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داخــل الحكوميـة   معرفـة دور مـديري المـدارس    إلــى الدراسـة هـذه  هـدفت   :ملخـص 
من وجهة  وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية ،في تمكين المعلمين الخط األخضر
) 364(معلمًا و) 134(فردًا منهم ) 498(تكونت عينة الدراسة من . نظر المعلمين

ــر ،دارس الحكوميــة داخــل الخــط األخضــر   معلمــة مــن معلمــي المــ    وا بالطريقــة  اختي
 المطـور ) 1992(رت ورينهرت مقياس شو الدراسةت استخدم. العشوائية البسيطة

. بعــد التحقــق مــن دالالت صــدقه وثباتــه  )2007(لبيئـة العربيــة مــن قبــل المهــدي   ل
جـاء  دور مدير المدرسـة الحكوميـة فـي تمكـين المعلمـين      أن  أظهرت نتائج الدراسة
 متغيـر الجـنس  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثـر  و، بدرجة تقدير مرتفعة

فعالية ، والتأثير، والمشاركة في صنع القراروفي مجاالت  ،تمكين المعلمين ككلفي 
ــي العمــل التعليمــي   ــر المؤهــل العلمــي  لصــالح الــذكور  الــذات ف ــي  ، ومتغي مجــاالت ف
ــرار    ــأثيرو ،المكانــة و ،المشــاركة فــي صــنع الق ــا،   الت ومتغيــر   لصــالح الدراســات العلي

ــي المدرســة مســتوى  ــرارالمشــاركة فــي صــنع ا  مجــالي ف ــي و ،لق لصــالح  النمــو المهن
عـدم وجـود فـروق تعـزى لمتغيـر      كـذلك  وبينت النتائج  .بتدائيةمستوى المدرسة اال

ــى المســتوى المرتفــع مــن    بوأوصــت الدراســة  . ســنوات الخبــرة  أهميــة المحافظــة عل
ــرات     ــدوات والمحاضـ ــدورات التدريبيـــة والنـ ــديم الـ ــن خـــالل تقـ ــين مـ تمكـــين المعلمـ

  . المعلمين لمديري المدارس حول تمكين

  ).، المدارس الحكومية، تمكين المعلمينمدير المدرسةدور : الكلمات المفتاحية(

  

  

 (Teachers Empowerment)يمثل تمكين المعلمين  :مقدمة
ــدارس       ــة للمـ ــات اإلدارة الذاتيـ ــي أدبيـ ــيوعًا فـ ــايا شـ ــر القضـ ــد أكثـ أحـ

)School Based Management ( عدفي المجتمعات الغربية، كما ي
الزاوية في معظم الجهود المبذولة لإلصـالح التربـوي المعاصـر    حجر 

ــة     ــدول العربيـ ــى الـ ــالم وحتـ ــن دول العـ ــر مـ ــي كثيـ ــين  . فـ ــبح تمكـ وأصـ
ن، يســعى لترســيخ روح   لمــين موضــع نقــاش واســع بــين البــاحثي     المع

المسؤولية واالعتزاز بقوة العمل في المدرسة، ويعـد األسـاس الـذي    
ومواجهـة التطـورات والتحـديات     ،ن المعلم من تحمـل المسـؤولية  يمّك

ــي  ــي التعلمـ ــال التعليمـ ــي المجـ ــأويفـــرض  ،فـ ــلوكي انماطـ ــب  ةسـ تتناسـ
  .واتخاذ القرارات المتعلقة به ،وطبيعة العمل

ــا تقــــدم  ــى مــ ــتمرارية    ،وعلــ ــمانات اســ ــم ضــ ــن أهــ ــالتمكين مــ فــ
وإظهــار  ،فهـو يســاعد فـي رفـع الــروح المعنويـة للمعلمـين      ،المؤسسـة 
ــو علــي،  (قــدراتهم  ــة    و). 2010أب ــه عملي ــرف تمكــين المعلمــين بأن ع

منح المعلمين السلطة والصالحية لصنع قرارات مهنيـة تتعلـق بعمليـة    
  ).2007المهدي، ( وتعلمهم تعليم الطلبة
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Abstract: The study aimed at examining the role played by public 
schools principals inside the Green Line in teachers' empowerment 
and its relationship with some demographic variables Teachers' point 
of View. The sample of the study consisted of (489) subjects, of whom 
(134) were male and (364) female selected using simple random 
sampling procedures from public schools inside the Green Line. For 
data collection, Short and Rinehart (1992) Scale translated and 
adapted to the Arab environment by Al Mahdi (2007) was used after 
both validity and reliability for the scale were established. The results 
of the study showed that the role played by public schools principals 
inside the Green Line in teachers' empowerment was high. There were 
statistically significant differences due to gender, in favor of male 
teachers, in the role played by public schools principals inside the 
Green Line in the total construct of teachers' empowerment and in 
teachers' participation in school decision making, teacher's influence, 
and teaching self- efficacy, due to qualification, in favor of graduate 
studies teachers, in teachers' participation in school decision making, 
position and influence, due to school level, in favor of primary schools 
teachers, in teachers' participation in school decision making and 
professional development. There were no significant differences due 
to teaching experience. The study recommended to the importance of 
maintaining a high level of empowerment of teachers by offering 
seminars and lectures for school administrators about the teacher 
training courses enabled. 
(Keywords: School Principal Role, Public Schools, Teachers' 
Empowerment). 

  

يعد التمكين أحد المفاهيم المستخدمة في علم اإلدارة منذ و
ويعرف على أّنه إعطاء الموظفين الفرصة التخاذ . الثمانينيات

القرارات المناسبة التي تحسن من اإلنتاجية وجودة الخدمة واألداء 
وعلى . هم في تحقيق األهداف التنظيميةمما يس ؛لدى الموظفين

كين نابع من حقل إدارة األعمال، فإن أن مفهوم التممن الرغم 
استخدامه في حقل التربية يوازي االستخدام نفسه في الحقول 

  ).Wan, 2005(اإلدارية المختلفة 

ونال الحظ  ،حظي التمكين باهتمام العديد من الباحثينو
) 11: 2007(تعريف جواد وحسين : منها ،الوفير من التعريفات

التي تظهر في الحقيقة للعاملين  يز الدوافعتعز" بأنه هفقد عرفا
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وهي معنى  ،تعكس توجه الفرد نحو دوره في العمل ةجوانب إدراكي
في  .العمل، والكفاءة والتصميم الذاتي للعمل، واإلحساس بالتأثير

استراتيجية "التمكين بأنه ) 120: 2008(حين عرفت القاضي 
ت تنظيمية مهارية جديدة تهدف إلى إعطاء العاملين الصالحيا

والمسؤوليات والحرية في أدائهم للعمل، دون تدخل مباشر من 
وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهليهم مهنيًا  ،اإلدارة

عملية تهدف "بأنه ) 346: 2013(بينما عرفه رفاعي ". ومسلكيًا
والخدمية سلطات  اإلنتاجيةى إعطاء المديرين في المؤسسات إل

وتعبئة  ،الصالحيات التخاذ القرارات واسعة في إداراتها، ومنحهم
وتوفير الحوافز المختلفة من أجل  ،الموارد المادية والبشرية

  ".نتاجيتهمإوزيادة  ،تحسين أداء العاملين وااللتزام لديهم

أن ) 2006(يرى ملحم  ،حقل التربيةوفي وعلى ما تقدم 
تمكين المعلمين بنية متعددة األبعاد ال تقتصر فقط على منح 

ات إضافية للمعلم، ومشاركته في صنع القرارات المدرسية، سلط
االستقاللية في العمل، والقدرة  :مثل ،وإنما تتضمن أبعادًا أخرى

 ،على التأثير في نواتج العمل المدرسي، واإلحساس بالتقدير
ويتمثل . والمكانة المهنية، والفعالية الذاتية، والنمو المهني للمعلم

تفويض : لمدير في المدرسة بعدة أبعاد، هيالتمكين الذي يمارسه ا
 ،وتنمية السلوك الريادي ،والعمل الجماعي ،والنمو المهني ،السلطة

  .والتقليد والمحاكاة

وتبرز أهمية تمكين المعلمين في تحقيق مجموعة من الفوائد 
تحسن أداء الطلبة،  :منها ،والمعلم والطالبتعود على المدرسة 

، ودوران العمل اليومي المدرسي مينغياب المعلوانخفاض نسبة 
لى زيادة إباإلضافة  ،بشكل فعال، وتحقيق مكانة متميزة للمدرسة

 ،حل المشكالت فيالتنافسية مع المدارس األخرى، وزيادة التعاون 
وإشباع حاجات المعلم  ،بداعية للمعلمين والطلبةدرات اإلوارتفاع الق

وارتفاع  ،ضغوط العملمن تقدير وإثبات الذات، وارتفاع مقاومته ل
الدافعية والئه للمدرسة، والمساهمة في زيادة الرضا الوظيفي و

وتنمية الشعور بالمسؤولية  ،ولينؤالذاتية والرضا عن المس
وربط المصلحة الفردية بالمصلحة العامة للمدرسة  ،وتحملها

   ).2009عبدالخالق وعلي، (

كثر تعقيدًا، وفي ظل زيادة مستويات العولمة والتكنولوجيا األ
مة، وبدًال من ذلك ءاآلمرة التقليدية أقل مال -أصبحت هرمية السلطة

 ،ويكونوا مبدعين ،فالعاملون ينبغي أن يتعلموا تحمل المبادرة
ن إ يحتاجون إلى التمكين، إذ فهمالمسؤولية في أعمالهم،  اويتحملو

 ،وكيف يؤدى العمل ،الحرية في اتخاذ القرار بصدد ما يجب عمله
 ،لحرية في القيود التنظيمية وأداء العمل تعزز الطاقة اإلبداعيةوا

  .(Knight and Turvey, 2006)ومواجهة العقبات والتحديات 

وقد حظي موضوع التمكين باهتمام الباحثين، وفي هذا 
تمكين  إلىدراسة هدفت التعرف ) 2007(أجرى المهدي المجال 

ض المتغيرات ببعوعالقته  ،المعلمين بمدارس التعليم في مصر
. معلمًا ومعلمة) 821(لدراسة من تكونت عينة ا. الديمغرافية

بعد التحقق ) 1992(رت امقياس شورت ورينه الدراسة تماستخد

أظهرت النتائج أن مستوى تمكين . صدقه وثباته في البيئة العربيةمن 
وجود فروق كذلك المعلمين كان بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج 

وسنوات  ،معلمين تعزى لمتغيرات الجنس لصالح الذكورفي تمكين ال
لتعليم لصالح ونوع ا ،الخبرة لصالح ذوي سنوات الخبرة الكبيرة

عدم وجود فروق ذات داللة  أيضا وبينت النتائج .المرحلة االبتدائية
  .حصائية في تمكين المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلميإ

معرفة التمكين  إلى دراسة هدفتب) 2008(وقام البلوي 
المعلمين في المدارس  وعالقته باألداء الوظيفي لدى ،اإلداري

 اختيروامعلمًا ومعلمة ) 372(تكونت عينة الدراسة من . الحكومية
ه في المملكة من مختلف المدارس الحكومية في محافظة الوج

 ،مقياس التمكين اإلداري ت الدراسةاستخدم. العربية السعودية
كانت أبرز النتائج و. اتالوظيفي في عملية جمع البيانومقياس األداء 

 اء بدرجة مرتفعة، ولم تظهر فروقأن مستوى التمكين اإلداري ج
والمؤهل  ،في مستوى التمكين اإلداري تعزى لمتغيري الجنس

  .العلمي

التي أجريت في ) Pollak, 2009(وهدفت دراسة بوالك 
مستوى التمكين اإلداري الواليات المتحدة األمريكية إلى الكشف عن 

) 36(بلغت عينة الدراسة . لدى المعلمين والتعاون فيما بينهم
 الدراسة استخدمت. لمة من معلمي المرحلة الثانويةمعلمًا ومع

وكانت أبرز النتائج أن . استبانة التمكين اإلداري في جمع البيانات
عدم وجود ومستوى التمكين المدرك لدى المعلمين كان منخفضًا، 

وسنوات الخبرة في مستوى  ،فروق تعزى إلى متغيري الجنس
  .التمكين لدى المعلمين والمعلمات

دراسة في ب) Hermic, et al., 2010(وآخرون  وقام هيرمك
الكشف عن العالقة بين مستوى  إلى الواليات المتحدة هدفت

 ،التمكين المدرك لدى المعلمين والكفاءة الذاتية المدركة لديهم
معلمًا ) 70(بلغت عينة الدراسة . مستوى اإلبداع يفوأثرها 

مقياس  ت الدراسةاستخدم. ة من معلمي المرحلة االبتدائيةومعلم
ومقياس اإلبداع  ،ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة ،التمكين اإلداري

وكانت أبرز النتائج أن مستوى التمكين اإلداري المدرك . لدى الطلبة
  . لدى المعلمين كان متوسطًا

 في الصين )(Lee, et al., 2011ن وآخري لي دراسةوهدفت 
وعالقتها  ،الكشف عن مستوى تمكين المعلمين في المدارس إلى

بلغت عينة الدراسة . بتقبلهم باإلصالحات في المناهج المدرسية
معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية ) 1646(

مقياس  الدراسة تاستخدم. نمحافظات في الصي) 6(تيروا من اخ
أن مستوى  نتائج الدراسةكشفت . التمكين في عملية جمع البيانات

  .التمكين المدرك لدى المعلمين كان متوسطًا

دراسة في الواليات المتحدة ب) Yearrian, 2011(وقام يياران 
الكشف عن العالقة بين مستوى تمكين  إلى األمريكية هدفت

يل تحص فيوأثرها  ،بداعية التدريسيةوممارساتهم اإل ،المعلمين
من ) 8( من اسةتكونت عينة الدر. الطلبة في المرحلة الثانوية
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استخدمت المقابلة ولتحقيق أهداف الدراسة . المعلمين والمعلمات
تمكين المعلمين  أن مستوى نتائج الدراسةكشفت . البياناتفي جمع 

  . متوسطالمنخفض إلى الوالمعلمات تراوح بين 

إلى تحديد ) 2012(فت الدراسة التي أجراها محمد وهد
وسلوك  ،حجم ونوعية العالقة االرتباطية بين تمكين المعلمين

تكونت عينة الدراسة من . لتنظيمية بمدارس التعليم العاممواطنتهم ا
من معلمي مدارس التعليم العام بمراحلها الثالث الحكومية ) 504(

ت استخدم. لعربية السعوديةة في المملكة اواألهلية بمدينة جد
ومقياس سلوك المواطنة  ،مقياس تمكين المعلمين الدراسة
أن مستوى تمكين  وأبرز ما توصلت إليه الدراسة. يةالتنظيم

أثر لمتغير المؤهل العلمي في  وعدم وجود، االمعلمين جاء مرتفع
  .مستوى تمكين المعلمين

أجريت في  التي) Yin, et al., 2013( نوآخري أما دراسة ين
الكشف عن مستوى الثقة التنظيمية  إلى الصين، فقد هدفت

والدور التوسطي  ،والتمكين اإلداري لدى المعلمين والمعلمات
معلمًا ) 1646(الدراسة  بلغت عينة. للكفاءة الذاتية المدركة

ومقياس  ،مقياس الثقة التنظيمية ت الدراسةاستخدم. ومعلمة
نتائج أظهرت . ءة الذاتية المدركةمقياس الكفاو ،التمكين المدرك

أن مستوى التمكين اإلداري المدرك لدى المعلمين  الدراسة
  . مرتفعالمتوسط إلى الوالمعلمات تراوح بين 

دراسة ب) Orly and Sigalit, 2014(وقام أورلي وسيجاليت 
الكشف عن مستوى التمكين النفسي  إلى في شمال فلسطين هدفت

بلغت . ادة والسلوك التنظيمي لدى المعلمينوعالقته بالقي ،واإلداري
مي المرحلة المتوسطة معلمًا ومعلمة من معل) 366(عينة الدراسة 

 ،مقياس التمكين النفسي واإلداري ت الدراسةاستخدم. والثانوية
وكانت أبرز النتائج أن مستوى . واستبانة القيادة والسلوك التنظيمي

ووجود فروق في  ،متوسطًا التمكين النفسي واإلداري للمعلمين كان
مستوى التمكين اإلداري المدرك لدى المعلمين تعزى لمتغير 

  .الجنس لصالح الذكور

التي أجريت ) Orit, et al., 2014(ن يورت وآخرأأما دراسة 
معرفة مستوى  إلى هدفتفقد في الواليات المتحدة األمريكية 

ينة الدراسة تكونت ع. المعلمين في المواقع القيادية التمكين لدى
معلمًا ومعلمة اختيروا من المدارس الثانوية في ) 64(من 

مقياس التمكين  ت الدراسةاستخدم. األمريكية المقاطعات الغربية
أن مستوى التمكين اإلداري  نتائج الدراسةأظهرت . لدى المعلمين

وجود فروق في مستوى والمدرك لدى المعلمين كان متوسطًا، 
  . درك تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكورالتمكين اإلداري الم

وهو ما  ،ومع أن الدراسات السابقة تناولت تمكين المعلمين
هدفت إليه الدراسة الحالية، إال أن هناك بعض االختالفات التي 
تميزت بها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في جوانب منها 

الدراسات الرائدة في من الدراسة الحالية تعد  المكان والزمان؛ إذ
التي تناولت دور مدير  -اطالع الباحثينفي حدود  - المجالهذا 

 في فلسطينفي المجتمع المحلي  المدرسة في تمكين المعلمين
وما  .م2014/2015العام من  داخل الخط األخضروبالتحديد 

أداة لقياس دور مدير المدرسة في تمكين  وفرته الدراسة من
تناسب البيئة  )الصدق والثبات( الت سيكومتريةتمتع بدالالمعلمين ت

بحث أمام الباحثين والدارسين الاألمر الذي يفتح مجال الفلسطينية؛ 
   .في هذا المجال والمهتمين

في المجال  نيومن الجدير بالذكر، ومن خالل خبرة الباحث
وزارة التربية في السنوات القليلة الماضية أن  االتربوي فقد الحظ

تبذل جهودًا مستمرة لتطوير العملية التعليمية داخل والتعليم 
وهو تحسين عملية تعليم  ،المدارس؛ وذلك لتحقيق هدف نهائي

وتعلم الطلبة، وقد طالت هذه الجهود معظم عناصر العملية 
إيمانًا بأن إدارة المدرسة هي  ؛التعليمية، وخاصة اإلدارة المدرسية

أن الجودة الفعلية و كل،العامل األساسي لنجاح العمل المدرسي ك
للتعليم تعتمد في األساس على المعلمين الذين ينفذون كل المهام 
واألنشطة التعليمية في المدارس، وهم المحور المحرك لإلصـالح 

وانطالقًا من أن  ،ذلك وبناء على .وتحسـين المدرسة ،التربوي
المعلم هو العنصر األساسي لنجاح التعليم المدرسي والفعالية 

فإن تمكين المعلمين يسهم في التحرر من القيود لمدرسية عامة؛ ا
والتقدم في العمل المدرسي واألداء  ،والعوائق البيئية التنظيمية
دور لذلك جاءت الرغبة في تعرف  .وااللتزام واإلبداع وغيرها

في في فلسطين مديري المدارس الحكومية داخل الخط األخضر 
  .تمكين المعلمين

قدم نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أكد ما تقد و
أن  إلى )Onne, 2004(إذ أشار أوني أجريت في هذا المجال، 

وااللتزام داخل  تمكين المعلمين يسهم في زيادة والئهم التنظيمي
عالقة ) Hermic, et al, 2010( وآخرون هيرمكووجد . المدرسة

 ،لمعلمينيجابية بين مستوى التمكين المدرك لدى اإارتباطية 
وجود أثر إيجابي أيضًا ومستوى الكفاءة الذاتية المدركة لديهم، و

 ورتأوبين . ين على القدرات اإلبداعيةلمستوى تمكين المعلم
لمستوى  اإيجابي اأن هناك أثر) Orit, et al., 2014( وآخرون

كما أكد جواد وحسين . األداء القيادي لديهم فيتمكين المعلمين 
ن للمعلم يسهم في تنمية األداء المدرسي أن التمكي) 2007(

  . واإلبداع

وفي ضوء ما تقدم، نبعت فكرة إجراء الدراسة الحالية التي 
هدفت إلى الكشف عن دور مديري المدارس الحكومية داخل الخط 

  .وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية ،األخضر في تمكين المعلمين

  وسؤاالهامشكلة الدراسة 

التأثير في  فيدور الذي يمارسه مدير المدرسة النظرًا ألهمية 
 ،المعلمين من خالل ممارسة الوظيفة السلوكية من جوانب عدة

واالستعداد للعمل من أجل  ،اإليمان بأهداف المدرسة: منها
والرغبة بالبقاء فيها؛ األمر الذي  ،المدرسة، واالعتزاز واالفتخار بها

وبذل الجهد في  ،ؤسسةأهداف المتقبل يدفع العديد منهم إلى 
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حصيلة العملية التعليمية  فييجابي وبالتالي التأثير اإل ،تحقيقها
 ،ا في المجال التربويممن خالل عمله انوقد الحظ الباحث. التعلمية
ا للعديد من مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس مومقابلته

ذه الحكومية، وجهات نظر مختلفة بين المديرين والمعلمين في ه
وإسهام هذا النمط في  ،المدارس حول دور مدير المدرسة الممارس
وعلى الرغم من أن . تحقيق التمكين للمعلمين أو عدم تحقيقه

المؤسسات التربوية في فلسطين بشكل عام والمدارس بشكل خاص 
ال أنه من إة لتطبيق مفهوم تمكين المعلمين؛ أصبحت بيئة مناسب
وهل ينعكس في عملهم  ،معلمينتمكين ال واقعالضروري معرفة 

قلة في الدراسات العربية وندرتها محليًا  وقد وجد. المدرسي
دور مديري المدارس الحكومية مستوى اهتمت بتسليط الضوء على 

لذلك جاءت الرغبة  ؛-نالباحثي اطالعفي حدود  -في تمكين المعلمين
 مدير دورواقع للكشف عن  سعتالتي  الحالية في إجراء الدراسة

 ،المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعلمين

، من وجهة نظر المعلمين وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية

  :ييناآلتي السؤالينوذلك من خالل اإلجابة عن 

دور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في واقع ما . 1
ر تمكين المعلمين في المدارس الحكومية من وجهة نظ

  المعلمين أنفسهم؟

حصائية عند مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات دالله  .2
)=0.05α ( دور واقع بين متوسطات استجابات المعلمين حول

مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين 
 ،والمؤهل العلمي ،الجنس(المعلمين تعزى الختالف المتغيرات 

  ؟)ومستوى المدرسة ،سنوات الخبرةو

  أهمية الدراسة

مدير  تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها، وهو دور
المدرسة في التمكين لدى معلمي المدارس الحكومية، وتبدو أهمية 
الدراسة في إضافة معلومات نظرية في مجال تمكين المعلمين 

وقد يؤمل أن يستفيد من . وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية
المدارس  ومديرولقرار في وزارة التربية والتعليم، نتائجها صناع ا

ن عربيًا ومحليًا من خالل ربطها بالتمكين الذي ون والتربويووالمعلم
يسهم في وضع معايير واستراتيجيات لتدريب مديري المدارس 

وتنمية األداء  ،الحكومية على زيادة التمكين للمعلمين في المدرسة
  .والعمل المدرسي لدى المعلمين

 د الدراسةوحد

اقتصرت الدراسة على معلمي المدارس الحكومية  :طبيعة العينة -
معلمًا ) 498(في داخل الخط األخضر من خالل عينة حجمها 

ومعلمة من معلمي المدارس الحكومية داخل الخط األخضر في 
 .2014/2015فلسطين من العام الدراسي 

رت اينهياس شورت ورمق ت الدراسةاستخدم :أداة الدراسة -
؛ )2007(لبيئة العربية من قبل المهدي لالمطور ) 1992(

لذلك تتحدد مالءمة هذه األداة ضمن معايير الصدق والثبات 
 .التي تتمتع بها

  المصطلحاتبتعريف ال
  :الدراسة الحالية المصطلحات اآلتية تبنت

المدارس  وويقصد بهم في هذه الدراسة مدير: المدرسة ومدير -
  .لمناطق داخل الخط األخضر في فلسطينالحكومية في ا

هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين  :الخط األخضر بفلسطين -
 .1967 واألراضي المحتلة عام 1948 األراضي المحتلة عام

الخط  ويفصل .1949 بعد هدنة عام األمم المتحدة وقد حددته
 ،سوريا: وهي ،عن الدول العربية المجاورة إسرائيل األخضر
  .ومصر ،ولبنان ،واألردن

إذ عرف ) 268: 2000(تعريف عبدالوهاب : تمكين المعلمين -
إلدارة األفراد يسمح ألعضاء الفريق بأن  منهج"التمكين بأنه 

يمارسوا صنع القرار فيما يتعلق بشؤونهم اليومية في 

الدرجة الكلية التي بفي هذه الدراسة  جرائيًاإويعرف . "العمل
حصل عليها المعلم على مقياس تمكين المعلمين الذي قام 

 ،)1992(رت اعن مقياس شورت ورينهالباحثان بتطويره 
لتحقيق غرض  )2007(ئة العربية من قبل المهدي لبيل المطور
  .الحالية الدراسة

 وهي المدارس الحكومية التابعة للمناطق: المدارس الحكومية -
   .في فلسطين داخل الخط األخضر التعليمية

  الطريقة وإجراءات الدراسة
 ، وعينتها، وأداتها،يتناول هذا الجزء عرضًا لمجتمع الدراسة

ت صدقها وثباتها، وإجراءات الدراسة وطرق استخالص دالال
  .والمنهج المستخدم فيها

  مجتمع الدراسة وعينتها
كون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس ت

ألخضر البالغ عددهم الحكومية في جميع المناطق داخل الخط ا
. م2014/2015ومعلمة، خالل العام الدراسي  معلم) 4000(

  .مجتمع الدراسة وفق متغيراتها توزيع يبين) 1(والجدول 

  توزيع مجتمع الدراسة وفق متغيراتها: )1(جدول 

 التكرار الفئات  المتغيرات

  الجنس
  1750 ذكر
 2250 انثى

 الخبرة
 1019 سنوات 5أقل من 

 1441 سنوات 10-5من 
 1540 سنوات 10أكثر من 

 المؤهل العلمي
 2455 بكالوريوس
 1545 دراسات عليا
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 التكرار الفئات  المتغيرات

 ةالمدرس
 1561 ابتدائي

 1225 عداديإ
 1214 ثانوي

 4000 المجموع

شكلوا  ،معلمًا ومعلمة) 498(تكونت من فأما عينة الدراسة 
واختيروا  من مجتمع الدراسة األصلي،%) 12.5(ما نسبته 

بالطريقة العشوائية البسيطة بعد اعتماد المدرسة كوحدة االختيار، 
والمؤهل  ،وسنوات الخبرة ،الجنسوتم توزيع العينة تبعًا لمتغيرات 

  .ذلك يبين) 2(والجدول . والمدرسة ،العلمي

حسب لعينة الدراسة  التكرارات والنسب المئوية: )2(جدول 
  متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات  المتغيرات

  الجنس
  %26.9 134 ذكر

  %73.1 364 نثىأ
 %100 498  المجموع

 الخبرة
  %13.5 67 سنوات 5أقل من 

  %19.3 96 سنوات 10-5من 
  %67.3 335 سنوات 10أكثر من 

 %100 498  المجموع

 المؤهل العلمي
  %53.4 266 بكالوريوس
  %46.6 232 دراسات عليا

 %100 498  المجموع

 المدرسة
  %58.6 292 ابتدائي

  %21.9 109 عداديإ
  %19.5 97 ثانوي

 %100 498  المجموع
  %100.0 498  الكلي

  تمكين المعلمين: الدراسة أداة

بصــورة  اناســتند الباحثــ لغايــات تطبيــق أداة تمكــين المعلمــين   
ــداد   ــي إعــ ــية فــ ــورت    أداةأساســ ــة علــــى مقيــــاس شــ ــة الحاليــ الدراســ

 )2007(لبيئة العربية من قبـل المهـدي   لالمطور ) 1992(رت اورينه
فـي   القياس تمكين المعلم؛ ألنه يعد أكثر األدوات استخدامًا وانتشـار 

ستعين بهـذه األداة لغايـات هـذه    اومعظم الدراسات التربوية السابقة، 

موزعة على فقرة ) 36(وتكونت األداة بصورتها األولية من . الدراسة
وفقراتــه  ،المشــاركة فــي صــنع القــرار: البعــد األول: هــي ،سـبعة أبعــاد 

ــاني ). 1-9( ــه  ،النمــو المهنــي : والبعــد الث ــد ). 14-10(وفقرات والبع
 ،التـأثير : والبعـد الرابـع  ). 19-15(المكانة المعرفية وفقراتـه   :الثالث

ــه  ــد الخــامس ). 25-20(وفقرات وفقراتــه   ،الجــدول المدرســي : والبع
ــد الســادس ). 26-28(  ،العمــل التعليمــي   علــى فعاليــة الــذات   : والبع

). 36-33(وفقراته  ،االستقاللية: والبعد السابع). 32-29(وفقراته 
  .الالت الصدق والثبات لألداةكما تم التحقق من د

  )الصدق والثبات(دراسة تقنين أداة ال

 )10( عرضت األداة بصورتها األولية على: صدق المحتوى. أ
محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في اإلدارة التربوية 

تم الطلب منهم والقياس والتقويم في جامعة اليرموك؛ و
ألداة ككل، والتأكد مة الفقرات للمجال ولءالتحقق من مدى مال

مة األداة لتحقيق أهداف ءومال ،ةمن دقة الصياغة اللغوي
وفي ضوء آراء واقتراحات المحكمين، أجريت . الدراسة

من المحكمين على  %)80(التعديالت المطلوبة، بنسبة اتفاق 
التي كان أبرزها حذف المجال الخامس أهمية تعديلها 

باقي المجاالت،  وتوزيع فقراته على ،)الجدول المدرسي(
ا للقياس، وإجراء ممن األداة لعدم صالحيته نوإلغاء فقرتي

وفي ضوء  .ت في الصياغة اللغوية واإلمالئيةبعض التعديال
) 34(ذلك ُأخرجت األداة بصورتها النهائية التي تكونت من 

  .فقرة توزعت في ستة أبعاد

استخرجت دالالت صدق البناء ألداة تمكين : صدق البناء. ب
استطالعية من خارج عينة لمعلمين، بعد تطبيقها على عينة ا

معلمًا ومعلمة من معلمي المدارس  )40(تكونت من الدراسة 
 ،وتم تحليل فقرات األداة الحكومية داخل الخط األخضر،

ن معامل إكل فقرة من الفقرات، حيث  ارتباطوحساب معامل 
في صورة هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة  االرتباط

معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين 
، وبين كل تنتمي إليه الذيبالمجال كل فقرة وبين ارتباطها 

والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت  مجال
ومع  ،)0.80- 0.46(بين مع األداة ككل ارتباط الفقرات 

  .ن ذلكيبي) 3(والجدول  )0.89-0.47(المجال 

  تنتمي إليه الذي والمجالمعامالت االرتباط بين الفقرات ألداة تمكين المعلمين والدرجة الكلية : )3( جدول

رقم 

  الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المجال

  معامل االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المجال

  معامل االرتباط

  مع األداة

رقم 

  الفقرة

  معامل االرتباط

  ع المجالم

  معامل االرتباط

  مع األداة

1 .74** .72** 12 .73** .48** 23 .71** .57** 
2 .57** .59** 13 .85** .66** 24 .78** .69** 
3 .72** .51** 14 .85** .62** 25 .89** .63** 
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رقم 

  الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المجال

  معامل االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

  معامل االرتباط

  مع المجال

  معامل االرتباط

  مع األداة

رقم 

  الفقرة

  معامل االرتباط

  ع المجالم

  معامل االرتباط

  مع األداة

4 .74** .65** 15 .85** .67** 26 .82** .52** 
5 .78** .59** 16 .85** .76** 27 .85** .65** 
6 .68** .48** 17 .80** .52** 28 .85** .80** 
7 .67** .54** 18 .88** .52** 29 .74** .51** 
8 .47** .52** 19 .72** .46** 30 .79** .55** 
9 .69** .73** 20 .84** .70** 31 .79** .47** 
10 .84** .79** 21 .82** .70** 32 .78** .60** 
11 .71** .71** 22 .71** .51** 33 .82** .73** 

 34 .76** .65** 
  ).0.01(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة **  ).0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة **

أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات ) 3(يالحظ من الجدول 
معامالت االرتباط بين  كما حسبت. ودالة إحصائيًا درجات مقبولة

 والجدول ،بعضها والدرجة الكليةب المجاالت ألداة تمكين المعلمين
  .يبين ذلك) 4(

  بعضها والدرجة الكليةب مجاالت أداة تمكين المعلمينمعامالت االرتباط بين : )4( جدول

 األبعاد 
المشاركة في 

 صنع القرار
النمو 

 المهني
 التأثير المكانة

فعالية الذات في 

 العمل التعليمي
 األداة ككل االستقاللية

       1 المشاركة في صنع القرار
      1 **545. النمو المهني

     1 **650. *379. المكانة
    1 **615. **618. **659. التأثير

   1 **674. **614. **518. **573. فعالية الذات في العمل التعليمي
  1 **478. **474. **508. **532. **451. االستقاللية
  1 **719. **774. **825. **697. **783. **864. الدور ككل

  ).0.01(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **    ).0.05(لة إحصائيًا عند مستوى الداللة دا  *

أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات  إلى وتجدر اإلشارة
، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه ودالة إحصائيًا درجات مقبولة

  .المجاالت

 تمكين المعلمينتم التحقق من ثبات أداة : ثبات األداة. ج
-test(إعادة االختبار  - األولى بطريقة االختبار: تينطريقب

retest ( وذلك بتطبيق األداة على)معلمًا ومعلمة من ) 40
معلمي المدارس الحكومية داخل الخط األخضر اختيروا من 

على العينة نفسها بفارق  هاخارج عينة الدراسة، ثم أعيد تطبيق
وتم حساب  .انيالثوزمني مدته أسبوعان بين التطبيق األول 

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين على األداة في 
وبلغ معامل  ،مرتي التطبيق وعلى كل مجال من مجاالتها

أما الطريقة الثانية فتمت بحساب ). 0.92(الثبات الكلي لألداة 
 Cronbach’s" (كرونباخ ألفا"معامل ثبات االتساق الداخلي 

Alpha (وبلغ معامل االتساق الداخلي  ،يضًاأ الألداة ومجاالته
  .يبين ذلك) 5(والجدول ). 0.94(الكلي لألداة 

  

  

معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا : )5(جدول 
  للمجاالت والدرجة الكلية ألداة تمكين المعلمين

  المجال
ثبات معامل 

 اإلعادة
 االتساق الداخليمعامل 

 كرونباخ ألفا
 0.86 0.92 صنع القرار المشاركة في
 0.85 0.94 النمو المهني

 0.82 0.90 المكانة
 0.82 0.91 التأثير

فعالية الذات في العمل 
 0.86 0.92 التعليمي

 0.86 0.89 االستقاللية

يالحظ أنها ذات ) 5(وبالنظر إلى القيم الواردة في الجدول 
ايات هذه معامل ثبات مرتفع، وعليه اعتبرت هذه القيم مالئمة لغ

  .وتحقيق غرضها ،الدراسة



  وعاشور ةأبو طعم

 261

  تصحيح أداة تمكين المعلمين

ألجل احتساب الدرجة الكلية لألداة، تم وضع خمسة بدائل 
يختار المستجيب أحد هذه البدائل التي تعبر عن رأيه، وأعطيت 

للبدائل الخمسة على التوالي للفقرات، ) 1، 2، 3، 4، 5(الدرجات 
) 4(، والدرجة بديل كبيرة جدًاعلى ال) 5(إذ أعطيت الدرجة 

على البديل متوسطة، وأعطيت ) 3(للبديل كبيرة، وأعطيت الدرجة 
على البديل ) 1(على البديل متدنية، وأعطيت الدرجة ) 2(الدرجة 

لتمثل ) 34(وقد تراوحت درجات األداة بين الدرجة  متدنية جدًا،
لى وللحكم ع. لتمثل أعلى درجة في األداة) 170(أقل درجة و

مستوى المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت واألداة ككل، 
  :اعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية

  )للتدرج(الحد األدنى  –الحد األعلى  = طول الفئة

                = 5-1      

           = 4  =1.33   

   3 = عدد الفئات المفترضة

  .وهي تقابل التقدير بدرجة متدنية :)2.33 -  1(

  .وهي تقابل التقدير بدرجة متوسطة :)3.67 - 2.34(

  .وهي تقابل التقدير بدرجة كبيرة :)5 - 3.68(

  إجراءات الدراسة

تحديد ، وبعد تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها
أبعاد تمكين المعلمين، ُأعدت أداة الدراسة بعد التحقق من دالالت 

وزيع أداة ينة الدراسة، وتاالجتماع مع أفراد عصدقها وثباتها، ثم 
لجمع البيانات، وتوضيح إجراءات اإلجابة  تهاالدراسة على أفراد عين

ققت وبعد ذلك جمعت أداة الدراسة وصححت، ود .على أداة الدراسة
في تحليل ) SPSS(ستخدم نظام ُاوُأدخلت إلى ذاكرة الحاسوب و
ات ثم ُكتبت التوصي ،ونوقشت ،البيانات، واستخلصت النتائج

  .والمقترحات البحثية

 منهج الدراسة

رتباطي الذي استخدم في الدراسة الحالية المنهج الوصفي اال
  .يصف الواقع كما هو نوعيًا وكميًا

  نتائجال

ة، يتناول هذا الجزء عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراس
  :تيوعلى النحو اآل لسؤاليهاوفقًا 

واقع ما " ذي نص علىال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

دور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين 

المعلمين في المدارس الحكومية من وجهة نظر المعلمين 

  ؟أنفسهم

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
المعيارية لدور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط واالنحرافات 

المعلمين في المدارس الحكومية من وجهة نظر األخضر في تمكين 
  .يوضح ذلك) 6(والجدول  المعلمين أنفسهم،

لدور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعلمين في المدارس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )6(جدول 
   مرتبة تنازليًا الحكومية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

  مستوى الدور  االنحراف المعياري  لحسابياالمتوسط   المجال  الرقم  الرتبة

  مرتفع 0.57 4.45 المكانة  3  1
 مرتفع 0.69 4.29 النمو المهني  2  2
 مرتفع 0.63 4.27 التأثير  4  3
 مرتفع 0.66 4.17 فعالية الذات في العمل التعليمي  5  4
 مرتفع  0.71 4.10 االستقاللية  6  5
 متوسط 0.86 3.43 كة في صنع القرارالمشار  1  6

  مرتفعة  0.54 4.01 األداة ككل
  

المتوسطات أن ) 6(الجدول  يالحظ من النتائج الواردة في
الحسابية لدور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في 

، وانحراف معياري )3.43-4.45(قد تراوحت بين  تمكين المعلمين
بأعلى في المرتبة األولى  المكانةجال م حيث جاء ،)0.57-0.86(بين 

وبدرجة  )0.57(وانحراف معياري ) 4.45(متوسط حسابي بلغ 
متوسط بفي المرتبة الثانية  النمو المهنيمجال  وجاء، تقدير مرتفع

وبدرجة تقدير  )0.69(وانحراف معياري ) 4.29(حسابي بلغ 

ة األخيرة في المرتب المشاركة في صنع القراربينما جاء مجال . مرتفع
وبدرجة ) 0.86(وانحراف معياري ) 3.43(وبمتوسط حسابي بلغ 

 لتمكين المعلمين ككلتقدير متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي 
  .وبدرجة تقدير مرتفعة) 0.54(وانحراف معياري ) 4.01(
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هل "ي نص على الذ: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

الداللة  حصائية عند مستوىإ ةتوجد فروق ذات دالل

)=0.05α ( دور واقع بين متوسطات استجابات المعلمين حول

مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين 

 ،والمؤهل العلمي ،الجنس( متغيراتالمعلمين تعزى الختالف 

  ؟)ومستوى المدرسة ،وسنوات الخبرة

المتوسطات الحسابية  استخرجتلإلجابة عن هذا السؤال 
الستجابات المعلمين حول دور مدير  المعياريةواالنحرافات 

حسب  المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعلمين
ومستوى  ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،الجنسمتغيرات 
  .يوضح ذلك) 7(والجدول . المدرسة

دور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في  الستجابات المعلمين حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )7(جدول 
  الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومستوى المدرسةحسب متغيرات  تمكين المعلمين

  الفئات المتغيرات
  المشاركة في

 صنع القرار
  النمو

 المهني
 التأثير المكانة

فعالية الذات في 

 العمل التعليمي
 االستقاللية

  الدور

 ككل

 الجنس
 رذك

 4.11 4.18 4.31 4.36 4.51 4.30 3.62  س
 519. 639. 532. 521. 511. 658. 885.  ع

  نثىأ
 3.97 4.07 4.12 4.23 4.42 4.28 3.37  س
 544. 738. 625. 656. 593. 707. 842. ع

 الخبرة

 5قل من أ
 سنوات

 4.00 4.03 4.09 4.27 4.37 4.40 3.47  س
 467. 680. 591. 524. 469. 466. 838. ع

 10-5من 
  سنوات

 4.01 4.10 4.14 4.21 4.42 4.25 3.52  س
 581. 724. 608. 650. 560. 822. 867. ع

 10أكثر من 
  سنوات

 4.01 4.11 4.20 4.28 4.47 4.27 3.40  س
 545. 719. 609. 636. 595. 691. 863. ع

 المؤهل العلمي
 بكالوريوس

 3.97 4.11 4.14 4.22 4.40 4.28 3.38  س
 561. 686. 624. 636. 602. 688. 878. ع

  دراسات عليا
 4.04 4.09 4.20 4.32 4.50 4.29 3.50  س
 517. 745. 586. 608. 533. 702. 836. ع

 المدرسة

  ابتدائي
 4.06 4.10 4.20 4.30 4.48 4.36 3.55  س
 535. 751. 624. 649. 547. 650. 851. ع

  عداديإ
 3.92 4.09 4.14 4.21 4.40 4.13 3.30  س
 503. 607. 583. 591. 604. 757. 808. ع

 ثانوي
 3.93 4.09 4.12 4.23 4.41 4.25 3.26  س
 583. 715. 577. 585. 613. 722. 897. ع

  االنحراف المعياري=ع     المتوسط الحسابي= س

  
تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية ) 7(يبين الجدول 

الستجابات المعلمين حول دور مدير يارية واالنحرافات المع
 تبعا المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعلمين

 ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،ختالف فئات متغيرات الجنسال

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات . ومستوى المدرسة
المتعدد على المجاالت الحسابية تم استخدام تحليل التباين الرباعي 

  .يوضحان ذلك) 9، 8( نالجدوالو
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دور مدير المدرسة مجاالت  على الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومستوى المدرسة ألثرالمتعدد  الرباعي تحليل التباين: )8(جدول 
  الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعلمين

 المجاالت  مصدر التباين
  مجموع

 اتالمربع
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
 قيمة ف

  الداللة

  اإلحصائية

  الجنس
  055.=هوتلنج

 000.=ح

 000. 17.104 11.946 1 11.946 المشاركة في صنع القرار
 398. 717. 341. 1 341. النمو المهني

  056. 3.657 1.186 1 1.186 المكانة
 018. 5.634 2.171 1 2.171 التأثير

 001. 11.088 3.994 1 3.994 ي العمل التعليميفعالية الذات ف
 125. 2.357 1.207 1 1.207 االستقاللية

  سنوات الخبرة
  966.=ويلكس

 158.=ح

 126. 2.081 1.453 2 2.906 المشاركة في صنع القرار
 285. 1.260 598. 2 1.197 النمو المهني

 540. 617. 200. 2 400. المكانة
 698. 360. 139. 2 278. التأثير

 626. 469. 169. 2 338. فعالية الذات في العمل التعليمي
 748. 290. 149. 2 297. االستقاللية

 المؤهل العلمي
  028.=هوتلنج

 035.=ح

 036. 4.432 3.096 1 3.096 المشاركة في صنع القرار
 663. 190. 090. 1 090. النمو المهني

 024. 5.138 1.666 1 1.666 المكانة
 045. 4.042 1.557 1 1.557 التأثير

 175. 1.848 666. 1 666. فعالية الذات في العمل التعليمي
 795. 068. 035. 1 035. االستقاللية

 مستوى المدرسة
  947.=ويلكس

 009.=ح

 000. 10.260 7.166 2 14.333 المشاركة في صنع القرار
 008. 4.879 2.318 2 4.636 النمو المهني

 194. 1.647 534. 2 1.068 ةالمكان
 151. 1.896 731. 2 1.461 التأثير

 133. 2.025 729. 2 1.458 فعالية الذات في العمل التعليمي
 927. 076. 039. 2 078. االستقاللية

  الخطأ

   698. 491 342.944 المشاركة في صنع القرار
   475. 491 233.253 النمو المهني

   324. 491 159.230 المكانة
   385. 491 189.219 التأثير

   360. 491 176.863 فعالية الذات في العمل التعليمي
   512. 491 251.445 االستقاللية

 الكلي

    497 367.386 المشاركة في صنع القرار
    497 239.053 النمو المهني

    497 163.179 المكانة
    497 193.880 التأثير
    497 182.742 الذات في العمل التعليمي فعالية

    497 253.138 االستقاللية
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    وجود فروق ذات داللة إحصائية) 8(الجدول  منيالحظ 
)α  =0.05 ( المشاركة في مجاالت في  متغير الجنستعزى ألثر

وجاءت  ،فعالية الذات في العمل التعليميو ،التأثيرو ،صنع القرار
حصائيًا في باقي إلذكور، بينما لم تظهر فروق دالة الفروق لصالح ا

وجود فروق ذات داللة عدم أظهرت النتائج كذلك و .المجاالت
جميع  في الخبرةتعزى ألثر متغير سنوات ) α  =0.05(إحصائية 
تعزى ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية و ،المجاالت

 في صنع القرار المشاركةمجاالت في  المؤهل العلميألثر متغير 
وجاءت الفروق لصالح الدراسات العليا، بينما لم  ،التأثيرو المكانةو

وجود عدم كما تبين . تظهر فروق دالة احصائيًا في باقي المجاالت
تعزى ألثر متغير مستوى ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية 

المشاركة في صنع جميع المجاالت باستثناء مجالي  فيالمدرسة 
ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيًا بين  .النمو المهني، ورالقرا

  .فيهيالمتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة ش

دور مدير المدرسة لالدرجة الكلية  على الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ومستوى المدرسة ألثر الرباعي تحليل التباين: )9(جدول 
  اخل الخط األخضر في تمكين المعلمينالحكومية د

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 000. 12.422 3.520 1 3.520 الجنس
 826. 191. 054. 2 108. الخبرة

 072. 3.253 922. 1 922. المؤهل العلمي
 002. 6.265 1.775 2 3.551 المدرسة
   283. 491 139.138 الخطأ
    497 145.523 الكلي

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية  اآلتي) 9(يتبين من الجدول 
)  =0.05(  تعزى ألثر متغير الجنس، حيث بلغت قيمة ف

، وجاءت الفروق لصالح 0.000حصائية بلغت إوبداللة  12.422
 )  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية وعدم . الذكور

 0.191عزى ألثر متغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ف ت
وجود فروق ذات داللة وعدم . 0.826صائية بلغت حإوبداللة 

، حيث المؤهل العلميتعزى ألثر متغير  )  =0.05(حصائية إ

وجود و. 0.072حصائية بلغت وبداللة إ 3.253بلغت قيمة ف 
غير مستوى تعزى ألثر مت )  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية 

إحصائية بلغت وبداللة  6.265المدرسة، حيث بلغت قيمة ف 
بين المتوسطات الدالة إحصائيًا ولبيان الفروق الزوجية  .0.002

كما هو مبين  شيفيهالحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 
  .)10(في الجدول 

على دور مدير المدرسة الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين  المدرسة توىمتغير مسألثر  هفييشالمقارنات البعدية بطريقة : )10(جدول 
 المعلمين

  ثانوي عداديإ ابتدائي المتوسط الحسابي الفئات األبعاد

 المشاركة في صنع القرار
    3.55 ابتدائي

   *25. 3.30 عداديإ
  04. *29. 3.26  ثانوي

 النمو المهني
    4.36 ابتدائي

   *23. 4.13 عداديإ
  11. 11. 4.25  ثانوي

 الدور ككل
    4.06 ابتدائي

   *14. 3.92 عداديإ
  00. 13. 3.93  ثانوي

  ).  =0.05(دالة عند مستوى الداللة   *                 

 ( وجود فروق ذات داللة إحصائية) 10(يتبين من الجدول 
انوي من ثبين االبتدائي من جهة وكل من اإلعدادي وال )0.05= 

المشاركة في صنع وجاءت الفروق لصالح االبتدائي في  ،خرىجهة أ
بين  )  =0.05( ووجود فروق ذات داللة إحصائية. القرار

االبتدائي واإلعدادي، وجاءت الفروق لصالح االبتدائي في النمو 
  .الدور ككلالمهني وفي 
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  المناقشة

حكومية داخل أن دور مدير المدرسة ال نتائج الدراسةأظهرت . 1
الخط األخضر في تمكين المعلمين في المدارس الحكومية جاء 

وقد . وبدرجة تقدير مرتفعة) 4.01(بمتوسط حسابي بلغ 
همية ألى إلكلي وى المستالنتيجة على اه ذه ثانلباحا يعزو

إذ تتبنى  ؛الحكوميةدارس لمري ايدمدى ل للمعلمينن لتمكيا
تشجع على دة يدجت كياوسلب وساليأم لتعليوابية رلتا وزارة
مة ظألناخالل ن مك لر ذهظيو ،بصفة خاصة المعلمينن تمكي
في م لتعليوابية رلتا وزارةها دلتي تعتماية وبرلتت ايعارلتشوا
الحديثة التي ترى ، وفي ضوء التوجهات التربوية لمجالذا اه

من عوامل  أن المعلم عنصر أساسي في المدرسة وعامل مهم
 .وتحقيق رؤيتها وأهدافها وغاياتها ،تهانجاحها في تأدية رسال

وبالنظر الى نتائج الدراسات السابقة يالحظ أنها اتفقت ونتائج 
ودراسة محمد  ،)2008(منها دراسة البلوي ، الدراسة الحالية

 التي بينت) Orit, et al., 2014(ن ، ودراسة أورت وآخري)2012(
. دير مرتفعةأن مستوى التمكين للمعلمين بلغ درجة تق نتائجها

ويالحظ أيضًا أنها قد اختلفت ونتائج الدراسة الحالية كدراسة 
 ,.Hermic, et al)ن ودراسة هيرمك وآخري ،)2007(المهدي 

ودراسة أورلي  ،)Lee, et al, 2011(ن ، ودراسة لي وآخري (2010
التي بينت نتائجها أن ) Orly and Sigalit, 2014(وسيجاليت 

كان بدرجة متوسطة، وكذلك دراسة بوالك  مستوى تمكين المعلمين
(Pollak, 2009)  أن مستوى التمكين المدرك التي أظهرت نتائجها

) Yearrian, 2011(لدى المعلمين كان منخفضًا، ودراسة يياران 
أن مستوى تمكين المعلمين والمعلمات تراوح  نتائجهاالتي كشفت 

  . بين منخفض إلى متوسط

كين المعلمين، أظهرت النتائج أن مجال فيما يتعلق بمجاالت تم. 2
متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى جاء  المكانة

تعزى هذا النتيجة إلى قد و .تقدير مرتفعوبدرجة ) 4.45(
 نوالتي يحظى بها المعلمالعالية جتماعية المكانة اال

بأفراد المجتمع  موعالقته ممن خالل عمله ونهاويستشعر
ذلك التشريعات واألنظمة في وزارة التربية ، وكين بهمالمحيط

كافة الطرائق والوسائل التي تحمي  قدمت التيوالتعليم 
بينما . وإنتاجيةالفرصة للعمل بجدية  موتهيئ له ،ينالمعلم

جاء مجال المشاركة في صنع القرار في المرتبة األخيرة 
وقد  .وبدرجة تقدير متوسط) 3.43(وبمتوسط حسابي بلغ 

لى أن قطاع التربية والتعليم يفرض على المدرسة يعزى ذلك إ
رؤية مستقبلية، ومجموعة من القوانين واألعمال التي يجب أن 

وعليه قد تكون عائقًا أمام المعلمين  ،تتم خالل العام الدراسي
تمنعهم من المشاركة في صنع القرار، كما أن طبيعة دور مدير 

في المدرسة  المدرسة كونه الشخص المسؤول عن صنع القرار
وتنفيذه قد تكون عائقًا أمامه في مشاركة المعلمين لصنع 

  . فهو المسؤول المباشر أمام القيادات العليا ،القرار

أظهرت النتائج المتعلقة بأثر متغير الجنس في تمكين المعلمين . 3
في  تعزى ألثر متغير الجنس وجود فروق ذات داللة إحصائية

االت المشاركة في صنع القرار وفي مج ،تمكين المعلمين ككل
وجاءت الفروق  ،والتأثير وفعالية الذات في العمل التعليمي

 ،ورغبتهم ،وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الذكور. لصالح الذكور
وتحمل  ،جديرون بالعمل منهت أثباوحبهم للظهور والبروز وإ

لذلك نجدهم أكثر  ،التربوية العليادات لقيام اماأ المسؤولية
كما أن . اتية في العمل التعليمي وتأثيرًا مقارنة باإلناثفعالية ذ

 ،طبيعة الذكور التي يسعون من خاللها لتحقيق طموحاتهم
والحصول على مناصب إدارية وقيادية تجعلهم أكثر اجتهادًا 

كما أن الذكور أكثر  .نجازًا ومشاركة في صنع القرارإوعمًال و
ولذلك  ،تيمالتعلوامة ظلألنوية دارإلور األمدق األ فهمًا

ور ألمايمارسون صنع القرار أو المشاركة فيه في ضوء تلك 
وفي ضوء نتائج الدراسات . واألنظمة والتعليمات يةدارإلا

السابقة يالحظ أنها اتفقت وبعض نتائج الدراسة الحالية 
 Orly(ودراسة أورلي وسيجاليت  ،)2007(كدراسة المهدي 

and Sigalit, 2014(،  ن أورت وآخريودراسة(Orit, et al., 
التي أظهرت نتائجها وجود فروق في تمكين المعلمين  (2014

واختلفت ونتائج دراسة . تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور
التي بينت  (Pollak, 2009)ودراسة بوالك  ،)2008(البلوي 
ا عدم وجود فروق في تمكين المعلمين تعزى لمتغير منتائجه
  .الجنس

تعزى ألثر  وجود فروق ذات داللة إحصائيةم أظهرت النتائج عد. 4
متغير سنوات الخبرة في جميع مجاالت تمكين المعلمين وعلى 

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة الظروف التعليمية . األداة ككل
كما أن الظروف المرتبطة  .فهي واحدة ،والتربوية في المدرسة

مع  بمهنة التعليم من حيث طبيعة العالقة مع اإلدارة والعالقة
ولذلك لم تظهر . الزمالء، أو طبيعة مهنة التدريس هي ذاتها

. الفروق في تمكين المعلمين باختالف متغير سنوات الخبرة
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة يالحظ أنها اتفقت وبعض 

التي ) Pollak, 2009(نتائج الدراسة الحالية كدراسة بوالك 
. عزى لمتغير الخبرةأظهرت وجود فروق في تمكين المعلمين ت

واختلفت نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسات سابقة كدراسة 
التي أظهرت وجود فروق في تمكين ) 2007(المهدي 

المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة 
  .الكبيرة

تعزى ألثر متغير وجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج . 5
 ،ي مجاالت المشاركة في صنع القرارالمؤهل العلمي ف

. وجاءت الفروق لصالح الدراسات العليا ،والتأثير ،والمكانة
أقل  مؤهًال علميًاوقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين األقل 

صنع القرارات المشاركة في قدرة على التكيف والتالؤم مع م
 معناها؛وال يدركون  ،وتأثيرهم ،ومكانتهمالمدرسية وتقبلها، 

هم مشكالت متنوعة كسوء العالقة مع اإلدارة يدليوجد  مما
وبالتالي قد  ،التمكينوالزمالء، وبالتالي يشكل حالة من عدم 
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وعالقتهم رضا عن طبيعة مهنة التدريس نجدهم حتى أقل 
ويالحظ أن النتائج الحالية اختلفت ونتائج  .باإلدارة المدرسية
التي ) 2008(ودراسة البلوي  ،)2007(دراسة المهدي 

حصائية في ائجهما عدم وجود فروق ذات داللة إأظهرت نت
  .تمكين المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

تعزى ألثر متغير وجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج . 6
مستوى المدرسة في مجالي المشاركة في صنع القرار، والنمو 

وى المدرسة وجاءت الفروق لصالح مست ،والدور ككل ،المهني
 ،بتدائيةد يعود ذلك إلى طبيعة المدرسة االوق. االبتدائية

 التي وندرة مشكالتها ،وقلة العاملين فيها ،وبساطة نظامها
 ،تسمح لمدير المدرسة في تمكين المعلمين بشكل عام

ومشاركتهم في صنع القرار بشكل خاص، وتفويض بعض 
تهيئة الفرصة و ،ومتابعتها ،واإلشراف عليها ،الصالحيات لهم

فإن ذلك ينعكس في تقدمهم  ،وعليه. لهم للتعلم المستمر
بتدائية أكثر لهذا نجد المعلمين في المدرسة اال ،المهني ونموه

تعاونًا في المدرسة، وأكثر مهنية وتطورًا في أداء العمل 
واتفقت النتائج الحالية ونتائج دراسة المهدي . المدرسي

في تمكين المعلمين تعزى  التي أظهرت وجود فروق) 2007(
  .لمتغير نوع التعليم ولصالح المرحلة االبتدائية

  التوصياتاالستنتاجات و

استنادًا إلى النتائج التي مجموعة من التوصيات  الباحثانقدم 
  :تياآل وعلى النحو ،تم التوصل إليها

أهمية المحافظة على المستوى المرتفع من تمكين المعلمين من  -
دورات التدريبية والندوات والمحاضرات خالل تقديم ال

لمديري المدارس حول تمكين المعلمين؛ لما له من دور 
واضح في تنمية العملية التعليمية التعلمية في المؤسسات 

 .التربوية
توفير المناخ المناسب في المدرسة لتمكين المعلمين تحقيقًا  -

 .ألهدافها التربوية
 ،المعلمينلدى التمكين تناول إجراء مزيد من الدراسات التي ت -

 ،متغيرات كالمستوى االجتماعي االقتصاديوعالقته ببعض ال
وعدد  ،والمنطقة التعليمية ،ومستوى الطموح ،عمرالو ،للمعلم

لمعرفة ا إغناءفي  تسهمن أيمكن الدورات التدريبية؛ إذ 
 .لتنويعامن  ًاذلك قدر وسيعطي ،لتنظيميةا

تصور مقترح لتنمية دور مدير  إجراء دراسات تتناول تصميم -
  .المدرسة في تمكين المعلمين
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