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 أثر التمكين الوظيفي في السلوك إلابداعي لدى معلمي التربية البدنية العاملين بقطاع التعليم 

 *رمضان الجليدي كريم عبيد              *

 *حسين أحمد عمر كازوز

 مقدمة الدراسة : 

 مختلف في التعليمية باألمور  العالي  والتعليم التربية وزارة املعنية الوزارات كافة تبذلها التي الجهود تتركز

 يعول  الذين املعلمون  رأسهم وعلى املهمة، تلك بهم الذين تناط التعليمية ،وتأهيل بالنظم باالهتمام البلدان

 ما هو ونفس ي، منهي تأهيل من املعلم به يتمتع ما فإن  املنطلق هذا ومن العلياء، نحو الجيل بهذا بالنهوض عليهم

 .وجه أكمل على دوره يؤدي لكي يعول عليه

 أجريت حيث الباحثين؛ مختلف قبل من الواسع والنقاش الاهتمام موضع الوظيفي التمكين أصبح وقد

 القيادة بين الثقة وتكوين ,إقامة على رئيس ي بشكل يركز الذي التمكين بمفهوم الاهتمام تبرز التي الدراسات

 والعاملين، القيادة بين والتنظيمية إلادارية الحدود وكسر القرار، اتخاذ في ومشاركتهم وتحفيزهم ,والعاملين

 (2).  وتحقيق للمنافسة السبيل هو البشري  بالعنصر الاهتمام أن تدرك أصبحت فاملنظمات

 أداء على يدل مؤشر وهو املنظمات، جميع لتحقيقه تسعى الذي النهائي الناتج للعاملين الوظيفي ألاداء ويعد

 :منها عليه تؤثر عوامل عدة على يتوقف للعاملين الوظيفي ألاداء بمستوى  الارتقاء إن كما وفشلها، املنظمة

 . (2)ووظيفية شخصية  وأخرى  بيئية، عوامل

 عام، بشكل إلادارة حقل في الحديثة املفاهيم من الاستفادة إلى التربوية، املنظمات كباقي املدارس وتسعى 

 الوظيفي التمكين مفهوم توظيف إلى الحديثة التربوية إلادارات سعت فقد لذلك خاص، بشكل التربوية وإلادارة

 ويؤدي التعليمي، الحقل في والتطور  النمو من ويعزز  للمعلمين، الوظيفي ألاداء على ينعكس بحيث املدارس في

   (3) .التعليمية املخرجات جودة تحسين إلى

 إلى تحتاج املقومات وهذه أساسية، مقومات إلى يحتاج وإنما فراغ، من ينشأ ال التمكين (أن2006 ويرى)ملحم،

 تحتاج واملعلومة الرؤية، في واملشاركة القوة، ونشر واملعرفة، الثقة، فأسس املؤسسة، داخل وتعميق تأصيل

 إلنجاح أساسية كشروط تعمل لكي ألاسس، هذه لتبني وسلوكياتهم، ومعتقداتهم، املجتمع نوايا في تغيير إلى

 التمكين . مفهوم

هي مكونة من مجموعة املبادي  (4) ( 6002يعتقد)املطارنة وشيرين محمد كما التمكين الوظيفي أساسيات ان

 :التالي النحو وعلى EMPOWERMENTاملستكملة 

  .املنظمات دة فاعلية العاملين في( والتعليم من الضروري أن يؤدي إلى زيا  (Educatioالعاملين تعليم-1

 في دورهم ألهمية وهذا الامر يقع على عاتق الادارة التي عليها أن توعي العاملين  (motivation)الدافعية -6

 املنظمات . نجاح

وتصور تام لفلسفة وأهداف املنظمة  واضح، فهم من ينجحوا لكي للعاملين بد ( الpurposeالهدف) وضوح -3

. 

( ولتحقيق الانجاز فإن على الادارة والعاملين فيها قبول املسؤولية عن ownershipالانجاز)تحقيق  -4

 افعالهم وقرارتهم .

 ( وذلك يعتمد على تشجيع الادارة العليا والوسطى willingness to changeالرغبة في التغيير والبحث) -5
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عضو في املنظمة قادر على املساهمة فيها ،من ( إن جوهر التمكين هو الاعتقاد بأن كل Respectالاحترام ) -2

 خالل تطوير عمله والابداع فيها وكل ذلك قائم على مبدا الاحترام .

 ( ويكون ذلك بأتباع أساليب ،وأنماط إدارية قديمة تؤدى الى الفشل Elimination Egoــ نكران الذات : ــ ) 7

 التي والنتائج السلوك مجموع أو أنه وإلانجاز، السلوك بين التفاعل هو ألاداء مفهوم أن  (6002درة) وأضاف

 إلانجاز وبين ناحية من السلوك بين الفصل لصعوبة النتائج، وذلك أو إلانجاز، إبراز إلى امليل مع مًعا تحققت

 (2) .أخرى  ناحية من والنتائج

 الصحيحة بالطريقة بهايعمل  التي املؤسسة في الفرد به يقوم الذي السلوك هو ألاداء أن الباحثان ويرى 

 .في العمل والسالمة والفاعلية، الكفاءة، ذلك في مراعًيا والسليمة،

 للمعلمين واملعلمات املمنوح التمكين الوظيفي مستوى  على التعرف يأتي هذا البحث ملحاولة املنطلق هذا ومن

 :الدراسة مشكله  .نظرهم هةوج من لديهم السلوك الابداعي على بمدينة الجميل، وأثره الحكومية املدارس في

 (6002عريقات) كدراسة يحققها التمكين، التي إلايجابية املميزات أبرزت الدراسات من الكثير أن من بالرغم

 إلى تفتقر زالت ما املدارس من الكثير أن إال ( 2006) (8)ملحم ودراسة ( 2006 ) (7)العساف ودراسة ( (6)

واملعلمات      املعلمين على تنعكس التي الفوائد تدرك وال إداراتها، في تطبيقه .وكيفيه املفهوم لهذا واضحة رؤية

 من والاستفادة بأهمية التغيير يؤمنون  ال املدارس في املديرين بعض هنالك زال ما وكذلك .فيها واملناخ املؤسس ي

 يعد ذلك أن تقدون يع أنهم حيث لإلدارة املدرسية، التمكين الوظيفي مفهوم تطبيق يحققها التي الفوائد

 والتغيير إلاداري  التطوير أمام عائقا فيقفوا ونفوذهم؛ يهدد سلطتهم الذي الخطر مصادر من مصدرا

     .إلاداري  التمكين نحو الاتجاه ذلك   في بما التنظيمي،

 البيئة نطاق ضمن على السلوك الابداعي وأثره الوظيفي، التمكين مفهوم تتناول  التي الدراسات غياب ظل وفي

 أثره على للوقوف جوانبه، كافة من املفهوم هذا لدراسة جهود الباحثين تتوجه أن يستدعي ذلك فإن التربوية؛

 بإسناد البحوث التربوية مؤسسات تقوم أن أيًضا يستدعي ذلك وإن به، املتعلقة إلادارية من املفاهيم كثير على

 .التحليل من حقها يعطوها أن يستطيعون  الدراسات ملن تلك مثل

 ومنها عام، بشكل الحديثة املنظمات التربوية في التمكين الوظيفي لتطبيق مناسبة بيئة وجود من الرغم وعلى

 لألداء حافزا ذلك يحقق وهل ليبيا؟ مدارس في مفهوم التمكين يطبق هل بعد يعرف لم أنه إال املدارس،

 مستوى  ما :الرئيس ي وهو التساؤل  على إلاجابة في الدراسة هذه مشكله تمحورت لذلك الوظيفي للمعلمين؟

معلمي التربية البدنية العاملين بقطاع التعليم  لدى السلوك الابداعي التمكين الوظيفي ودوره في دعم

 :الدراسة أهميه الجميل .

 :آلاتية النقاط الدراسة فى أهمية تبرز

حد إلى تتطرق  كونها. 1
َ
معلمين ومعلمات التربية  الوظيفي لدى التمكين وهو الحديثة التنظيمية املفاهيم أ

 إلاداري  الفكر في الهامة من املواضيع يعد والذي الحكومية بقطاع التعليم بمدينة الجميل املدارس البدنية في

 إلى تبني تسعى التي املؤسسات في خاصة وديمومتها، املنظمة مصادر نجاح من هاًما مصدًرا كونه الحديث،

 قدراتها الفرص، وزيادة واستغالل القرارات، اتخاذ في العاملين بمشاركة تسمح التي إلادارةاستراتيجية 

 .وإلابداعية التنافسية،
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 خاص، بشكل والتربوية إلادارية عموًما، البيئة في نسبًيا العهد حديث )التمكين الوظيفي(  املفهوم هذا أن بما 2

 إلادارة ألساليب العلمي إلاطار ضمن واضحة أهمية التطبيقية يعطيها للدراسة املفهوم هذا إخضاع فإن لذلك

 .إلانتاجية وزيادة ألاداء تحسين في واستخدامها واملهارات، اكتساب املعارف في املتقدمة

 حيث من خاص، والتربوية بشكل عام، بشكل إلادارية املنظمات في البشري  العنصر يحتلها التي املكانة -3

 والنمو؛ التميز وتحقيق الخارجية، البيئة في مواكبة التغيرات خالل من أهدافها، تحقيق في واملساهمة ألاهمية،

 .العمل نحو ودوافعه العنصر هذا سلوك في املؤثرة دراسة العوامل أهمية يعكس مما

طاع التعليم الحكومية بق املدارس معلمين ومعلمات التربية البدنية في الوظيفي لدى ألاداء دراسة أهمية- 4

 والتي والابتكار، التجديد على القادرة إلابداعية الطاقات عليها لخلق التركيز بغية تحفيزهم بمدينة الجميل

 .التعليمي ألاداء جودة رفع مستوى  في تساهم

ن يمكن هذا البحث  فِإن كذلك - 5
َ
في مدينة  الحكومية في املدارس القرار وصانعي مديري  أنظار يوجه أ

 .إلاداري  التطوير جهود في يساعد كونه وتطبيقه التمكين الوظيفي، مفهوم تبني أهمية إلى الجميل

فهو  والتربويين، لألكاديميين، والدارسين، بالنسبة أهمية ذات هذا البحث نتائج تكون  أن الباحثان يأمل كما- 6

الوظيفي،  وألاداء التمكين مفهومي بين ربطها من خالل جديدة بمواضيع العربية املكتبة إغناء في يسهم

 وحاولت املفهومين، هذين بين ربطت التي الباحثان علم حد على الدراسات أولى من فهي والسلوك الابداعي

 لدراسات نقطة انطالق وتعد واملمارسين، الباحثين باهتمام تحظى وقد.بينهما التأثيرية على العالقة التعرف

 .أخرى 

 في والتربوية التعليمية تطوير الخدمات على للعاملين مفيدة هذا البحث نتائج تكون  أن الباحثان يأمل كما- 7

 يكون هذا البحث أن ويؤمالن .كفاءته وتعزيز التعليمي القطاع زيادة فاعلية في تساهم فهي مدينة الجميل ،

 .الجوانب كافة من الوظيفي التمكين تقيس مشابهة أخرى  لدراسات نواة

 الدراسة: أهداف  

 :يلي ما تحقيق إلى هذا الدراسة يهدف

 ـ  التعرف على أبعاد التمكين الوظيفي وأثره على السلوك الابداعي بمراقبة خدمات التعليم بالجميل .1

 . التعرف على مستوى السلوك الابداعي للمعلمين واملعلمات بمراقبة خدمات التعليم بالجميل .6

 :الدراسة تساؤالت  

الوظيفي  التمكين الترابطية بين أثر العالقة وهي البحث ، مشكلة من الرئيسة البحث تساؤالته يستمد

 هذا البحث تقوم وبذلك  معلمي ومعلمات التربية البدنية بقطاع التعليم بالجميل . لدى والسلوك الابداعي

 :التالي النحو على الرئيسة من التساؤالت مجموعه على

املختلفة )تفويض الصالحيات ، واملشاركة في اتخاذ القرار ،   الوظيفي بأبعاده التمكين ال يوجد أثر ـ1

 معلمين ومعلمات التربية البدنية في لدى  والتحفيز الذاتي ، وبيئة العمل ، وبناء الثقة ( في السلوك الابداعي

 ؟ )الحكومية بقطاع التعليم بمدينة الجميل عند مستوى داللة احصائية  املدارس

 علمين واملعلمات ملستوى السلوك الابداعي بمراقبة خدمات تعليم الجميل ؟. ما مستوى ممارسة امل6

 باملصطلحات املستخدمة في الدراسة :  تعريف  
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 لالستقاللية تؤهلهم التي الضرورية واملهارات بالتوجيهات املوظفين تزويد بها يتم التي العملية :إلاداري  التمكين

 بيئة ضمن مقبولة القرارات هذه لجعل واملحاسبة، واملسؤولية(  بالسلطة  تزويدهم وكذلك القرارات، اتخاذ في

 التنظيمات .

 القرارات، واتخاذ السلطة، في باالشتراك السعودية  املدارس في املعلم خاللها من يقوم التي الدرجة به ويقصد

 لهذا الباحثان طورها خاصة استبانة خالل من قياسه تم وقد تؤهله لالستقاللية، التي املهارات واكتساب

  .الغرض

: وهو منح العاملين داخل قطاع التعليم حرية واسعة في العمل الوظيفي من خالل  التمكين الوظيفي

توسيع نطاق تفويض السلطة وزيادة املشاركة في اتخاذ القرار ، والتحفيز الذاتي ، والتأكيد على أهمية بيئة 

 (9) ين ، مما يشجع السلوك الابداعي عندهم .العمل ، وبناء الثقة بين الادارة والعامل

 الصحيحة بالطريقة فيها التي يعمل املؤسسة في املعلم به يقوم الذي السلوك وهو :للمعلم الوظيفي التمكين 

 (21)) العمل في والسالمة العامة والكفاءة الفعالية بذلك مراعًيا والسليمة،

  :إجرائًيا ويعرف التمكين

 بأعمالهم، صلة مباشرة ذات تكون  والتي املدرسية بالحصة املتعلقة القرارات اتخاذ صالحية املعلمينمنح  بأنه  

 حدود  .والفصل الدراس ي  وارتباطهم باملدرسة ثقتهم، من ويعزز  أدائهم، جودة على ذلك ينعكس بحيث

 :الدراسة 

 .مدينة الجميل   :املكانية .الحدود1

 التمكين الوظيفي، مفاهيم :املوضوعية م الحدود6017/6012 الدراس ي العام :م6012الزمانية الحدود .6

 .والعالقة بينهما والسلوك الابداعي

 

 :السابقة الدراسات

 القسم أ ما بالتمكين، العربية املتعلقة الدراسات ألاول  يتناول  قسمين، إلى العربية الدراسات تقسيم سيتم

 .باألداء الوظيفي املتعلقة العربية الدراسات فسيتناول  الثاني

 :بالتمكين املتعلقة العربية الدراسات

 فاعلية وبين إلاداري  بين التمكين العالقة طبيعة على التعرف إلى هدفت (22) (5116الطراونة ) دراسة -: 2

 استبانة تصميم تم أهدافها ولتحقيق .ألاردن جنوب في إقليم الحكومية املدارس مديري  لدى القرارات اتخاذ

 توصلت وقد استبانة، ( 286 ) للتحليل صالًحا وكان منها أعيد استبانة، ( 343) توزيع  تم وقد البيانات، لجمع

 :يلي ما أبرزها كان النتائج من مجموعة إلى .الدراسة

ا، إلاداري  التمكين متغير ألبعاد املديرين تصورات أن إلى النتائج أشارت 1 
ً
 املديرين تصورات وأن كان متوسط

ا، القرار اتخاذ عملية فاعلية متغير ألبعاد
ً
 اتخاذ عملية فاعلية متغير ألبعاد املديرين تصورات وأن كان متوسط

ا القرار
ً
 .كان متوسط

 مدري  لدى القرارات عملية اتخاذ وفاعلية إلاداري  التمكين بين إيجابية عالقة وجود إلى النتائج أشارت . 2

 .ألاردن جنوب إقليم في الحكومية املدارس

 املديرين تصورات في العلمي والخبرة واملؤهل للجنس إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت . 3

 .إلاداري  التمكين متغير ملستوى 
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 املديرين تصورات في العلمي والخبرة واملؤهل للجنس إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت . 4

 .القرار اتخاذ عملية فاعلية ملستوى 

 الوظيفي مستوى التمكين عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت حيث (25) . (5116) العساف دراسة -:5

 الوظيفي والاستقرار التنظيمي، وعالقته بااللتزام الحكومية، ألاردنية الجامعات في ألاكاديمية القيادات لدى

 جميع من الدراسة مجتمع وتكون  .ألاعضاء هؤالء نظر وجهة فيها من التدريس هيئة أعضاء لدى الطوعي،

 عينة الثمانية، وشملت الحكومية ألاردنية الجامعات في العاملين املتفرغين ألاردنيين هيئة التدريس أعضاء

 اختيارهم تم الدراسة، أفراد مجتمع من (% 15 ) نسبته ما مثلوا تدريس، هيئة عضو ( 541 ) الدراسة

 أداة :قياس أدوات ثالث على اشتملت استبانة استخدم الباحث الدراسة، بيانات ولجمع .العشوائية بالطريقة

 في الباحث استند الذي التنظيمي لاللتزام قياس وأداة بتطويرها، قام الباحث الذي الوظيفي التمكين قياس

 ترجمته تم وزمالئه أن جوردن مقياس على (Thompson & Spiller, Brut, Philpot, Gordon) تطويرها بعد

 بتطويرها الباحث قام الذي الوظيفي الطوعي الاستقرار قياس وأداة الدراسة مجتمع مع يتالءم بما وتعديله

 .أيًضا

 ألاردنية الجامعات في القيادات ألاكاديمية لدى الوظيفي التمكين ممارسة مستوى  أن الدراسة نتائج وأظهرت

ا، جاء الحكومية
ً
 الالتزام مستوى  وأن ألاقص ى، للحد درجات (5 ) أصلمن  درجة ( 3.26 ) بلغ إذ متوسط

مستوى  وأن درجة، ( 3.54 ) بلغ إذ مرتفًعا، جاء الحكومية الجامعات في هيئة التدريس أعضاء لدى التنظيمي

 إذ أيًضا، مرتفًعا جاء ألاردنية الحكومية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء لدى الطوعي الوظيفي الاستقرار

 .درجة ( 3.46 ) بلغ

 لدى الوظيفي التمكين مستوى ممارسة بين إحصائًيا دالة ذات إيجابية عالقة وجود النتائج أظهرت كما

 فيها، التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمي الحكومية، والالتزام ألاردنية الجامعات في ألاكاديمية القيادات

 القيادات لدى الوظيفي التمكين ممارسة توى مس بين إحصائًيا ذات دالة إيجابية عالقة وجود وكذلك

 .فيها هيئة التدريس أعضاء لدى الطوعي الوظيفي والاستقرار الحكومية، ألاردنية في الجامعات ألاكاديمية

 ألاردنية الجامعات في القيادات ألاكاديمية قبل من الوظيفي التمكين ممارسة بضرورة الباحث وأوص ى

 بعوامل الاهتمام وزيادة فيها، التدريس هيئة أعضاء الوظيفي لدى الالتزام وزيادة أبعاده، بكافة الحكومية

 .عملهم مراكز في وبقائهم التدريسية أعضاء الهيئات الستقرار الجذب

 من ألاردنية رؤساء الجامعات مواقف على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت(23) ( 2006 )ملحم،  دراسة -:3

 قام حيث .التمكين بموضوع املرتبطة إلادارية املعاصرة املفاهيم وبعض معاصر كمفهوم التمكين موضوع

 املحتوى  تحليل منهجية استخدام وتم ألاردن في الحكومية رؤساء الجامعات مع معمقة مقابالت بإجراء

 موضوع ألاردنية حول  الجامعات رؤساء آراء في التباين بعض وجود خاللها من تبين التي إلى النتائج للوصول 

 الدراسة وشرحت .ألاخرى  املفاهيم حول بعض آلاراء في توافق وجود مع التطبيق ناحية من وأهميته التمكين

 هذا تواجه التي والتحديات الدراسة محددات وبينت البيانات في جمع الكمية وغير الكيفية املنهجية أهمية

 رؤساء التي تساند التوصيات من مجموعة الدراسة هذه قدمت كما .العربية البيئة في من الدراسات النوع

 وأوصت .الجامعات رؤساء أداء في تحسين ودورها الحديثة إلادارية املفاهيم في النظر إعادة في الجامعات

 .لهذه الدراسة امتداًدا أخرى  دراسات إجراء بأهمية
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 ألاردن في الثانوية معلمي املرحلة لتمكين إداري  أنموذج بناء إلى هدفت التي(21) ( 2006 )عريقات،  ــــ دراسة4

 :التالية ألاسئلة عن الدراسة أجابت هذا الغرض ولتحقيق املعاصرة، والاتجاهات الواقع ضوء في

 املعلم؟ تمكين موضوع في املعاصرة الاتجاهات ما . 1

 نظر املعلمين؟ وجهة من ألاردن في الحكومية املرحلة معلم لدى التمكين درجة ما . 2

 درجة لقياس استبانة تطوير تم ألاردن؟ حيث في الحكومية املرحلة معلم لتمكين املقترح إلاداري  ألانموذج ما . 3

 التربية وزارة في املعلمين تمكين واقع على للتعرف وذلك ألاردن الحكومية في املرحلة ومعلمات معلمي تمكين

 السؤال ألاول  عن ولإلجابة .( 0.92 ) ثباتها معامل بلغ إذ وثباتها محتواها صدق من وقد تحققت .والتعليم

 .املفهوم هذا تشكل التي العناصر واملجاالت واستخالص بالتمكين العالقة ذي النظري  ألادب مسح استخدم

 على اعتمد ذلك وبعد .والانحرافات املعيارية الحسابية املتوسطات استخدمت الثاني السؤال عن ولإلجابة

 الثانوية املرحلة معلمي لتمكين إداري  أنموذج القتراح السؤال الثالث عن لإلجابة والثاني ألاول  السؤالين نتائج

 .ألاردن في

 :التالية النتائج إلى الدراسة وقد توصلت

 والنمو املنهي، النمو :الثانوية وهي املرحلة في للمعلمين التمكيني إلاداري  للسلوك مجاالت ثماني استخالص . 1

 ونظام الداخلية، واملساءلة والاتصال، العمل، وبيئة صنع القرار، في واملشاركة والاستقاللية، الشخص ي،

 السلوك ( هذا تمثل فقرة  ( 87وتحديد  .املكافأة

 مجال :آلاتي النحو على مرتبة تنازليا املجاالت، جميع على متوسط بمستوى  املعلمين تمكين درجة جاءت . 2

 القرار، صنع في واملشاركة الاستقاللية مجال الداخلية، املنهي واملساءلة النمو مجال العمل، وبيئة الاتصال

 .نظام املكافأة مجال

 املعاصرة، والاتجاهات ضوء الواقع في ألاردن في الثانوية املرحلة معلمي لتمكين مقترح إداري  أنموذج بناء . 3

 ونظريات الديمقراطية، ومبادئ إلانسانية، العالقات على نظرية يرتكز مفاهيمي إطار على ألانموذج اشتمل

 مدير معايير سلوك تحدد مجاالت ثماني على يشتمل عملي إطار وعلى .الشاملة وإدارة الجودة الحديثة، القيادة

 الشخص ي، النمو ومجال املنهي، مجال النمو:يلي كما الثانوية املرحلة ومعلمات ملعلمي التمكينين املدرسة

 املساءلة ومجال الاتصال، ومجال العمل، بيئة ومجال القرار، في صنع املشاركة ومجال الاستقاللية، ومجال

 .املكافأة نظام الداخلية، ومجال

 والتعليم التربية في مديريات إلادارية القيادات أداء تقويم إلى هدفت(22) ( 2001 )العوائد،  دراسة -:2

 كان إذا ما ومعرفة املديريات، تلك في العاملون  يراهاكما  لهم املوكلة املهمات ضوء في وذلك بسلطنة عمان،

 نوع الوظيفة، الخبرة،) للمتغيرات تعزى  املهام لتلك القيادات هذه ممارسة في داللة إحصائية ذات فروق هناك

 التربية وزارة في قسم ورئيس ونائب مدير، دائرة مدير ( 170 ) من الدراسة عينة وتكونت ،(العلمي املؤهل

 املهام مجال) هي مجاالت أربعة على موزعة (فقرة  ( 80من   مكونة استبانة الباحث طور  وقد والتعليم،

 :هي نتائج لعدة الدراسة أشارت وقد .(التصورية واملهام إلانسانية، واملهام ( الفنية، واملهام إلادارية،

 .متوسطة لهم للمهام املوكلة العمانية التربية مديريات في إلادارية القيادات ممارسة درجة كانت 1-

 العينة ألفراد الوظيفة تعزى ملتغير لهم املوكلة للمهام القيادات ممارسة في إحصائية داللة ذات فروق وجود 2-

 .املدير نائب لصالح
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 املؤهل إلى تعزى  إليهم للمهام املوكلة إلادارية القيادات ممارسة في إحصائية دالل ذات فروق وجود عدم 3-

 .الدراسة عينة ألفراد الخبرة وسنوات العلمي،

 املدرسة، في املعلمين قبل من ملدير املدرسة الوظيفي ألاداء تقييم إلى هدفت دراسة (26) ( 2003 ). قواسمه6 

 الابتدائية املدارس في يعملون  ومعلمة معلًما ( 432 )و مديًرا ومديرة ( 33 ) من الدراسة عينة تكونت فقد

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .في البحرين وإلاعدادية

 .بقليل املستوى املتوقع دون  قيمة بلغ املدارس ومديرات ملديري  الوظيفي ألاداء مستوى  1-

 وإلاعدادية الابتدائية ومديرات املدارس ملديري  الوظيفي ألاداء مستوى  في جوهرية فروق توجد ال أنه كما 2-

 .واملدرسة الجنس متغير بين ما للتفاعل تبعا

 مديري  لدى الوظيفي الدور باألداء صراع عالقة على للتعرف هدفت (22( )5113دراسة اليازجين ) .6

 .ومديرياتها ألاردن في الحكومية الثانوية املدارس

 مستوى  أن النتائج العشوائية، وأظهرت بالطريقة اختيارهم تم ومديرة، مديًرا 326 من الدراسة عينة وتكونت

 مستوى  وأن املتوسط، من أقل كان ألاردن، في الثانوية الحكومية املدارس ومديرات مديري  لدى الدور  صراع

ا، كان الثانوية املدارس ومديرات لدى مديري  الوظيفي ألاداء
ً
 بين ( 0.05داللة  ذات فروق توجد وال متوسط

 متغيرات أما الجنس، ملتغير تعود الوظيفيمستوى  عند إحصائية (α = ألاداء بعد على واملديرات املديرين

 أظهرت فقد العلمي واملؤهل الخبرة

 .الدراسة ألفراد عينة الوظيفي ألاداء على التغيرات لتلك إحصائية داللة ذا أثًرا هنالك أن النتائج

 في ومديراتها املدارس مديري  معرفة أداء إلى هدفت ( 2004 غرة، أبو العمايرة،) من كل بها قام دراسة وفي

 كان إذا ومعرفة نظرهم، وجهة من املتوقعة بأدوارهم في القيام التعليميتين عمان وجنوب الباشا عين منطقتي

 في أثر )العلمي  واملؤهل املشرفة السلطة ملتغير كان إذا معرفة إلى باإلضافة الفاعلية في هذه اثر الجنس ملتغير

 الباحث طور  وقد ومديرة، مديًرا 91 ) من الدراسة عينة تكونت فقد .بأدوارهم القيام في املديرين فاعلية

 املنهي النمو التربوي، إلاشراف مجال في املديرين تتعلق بأدوار مجاالت) وهي مجاالت عدة شملت استبانة

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد .(التالميذ شؤون املحلي، املجتمع التخطيط، التقويم، للمعلمين،

 تعود املتوقعة بأدوارهم في القيام واملديرات املديرين فعالية درجة في إحصائية داللة ذات فروق هناك ليس 1-

 .الجنس ملتغير

 ملتغير تعود املتوقعة واملديرات بأدوارهم املديرين قيام فعالية درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود 2-

 .ومديراتها الغوثوكالة  مدارس مديري  ولصالح املشرفة السلطة

 إلى تعود املتوقعة واملديرات بأدوارهم املديرين قيام فعالية درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 3-

 العلمي املؤهل املتغير

 الثانوية املدارس ملديري  ألاداء الوظيفي مستوى  على للتعرف هدفت(22)  ( 2004 )دراسة الجرادين، -:2 

 على الدراسة عينة اشتملت .لديهم العامل مهارات استخدام التوتر، ومدى بمستوى  وعالقته ألاردن، في العامة

 :النتائج أهم وكانت العشوائية، الطبقية بالطريقة اختيارهم تم مديًرا ومديرة،  ( 290 )

ا كان الوظيفي ألاداء مستوى  أن . 1
ً
 .الثانوية املدارس ملديري  متوسط

 مديري  لدى التوتر الوظيفي، ومستوى  ألاداء مستوى  بين إحصائًيا دالة غير عكسية ارتباطية عالقة وجود . 2

 .املدارس
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 مهارات استخدام للمديرين، ودرجة الوظيفي ألاداء مستوى  بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود . 3

 .التعامل

 التعليق على الدراسات السابقة .

 فاعلية وبين بين التمكين العالقة على التعرف إلى ( 2006 ) الطراونة وشيرين محمد من كل هدفت دراسة

 بااللتزام وعالقته الوظيفي التمكين معرفة مستوى  إلى  ( 2006 )العساف،  دراسة وهدفت القرارات، اتخاذ

 وأبو العمايرة دراسة املعلمين، وهدفت لتمكين أنموذج بناء إلى ( 2006 ) عريقات دراسة وهدفت  الوظيفي،

 أداء تقويم إلى فهدفت ( 2001 ) العوائد دراسة أما ومديرات املدارس، مديري  أداء معرفة إلى ( 2004 ) غرة

 الوظيفي، ألاداء مستوى  تعرف إلى ( 2004 ) الجرادين دراسة وهدفت مديريات التربية، في القيادات

 العاملين .  تمكين استراتيجية معرفة إلى فهدفت ( 2004 ) العتيبي أما دراسة 

 املدارس، في الوظيفي وعالقته بالسلوك الابداعي  التمكين موضوع تناولت التي الدراسات الباحثان ندرة الحظ

بالسلوك  وعالقته التمكين الوظيفي عن مفاهيم تحدثت سابقة دراسة أي وجود عدم للباحثان اتضح حيث

 فيما السابقة الدراسات عن تختلف هذه الدراسة فإن الباحثان نظر وجهة ومن للمعلمين واملعلمات، الابداعي

 :يلي

 .الوظيفي وعالقته بالسلوك الابداعي التمكين أثر تناولت أنها . 1

 .الحكومية املدارس معلمي وهي كبرى  أهمية ذات فئة تعد بالبحث تناولت أنها . 2

 .والبحوث وهي مدينة الجميل  الدراسات من بالكثير تحظى لم التي املناطق إحدى بالبحث تناولت أنها . 3

 .نتائجها ومناقشة وبناء منهجها الدراسة أدوات تطوير في السابقة الدراسات من الباحثان استفاد وقد

 اجراءات الدراسة .

 ملجتمع البحث والعينة واداة البحث ،واجراءات الصدق والثبات لألداة املستخدمة في البحث 
ً
وتشمل وصفا

 ،كما تتناول وصفا للمعالجات إلاحصائية التي ستستخدم في تحليل البيانات ،واستخراج النتائج . 

 مجتمع الدراسة . -:2

باملدارس الحكومية بمراقبة تعليم الجميل . وقد  تكون مجتمع البحث من جميع املعلمين واملعلمات العاملين

 ومعلمة . وذلك 25قام الباحثان بأجراء مسح شامل لجميع افراد مجتمع البحث والبالغ عددهم )
ً
( معلما

م وتمثلت عينة البحث من 04/02/6012حسب املأخوذة من مكتب التوجيه التربوي بالجميل .بتاريخ :

 والتابعين ملراقبة تعليم الجميل .معلمي ومعلمات التربية البدنية 

  

 عينة الدراسة : -:5

وبعد  %35.02( استمارة استبيان أي ما نسبته 26( استمارة استبيان وتم ارجاع عدد )25وتم توزيع عدد)

الفرز تم استبعاد استبانة واحدة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل الاحصائي لتصبح عينة البحث النهائية 

 ( من أجمالي الاستبانات املوزعة .%32.05استمارة والتي تمثل ما نسبته )( 21مكونة من )

 منهج الدراسة . -:3

 تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث وذلك ملالئمته لطبيعة البحث . 

 أداة الدراسة : -:1
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ووظيفية تصف  قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة وهى عبارة عن استبانة تضمنت معلومات شخصية

( فقرة ؛ لوصف أبعاد التمكين الوظيفي ، تم إعداد فقراتها 22العينة ؛ فيما تكونت الاستبانة من )

لتحديد مستوى التمكين الوظيفي (51)(  6011و ) الرميحي ،  (29) ( 6012باالستفادة من ) الرويلي ، 

ليكرث الخماس ي في فقرات الاستبانة ، بأبعاده املختلفة بمراقبة تعليم الجميل ، حيث تم استخدام مدرج 

-1وهى خمسة مستويات تتدرج من ) اتفق تماما ، اتفق ، غير متأكد ، ال اتفق ، ال اتفق تماما ( بدرجات )  

 ( أقسام على النحو الاتي : ـ2( على التوالي . وتم تقسيم الاستبانة إلى )  6-2-4-5

الديمغرافية والوظيفية للمعلمين واملعلمات وتم قياسه من  القسم الاول : ـ وهو الجزء املتعلق باملتغيرات

 خالل ثالث متغيرات وهى ) الجنس ، والخبرة الوظيفية ، واملؤهل العلمي (

القسم الثاني : يتعلق بمتغير البحث املستقل والذى عبر عن التمكين الوظيفي بأبعاده املختلفة وهى ) 

ر ، والتحفيز الذاتي ، وبيئة العمل ، وبناء الثقة ( فيما كانت عدد تفويض السلطة ، واملشاركة في اتخاذ القرا

(على التوالي الاستبانة لهذا الجزء على فقرة سلبية  2،5،5،5،5( فقرة تقسمت إلى ) 62فقراته الكلى )

 ( والتي تقيس متغير تفويض الصالحية .2واحدة وهى الفقرة رقم )

 .متغيرات الدراسة : ـ2

 ( 2( الواردة باالستبانة وعددها ) 67ـ  1ستقلة التمكين الوظيفي : ـ عبر عنها بالفقرات من ) أ ـ املتغيرات امل

ـــ تفويض الصالحية : عبر عنها بالفقرات من )   (5( الواردة باالستبانة وعددها ) 2ـ  1ــ

ـــ املشاركة في اتخاذ القرار : عبر عنها بالفقرات من )  (5وعددها )( الواردة باالستبانة  11ـ  7ـ

ـــ التحفيز الذاتي : عبر عنها بالفقرات من )  (5( الواردة باالستبانة وعددها ) 12ـ  16ـ

 (5( الواردة باالستبانة وعددها ) 61ـ  17ــــ بيئة العمل : عبر عنها بالفقرات من )

 (2( الواردة باالستبانة وعددها ) 67ــ  66ــــ بناء الثقة : عبر عنها بالفقرات من )

 ( الواردة باالستبانة . 23ـ  62ــــ السلوك إلابداعي عبر بالفقرات من )

 (2الجدول رقم )

 قيم معامالت الاتساق الداخلي باستخدام اختبار كرو نباخ ألفا

 قيم معامالت الاتساق الداخلي

 معامل الثبات الفقرات املحور 

 1. 225 2ــــــ2 تفويض السلطة

 1. 229 21ــــ6 املشاركة في اتخاذ القرار

 1. 263 22ـــــ22 التحفيز الذاتي

 1. 222 51ــــ26 بيئة العمل

 1. 916 56ــــ 52 بناء الثقة

 1. 922 39ــــ 52 السلوك إلابداعي

 .وصف خصائص عينة الدراسة . 6 

تم اختيار عينة البحث وهي جميع املعلمين واملعلمات بمراقبة مكتب تعليم الجميل ، أي شملت جميع 
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 املستويات التعليمية بمراقبة مكتب تعليم الجميل ، 

 و معلمة من مراقبة مكتب تعليم الجميل ، حيث احتوت 21وتشكلت عينة البحث النهائية من )
ً
( معلما

 2تغيرات الديموغرافية و الوظيفية لعينة البحث وتم قياسه من خالل الاستبانة علي جزء متعلق بامل

( معلومات 2متغيرات هي ؛ )الجنس ، ومدة الخدمة ، واملؤهل العلمي (. حيث تضمنت كل استبانة )

( متغيرات تندرج تحت املتغير التابع و 2( فقرة لقياس )23شخصية ووظيفية تصف العينة فيما هناك )

 ا يلي عرض للتوزيع الديموغرافي لعينة البحث :املستقل ، و فيم

 ( 5جدول  رقم )                                                  

 (62توزيع أفراد العينة وبحسب املتغيرات الديموغرافية والوظيفية )ن=             

النسبة املئوية  التكرار الجنس بيان

)%( 

 الجنس

 

 61.2 32 ذكر

 39.3 51 أنثى

 91.5 22 دبلوم متوسط

 2.25 2 بكالوريوس

 2.6 2 دراسات عليا

 

 

عدد سنوات 

 الخبرة

 25 21 سنوات 2أقل من 

 21.2 9 سنوات 2-21

 3.3 5 سنوات 22-22

 1 1 سنوات 26-51

 1 1 سنة فأكثر 52

 211 62 املجموع

 ( الخصائص الوظيفية والشخصية الخاصة لعينة البحث كما هي التالي : 6يظهر من الجدول رقم )

 أوال: الجنس 

( توزيع عينة البحث بالنسبة ملتغير الجنس ، حيث أشارت النتائج الي ان البحث الي 6يبين الجدول رقم )

( لإلناث . نستنتج من  % 23.2) ( ذكور و%20.7أجرَي علي العينة و بحسب متغير الجنس توزعت ما بين )

الجدول السابق أن مراقبة مكتب التعليم بالجميل قد اعتمد في تعيين الكوادر الادارية والذي يمثل مجتمع 

البحث علي الذكور و بنسبة أكبر من إلاناث ، وهذه النتيجة طبيعية كون طبيعية العمل يأخذ الصبغة 

عات طويلة في العمل أحيانا ، وكما هو معروف فإن إلاناث لديهم امليدانية ويحتاج العامل الي التأخر لسا

 مسؤوليات خاصة تتعلق باألسرة وال تفضل هذا النوع من الاعمال التي تتطلب التأخر الي ساعات طويلة 

 ثانيا : املستوى التعليمي 

الكوادر الادارية من  تشير النتائج املرتبطة بالعينة الي اعتماد مراقبة مكتب خدمات التعليم بالجميل علي
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( و بشكل أكبر من حملة الشهادات ألاكاديمية %30.6حملة الشهادة الجامعية من البكالوريوس و بنسبة )

 ألاخرى .

( أن البحث الذي أجري علي أفراد العينة و بحسب متغير املؤهل العلمي بينت أن 6اذ نالحظ من الجدول )

( لحملة  %2.2( لحملة البكالوريوس ، ونسبة )%30.6بة )(كانت لحملة دبلوم فأقل . ونس %2.6نسبة )

الدراسات العليا ، مما سبق تبين ان العاملين في مكتب مراقبة خدمات التعليم بالجميل لديهم معرفة 

 علمية متخصصة وهذا من شأنه يشكل عنصر قوة داخل بيئة العمل . 

 ثالثا : سنوات الخبرة 

الذي اجرَي علي أفراد العينة لعدد سنوات الخبرة فكانت نسبة  ( ـن البحث6نالحظ من الجدول رقم )

( سنة ، 15-11( من )%2.2( سنوات ، ونسبة )10-5(  من )%14.2سنوات ، ونسبة ) 5( أقل من 26%)

( سنة فأكثر مما يشير الي ان النسبة الاكبر لعينة أفراد 12وانعدمت النسبة للذين لديهم خبرة اكثر من )

 ( سنة فأقل  12لكون سنوات خبرة )البحث هم من يمت

                                                               . املعالجة إلاحصائية :2

لإلجابة عن اسئلة البحث و اختبار فرضياته تم استخدام أسلوب الاحصاء الوصفي و التحليلي و ذلك 

 بة عن اسئلة البحث تم إجراء ما يلي : (  ومن أجل إلاجا (SPSSباستخدام الرموز الاحصائية  

استخدام مقاييس إلاحصاء الوصفي وهي عبارة عن : التكرارات و النسب املئوية و املتوسطات  – 1

الحسابية و الانحرافات املعيارية وتحديدا ملعرفة مستوى التمكين الوظيفي بأبعاده لدى املعلمين واملعلمات 

 خدمات التعليم بالجميل . و السلوك إلابداعي في مكتب مراقبة

( للتعرف علي مدى الاتساق الداخلي لعبارات مستوى توافر  αاستخدام اختبار كرو نباخ ألفا ) – 6

التمكين الوظيفي بأبعاده لدى املعلمين واملعلمات و أثره علي السلوك إلابداعي في مكتب مراقبة خدمات 

 التعليم بالجميل .

ل اختبار الفرضية الرئيسة ثم أوال استخدام اختبار الانحدار املتعدد ) اختبار فرضيات البحث من خال – 2

Multiple Regression Analysis   للتعرف علي أثر مستوى التمكين الوظيفي بأبعاده علي السلوك إلابداعي )

ة ( في املتغير ، )تفويض الصالحية ، واملشاركة في اتخاذ القرار ، والتحفيز الذاتي ، و بيئة العمل ، وبناء الثق

 التابع )السلوك إلابداعي ( .

 معامل تضخم التباين ، واختبار التباين املسموح به ألبعاد التمكين الوظيفي . -4

 نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية . – 5

لتمكين الوظيفي ) تفويض السلطة ، واملشاركة في نتائج تحبيل الانحدار املتعدد الختبار اثر أبعاد ا – 2

 اتخاذ القرار ، و التحفيز الذاتي ، وبيئة العمل ، وبناء الثقة ( في السلوك الابداعي . 

نتائج تحليل الانحدار املتعدد التدريجي للتنبؤ بمستوى السلوك الابداعي من خالل ابعاد التمكين  -7

 الوظيفي كمتغيرات مستقلة . 

 نتائج الدارسة )التحليل إلاحصائي واختبار الفرضيات (. 2

 إلاجابة على أسئلة الدراسة . -:1

 اختبار الدراسة .  -:6

 إلاجابة على أسئلة الدراسة . -:2
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 يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل لها البحث من خالل إلاجابة عن أسئلتها ، وعلى النحو الاتي 

: ــ ما مستوى التمكين الوظيفي بأبعاده املختلفة لدى املعلمين واملعلمات بمراقبة  إلاجابة عن السؤال ألاول 

 تعليم الجميل ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات الاستبانة التي تقيس 

ملختلفة لدى املعلمين واملعلمين التمكين الوظيفي ، حيث تم احتساب مستوى التمكين الوظيفي بأبعاده ا

 بمراقبة تعليم الجميل على جانبي الابعاد والفقرات ، على النحو التالي : ــ

 ـــ على مستوى أبعاد التمكين الوظيفي . 1

 (3جدول رقم )

 (62قيم الوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املبحوثين ألبعاد التمكين الوظيفي )ن = 

الانحراف  الوسط الحسابي التمكين الوظيفي تسلسل الفقرات

 املعياري 

مستوى أهمية  الاهمية

 الفقرة

 مرتفع 5 2.52 3.22 تفويض الصالحية 2-1

 مرتفع 1 2.22 3.22 املشاركة في اتخاذ القرار 2-2

 مرتفع 2 2.19 3.61 التحفيز الذاتي 9-25

 مرتفع 3 2.12 3.22 بيئة العمل 23-26

 متوسط 2 2.12 3.11 بناء الثقة 22-51

 مرتفع - 2.21 3.21 وسط التمكين الوظيفي 2-51

( إن املتوســطات الحســـابية إلجابــات املبحــوثين علــى أبعـــاد التمكــين الــوظيفي مــن وجهـــة 2يبــين الجــدول رقــم )

 نظر معلمي ومعلمات التربية البدنيـة بمراقبـة تعلـيم الجميـل . )تفـويض الصـالحية ، املشـاركة فـي اتخـاذ القـرار 

، التحفيز الـذاتي ، بيئـة العمـل ، بنـاء الثقـة ( كانـت مرتفعـة ، إن املتوسـط الكلـى لتمكـين الـوظيفي مـن وجهـة 

( ، وقـــد احتـــل بعـــد التحفيـــز الـــذاتي  2.54نظـــر معلمـــي ومعلمـــات التربيـــة البدنيـــة بمراقبـــة تعلـــيم الجميـــل بلـــغ )

رتبـة الثانيـة بعـد تفـويض الصـالحية بمتوسـط ( ، في حين جـاء فـي امل 2.24املرتبة الاولى بمتوسط حسابي بلغ )

( بدرجــة مرتفعــة  2.55( ، وجــاء فــي املرتبــة الثالثــة بعــد بيئــة العمــل بمتوســط حســابي بلــغ ) 2.52حســابي بلــغ )

( بدرجــة مرتفعــة ،  2.55أيضــا ، أمــا بعــد املشــاركة فــي أتخــاذ القــرار فــي املرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي بلــغ )

 ( بدرجة مرتفعة ايضا . 2.44رة بعد بناء الثقة بمتوسط حسابي بلغ )وجاء في املرتبة الاخي

 . على مستوى الفقرات :  6

 أوال : ــ تصورات املعلمين واملعلمات عن بعد تفويض الصالحية : ـــ

استخرجت املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لتصورات أفراد عينة البحث على فقرات متغير 

 ( يبين ذلك .4، رقم الجدول ) تفويض الصالحية
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 (1جدول رقم )

قيم الوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن فقرات بعد التفويض 

 الصالحية

رقم 

 الفقرة

وسط  فقرات تفويض الصالحية

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى أهمية  الاهمية

 الفقرات

ــ 2 املدرسة صالحيات كافية إلنجاز مهام وظيفتي تفوضني ادارة  ــ

. 

 متوسط 5 2.52 3.32

ــ 5  متوسط 2 2.55 5.63 تثق ادارة املدرسة في قدراتي على اداء املهام املوكلة لي . ــ

ــ 3 ال يمارس رؤسائي الصالحيات املفوضة ألي خالل فترة  ـ

 التفويض .

 متوسط 1 2.21 5.25

 

ــ 1 املرونة املناسبة للتصرف في اداء  تمنحني ادارة املدرسة ــ

 مهامي .

 مرتفع 2 2.15 3.26

ــ 2  متوسط 3 2.11 3.5 توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ القرارات باستقاللية . ــ

 متوسط  2.52 3.12 الوسط الحسابي الكلى 

ـــين الــــوظيفي مــــن 4يشــــير الجــــدول رقــــم ) ـــاد التمكـ وجهــــة نظــــر ( الــــى ان بعــــد تفــــويض الصــــالحية كبعــــد مــــن ابعـ

املعلمــين واملعلمــات العــاملين بمراقبــة تعلــيم الجميــل .جــاء متوســطا علــى اغلــب الفقــرات ، ماعــدا الفقــرة رقــم 

( بدرجـــة مرتفعـــة التـــي تـــنص . تمنحنـــي 2.52( التـــي جـــاءت فـــي املرتبـــة الاولـــى ،حيـــث بلـــغ املتوســـط الحســـابي )4)

( جــاءت فــي املرتبــة الاخيــرة بدرجــة 6ا الفقــرة رقــم )ادارة املدرســة املرونــة املناســبة للتصــرف فــي اداء مهــامي .أمــ

متوســـطة التـــي تـــنص علـــى : تثـــق ادارة املدرســـة فـــي قـــدراتي علـــى أداء املهـــام املوكلـــة لـــي . بمتوســـط حســـابي بلـــغ  

(6.22. ) 

 ثانيا : تصورات املعلمين واملعلمات عن بعد املشاركة في اتخاذ القرار .

 (2جدول رقم )

نحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن فقرات بعد املشاركة في قيم الوسط الحسابي والا 

 اتخاذ القرار .

 فقرات املشاركة في اتخاذ القرار رقم الفقرة
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الاهمية

مستوى 

 الاهمية

أشارك في حل بعض املشكالت داخل املدرسة في ضوء التاح  ـــ6

 لي .

 مرتفع 3 2.52 3.22

 مرتفع 2 1.26 1.11 أشارك في دور إيجابي في تحسين العمل داخل املدرسة . ـــ2

 متوسط 1 2.22 3.22 أمارس بعض الصالحيات باملدرسة لتحقيق أهدافها. ـــ2
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 متوسط 2 2.51 5.22 أشعر باني عنصر فعال ومؤثر دخل املدرسة . ــــ9

باملشاركة في صنع تتوفر لي الفرصة داخل املدرسة  ــــ21

 القرارات .

 مرتفع 5 2.13 3.22

 مرتفع  2.22 3.22 الوسط الحسابي الكلى

( الى ان بعد املشاركة في اتخاذ القرار كبعد من ابعاد التمكين الوظيفي من وجهة نظر 5يشير الجدول رقم )

( 7وجاءت الفقرة رقم )املعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل .جاءت مرتفعة على أغلب الفقرات ، 

( بدرجة مرتفعة التي تنص على . أشارك في دور إيجابي 4.00بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( التي تنص على أشعر بأنى عنصر فعال 3في تحسين العمل داخل املدرسة . في حين جاءت الفقرة رقم )

 ( بمتوسط . 6.75بلغ ) ومؤثر داخل املدرسة . في املرتبة الاخيرة بمتوسط حسابي

 

 ثالثا : ــــ تصورات املعلمين واملعلمات عن بعد التحفيز الذاتي : ــــ

 (6جدول رقم )

قيم الوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن فقرات بعد التحفيز الذاتي 

. 

رقم 

 الفقرة
 فقرات التحفيز الذاتي

الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 عياري امل
 الاهمية

مستوى 

 الاهمية

 متوسط 2 2.22 3.12 تقدر ادارة املدرسة جهودي املبذولة في العمل . ـــ21

 مرتفع 3 2.21 3.29 يسمح لي نظام العمل في املدرسة باملشاركة في اتخاذ القرارات . ـــ22

 مرتفع 2 2.12 3.22 يتناسب املرتب الذى أتقاضاه مع املجهود الذى ابذله ـــ25

أشعر بعدالة وموضوعية في نظام الترقيات الوظيفية املعمول بها  ــــ23

 الادارة التعليمية .

 مرتفع 5 2.15 3.62

 في نظام الترقيات 21
ً
 مهما

ً
 مرتفع 1 2.25 3.22 تعد كفاءة املوظفين معيارا

 مرتفع  2.19 3.62 الوسط الحسابي 

ـــين 2يشــــــير الجــــــدول رقــــــم )    ــ ــــة نظــــــر املعلمـ ـــن وجهــ ــــوظيفي مـــ ـــين الــ ـــز الــــــذاتي كبعــــــد التمكـــ ــــى أن بعــــــد التحفيـــ ( إلــ

 علــى أغلـب الفقـرات ، وجــاءت الفقـرة )
ً
( بدرجـة متوســطة ، 16واملعلمـات بمراقبـة تعلـيم الجميــل جـاء مرتفعـا

تـــب الـــذي أتقضـــاه مـــع ( بدرجـــة متوســـطة التـــي تـــنص علـــى   يتناســـب الرا2.47حيـــث بلـــغ املتوســـط الحســـابي )

ـــرة جـــــاءت الفقـــــرة ) ـــي املرتبـــــة الاخيـ ـــي أبـــــذلها فــــي العمـــــل  ، وفــ ( التــــي تـــــنص   تقـــــدر ادارة املدرســـــة 10الجهــــود التــ

 ( بدرجة متوسطة 2.47جهودي املبذولة في العمل   بمتوسط حسابي بلغ )
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: 
ً
 تصورات املعلمين واملعلمات عن ُبعد بيئة العمل . -رابعا

 (2جدول رقم )

 قيم املتوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن فقرات ُبعد بيئة العمل .

رقم 

 الفقرة

الوسط  فقرات بيئة العمل

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى  الاهمية

 الاهمية

 مرتفع 5 2.16 3.21 يسود مناخ تنظيمي يساعدني على انجاز عملي بإتقان 21

بيئة العمل متطلبات املشاركة في عملية اتخاد توفر لي  22

 القرار

 متوسط 2 2.21 3.52

تسمح لي الادارة بتقديم افكار جديدة في سبيل تطوير  26

 العمل 

 مرتفع  2 1.99 3.22

 مرتفع 3 2.16 3.62 توفر لي الادارة فرص لتدريب وتطوير مهارات العمل  17

الواحد في مواجهة تشجع الادارة العمل بروح الفريق  22

 املشاكل التنظيمية

 متوسط 1 2.11 3.15

 مرتفع  2.12 3.22 املتوسط الحسابي الكلي 

عـــد مـــن ابعـــاد التمكـــين الـــوظيفي مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــين 7يشـــير الجـــدول رقـــم ) ـــد بيئـــة العمـــل كبب ( الـــى أن بعب

( التـي تــنص 12وجــاءت الفقـرة رقــم )واملعلمـات بمراقبـة تعلــيم الجميـل .جــاءت مرتفعـة علــى اغلـب الفقـرات ، 

( 2.75علـــى  تســـمح لـــي الادارة بتقـــديم افكـــار جديـــدة فـــي ســـبيل تطـــوير العمـــل   حيـــث بلـــغ املتوســـط الحســـابي )

بدرجــة مرتفعــة ، امـــا الفقــرة رقـــم التــي تــنص علـــى   تــوفر لـــي بيئــة العمــل متطلبـــات املشــاركة فـــي عمليــة اتخـــاد 

 ( بدرجة متوسطة .2.67سط حسابي )القرار  جاءت في املرتبة الاخيرة بمتو 
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: 
ً
 تصورات املعلمين واملعلمات عن ُبعد بناء الثقة . -خامسا

 (2جدول رقم)

 قيم الوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن فقرات ُبعد بناء الثقة

رقم 

 الفقرة

الوسط  فقرات بناء الثقة

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى  الاهمية

 الاهمية

 مرتفع 5 2.15 3.21 يتسم سلوك الادارة التعليمية باإلنصاف والتعاون  29

 مرتفع 3 2.51 3.62 أشعر بثقة كاملة في مهارات اخالقيات ادارة املدرسة 51

اذا ارتكبت أي خطا فان ادارة املدرسة تكون مستعدة  52

 للمسامحة والنسيان

 متوسط 2 2.12 5.22

استطيع ان احدد بوضوح ما تتوقعه الادارة العليا مني  55

 وما اتوقعه منها

 مرتفع 2 1.92 3.91

 متوسط 1 2.12 3.12 الادارة العليا للتعليم موثوق بها 53

 متوسط  2.16 3.11 املتوسط الحسابي الكلي 

عــــد بنــــاء الثقــــة كبعــــد مــــن ابعــــاد التمكــــين 2يشــــير الجــــدول رقــــم ) الــــوظيفي مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــين ( الــــى ان بب

( فـــي املرتبـــة 66واملعلمـــات بمراقبـــة تعلـــيم الجميـــل .جـــاءت مرتفعـــة علـــى اغلـــب الفقـــرات وجـــاءت الفقـــرة رقـــم )

الاولــى التــي تــنص علــى   اســتطيع ان احــدد بوضــوح مــا تتوقعــه الادارة العليــا منــي ومــا اتوقعــه منهــا  بمتوســط 

( التــي تــنص  اذا ارتكبــت أي خطــا فــان ادارة املدرســة تكــون 61ة )( بدرجــة مرتفعــة ، أمــا الفقــر 2.30حســابي )

ـــــابي ) ــــط الحسـ ــــغ املتوســ ــــث بلــ ـــرة حيــ ــ ـــــة الاخيـ ـــي املرتبـ ــ ـــــاءت فـ ـــــيان   جـ ــــامحة والنسـ ـــــتعدة للمســ ( بدرجــــــة 6.22مسـ

 متوسطة
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 (9جدول رقم )

 السلوك إلابداعي .قيم الوسط الحسابي والانحراف املعياري لتصورات املعلمين واملعلمات عن املتغير 

رقم 

 الفقرة

الوسط  فقرات السلوك إلابداعي

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

مستوى  الاهمية

 الاهمية

 مرتفع 2 2.21 3.25 أتحمل الشجاعة للقيام بإعمال إبداعية . ــــ2

ــ 5  متوسطة 21 2.35 3.11 أرغب في العمل ضمن فريق تسوده روح املجازفة . ـــ

ــ 3  متوسطة 9 2.21 3.52 هو خاطئ وإن كان شائعا داخل املدرسة .أرفض ما  ـ

ــ 1 الخوف من الفشل يجعلني أتردد أحيانا في اقتراح أفكار  ــ

 جديدة لتطوير العمل .

 متوسطة 6 2.21 3.11

ــ 2 أسعى إلى ايجاد طرق جديدة أكثر فاعلية إلنجاز العمل  ــــــ

 التعليمي .

 متوسطة 2 2.21 3.32

بأن التغير ظاهرة طبيعية في الادارة املدرسية أرى  . 6

 والتكيف معها .

 مرتفعة 5 1.95 3.22

ــ 2  مرتفع 2 1.23 1.62 أجرب الافكار الجديدة البناءة وال أحكم عليها مسبقا . ــ

ــ 2 أرى بأن سياسة فرض آلاراء على الاخرين تعرقل سير  ـــ

 العمل .

 متوسطة 2 2.29 3.31

ــ 9  مرتفع 3 2.22 3.29 إقناع الاخرين بوجهة نظري والافادة من أفكارهمأحاول  ـــــ

ــ 21 لدى القدرة على تطوير بدائل عديدة للتعامل مع  ـــ

 املشكالت التعليمية .

 مرتفع 1 2.29 3.21

ــ 22 حينما توجنهي مشكلة في أثناء عملي أحاول التوصل الى  ـــــــ

 حل لها .

 مرتفع 5 1.95 3.22

ــ 25 أجمع وأحلل البيانات واملعلومات املتعلقة باملشكالت قبل  ـــ

 اتخاذ قرار بصددها 

 متوسطة 2 2.29 3.31

 مرتفع  2.12 3.61 وسط السلوك إلابداعي . 23

( الــى ان بعــد الســلوك إلابــداعي كبعــد التــابع مــن وجهــة نظــر املعلمــين واملعلمــات بمراقبــة 3يشــير الجــدول رقــم )

( والتـي تـنص . 7تعليم الجميل . جاءت متفاوتة بين املرتفع واملتوسط في التصور ، حيث جاءت الفقرة رقم )

(  % 4.21ولــى ملتوســـط حســابي مقـــداره )أجــرب الافكــار الجديـــدة البنــاءة وال أحكـــم عليهــا مســبقا . بالدرجـــة الا 

( والتــي تــنص أرغــب فــي العمــل ضــمن فريــق 6( ، فيمــا حصــلت الفقــرة رقــم )% 52وانحــراف معيــاري مــا قيمــة )

( ، وانحـــراف معيـــاري مـــا قيمـــة 2.04تســـوده روح املجازفـــة ، علـــى أقـــل متوســـط حســـابي ، حيـــث بلـــغ مقـــداره )

(1.26 . ) 

 مناقشة النتائج :

نتــــائج الفــــرض الاول والــــذي يــــنص علــــى   مــــا مســــتوى التمكــــين الــــوظيفي بأبعــــاده املختلفــــة لــــدى مناقشــــة  -:1

 املعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل .
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أثبتت نتائج البحـث أن مسـتوى إدراك املعلمـين واملعلمـات بمراقبـة تعلـيم الجميـل لجميـع أبعـاد التمكـين التـي 

ع عد تفويض السلطة ، بب عـد بيئـة العمـل شملها البحث )بب عد التحفيـز الـذاتي ، بب د املشاركة في أتخاذ القرار ، بب

عــد بنــاء الثقــة ( كانــت مرتفعــة وإيجابيــة ، حيــث بلــغ املتوســط الكلــي إلجابــات أفــراد عينــة البحــث مــا قيمتــه  ،بب

ـــى متوســــط حســــابي 1.1( وانحــــراف معيــــاري مقــــداره )2.54%) ـــز الــــذاتي ليحتــــل أعلـ ( ، حيــــث جــــاء بعــــد التحفيـ

( ، وهذا من شأنه يؤدي من شـعور املعلمـين واملعلمـات بمراقبـة تعلـيم الجميـل بالرضـا الـوظيفي 1.03مة )بقي

عـد الثقـة بأقـل مسـتوى بمتوسـط حسـابي مقـداره ) ( 2.44وبالتالي يستثيرهم نحو زيادة ألاداء وفي حين أحتل بب

عــــد بحاجــــة الــــى تع1.07وانحــــراف معيــــاري قيمتــــه ) زيــــز وتنميــــة بصــــورة أكبــــر ، وفــــي ( ممــــا يــــدل علــــى ان هــــذا البب

املحصـلة البــد مــن املحافظـة علــى هــذه الابعـاد لــدى املعلمــين واملعلمـات بمراقبــة تعلــيم الجميـل . والعمــل علــى 

 تعزيزها من خالل البحث عن أبعاد اخرى لم يشملها مخطط البحث .

عد تفويض الصالحية كأحد ابعاد التمكين الوظيفي . -:1  مناقشة نتائج بب

 ، حيــث  أشــارت
ً
عــد تفــويض الصــالحية كــان متوســطا نتــائج البحــث الــى ان تصــورات أفــراد عينــة البحــث عــن بب

( وهـذه النتيجــة تشـير الــى 1.61( والانحــراف املعيـاري مـا قيمتــه )2.05بلـغ املتوسـط الحســابي الكلـي مــا قيمتـه )

عـــد بحاجـــة الـــى عنايـــة أكبـــر مـــن قبـــل املســـؤولين فـــي مراقبـــة تعلـــيم الجم يـــل مـــن حيـــث يعملـــون علـــى ان هـــذا البب

 توسيع نطاق السلطة بشكل أكبر .

عد املشاركة في اتخاذ القرار كأحد أبعاد التمكين الوظيفي . -:6  مناقشة نتائج بب

أشارت نتائج البحث أن تصورات أفراد عينة البحث عن فقرات بعد املشاركة في اتخـاذ القـرار كانـت مرتفعـة 

( ، وهـذا يـدل علـى إن مسـتوى  1.11( والانحـراف املعيـاري ) 2.51اره )، حيـث بلـغ املتوسـط الكلـى لهـا مـا مقـد

 والبـد مـن املحافظـة علـى 
ً
املشاركة فـي اتحـاذ القـرار لـدى املعلمـين واملعلمـات بمراقبـة تعلـيم الجميـل كـان جيـدا

 هذا املستوى وتدعيمه

عد التحفيز الذاتي كأحد أبعاد التمكين الوظيفي . 2  ــ مناقشة نتائج بب

نتـــائج البحـــث الـــى ان تصـــورات افـــراد عينـــة البحـــث عـــن فقـــرات بعـــد التحفيـــز الـــذاتي كانـــت مرتفعـــة ،  أشـــارت

( ، وهــــذا يـــدل علــــى ان مســــتوى   1.03( والانحــــراف املعيـــاري )2.21حيـــث بلــــغ املتوســـط الكلــــى لهـــا مــــا مقـــداره )

 مــــع ضـــرو 
ً
رة التنويــــع فـــي فــــي هــــذه التحفيـــز الــــذاتي لـــدى املعلمــــين واملعلمـــات بمراقبــــة تعلـــيم الجميــــل كــــان جيـــدا

 الحوافز .

عد بيئة العمل كأحد أبعاد التمكين الوظيفي . 4  ــ مناقشة نتائج بب

عد بيئة العمل كانت مرتفعة ، حيث  أشارت نتائج البحث الى أن تصورات أفراد عينة البحث عن فقرات بب

ه النتيجة تشير الى ان بيئة العمل ( وهذ 1.05( والانحراف املعياري ) 2.55بلغ املتوسط الكلى لها ما مقداره )

 لدى املعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل معافيه وسليمة .

عد بناء الثقة كأحد أبعاد التمكين الوظيفي . 5  ــ مناقشة نتائج بب

 ، حيــث 
ً
عــد بنــاء الثقـة كانــت متوســطا أشـارت نتــائج البحــث الــى ان تصـورات أفــراد عينــة البحــث عـن فقــرات بب

( ، وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير الـــــى ضـــــرورة 1.02( والانحـــــراف املعيـــــاري )2.44توســـــط الكلـــــى لهـــــا مـــــا مقـــــداره )بلـــــغ امل

ـــى كافــــة املســــتويات  ـــين واملعلمــــات علـ ـــين املعلمـ الاهتمــــام بهــــذا البعــــد والعمــــل علــــى تعميــــق وتعزيــــز بنــــاء الثقــــة بـ

ية التـي تسـاهم فـي تـدعيم التعليمية بمراقبة تعليم الجميل .وهذا مـن شـأنه يتطلـب وضـع الخطـط الاسـتراتيج

 بناء الثقة وتنميتها بشكل أكبر في التعليم .



م52/25/5122-52       النشاط الرياض ي والبدني طريق للتنمية والسالم                             -تحث شعار –املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية التربية البدنية   

 

  

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   460 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

ب ــ مناقشة نتائج السؤال الثاني ينص على ما مستوى ممارسة املعلمين واملعلمات للسلوك إلابداعي 

 بمراقبة تعليم الجميل ؟

 ، حيــث بلــغ أشــارت نتــائج البحــث الــى تصــورات أفــراد عينــة البحــث عــن متغيــر الســلوك إلابــداعي كــان م
ً
رتفعــا

( . وهــــــذه  1.07( ، والانحــــــراف املعيــــــاري ) 2.20املتوســـــط الحســــــابي الكلــــــى لفقــــــرات هــــــذا املتغيـــــر مــــــا مقــــــداره )

النتيجـــــة إيجابيـــــة لـــــذلك البـــــد مـــــن إدامتهـــــا والبحـــــث عـــــن مجـــــاالت أخـــــرى تعـــــزز مـــــن مســـــتواها لـــــدى املعلمـــــين 

 يز الافكار الابداعية لدى املعلمين واملعلمات .واملعلمات بمراقبة التعليم الجميل ، وبالتالي تشجع على تحف

 ثانيا : ــ مناقشة النتائج املتعلقة باختيار الفرضيات  .

أ ــ مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية والتي تنص على : . ال يوجد أثر ألبعاد التمكين الوظيفي )تفويض 

العمل ، بناء الثقة ( في السلوك إلابداعي لدى الصالحية ، املشاركة في اتخاذ القرار ، التحفيز الذاتي ، بيئة 

 (.  α≤ 0.05املعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل عند مستوى دالله )

 بين أبعاد التمكين الوظيفي التالية ) تفويض الصالحية ،التحفيز الذاتي ، وبيئة 
ً
تبين وجود أثر دال إحصائيا

سـرت مـا نسـبة )العمل ( والسلوك إلابداعي ، حيث أن هذه الا
ب
( مـن التبـاين فـي السـلوك الابـداعي %73بعـاد ف

 في مراقبة تعليم الجميل ، ولم يوجد أثر لبعدي املشاركة في اتخاذ القرار وبناء الثقة على السلوك الابداعي ،

وهذا يؤكد دور وأثر التمكين الوظيفي في السلوك الابداعي ، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة )راض ي ، 

والتي برهنت نتائجها وجود دعم جزئي لعالقات التمكين الوظيفي مع متغيرات إبداع املعلمين  (51)(6010

والتي جاء فيها ان هنالك أثر ذي داللة  (52)(6011واملعلمات  ،وكذلك اتفقت دراسة )املبيضين، الطراونة ، 

النتائج تشير الى وجود عالقة  احصائية ملجاالت تمكين املعلمين واملعلمات في السلوك الابداعي ، وكل هذه

 إيجابية بين التمكين الوظيفي وابداع املعلمين واملعلمات .

 الاستنتاجات : ــــ

ـــ وجود تأثير معنوي ألبعاد التمكين الوظيفي التي شملتها الدراسة في السلوك إلابداعي لدي املعلمين  1

تائج الدراسة ، حيث أكدت على هذه التأثيرات واملعلمات بمراقبة التعليم بالجميل ، وهذا ما أشارت له ن

 بصفه مباشرة .

ــ أظهرت نتائج الدراسة محدودية استجابة السلوك إلابداعي للمعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل  6

لبعض أبعاد التمكين الوظيفي التي شملتها الدراسة مثل )بناء الثقة ،واملشاركة في أتخاذ القرار(الامر الذى 

 يعنى صعوبة تعميم النتائج ما بين التمكين الوظيفي والسلوك إلابداعي .

ـــ يدركون املعلمين واملعلمات بمراقبة تعليم الجميل أهمية توفير أسلوب التمكين الوظيفي بأبعاده  2

 املختلفة لتكوين الافكار إلابداعية .

 توصيات الدراسة : ـــ 

 وأخذه بعين الاعتبار عند استهداف السلوك الابداعي . ــ التركيز على جانب التحفيز الذاتي 1

ــ تفويض الصالحيات يساعد على تمكين الادارات في تحفيز العاملين والاهتمام باعتماد املرونة للتأثير على  6

 السلوك الابداعي في جميع الوزارات واملؤسسات التعليمية والهيئات .

 إلد 2
ً
 ــ اعتماد التمكين الوظيفي أسلوبا

ً
ارة مراقبة التعليم بالجميل وذلك للتعميق بهذا الجانب نظرا

 ألهميته في توجيه سلوك املعلمين واملعلمات نحو الابداع .
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ــ امكانية الاستفادة من فقرات الاستبانة عن التمكين الوظيفي والسلوك إلابداعي للمعلمين واملعلمات  4

راتهم املعرفية وتحفيزهم من خالل التركيز على تفويض إلعداد برامج تدريبية ودورات منهجية للرفع من قد

 الصالحية وبناء الثقة من أجل العمل على زيادة مستوى الابداع . 
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