة للمدر�سة ،وزيادة التناف�سية مع
املدار�س الأخرى.
ويرى كيمواري و�آخرون (� )Kimwarey, et al., 2014أن املعلم
املتمكن لديه املهارات واملعرفة الالزمة للت�رصف �أو التح�سني
�أو التطوير بطريقة �إيجابية .ومن خالل التمكني ،يطور املعلمون
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كفاءتهم ويكت�شفون ب�أنف�سهم �إمكاناتهم وقدراتهم .عالوة على
ذلك ،يرتبط متكني املعلم بالدافعية ويزودهم باملعرفة عن �أنف�سهم
وزمالئهم من �أجل تعزيز حت�صيل الطلبة ب�شكل تعاوين ،كما �أن
متكني املعلم هو فر�صة ملمار�سة قيادته ،والتعبري عن احتياجاته،
وقدرته على التعامل مع العقبات والتحديات يف مكان العمل،
وعر�ض خماوفه ،وال�شعور بقيمته كفرد م�ؤثر و�رشيك يف جناحات
املدر�سة ،وذلك عرب �إ�رشاكه يف و�ضع ا�سرتاتيجيات للم�شاركة يف
اتخاذ القرار ،وتطوير العمل التعاوين واالجتماعي والثقايف.
من جهة �أخرى ،ت�شري البداعي (� )2012إىل �أن هناك متطلبات
و�إمكانيات لدعم عملية متكني املعلمني من قبل الإدارات املدر�سية؛
فالتمكني يتطلب وجود بيئة داعمة مهيئة مفعمة باحلما�سة وحافزة
للإبداع ،واالبتكار والإتقان والثقة املتبادلة بني املعلمني والإدارة
املدر�سية ،والعمل من خالل ر�ؤية م�شرتكة وا�ضحة ي�شارك فيها
جميع العنا�رص الب�رشية يف املدر�سة ،بهدف الو�صول �إليها وحتقيق
�أهدافها الفعالة من خالل منظومة قيم املدر�سة.
ووفق ًا لذلك ،ف�إنه يجب �أن يتعرف مدير املدر�سة �أو ًال على
معلميه جيداً ،وحتليل نقاط �ضعفهم وقوتهم ب�شكل منا�سب،
والت�رصف معهم وفق ًا لذلك .كما يجب عليه �أن يركز على تعزيز
التفاعل والعالقات االجتماعية مع املعلمني ،و�أن يكون توا�صله
معهم دائم ًا جيداً وب�شكل منتظم ،و�إبالغهم ب�أهداف املدر�سة و�إتاحة
لهم الفر�صة ملناق�شتها ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات؛ وذلك لك�سب
املزيد من االعتبار والتجاوب �سعي ًا لتنظيم العمل داخل املدر�سة
لتحقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة (.)Dou, et al., 2017
ويف العديد من الدرا�سات� ،أجمع معظم الباحثني على الأبعاد
التي ميكن للإدارة املدر�سية متكني معلميها من خاللها ،وهي
املرتكزات الأ�سا�سية لنجاح عملية متكني املعلمني ،وتتمثل يف:
1 .1متكني املعلم من خالل امل�شاركة يف اتخاذ القرار� :أن
اتخاذ القرار ي�شمل م�شاركة املعلمني يف القرارات التعليمية ،مثل
و�ضع املنهاج ،و�صناعة املحتوى ،واختيار الكتب ،وحتديد الربامج
والأ�ساليب ،وطرق التقييم ،وكيفية قيا�س جناح الطلبة .ويجب على
الإدارة املدر�سية ال�سماح للمعلمني مبمار�سة �صنع القرار واتخاذه
ب�شكل �أكرب ،وتوفري امل�شاركة الكاملة لهم يف القرارات املهمة
واحلا�سمة بهدف زيادة �سلطة املعلمني يف اتخاذ القرار ،فيما يتعلق
بتخ�ص�صاتهم ،وتعلم طلبتهم يف الغرف ال�صفية وخارجها ،والت�أثري
على �أدائهم ،وجودة عملهم ،ب�شكل �إيجابي (طراونة والنهدي،
 .)2017وعالوة على ذلك ،عندما ي�شارك املعلمون يف اتخاذ
القرارات ،تتح�سن قدرتهم على حل امل�شكالت ،وت�ستفيد املدر�سة
ب�أكملها من ذلك ،مما ي�ؤدي �إىل �شعور بالتزام �أقوى نحوها .لذلك،
يعد تفوي�ض الإدارة املدر�سية للمعلمني مهام �صنع القرار عن�رصاً
رئي�سي ًا يف عملية التمكني .ومع ذلك ،يجب �أن يكون لدى �إدارات
املدار�س قواعد معينة ومو�ضحة جيداً فيما يتعلق مب�شاركة املعلمني
من �أجل جتنب �أن ت�صبح امتيازاً لعدد قليل من املعلمني (Devos, et
.)al., 2014
2 .2متكني املعلم من خالل دعم ا�ستقالليته :ت�شري ا�ستقاللية
املعلمني �إىل �إح�سا�سهم باحلرية يف اتخاذ قراراتهم اخلا�صة ب�ش�أن
التوقيت والربامج التعليمية والكتب والتخطيط التعليمي؛ ف�إن حتكم
املعلمني يف عملهم ي�سمح لهم باتخاذ قراراتهم اخلا�صة وحتمل
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املزيد من امل�س�ؤولية ،ومواجهة التحديات بثقة ،وهذا بدوره ،ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل خلق بيئة داعمة تنمي �شعور املعلمني باال�ستقاللية.
وعالوة على ذلك ،يرغب املعلمون الأكرث ا�ستقاللية يف تنفيذ الأفكار
اخلا�صة بهم �أثناء ممار�ساتهم التدري�سية ،واملخاطرة يف تنفيذها
مع حتمل م�س�ؤولية نتائجها ،وتطوير مهاراتهم التعليمية والإبداعية
وحل امل�شكالت .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن منح الإدارة املدر�سية
الفر�ص للمعلمني لي�صبحوا �أكرث انخراط ًا يف امل�س�ؤوليات املتعلقة
باملدر�سة ،وعملية تعلم الطلبة قد يطور من ا�ستقاللية املعلمني،
وي�شبع حاجتهم من التقدير و�إثبات الذات ،وارتفاع والئهم للمدر�سة
(املعاين.)2012 ،
3 .3متكني املعلم من خالل توفري فر�ص النمو املهني :ي�شري
�إىل الت�سهيالت التي توفرها �إدارة املدر�سة للمعلمني لت�أهيلهم،
وتدريبهم ،وزيادة منوهم املهني بطريقة م�ستمرة ومنتظمة ،ال �سيما
فيما يتعلق ب�صقل مهاراتهم التعليمية والإدارية والقيادية ،ومعرفة
املزيد عنها .ويف هذا ال�صدد ،ميكن للإدارة املدر�سية تعزيز فعالية
املعلمني من خالل دعم جهود التطوير املهني ،ومتكني املعلمني
من خالل توفري هذه الأنواع من الأن�شطة التطويرية ،و�إقامة الور�ش
التدريبية ،والت�أهيلية ،والدورات التي تزيد من معارفهم عن كيفية
ممار�سة هذه املهارات الإدارية والقيادية وخا�ص ًة اجلديدة منها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب تقدمي جتربة تعليمية مهنية للمعلمني
كم�س�ؤولني بهدف �إن�شاء املزيد من املعلمني القادة (.)Moran, 2015
4 .4متكني املعلم من خالل حت�سني مكانته و�أو�ضاعه :ت�ؤثر
حالة املعلمني على كيفية �إدراكهم لأنف�سهم وقدرتهم على التدري�س
يف كل من املدر�سة واملجتمع .كما ت�ؤثر ت�صوراتهم عن االحرتام
املهني من قبل املعلمني الآخرين وزمالئهم يف املدر�سة فيما يتعلق
مبعرفتهم وخرباتهم ،وطرق تدري�سهم وتقييمهم للطلبة ،و�إدارة
غرفهم ال�صفية؛ فاملعلمون يريدون من �إدارة املدر�سة وزمالئهم �أن
يعاملوا كمهنيني حمرتفني ملهنة التدري�س ،و�أن يحتفظوا بال�سيطرة
على ممار�سات التدري�س اخلا�صة بهم دون تدخل من الإدارة �أو من
الآخرين .لذلك ،يجب على الإدارة املدر�سية دعم �أو ت�سهيل عمل
معلميها من خالل متكني و�ضعهم (اخلطيب ومعايعة.)2009 ،
5 .5متكني املعلم من خالل حتفيز وتطوير كفاءته الذاتية:
عندما ي�شعر املعلمون بالكفاءة فيما يتعلق بقدراتهم ودافعيتهم،
ف�إن ذلك ي�ؤثر على تعلم الطلبة بطريقة �إيجابية .وبالتايل ،ف�إن
متكني املعلمني ي�ؤثر على �شعورهم بالكفاءة والدافعية الذاتية؛
�أي ت�صورات املعلمني جتاه املعرفة التي ميتلكونها ،ومهاراتهم
التعليمية والإدارية ،و�إبداعاتهم وقدراتهم يف م�ساعدة طالبهم .ويف
هذا ال�صدد ،ميكن ملديري املدار�س متكني املعلمني من خالل تقدمي
التعزيز والثناء واملجامالت الب�سيطة ،وتقدير �إجنازات طالبهم،
وذلك تقديراً جلهود املعلمني ،ومكاف�آتهم ب�أنهم هم الذين جعلوا
�أداء ه�ؤالء الطلبة وحت�صيلهم �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل رفع قدراتهم
الإبداعية (.)Kimwarey, et al., 2014
6 .6متكني املعلم من خالل الت�أثري :يجب �أن يكون مديرو
املدر�سة هم امل�س�ؤولون الرئي�سيون من �أجل متكني املعلمني ،ويجب
عليهم التوجيه واالنتقاد بلغة بناءة لي�س با�ستخدام �سلطتهم ،ولكن
با�ستخدام القوة القيادية والقدرة على الت�أثري يف املعلمني ،دون
�إحباطهم .و�إىل جانب ذلك ،يجب �أن يتعامل مديرو املدر�سة مع

معلميهم با�ستخدام لغة �إيجابية تت�سم بالدعم ،وبث روح التعاون،
ورفع املعنويات لديهم؛ حيث �إن اال�ستخدام والتعبري غري املنا�سبني
للغة والت�رصفات للإدارة ينظر �إليه املعلمون ب�شكل �سلبي وبالتايل،
ف�إنه قد ي�ؤثر على حما�سهم والتزامهم نحو وظيفتهم وثقتهم جتاه
الإدارة (.)Moran, 2015
ويرى كيمواري و�آخرون (� )Kimwarey, et al., 2014أن
مديري املدار�س ي�ستطيعون متكني املعلمني من خالل دعمهم،
وجعلهم ي�شعرون باالكتفاء ،و�إ�شباع حاجاتهم ،و�أخذ �آرائهم يف
االعتبار عند اتخاذ القرارات ،وت�صميم وتنفيذ املهام والأن�شطة
واملبادرات يف املدر�سة .وذلك �سي�ؤدي �إىل �أداء العمل ب�شكل �أف�ضل،
و�ستزداد �إنتاجية املعلمني ،وبالتايل حت�سني نتائج الطلبة ،وتعزيز
املخرجات التعليمية ،واملهنية.
وبناء على ما �سبق ،يرتتب على متكني املعلمني يف املدار�س:
التقليل من الأخطاء الناجتة عن العمل ،وتعزيز جودة النتائج
التعليمية مع خف�ض كلفة العمل ،و�رسعة معاجلة واقرتاح احللول
للم�شكالت وال�شكاوى من قبل الطلبة ،و�أولياء الأمور ،واملجتمع
املحلي ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم .ولهذا ال�سبب ،من املهم البحث
عن دور الإدارة املدر�سية يف عملية متكني املعلمني.
وقد تناولت العديد من الدرا�سات متكني املعلمني من قبل
الإدارة املدر�سية ،ومن زوايا خمتلفة ،فقد �أجرى ال�رشيفي والتنح
( )2011درا�سة هدفت التعرف �إىل درجة ممار�سة مديري املدار�س
الثانوية اخلا�صة ب�إمارة ال�شارقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
للقيادة الأخالقية وعالقتها بدرجة متكني املعلمني .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت �أداتان جلمع البيانات الأوىل :لقيا�س
درجة ممار�سة املديرين للقيادة الأخالقية والثانية :لقيا�س متكني
املعلمني .تكونت عينة الدرا�سة من ( )200معلم ومعلمة يف املدار�س
الثانوية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة املديرين للقيادة
الأخالقية كانت متو�سطة من وجهة نظر املعلمني ،و�أن درجة
متكني املعلمني كانت متو�سطة ب�شكل عام وللمجاالت ال�ستة من
وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ،وكانت هناك عالقة ارتباطيه �إيجابية
دالة �إح�صائيا بني درجة ممار�سة املديرين للقيادة ودرجة متكني
املعلمني.
كما �أجرت البداعي ( )2011درا�سة هدفت لتحديد متطلبات
التمكني الإداري للمعلمني باملدار�س املطبقة لنظام الإدارة الذاتية
ب�سلطنة عمان ،والك�شف عن االختالفات يف توفر هذه املتطلبات
باختالف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة وفقا ملتغريات النوع،
واخلربة ،واملنطقة التعليمية ،وتطبيق امل�رشوع التكاملي للإمناء
املهني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع املنهج الو�صفي ب�إعداد
�أداة اال�ستبانة التي ت�ضمنت ثالثة حماور متثل متطلبات التمكني
الإداري للمعلمني .تكونت عينة الدرا�سة من ( )411معلم ًا ومعلمةً.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك حاجة �إىل توفري القوانني واللوائح
والتنمية املهنية باملدار�س من �أجل حتقيق التمكني الإداري الفاعل
للمعلمني.
و�أجرى ال�ضامري ( )2011درا�سة هدفت �إىل متكني املعلمني
مبدار�س التعليم الأ�سا�سي (احللقة الثانية) ب�سلطنة عمان يف �ضوء
بع�ض االجتاهات العاملية املعا�رصة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
�أجريت درا�سة حتليلية للأدبيات املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة ،كما
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�أعد مقيا�س متكني املعلمني .وتكونت عينة الدرا�سة ( )512من
معلمي ومعلمات مدار�س احللقة الثانية للتعليم الأ�سا�سي ملحافظة
م�سقط ،وحمافظة ظفار ،وحمافظات الداخلية والباطنة� .أظهرت
نتائج الدرا�سة ما يلي� :أن جمال الإ�رشاف الفني لعمل املدير قد
احتل املرتبة الأوىل يف درجة م�شاركة املعلمني يف عملية التمكني،
وهي درجة م�شاركة مرتفعة ،و�أن جمال العمل اجلماعي قد جاء
يف املرتبة الثانية ،وجاء جمال املناهج والأن�شطة املدر�سية يف
املرتبة الثالثة ،يف حني احتل جمال اتخاذ القرارات املرتبة الرابعة
والأخرية ،وكلها متثل درجة م�شاركة مرتفعة ،وقد جاءت درجة
امل�شاركة الكلية بدرجات مرتفعة.
�أما درا�سة افيدوف-اجنر و�آخرين (Avidov-Ungar, et
 )al., 2014فقد هدفت �إىل معرفة م�ستوى التمكني لدى املعلمني
يف املواقع القيادية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج
الو�صفي من خالل ا�ستخدام مقيا�س متكني املعلمني .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )64معلم ًا ومعلم ًة اختريوا من املدار�س الثانوية يف
املقاطعات الغربية الأمريكية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى
التمكني الإداري املدرك لدى املعلمني كان متو�سطاً .وبينت النتائج
�أي�ض ًا وجود فروق يف م�ستوى التمكني الإداري املدرك تعزى �إىل
متغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
وقام �أبو طعمة وعا�شور ( )2016بدرا�سـة هدفت �إلـى معرفـة
دور مـديري املـدار�س احلكوميـة داخـل اخلط الأخ�رض يف متكني
املعلمني ،وعالقته ببع�ض املتغريات الدميغرافية من وجهة نظر
املعلمني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم املنهج الو�صفي
االرتباطي من خالل ا�ستخدام مقيا�س متكني املعلمني .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )498معلم ًا ومعلمـةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن دور مدير املدر�سـة احلكوميـة فـي متكـني املعلمـني جـاء بدرجة
تقدير مرتفعة ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لأثـر متغيـر
اجلـن�س يف متكني املعلمني ككل ،ويف جماالت امل�شاركة يف �صنع
القرار ،والت�أثري ،وفعالية الـذات فــي العمــل التعليمــي ل�صــالح
الـذكور ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغيــر امل�ؤهــل العلمــي فــي جمــاالت امل�شــاركة فــي
�صــنع القــرار ،واملكانــة املعرفية ،والتــ�أثري ل�صــالح الدرا�ســات
العليــا ،وبينت النتائج كـذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغيــر م�سـتوى املدر�ســة فــي جمــايل امل�شــاركة فـي �صــنع
القــرار ،والنمــو املهنــي ل�صــالح م�ستوى املدر�سة االبتدائية .يف
حني بينت النتائج عـدم وجـود فـروق تعـزى ملتغيـر �سـنوات اخلبـرة.
�أجرى بالري و�آخرون ( )Balyer, et al., 2017درا�سة هدفت
�إىل حتديد �أدوار مديري املدار�س يف متكني املعلمني يف مدار�سهم.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س متكني املعلمني .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )20معلم ًا ومعلمةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أدوار
مديري املدار�س فـي متكـني املعلمـني جـاء بدرجة تقدير متو�سطة،
و�أن امل�س�ؤولني قد مكّنوا ه�ؤالء املعلمني من خالل توفري الفر�ص
للم�شاركة يف �صنع القرار ،وحت�سني و�ضعهم ،وجعل املدار�س �أماكن
�أكرث جاذبية ،وبناء عالقات على مبادئ الثقة وخلق توا�صل جيد
بني املعلمني .ومع ذلك ،ال يدعم امل�س�ؤولون تطور املعلمني املهني
كاف ،وال يطورون كفاءتهم الذاتية ،وال يدعمون ا�ستقالليتهم
ب�شكل ٍ
�أو يوظفهم يف بع�ض الأدوار الإدارية.
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وقام �إيلمازي ( )Elmazi, 2018بدرا�سة هدفت �إىل بحث
العالقة بني �سلطة مدير املدر�سة ودورها يف متكني املعلم .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س متكني املعلمني .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )20مديراً ومدير ًة ،و( )100معلم ومعلمة يف املدار�س
الثانوية يف �ألبانيا .ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �إيجابية
بني �سلطة املدير وم�ستوى متكني املعلمني .وتظهر النتائج �أي�ض ًا عدم
وجود مناخ تنظيمي عام ي�شجع على متكني املعلمني وتفوي�ضهم.
كما ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أن معظم املعلمني يرون �أن مديريهم
يعملون من قاعدة ال�سلطة ال�رشعية.
و�أجرت �أبو قلبني ( )2019درا�سة هدفت �إىل التعرف على
العالقة بني �أ�ساليب الإدارة املدر�سية ،ومتكني املعلمني اجلدد
و�أدوارهم املهنية من منظور املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س �أ�ساليب الإدارة املدر�سية،
ومقيا�س متكني املعلمني ،ومقيا�س الأدوار املهنية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )267معلم ًا ومعلمةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
امل�ستوى يف �أ�ساليب الإدارة املدر�سية ومتكني املعلمني و�أدوارهم
املهنية جاء بدرجة متو�سطة ،ووجدت نتائج الدرا�سة فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة متكني املعلمني تعزى �إىل اجلن�س ،ل�صالح
الذكور ،ومعلمي املرحلة الرتبوية ل�صالح ال�صفوف الثالثة الأوىل.
و�أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ح�سب
اجلن�س يف الأدوار املهنية ،ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
دور نوع املدر�سة ل�صالح معلمي املرحلتني املختلطة والرتبوية
لل�صفوف الثالثة الأوىل .و�أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية
ذات داللة �إح�صائية بني الأ�سلوب الدميقراطي والأدوار التمكينية
واملهنية للمعلمني ،وعالقة �سلبية ذات داللة �إح�صائية بني الأ�سلوب
اال�ستبدادي والن�سكي ،ودور املعلمني التمكيني واملهني.
و�أقام كريال ( )Kiral, 2020درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة
بني متكني املعلمني من قبل م�س�ؤويل املدار�س الثانوية وااللتزامات
املدر�سية للمعلمني .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�سان:
“التمكني ال�سلوكي للمعلم” و “االلتزام التنظيمي” .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )188معلم ًا ومعلم ًة يعملون يف مدار�س الأنا�ضول
الثانوية العامة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التمكني وااللتزام
كانا بدرجة مرتفعة ،و�أن �أعلى متكني كان يف ُبعد الدعم الإداري،
و�أعلى م�ستوى التزام كان يف ُبعد االلتزام العاطفي .وتبني عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أبعاد التمكني بح�سب اجلن�س
واخلربة والتخ�ص�ص الدرا�سي للمعلمني ،ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف �أبعاد االلتزام املهني تبع ًا ملتغريي اجلن�س واخلربة،
حيث وجد �أن الإناث كان لديهن التزامات عاطفية �أعلى من املعلمني
الذكور .وكان للمعلمني ذوي الأقدمية املهنية من � 31إىل  40عام ًا
التزامات عاطفية �أعلى من �أولئك الذين ترتاوح �أعمارهم بني 11
و 20عاماً.
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة العربية منها
والأجنبية يالحظ ب�أن غالبية الدرا�سات تناولت متكني املعلمني
من قبل الإدارة املدر�سية ،وتنوعت يف جماالتها و�أهدافها ،كما ورد
يف درا�سة البداعي ( )2011وقد هدفت لتحديد متطلبات التمكني
الإداري للمعلمني باملدار�س� ،أما درا�سة افيدوف-اجنر و�آخرين( (�Av
 )idov-Ungar, et al., 2014فقد هدفت �إىل معرفة م�ستوى التمكني
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لدى املعلمني يف املواقع القيادية .بينما هدفت درا�سة �أبو طعمة
وعا�شور (� )2016إلـى معرفـة دور مـديري املـدار�س احلكوميـة
داخـل اخلط الأخ�رض يف متكني املعلمني ،وعالقته ببع�ض املتغريات
الدميغرافية من وجهة نظر املعلمني .ودرا�سة بالري و�آخرين (Balyer,
 )et al., 2017التي هدفت �إىل حتديد �أدوار مديري املدار�س يف متكني
املعلمني يف مدار�سهم ،ودرا�سة كريال ( )Kiral, 2020التي هدفت
�إىل بحث العالقة بني متكني املعلمني من قبل م�س�ؤويل املدار�س
الثانوية.
�سواء العربية
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن غالبية الدرا�سات ال�سابقة ً
منها� ،أو الأجنبية ا�ستخدمت اال�ستبانة �أو املقيا�س ك�أداة جلمع
البيانات ،كما يف درا�سة البداعي ( ،)2011ودرا�سة افيدوف-
اجنر و�آخرين ( ،)Avidov-Ungar, et al., 2014ودرا�سة �أبو طعمة
وعا�شور ( ،)2016ودرا�سة �أبي قلبني ( ،)2019ودرا�سة كريال
( ،)Kiral, 2020وذلك للك�شف عن دور الإدارة �أو القيادة املدر�سية يف
متكني املعلمني .كما ا�ستخدمت بع�ض الدرا�سات كدرا�سة ال�ضامري
( )2011طريقة حتليل للأدبيات املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة،
بالإ�ضافة �إىل مقيا�س.
وبناء على التعقيب املتعلق بالدرا�سات ال�سابقة يالحظ �أن
الدرا�سة احلالية ت�شابهت مع معظم الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام
املقيا�س ك�أداة جلمع البيانات ،كما ت�شابهت هذه الدرا�سة مع �أغلب
الدرا�سات ال�سابقة يف تناول جمتمع الدرا�سة.
ومن اجلدير بالذكر �أن الباحثة قد ا�ستفادت من الدرا�سات
ال�سابقة يف �إثراء الإطار النظري ،وبناء املقيا�س اخلا�ص بالدرا�سة،
و�صياغة م�شكلة الدرا�سة ،وت�أكيد �أهميتها ومناق�شة نتائج الدرا�سة
احلالية ،كما ا�ستفيد من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة
ومعرفة التوافق �أو االختالف بينها ،علم ًا ب�أن الدرا�سة احلالية قد
تناولت دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض
املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
مشكلة الدراسة
بالرغم من اجلهود املبذولة التي تبذلها وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية لتطوير قطاع التعليم من خالل ت�سهيل مهام
الإدارات املدر�سية ،ومنحها ال�صالحيات التي متكنها من ممار�سة
مهامها ب�شكل �أكرث فاعلية و�إنتاج ًا وحتقيق ًا للأهداف الرتبوية �إال
�أن الواقع العملي ي�شري �إىل �أن مديري املدار�س ال تتاح لهم الفر�صة
الكافية للعب �أدوارهم القيادية يف عملية متكني معلميهم ب�شكل �أكرث
�إيجابية داخل وخارج الغرفة ال�صفية يف مدار�سهم ،وال�سبب يعود
�إىل نق�ص ال�سلطة وال�صالحيات التي تخولهم بهذه الأمور ،و�أنه ما
زالت القوانني وعمليات التنفيذ ال ترقى للم�ستوى الذي يتنا�سب مع
املفهوم احلقيقي لتمكني املعلمني.
وجاء الإح�سا�س مب�شكلة الدرا�سة من خالل ممار�سة الباحثة
عملها كمديرة لإحدى املدار�س يف مدينة الرمثا ،وجدت ب�أن مفهوم
متكني املعلمني مل يحظَ باهتمام كبري يف هذه املنطقة ،و�أن هناك
�ضعف ًا يف اهتمام الإدارات املدر�سية يف تفعيل هذا املفهوم لدى
املعلمني على الرغم من توفر بيئة مهيئة ومنا�سبة لتطبيق مفهوم

متكني املعلمني ،والدور الإيجابي الذي يحققه هذا املفهوم مبا
يعود من نتائج �إيجابية على املدر�سة و�إدارتها ومعلميها وطالبها.
ونظراً لأهمية تفعيل متكني املعلمني يف املدار�س احلكومية يف
تعزيز �سلوكيات العمل الإيجابية ،ورفع م�ستوى الر�ضا الوظيفي
للمعلمني والتزامهم ،وتعزيز التفاعل االجتماعي ،والتوا�صل بني
الإدارة املدر�سية واملعلمني ،ورفع حت�صيل الطلبة .فالبد من تغيري
الدور التقليدي ملدير املدر�سة لدور جديد يت�صف بكونه قيادي مبدع
ذو ح�س دميقراطي ،وميتلك مهارات قيادية وتخطيطية وتنظيمية،
ولديه املقدرة على �إتاحة الفر�ص للمعلمني للم�ساهمة يف تطوير
العمل املدر�سي وجتديده ملواكبة التطورات العاملية واملفاهيم
الرتبوية احلديثة .ومن خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية؛ فقد الحظت الباحثة �أن هذا
املو�ضوع ال زال بحاجة �إىل �إجراء املزيد من البحث والدرا�سة ،ال
�سيما �أن هناك وجهات نظر خمتلفة بني املديرين واملعلمني حول
دور الإدارة املدر�سية يف عملية متكني املعلمني .وانطالق ًا من ذلك
وجدت الدافع والرغبة �إىل �إجراء هذه الدرا�سة بهدف التعرف �إىل»
دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات
الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا.
أسئلة الدراسة
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
◄◄ما دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء
بع�ض املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة
الرمثا؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= .05يف وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا حول دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى الختالف متغريات
اجلن�س ،واخلربة العملية ،وامل�ؤهل العلمي؟
فرضيات الدراسة
انبثقت عن الدرا�سة الفر�ضيات التالية:
 �أن درجة دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف
�ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س
مدينة الرمثا متو�سطة.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف ا�ستجابات معلمي مدار�س مدينة الرمثا حول دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى لإختالف متغري اجلن�س.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف ا�ستجابات معلمي مدار�س مدينة الرمثا حول دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى لإختالف متغري اخلربة
العملية.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف ا�ستجابات معلمي مدار�س مدينة الرمثا حول دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى لإختالف متغري امل�ؤهل
العلمي.
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دور اإلدارة املدرسية في متكني املعلمني في ضوء بعض املتغيرات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدارس مدينة الرمثا

أ .ناديا محمد عبده ديباجه

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 التعرف �إىل دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف
�ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س
مدينة الرمثا.
 الك�شف عن االختالفات يف وجهة نظر معلمي مدار�س
مدينة الرمثا حول دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى
الختالف متغريات اجلن�س ،واخلربة العملية ،وامل�ؤهل العلمي.
أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة �ضمن جانبني رئي�سني ،وهما:
�أوالً :الأهمية النظرية :ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من تبنيها
ملو�ضوع دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني ،بالإ�ضافة
�إىل الندرة يف درا�سة دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف
مدار�س مديرية تربية الرمثا ح�سب علم الباحثة ،و�إىل �شمولية هذه
الدرا�سة حيث ت�ضمنت متكني املعلمني من جميع جوانبه ،كما �أن
هذه الدرا�سة قد ترثي الأدب الرتبوي مبا تت�ضمنه من معلومات
عن مفهوم متكني املعلمني و�أهميته ،وعالقته ببع�ض املتغريات
الدميوغرافية.
ثانياً :الأهمية العملية :تتمثل الأهمية العملية يف م�ساعدة
مديري املدار�س يف التعرف على مفهوم متكني املعلمني ،و�أهميته
من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ،كما �أن هذه الدرا�سة من الدرا�سات
التي �سوف ي�ستفيد منها مديري املدار�س يف حتقيق املفهوم
يف املدر�سة ،ملا له من �أثار �إيجابية تعود على املدر�سة والإدارة
واملعلمني والطلبة ،كما ميكن �أن ي�ستفيد منها �صناع القرار يف وزارة
الرتبية والتعليم وخ�صو�ص ًا القائمون على متابعة التطبيق العملي
ملفهوم التمكني يف جميع �أبعاده من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات
ومعايري لتدريب مديري املدار�س على تهيئة بيئة منا�سبة ومالئمة
لتطبيق متكني املعلمني يف مدار�سهم ،وتطوير �أدائهم.
حدود الدراسة وحمدداتها
تتمثل حدود الدرا�سة بالآتي:
 احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا.
 احلد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على معلمي ومعلمات
املدار�س الأ�سا�سية احلكومية.
 احلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي .2022 – 2021
 احلد املكاين� :أجريت الدرا�سة على معلمي ومعلمات
املدار�س الأ�سا�سية احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء
الرمثا.
 احلد القيا�سي :اقت�رصت نتائج الدرا�سة على الأداة التي
ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة ،والتي طورتها الباحثة.
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التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
 الدور« :هو ما يقوم به الفرد من وظائف ومهام مناطة به
باعتباره ع�ضواً يف تنظيم� ،أو م�ؤ�س�سة� ،إذ �إن كل فرد يف �أي م�ؤ�س�سة
لديه �أدوار حمددة يجب عليه القيام بها» (القا�سم،)26 :1999 ،
ويق�صد به يف هذه الدرا�سة جمموعة املهام والأعمال والأن�شطة
والواجبات والوظائف الإدارية املناطة بالقائد الرتبوي من �أجل
حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة الرتبوية .ويقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة
الكلية التي يح�صل عليها امل�ستجيب على ا�ستبانة دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
 الإدارة املدر�سية“ :هي الإدارة التي ميكن من خاللها
مواجهة احتياجات احلا�رض ،واال�ستجابة للتطوير والتجديد لإعداد
النا�شئة ملواجهة متطلبات امل�ستقبل من خالل ممار�سة الوظائف
الإدارية من تخطيط ،وتنظيم ،وتوجيه ،وتقومي ،واتخاذ قرارات
على جمموعة العمل من املعلمني والعاملني الآخرين يف املدر�سة،
وا�ستغالل كافة الإمكانات الب�رشية واملادية املتاحة لتحقيق �أهداف
املدر�سة” (�آل ناجي .)73 :2003 ،ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة:
اجلهة التي متنح املعلمني حق ممار�سة اتخاذ القرار ،واال�ستقاللية
واحلرية يف ممار�سة �ش�ؤونهم اليومية املتعلقة بالعمل داخل الغرفة
ال�صفية وخارجها مبا يحقق امل�صالح والأهداف الرتبوية للمدر�سة
واملعلمني والطلبة.
 التمكني :يق�صد به منح الأفراد حرية الإدارة والت�رصف
يف عملية اتخاذ القرارات من خالل تو�سيع نطاق ال�سلطة ،وتوفري
بيئة منا�سبة لتفعيلة (الق�ضاة والطراونة .)2011 ،ويق�صد به يف
هذه الدرا�سة منح املعلمني ال�صالحية والت�رصف يف �صنع واتخاذ
القرارات �ضمن �إطار العمل املدر�سي مبا يحقق لهم اال�ستقاللية
وامل�س�ؤولية من خالل زيادة م�شاركتهم وحتفيزهم �إدارياً ،ودعمهم
وتطوير �شخ�صيتهم من قبل الإدارة املدر�سية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،للك�شف عن دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا ،وذلك من خالل توزيع
اال�ستبانة �إلكرتوني ًا على �أفراد عينة الدرا�سة ،ور�صد ا�ستجاباتهم،
وحتليلها ،والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املدار�س
الأ�سا�سية احلكومية امل�سجلني �ضمن مالكات مديرية الرتبية
والتعليم للواء الرمثا خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام 2021
 ،2022/والبالغ عددهم ( )1217معلم ًا ومعلم ًة موزعني على
( )72مدر�سة �أ�سا�سية حكومية ،ومت احل�صول على عدد �أفراد
جمتمع الدرا�سة وفق ًا لل�سجالت الر�سمية يف مديرية الرتبية والتعليم
للواء الرمثا.
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عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )272معلم ًا ومعلمةً ،مبا ن�سبته
تقريب ًا ( ،)% 22منهم ( )116معلماً ،و( )156معلمةً .وقد اختريت
العينة من مدار�س مديرية الرتبية والتعليم للواء الرمثا بالطريقة
الطبقية العنقودية الع�شوائية .وجدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة
الدرا�سة وفق ًا ملتغريات اجلن�س ،واخلربة العملية ،وامل�ؤهل العلمي.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات (الجنس ،والخبرة العملية ،والمؤهل العلمي)

املتغري

اجلن�س

اخلربة العملية

امل�ؤهل العلمي

م�ستوى املتغري

العدد

الن�سبة
املئوية

ذكر

116

42.6

�أنثى

156

57.4

الكلي

272

100%

�أقل من � 10سنوات

162

59.6

� 10سنوات ف�أكرث

110

40.4

الكلي

272

100%

بكالوريو�س فما دون

200

73.5

درا�سات عليا

72

26.5

الكلي

272

100%

أداة الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة والك�شف عن دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا ،طور مقيا�س ،وذلك بعد
الرجوع �إىل الأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع الدرا�سة واال�ستعانة
ببع�ض الأدبيات والبحوث والدرا�سات ال�سابقة العربية والإجنليزية
ذات ال�صلة التي تناولت هذا املو�ضوع ،كدرا�سة البداعي (،)2011
ودرا�سة ال�ضامري ( ،)2011ودرا�سة املهدي ( ،)2007ودرا�سة �أبو
طعمة وعا�شور ( ،)2016ودرا�سة ( ،)Balyer, et al., 2017ودرا�سة
( ،)Kiral, 2020ويف �ضوء ذلك �أعد املقيا�س ،وتكون ب�صورته الأولية
من ( )37فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد ،وهي :امل�شاركة يف اتخاذ
القرار ،والنمو املهني ،واملكانة ،والكفاءة الذاتية ،واال�ستقاللية.
صدق األداة
للتحقق من م�ؤ�رشات �صدق مقيا�س دور الإدارة املدر�سية يف
متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية من وجهة
نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا يف الدرا�سة احلالية ا�ستخرجت
م�ؤ�رشات ال�صدق الآتية:
�أوالً :م�ؤ�رشات �صدق املحتوى
للتحقق من دالالت �صدق حمتوى املقيا�س عر�ض ب�صورته
الأولية من خالل �إر�سالها �إلكرتوني ًا �إىل جمموعة من املحكمني
حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جامعة
عددهم ()10
ّ
الريموك واجلامعة الأردنية وجامعة جدارا ،ويف مديرية تربية
وتعليم لواء ق�صبة الرمثا ،وذلك من �أجل �إبداء املالحظات والر�أي

حول مالءمة فقرات الأداة ,ومدى منا�سبتها لأغرا�ض الدرا�سة
وبناء على ذلك� ،أعيد
و�سالمة ال�صياغة اللغوية ,و�أخذ مبالحظاتهم،
ً
وبناء
�صياغة ( )8فقرات من الناحية اللغوية ،وحذف ( )3فقرات،
ً
على ذلك تكونت �أداة الدرا�سة من ( )34فقرة موزعة على خم�سة
�أبعاد ،وهي :امل�شاركة يف اتخاذ القرار ،النمو املهني ،املكانة،
املحكمون �إىل منا�سبة الأداة
الكفاءة الذاتية ،واال�ستقاللية ،وقد �أ�شار
ّ
للك�شف عن دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض
املتغريات الدميوغرافية من وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا.
ثانياً :م�ؤ�رشات ال�صدق الداخلي
للتحقق من م�ؤ�رشات ال�صدق الداخلي لأداة الدرا�سة ،طبقت
على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،مكونة من ()30
معلم ًا ومعلمةً ،وا�ستخرجت قيم معامالت ارتباط الفقرة بال ُبعد
الذي تنتمي �إليه ،وقيم معامالت ارتباط الفقرة بالأداة ككل ،حيث
تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الأبعاد التي تنتمي �إليها,
تراوحت بني ( ,) .86 – .57كما تراوحت قيم معامالت الإرتباط
بني الفقرات والأداة ككل بني (  ,) .81 - .46واعتمد معيار لقبول �أو
حذف �أي فقرة من الفقرات ب�أن ال يقل معامل ارتباطها بال ُبعد الذي
تنتمي �إليه ,وبالأداة ككل عند ( ,) .25وبناء على ذلك قبلت جميع
الفقرات.
ثبات الأداة
للتحقق من ثبات الأداة طبقت على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )30معلم ًا ومعلمةً ،ومن ثم �إعادة
تطبيقها بعد فا�صل زمني مدته �أ�سبوعان على العينة نف�سها ،وذلك
بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )test – retestومن ثم ح�سبت
قيم معامالت االت�ساق الداخلي (ثبات االت�ساق الداخلي) ،ومعامل
الثبات (ثبات اال�ستقرار) ،با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون
ومعادلة كرونباخ �ألفا .وكانت �أعلى قيمة ملعامل كرونباخ �ألفا
ل ُبعد امل�شاركة يف اتخاذ القرار ،وبلغت ( ،) .93و�أدنى قيمة لألفا
كانت ل ُبعد اال�ستقاللية وبلغت ( ،) .88كما بلغت قيمة �ألفا للأداة
ككل ( ،) .97و�أعلى قيمة ملعامل ارتباط بري�سون كانت ل ُبعد الكفاءة
الذاتية ،وبلغت ( ،) .89و�أدنى قيمة ل ُبعد اال�ستقاللية حيث بلغت
( ،) .84يف حني بلغ معامل ارتباط بري�سون للأداة ككل (.) .91
وترى الباحثة �أن م�ؤ�رشات الثبات هذه ت�سمح با�ستخدام املقيا�س
لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
ت�صحيح الأداة
تكون مقيا�س دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني
ب�صورته النهائية من ( )34فقرة ,موزعة على خم�سة �أبعاد ،بحيث
ي�ضع امل�ستجيب �إ�شارة (� )2xأمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد
يف الفقرة مع ما ينا�سبه ،وفقاﹰ لتدرج ليكرت ( )2likertاخلما�سي،
وهي كبرية جداً وتعطى ( )5درجات ،وكبرية وتعطى ( )4درجات،
ومتو�سطة وتعطى ( )3درجات ،وقليلة وتعطى ( )2درجتان ،وقليلة
جداً وتعطى ( )1درجة واحدة ،ومبا �أن املقيا�س يتكون من ()34
فقرة ،ف�إن الدرجة الكلية تراوحت بني ( )34درجة ،وهي �أدنى درجة
ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ،و( )170درجة ،وهي �أعلى درجة
ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ,وقد �صنفت املتو�سطات احل�سابية
لتحديد دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني على النحو الآتي:
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دور اإلدارة املدرسية في متكني املعلمني في ضوء بعض املتغيرات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدارس مدينة الرمثا

أ .ناديا محمد عبده ديباجه

( )2.33 - 1.00دور منخف�ض ،)3.67 - 2.34( ،دور متو�سط،
( )5.00 - 3.68دور مرتفع ،ح�سب املعادلة:
طول الفئة= احلد الأعلى للبدائل -احلد الأدنى للبدائل
عدد م�ستويات
طول الفئة= 1.33 = 1 - 5
3
		
إجراءات الدراسة
لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،اتبعت الإجراءات واخلطوات
الآتية:
 الإطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،بهدف �إعداد �أداة الدرا�سة.
 ت�صميم �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية با�ستخدام موقع
 ،Google Formبعد التحقق من م�ؤ�رشات �صدقها ،وذلك من خالل
�صدق املحكمني ب�إر�سالها �إلكرتونياً ،والأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم،
و�صدق البناء ،بالإ�ضافة �إىل التحقق من دالالت ثباتها بطريقتني
هما :ثبات اال�ستقرار با�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار،
وثبات االت�ساق الداخلي من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة.
 ح�رص جمتمع الدرا�سة الكلي ،واملتمثل يف جميع املعلمني
واملعلمات للعام الدرا�سي  2022 /2021باالعتماد على ال�سجالت
الر�سمية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الرمثا ،واحل�صول على
الأعداد الر�سمية لذلك ،وحتديد عدد �أفراد عينة الدرا�سة بالطريقة
العنقودية الع�شوائية.
 توزيع �أداة الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة من خالل
رابط �إلكرتوين مت ت�صميمه ،ون�رش الرابط على جمموعات التوا�صل
االجتماعي اخلا�صة بكل مدر�سة من املدار�س التي اختريت يف
مديرية الرتبية والتعليم للواء الرمثا ،كمجموعات الفي�سبوك،
واملا�سنجر ،والوات�س اب ،ومايكرو�سوفت تيمز ،وكان للمعلمني
واملعلمات حرية الإجابة �أو عدمها على الأداة ،وذلك لغايات جمع
البيانات ،واجلدير بالذكر �أن ن�سبة املعلمني واملعلمات الذين
ا�ستجابوا من جمموع الذين �أر�سل لهم املقيا�س كانت  ،% 87وهي
ن�سبة مقبولة بحثياً من �أجل اعتماد النتائج وتعميمها.
 مت تو�ضيح طريقة الإجابة على �أداة الدرا�سة ،وبيان جميع
املعلومات املتعلقة بذلك ،و�أن ا�ستجاباتهم على �أداة الدرا�سة لن
ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،و�رضورة الإجابة على جميع
فقرات �أداة الدرا�سة بدقة.
 بعد تطبيق �أداة الدرا�سة مت الت�أكد من �صالحية اال�ستبانات
لأغرا�ض التحليل الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات الدرا�سة،
وا�ستخدام برنامج ( )SPSSللمعاجلات الإح�صائية بهدف ا�ستخراج
النتائج للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ومن ثم مناق�شتها واخلروج
بالتو�صيات التي تتنا�سب والنتائج التي مت الو�صول �إليها ،و�إعداد
البحث ب�صورته النهائية.
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متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�أوالً :املتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س ،وله فئتان( :ذكر� ،أنثى).
 اخلربة العملية ،ولها م�ستويان�( :أقل من � 10سنوات)10( ،
�سنوات ف�أكرث).
 امل�ؤهل العلمي ،وله م�ستويان( :بكالوريو�س فما دون)،
(درا�سات عليا).
● ●ثانياً :املتغريات التابعة:
 دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني.
املعاجلات اإلحصائية
لغايات ا�ستخراج البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
ا ُ�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية:
 للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية من وجهة نظر املعلمني حول دور
الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني.
 للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما ا�ستخدم حتليل التباين
الثالثي املتعدد للك�شف عن وجهة نظر املعلمني حول دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني تعزى الختالف متغريات اجلن�س،
واخلربة العملية ،وامل�ؤهل العلمي.
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما دور الإدارة املدر�سية
يف متكني املعلمني يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوغرافية من
وجهة نظر معلمي مدار�س مدينة الرمثا؟».
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية من تقديرات املعلمني حول دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني على فقرات كل ُبعد من الأبعاد كل
على حدا ،كما هو مبني يف اجلداول (.)6 ،5 ،4 ،3 ،2
أو ُال :بُعد املشاركة يف اختاذ القرار
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد المشاركة في اتخاذ القرار مرتبة
تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية

الرقم الرتبة
4

1

30

2

14

3

18

4

الفقرات
�أقود خمتلف التغيريات الإيجابية
التي حتقق مكانة متميزة
للمدر�سة.
�أ�شارك يف اختيار برامج
ومبادرات جديدة لتطوير
مدر�ستي.
�أ�شرتك يف �صناعة القرار
باملدر�سة.
متنح �إدارة مدر�ستي القدرة
واال�ستقاللية يف �صنع القرارات
و�إمكانية الت�رصف ك�رشكاء يف
بيئة العمل.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.06

1.00

مرتفعة

3.94

1.11

مرتفعة

3.88

1.01

مرتفعة

3.71

1.02

مرتفعة
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الرقم الرتبة
22

5

9

6

21

7

28

8

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
�أ�ؤثر يف اختيار برامج جديدة
لتطوير مدر�ستي.
متيل �إدارة مدر�ستي لإ�رشاك
املعلمني ب�شكل �أكرب يف املجاالت
الفنية لق�ضايا التعليم بدال ً من
جماالت الإدارة املدر�سية.
تتاح الفر�ص لزمالئي املعلمني
للم�شاركة يف �صنع القرارات
مبدر�ستي
�أ�ساهم يف �صنع قرارات ميزانية
مدر�ستي.

ُبعد امل�شاركة يف اتخاذ القرار ككل

الدرجة

3.65

1.13

متو�سطة

3.61

1.01

متو�سطة

3.12

1.24

متو�سطة

2.73

1.37

متو�سطة

3.590

1.11

متو�سطة

بينما جاءت الفقرة ( ،)5ون�صها «توفر مدر�ستي برامج
تدريبية على مهارات اتخاذ القرارات ومهارات االت�صال والقيادة»،
يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.66وبدرجة
متو�سطة ،وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن �إىل معظم الإدارات
املدر�سية لي�س لديها القدرة على �إقامة مثل هذه التدريبات ،وذلك
�إما ب�سبب عدم وجود الكادر امل�ؤهل للقيام مبثل هذه الدورات �أو
عدم �إدراكها �أهمية هذه الدورات للمعلمني �أو لقناعتها ب�أن اجلهة
امل�س�ؤولة عن طرح �أو �إقامة هذه الدورات هي وزارة الرتبية والتعليم.
ثالثاً :بُعد املكانة
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد المكانة مرتبة تنازلياً وفقاً
للمتوسطات الحسابية

ثانياً :بُعد النمو املهين

الرقم الرتبة

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد النمو المهني مرتبة تنازلياً وفقاً
للمتوسطات الحسابية

الرقم الرتبة
29

1

2

2

34

3

8

4

27

5

5

6

الفقرات
�أنا �أعمل يف بيئة مهنية
تنمي مهاراتي.
متكنني مدر�ستي من
حتديد احتياجاتي املهنية
با�ستمرار.
�أعتقد �أن لدي الفر�صة للنمو
من خالل العمل اليومي
مبدر�ستي.
لدي فر�ص متنوعة ملوا�صلة
التطوير والنمو املهني يف
مدر�ستي.
�أ�شارك يف فريق تطوير العمل
مبدر�ستي.
توفر مدر�ستي برامج تدريبية
على مهارات اتخاذ القرارات
ومهارات االت�صال والقيادة.

ُبعد النمو املهني ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.25

0.99

مرتفعة

4.14

1.21

مرتفعة

4.10

1.08

مرتفعة

4.00

1.11

مرتفعة

3.93

1.17

مرتفعة

3.66

1.32

متو�سطة

4.01

0.67

مرتفعة

يتبني من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة لفقرات ُبعد النمو املهني تراوحت بني (4.25
  ،)3.66وبلغ املتو�سط احل�سابي ل ُبعد النمو املهني ككل (،)4.01وبدرجة مرتفعة .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن الإدارات املدر�سية
ت�سعى �إىل متكني معلميها باعتباره اجتاهاً للتغيري والتجديد من
خالل تهيئة املناخ املنا�سب لتطبيق هذا االجتاه .وجاءت الفقرة
( ،)29التي تن�ص على «�أنا �أعمل يف بيئة مهنية تنمي مهاراتي»
يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.25وبدرجة مرتفعة،
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن عملية متكني املعلمني حتتاج �إىل
تهيئة البيئة املنا�سبة لتطبيق التمكني ،لذا ف�إن الإدارات املدر�سية
ت�سعى �إىل توفري بيئة مهنية منا�سبة تنمي من مهارات املعلمني
الإدارية والقيادية ،وتطورهم وظيفياً ،وحت�سن من �شخ�صياتهم
و�أدائهم.

6

1

13

2

23

3

33

4

10

5

26

6

7

7

1

8

الفقرات
لدي الفر�صة مل�ساعدة
وتوجيه املعلمني الآخرين
مبدر�ستي.
لدي �شعور متزايد باالنتماء
ملدر�ستي ولفريق العمل بها.
�أ�شعر �أنني �أنال قدراً كبرياً
من االحرتام داخل مدر�ستي.
مييل زمالئي باملدر�سة
لال�ستماع �إىل ن�صيحتي.
�أعامل بطريقة مهنية داخل
مدر�ستي
تتاح لدي فر�ص التعاون مع
زمالئي داخل املدر�سة.
تعمل مدر�ستي على �إ�شباع
حاجات العاملني من التقدير
و�أثبات الذات.
ت�شجع �إدارة مدر�ستي
املعلمني على ممار�سة
املبادرة والإبداع والتخل�ص
من الرقابة والتعليمات
اجلامدة ،وال�سيا�سات
التقليدية.
ُبعد املكانة ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.28

.900

مرتفعة

4.22

1.02

مرتفعة

4.13

.930

مرتفعة

4.06

1.00

مرتفعة

3.94

1.11

مرتفعة

3.93

1.01

مرتفعة

3.52

1.24

متو�سطة

2.63

1.17

متو�سطة

3.82

0.63

مرتفعة

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة لفقرات ُبعد املكانة تراوحت بني (،)2.63 - 4.28
وبلغ املتو�سط احل�سابي ل ُبعد املكانة ككل ( ،)3.82وبدرجة مرتفعة.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أدراك املعلمني لأهمية ُبعد املكانة
وت�أثريه على الأداء املهني للكادر الإداري والكادر التدري�سي؛
فمعظم املعلمني الآن �أ�صبحوا ميتلكون املهارات التعليمية احلديثة
واملهارات التقنية التي ت�ساعدهم على االجناز واالرتقاء ب�أدائهم،
ونتيجة لذلك ف�إن مكانتهم وت�أثريهم على الآخرين يف حميط عملهم
لي�ست بامل�ستوى نف�سه لنظرائهم الذين مازالوا يتبعون الأ�ساليب
التقليدية.
وجاءت الفقرة ( ،)6التي تن�ص على «لدي الفر�صة مل�ساعدة
وتوجيه املعلمني الآخرين مبدر�ستي» يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)4.28وبدرجة مرتفعة ،وميكن عزو هذه النتيجة �إىل
�إدراك املعلمني لأهمية التمكني ،وقناعتهم ب�أنها عملية تعتمد على
108

دور اإلدارة املدرسية في متكني املعلمني في ضوء بعض املتغيرات الدميوغرافية
من وجهة نظر معلمي مدارس مدينة الرمثا

أ .ناديا محمد عبده ديباجه

التعاون والعمل اجلماعي ،وب�أنها ال تتم �إىل من خالل حت�سني املعلم
لقدراته ومهاراته و�إمكانياته التعليمية والقيادية ،ومن هنا تظهر
احلاجة �إىل �إيجاد الفر�ص مل�ساعدة وتوجيه املعلمني الآخرين يف
املدر�سة ،وم�ساعدتهم الكت�ساب املهارات القيادية ،وحل امل�شكالت،
والعمل التعاوين والت�شاركي.
بينما جاءت الفقرة ( ،)1ون�صها «ت�شجع �إدارة مدر�ستي
املعلمني على ممار�سة املبادرة والإبداع والتخل�ص من الرقابة
والتعليمات اجلامدة ،وال�سيا�سات التقليدية» ،يف املرتبة الأخرية،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.63وبدرجة متو�سطة ،ميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن بع�ض الإدارات املدر�سية تتبع الأ�ساليب وال�سيا�سات
القدمية يف الإدارة ،والتي ت�شدد على التزام املعلمني بالتعليمات
والقوانني بحذافريها دون التغيري فيها �أو حماولة �إيجاد املبادرات،
واحللول بطرق �أكرث ابتكاراً خوفاً من التجديد �أو ب�سبب �ضعف
اهتمام الإدارة املدر�سية على ت�شجيع الإبداع يف معاجلة الق�ضايا
املدر�سية املهمة.
رابعاً :بُعد الكفاءة الذاتية
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد الكفاءة الذاتية مرتبة تنازلياً وفقاً
للمتوسطات الحسابية

الرقم الرتبة
11

1

19

2

32

3

17

4

25

5

12

6

3

7

الفقرات
�أعتقد �أن لدي القدرة على
�إجناز الأعمال املوكولة �إيل
مبدر�ستي.
�أٌدرك املطالب والتحديات التي
تنطوي عليها وظيفتي ،والتي
ت�ؤثر على تعلم الطلبة.
متكنني مدر�ستي من زيادة
كفاءتي احلالية وامل�ستقبلي.
توفر مدر�ستي بيئة عمل
ت�شعرين بالقيمة والقدرة على
امل�ساهمة يف حتقيق �أهدافها.
تعزز �إدارة مدر�ستي �إدراك
املعلمني لقدراتهم ال�شخ�صية
على حتقيق النتائج التي
يرغبونها.
يقوم زمالئي املعلمون ذوو
الكفاءة الذاتية العالية بو�ضع
معايري �أكرث طموحاً لأنف�سهم
وللطلبة.
حتر�ص �إدارة مدر�ستي على
تغيري الأ�ساليب القيادية
وحت�سني بيئة العمل مبا يزيد
قدرتي على الإجناز.

ُبعد الكفاءة الذاتية ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.26

1.21

مرتفعة

4.24

970.

مرتفعة

4.08

990.

مرتفعة

3.94

1.02

مرتفعة

3.83

1.03

مرتفعة

3.77

1.04

مرتفعة

3.61

1.22

متو�سطة

3.96

670.

مرتفعة

يتبني من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة لفقرات ُبعد الكفاءة الذاتية تراوحت بني (4.26
  ،)3.61وبلغ املتو�سط احل�سابي ل ُبعد لكفاءة الذاتية ككل (،)3.96109

وبدرجة مرتفعة .وميكن عزو هذه النتيجة �إىل االهتمام املتزايد من
قبل الإدارة املدر�سية باملعلمني ،وتقدمي الدعم املنا�سب لتنمية
قدراتهم ،وتطوير مهاراتهم ،وتوفري امل�صادر التعليمية والإدارية
التي متكنهم من تنمية ذواتهم ،وحتقيق الأهداف والنتائج التعليمية
املرجوة .وبالتايل ف�إن ارتفاع م�ستوى الكفاءة الذاتية ُيعد م�ؤ�رشاً
على قيام الإدارة املدر�سية بدورها جتاه املعلمني يف عملية
متكينهم.
وجاءت الفقرة ( ،)11التي تن�ص على «�أعتقد �أن لدي القدرة
على �إجناز الأعمال املوكولة �إىل مبدر�ستي» يف املرتبة الأوىل،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.28وبدرجة مرتفعة ،وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل امتالك املعلمني اخلربات واملهارات الالزمة التي تعمل
على تدعيم كفاءتهم الذاتية و�إمكاناتها ،وخا�صةً عند �إجناز املهام
والأعمال املدر�سية ،بالإ�ضافة �إىل قدرتهم على حتقيق الأهداف
والنجاح يف هذه الأعمال ،والتغلب على �أي م�شكالت قد تواجههم
�أثناء �إجنازها.
بينما جاءت الفقرة ( ،)3ون�صها «حتر�ص �إدارة مدر�ستي
على تغيري الأ�ساليب القيادية ،وحت�سني بيئة العمل مبا يزيد قدرتي
على الإجناز» ،يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.61
وبدرجة متو�سطة ،ميكن عزو هذه النتيجة �إىل قناعة بع�ض الإدارات
املدر�سية ب�أن تغيري الأ�ساليب القيادية التقليدية �إىل �أ�ساليب حديثة
ال يفيد يف حت�سني املناخ املهني التنظيمي� ،أو تطوير مهارات
املعلمني ،وقدراتهم على الأداء والإجناز ،وحتقيق الأهداف املرجوة.
خامساً :بُعد االستقاللية
جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد االستقاللية مرتبة تنازلياً وفقاً
للمتوسطات الحسابية

الرقم الرتبة
16

1

24

2

20

3

15

4

31

5

الفقرات
ميكنني حل كافة امل�شكالت
اخلا�صة بالطلبة يف
مدر�ستي.
احتكم بالطريقة والأ�سلوب
الذي �أدر�س به.
تتاح يل الفر�صة ال�ستثمار
مواهبي ،وقدراتي الكامنة،
واالنطالق بعيدا عن الأمناط
الإداري البريوقراطية.
�أ�ستطع �أن �أخطط جلدويل
الزمني يف مدر�ستي.
�أحتكم يف جوانب حياة
العمل مبدر�ستي كتطوير
املناهج واختبار الكتب
الدرا�سية واجلدول املدر�سي.

ُبعد اال�ستقاللية ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

4.04

.970

مرتفعة

3.87

1.05

مرتفعة

3.67

1.30

متو�سطة

3.56

1.23

متو�سطة

2.84

1.38

متو�سطة

3.59

1.24

متو�سطة

يتبني من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة لفقرات ُبعد اال�ستقاللية تراوحت بني (4.04
  ،)2.84وبلغ املتو�سط احل�سابي ل ُبعد اال�ستقاللية ككل (،)3.59وبدرجة متو�سطة .وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء تفاوت
ا�ستجابات املعلمني حول منحهم اال�ستقاللية من قبل �إدارات
مدر�سهم؛ حيث ت�سعى بع�ض الإدارات املدر�سية �إىل منح املعلمني

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )13العدد ( - )39آب 2022م

املزيد من اال�ستقاللية ،وحتمل امل�س�ؤولية ،وذلك �إمياناً بقدراتهم
و�إمكانياتهم ال�شخ�صية ،ومهاراتهم الإدارية ،وعلى العك�س من ذلك،
ف�إن هناك بع�ض الإدارات املدر�سية التي ال ت�شجع على منح معلميها
املزيد من اال�ستقاللية ،وذلك ب�سبب �إما اتباع الأمناط القيادية
التقليدية التي تتجاهل ا�ستقاللية املعلم� ،أو ب�سبب عدم �إدراك هذه
الإدارات لقدرات معلميها و�إمكانياتهم.
وجاءت الفقرة ( ،)16التي تن�ص على «ميكنني حل كافة
امل�شكالت اخلا�صة بالطلبة يف مدر�ستي» يف املرتبة الأوىل،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.04وبدرجة مرتفعة ،وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �إدراك الإدارة املدر�سية لأهمية اال�ستقاللية كجزء من
عملية متكني املعلمني ،والتي من �ضمنها م�ساعدة املعلمني على
امتالك مهارات حل امل�شكالت ،واملهارات القيادية التي متكنهم من
التعامل ،والتحكم بطريقة حل م�شكالت طالبهم وال�سيطرة عليها.
بينما جاءت الفقرة ( ،)31ون�صها «�أحتكم يف جوانب حياة
العمل مبدر�ستي كتطوير املناهج ،واختبار الكتب الدرا�سية واجلدول
املدر�سي» ،يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)2.84
وبدرجة متو�سطة ،وميكن عزو هذه النتيجة �إىل عدم امتالك املعلمني
القدرة على اال�شرتاك يف عملية تطوير املناهج ،واختيار الكتب
الدرا�سية ،واجلدول الدرا�سي ،بل يتم ذلك من خالل القائمني على
العملية الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم.
كما ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،وا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية من تقديرات املعلمني حول دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني ،كما هو مبني يف اجلدول (.)7
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من وجهة نظر المعلمين حول دور اإلدارة
المدرسية في تمكين المعلمين مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية على األبعاد ككل

الرقم الرتبة

ال ُبعد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الدرجة

3

1

النمو املهني

3.75

.58

مرتفعة

1

2

الكفاءة الذاتية

3.70

.50

مرتفعة

5

3

املكانة

3.69

.68

مرتفعة

4

4

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

3.56

.59

متو�سطة

2

5

اال�ستقاللية

3.51

.70

متو�سطة

3.64

.49

متو�سطة

دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني ككل

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول (� )7أن املتو�سطات
احل�سابية من وجهة نظر املعلمني حول دور الإدارة املدر�سية يف
متكني املعلمني تراوحت بني ( ،)3.75 - 3.51واالنحرافات
املعيارية ()0.70 - 0.68؛ حيث جاء ُبعد النمو املهني يف املرتبة
الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.75وبانحراف معياري
( ،) .58بدرجة تقدير مرتفعة ،بينما جاء ُبعد اال�ستقاللية يف املرتبة
الأخرية ,مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ,)3.51وبانحراف معياري (.70
) ،وبدرجة تقدير متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي لدور الإدارة
املدر�سية ككل ( ,)3.64وبانحراف معياري ( ،) .49وبدرجة تقدير

متو�سطة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل قناعة املعلمني ب�أهمية عملية
متكينهم من قبل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية؛ حيث ت�سعى
الوزارة �إىل تبني الأ�ساليب وال�سلوكيات الرتبوية احلديثة التي
ت�شجع على متكني املعلمني باعتبارهم اجتاهاً للتغري ،كما توجه
الإدارات املدر�سية �إىل بذل جهود كبرية وخطوات �إيجابية يف متكني
املعلمني؛ حيث تنظر الوزارة �إىل املعلم ب�أنه عامل مهم يف جناح
العملية الرتبوية وا�ستمرارها وحتقيق �أهدافها ،كما �أنه عن�رص
�أ�سا�سي يف ت�أدية ر�سالة املدر�سة ،وحتقيق ر�ؤيتها .وعلى الرغم من
ذلك ،فهناك عدة عوامل� ،أهمها بع�ض ممار�سات الإدارات املدر�سية
فيما يتعلق بتبني وتنفيذ بع�ض متطلبات عملية متكني املعلمني،
والتي مل ت�صل �إىل حتقيق م�ستويات عليا ،على �سبيل املثال� :إ�رصار
بع�ض املديرين على اتباع الدور التقليدي ،وعدم التخلي عن منطية
الإدارة التقليدية البريوقراطية ،ومركز الإدارة التعليمية التي
تتعار�ض مع التمكني الفعال ،كما �أن معظم املديرين ال ي�رشكون
املعلمني يف �صنع القرارات املتعلقة باملدر�سة متحججني بان دور
املعلمني هو تعليم الطلبة فقط ،ولي�ست الأمور الإدارية .بالإ�ضافة
�إىل ان�شغال بع�ض الإدارات املدر�سية بالنواحي الإدارية ،واالهتمام
بها على ح�ساب اهتمامهم بعملية متكني املعلمني ،كل ذلك قد ي�ؤثر
على وجهة نظر املعلمني حول دور الإدارة املدر�سية يف متكينهم.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة ال�رشيفي
والتنح ( ،)2011التي �أ�شارت �إىل �أن درجة متكني املعلمني كانت
متو�سطة ب�شكل عام وللمجاالت ال�ستة من وجهة نظر املعلمني
�أنف�سهم .ونتيجة درا�سة افيدوف-اجنر و�آخرين (Avidov-Ungar,
 )et al., 2014التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى التمكني لدى املعلمني
كان متو�سطاً .كما اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة
بالري و�آخرين ( ،)Balyer, et al., 2017والتي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى
التمكني لدى املعلمني كان متو�سطاً .كما اتفقت مع نتيجة درا�سة
�أبي قلبني ( ،)2019والتي ا�شارت �إىل �أن  امل�ستوى يف �أ�ساليب
الإدارة املدر�سية ومتكني املعلمني و�أدوارهم املهنية جاء بدرجة
متو�سطة.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �أبي طعمة
وعا�شور ( )2016التي �أ�شارت �إىل �أن دور مدير املدر�سـة احلكوميـة
فـي متكـني املعلمـني جـاء بدرجة تقدير مرتفعة .كما اختلفت
نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة كريال (،)Kiral, 2020
والتي �أ�شارت �إىل �أنامل�ستوى يف �أ�ساليب الإدارة املدر�سية ،ومتكني
املعلمني ،و�أدوارهم املهنية جاء بدرجة مرتفعة.
ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = .05من وجهة نظر معلمي
مدار�س مدينة الرمثا حول دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني
تعزى الختالف متغريات اجلن�س ،واخلربة العملية ،وامل�ؤهل العلمي؟»
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني حول دور الإدارة
املدر�سية يف متكني املعلمني تبعاً ملتغريات (اجلن�س ،اخلربة
العملية ،امل�ؤهل العلمي) ،كما هو مبني يف جدول (.)8
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين حول دور اإلدارة المدرسية في تمكين المعلمين تبعاً لمتغيرات (الجنس ،الخبرة العملية ،والمؤهل العلمي)

ال ُبعد
املتغري

امل�شاركة يف
اتخاذ القرار

ذكر
اجلن�س

اخلربة
العملية

�أنثى

اقل من � 10سنوات

�س

3.59

3.89

3.62

3.74

3.53

3.67

ع

1.07

1.07

1.01

1.02

1.15

.990

�س

3.51

3.87

3.63

3.73

3.50

3.65

ع

.88

.93

.92

.88

.90

.80

�س

3.60

3.98

3.72

3.71

3.56

3.71

1.00

1.06

1.04

1.08

1.20

.99

�س

3.51

3.87

3.52

3.62

3.46

3.59

ع

.94

.92

.87

.82

.80

.78

�س

3.56

3.83

3.55

3.65

3.52

3.62

ع

1.02

1.04

1.00

1.01

1.09

.94

�س

3.51

3.78

3.46

3.56

3.46

3.55

ع

.90

.93

.90

.88

.93

.83

ع
من � 10سنوات ف�أكرث

امل�ؤهل
العلمي

بكالوريو�س فما دون

درا�سات عليا

الدرجة
النمو الكفاءة
املكانة اال�ستقاللية
الكلية
املهني الذاتية

س= المتوسط الحسابي ع= اإلنحراف المعياري

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )8وجود تبايناً
ظاهرياً يف املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية يف وجهة
نظر املعلمني حول دور الإدارة املدر�سية يف متكني املعلمني ب�سبب
اختالف متغريات اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي.

ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي املتعدد على الأبعاد ،جدول (،)9
وحتليل التباين الثالثي للأداة ككل كما هو مبني يف اجلدول (.)10

جدول ()9
تحليل التباين الثالثي لمتغيرات الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي على األبعاد

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

12.188

1

12.188

13.428

.126

النمو املهني

11.320

1

11.320

11.816

.251

الكفاءة الذاتية

13.645

1

13.645

15.470

.285

املكانة

18.475

1

18.475

21.221

.398

اال�ستقاللية

17.169

1

17.169

17.167

.626

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

3.383

1

3.383

3.728

.054

النمو املهني

2.486

1

2.486

2.595

.108

الكفاءة الذاتية

2.317

1

2.317

2.626

.106

املكانة

.6620

1

.6620

.761

.384

اال�ستقاللية

2.670

1

2.670

2.670

.103

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

.6390

1

.6390

.704

.402

النمو املهني

.5350

1

.5350

.558

.455

الكفاءة الذاتية

1.273

1

1.273

1.443

.231

املكانة

.5920

1

.5920

.680

.410

اال�ستقاللية

.1690

1

.1690

.169

.682

م�صدر التباين

اجلن�س
هوتلنج =073.
ح=001.

اخلربة العملية
هوتلنج =017.
ح=397.

امل�ؤهل العلمي
هوتلنج =009.
ح=752.

الأبعاد
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الأبعاد

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

281.360

268

.9080

النمو املهني

296.989

268

.9580

الكفاءة الذاتية

273.419

268

.8820

املكانة

269.885

268

.8710

اال�ستقاللية

310.028

268

1.000

امل�شاركة يف اتخاذ القرار

303.643

271

النمو املهني

318.747

271

الكفاءة الذاتية

300.059

271

املكانة

294.852

271

اال�ستقاللية

339.470

271

م�صدر التباين

اخلط�أ

الكلي

يت�ضح من البيانات الواردة يف اجلدول ( )9الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر اجلن�س يف جميع الأبعاد.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر اخلربة العملية يف جميع الأبعاد.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي يف جميع الأبعاد.
جدول ()10
تحليل التباين الثالثي لمتغيرات الجنس والخبرة العملية والمؤهل العلمي لألداة ككل

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

14.428

1

14.428

19.042

.072

2.181

1

2.181

2.879

.091

.599

1

.599

.790

.375

اخلط�أ

234.893

268

.758

الكلي

259.646

271

اخلربة
العملية
امل�ؤهل
العلمي

يتبني من اجلدول ( )10الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف ( )19.042وبداللة
�إح�صائية بلغت (.) .072
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة من
املعلمني على اختالف جن�سهم ذكوراً و�إناثاً ميتلكون الت�صور
نف�سه لدور الإدارة املدر�سية يف عملية متكني املعلمني يف مدار�س
مديرية تربية لواء الرمثا؛ فكالهما يدركان �أن طبيعة عمل الإدارة
املدر�سية هي اتباع وتنفيذ الأنظمة والت�رشيعات والتعليمات التي
ت�صدرها وزارة الرتبية والتعليم دون التمييز يف جن�س العاملني يف
املدار�س .و�أن م�س�ؤولية ودور الإدارة املدر�سية هي متكني املعلمني

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

بغ�ض النظر عن جن�سهم ،وذلك من خالل توفري الفر�ص للم�شاركة
يف اتخاذ القرارات املهمة املتعلقة بالعملية الرتبوية والإدارية ،كما
�أنها م�س�ؤولة عن حت�سني مكانتهم و�أو�ضاعهم يف العمل ،وتهيئة
املدار�س لت�صبح بيئة جاذبة وحمفزة وداعمة لهم ،بالإ�ضافة �إىل
التوا�صل با�ستخدام لغة �إيجابية تت�سم بالدعم وبث روح التعاون
ورفع املعنويات لديهم ،وبناء عالقات قائمة على مبادئ الثقة
والتعاون.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة كريال (Kiral,
 ،)2020حيث �أ�شارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
�أبعاد التمكني واملقيا�س ككل بح�سب اجلن�س.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة افيدوف-
اجنر و�آخرين ( ،)Avidov-Ungar, et al., 2014حيث �أ�شارت �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،ل�صالح
الذكور .كما اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �أبي
طعمة وعا�شور ( ،)2016حيث �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الذكور .واختلفت �أي�ضاً مع
نتيجة درا�سة �أبي قلبني ( ،)2019التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة متكني املعلمني تعزى �إىل اجلن�س ،ل�صالح
الذكور.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر اخلربة العملية ،حيث بلغت قيمة ف ()2.879
وبداللة �إح�صائية بلغت (.) .091
وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ت�شابه الظروف التعليمية
والرتبوية يف املدر�سة الواحدة ،كما �أن الظروف املرتبطة مبهنة
التعليم من حيث طبيعة العالقة بني املعلمني والإدارة املدر�سية هي
ذاتها؛ فالإدارة املدر�سية تقوم بتهيئة البيئة املنا�سبة لتمكني جميع
املعلمني العاملني فيها بغ�ض النظر عن �سنوات خربتهم العملية من
خالل توفري فر�ص النمو املهني والور�شات والتدريبات التي ترفع
من كفاءتهم الذاتية وتطورهم مهنياً ،كما تقوم ب�إ�رشاكهم يف
�صنع القرارات املتعلقة بالنظام املدر�سي ،وتوزيع املهام املدر�سية
والإدارية على جميع املعلمني بالت�ساوي ،بالإ�ضافة �إىل حتفيزيهم
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ومكاف�آتهم تقديراً جلهودهم التي يبذلونها ،وتعزيزاً لأعمالهم دون
التمييز بينهم .ولذلك مل تظهر الفروق يف متكني املعلمني باختالف
متغري �سنوات اخلربة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة (Kiral,
 ،)2020حيث �أ�شارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
�أبعاد التمكني تبعاً ملتغري اخلربة .كما اتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية
مع نتيجة درا�سة �أبي طعمة وعا�شور ( ،)2016التي �أ�شارت �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة متكني املعلمني تعزى
�إىل �سنوات اخلربة.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = .05تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي ،حيث بلغت قيمة ف () .790
وبداللة �إح�صائية بلغت (.) .375
اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �أبي طعمة
وعا�شور ( ،)2016حيث �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى ملتغيــر امل�ؤهــل العلمــي فــي جمــاالت امل�شــاركة فــي �صــنع
القــرار ،واملكانــة املعرفية ،والتــ�أثري ل�صــالح الدرا�ســات العليــا.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل �أن امل�ؤهل العلمي للمعلمني
ال ي�ؤثر يف عملية متكني املعلمني ،و�أن وجهة نظرهم موحدة حول
دور الإدارة املدر�سية وما تقوم به من �أعمال وممار�سات لتمكني
املعلمني؛ فالإدارة املدر�سية وب�سبب تغري نظام التعليم وتطوره،
ت�سعى لتمكني معلميها �أثناء ممار�سة عملهم من خالل ت�أهيلهم
و�إك�سابهم اخلربات والكفاءات يف بيئة تدريبية موحدة بغ�ض النظر
عن م�ؤهالتهم العلمية .كما ميكن للباحثة عزو هذه النتيجة� ،إىل �أن
البيئة املدر�سية واحدة تخ�ضع لنف�س الظروف واملقومات ،وتلتزم
بالأنظمة والقوانني التي تر�سل �إليهم.

التوصيات
ا�ستنادا ً �إىل ما مت التو�صل �إليه من نتائج ميكن للباحثة �أن
تو�صي وتقرتح ما يلي:
1 .1توظيف نتائج الدرا�سة ما �أمكن يف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
وخا�صة لدى القائمني على العملية الرتبوية ،و�صانعي القرار
والقادة الرتبويني ،وذلك للإفادة منها يف متكني املعلمني على
�أر�ض الواقع.
2 .2زيادة اهتمام امل�س�ؤولني والقائمني على العملية
التطويرية للتعليم يف وزارة الرتبية والتعليم بت�شجيع املديرين على
تهيئة بيئة مالئمة لتطبيق عملية التمكني يف مدار�سهم.
3 .3تعزيز دور الإدارة املدر�سية يف تفعيل عملية التمكني يف
املدار�س احلكومية من خالل تفوي�ض مديري املدار�س �صالحيات
�أكرث لتعزيز الثقة مع املعلمني ومتكينهم يف �أداء واجباتهم بفاعلية.
4 .4عقد ور�شات ودورات تدريبية ملديري املدار�س واملعلمني
حول �إك�سابهم املهارات الإدارية والقيادية الالزمة لتفعيل عملية
التمكني.
5 .5العمل على عقد االجتماعات والتدريبات واال�ست�شارات
الدورية ،مع القياديني والرتبويني من الأو�ساط التعليمية ،والعمل
على ا�ستثمارها لتو�ضيح عملية التمكني.
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6 .6عقد دورات تدريبية خا�صة باملعلمني واملعلمات
لإك�سابهم مهارات اتخاذ القرار ،وحل امل�شكالت ،واملهارات
الإبداعية واالبتكارية.
�7 .7إجراء املزيد من الدرا�سات حول دور الإدارة املدر�سية يف
متكني املعلمني من وجهة نظر مديري املدار�س �أو �ضمن متغريات
�أخرى كالعمر �أو امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للمعلم� ،أو
مراحل درا�سية �أخرى ،ويف مناطق �أخرى من الأردن.
�8 .8إجراء درا�سات مماثلة تتناول العالقة بني متكني املعلمني
ومتغريات و�سيطة �أخرى مثل الر�ضا الوظيفي ،وااللتزام املهني،
واملناخ التنظيمي وغريها.
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