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  التنظيمي منبوالء المعلمين  وعالقتهتمكين المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس 

  وجهة نظر معلمي مدارس محافظة العاصمة

  *لداء مصطفى كمامري ون الع أحمدأيمن

  

  لخصم
 وجهة  التنظيمي من المعلمينتمكين المعلمين وعالقته بوالءلهذه الدراسة تعرف درجة ممارسة مديري المدارس استهدفت 

الوالء التنظيمي على عينة مكونة من وتمكين المعلمين  ومن خالل توزيع استبانتي .معلمي مدارس محافظة العاصمةنظر 
نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لدرجة ، أظهرت )عمان(معلماً ومعلمة في مدارس محافظة العاصمة ) 1450(

وبينت نتائج  ،)3.69(غت ، أما الوالء التنظيمي فبل)3.92( ترتفعة بلغتمكين المعلمين كانت ملممارسة مديري المدراس 
 بلغت قيمة إذ التنظيمي ء المعلمينتمكين المعلمين ووالدرجة ممارسة مديري المدارس لوجود عالقة إيجابية بين الدراسة 

التواصل مع التركيز على  تمكين المعلمين سةممارلتعزيز  وفي ضوء ذلك تم وضع عدة توصيات ..)66(معامل االرتباط 
توفير البيئة الداعمة التي تشجع المعلمين على اختبار وتطبيق أفكارهم في ، والمباشر مع المعلمين بعيداً عن البيروقراطية

، وإقامة برامج تدريبية مهنية للمعلمين حديثي التخرج، تعزيز المعلمين وإشعارهم بكفاءتهم ونجاحهم وتقدريرهم، والمدرسة
  . مواقع للتنمية المهنية المباشرة عبر االنترنت للمعلمين بعامةوإنشاء

  

  . تمكين المعلمين، الوالء التنظيمي، مديري المدارس، مدارس:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
نعيش في عالم سريع التغير وفي بيئة متصاعدة التنافس 

 بتوظيف استراتيجيات إدارية جديدة ومتنوعة اإلداريينتلزم 
 وهذا التغير السريع المطّرد، استراتيجيات تلغي تنسجم

االفتراضات السائدة في اإلدارة من وضع لألهداف وامالئها 
ذها، ومن وضع وبيان القواعد واللوائح يعلى العاملين لتنف

 من أعلى إلى أسفل هرمي لكي يسيروا عليها، ومن تصميم
يحل  ل،للسيطرة وضبط معايير رقابية والتفتيش لضمان التنفيذ

محلها استراتيجيات تتماشى وتحديات العولمة وتزايد 
المنافسة، ومنها استراتيجية التمكين التي تهدف إلى إطالق 
الطاقات الكامنة لدى العاملين المؤهلين وتحفيزهم ذاتياً 
وإعطائهم مساحة من حرية التصرف في صنع القرار من 

  .ةلذلك، وجعلهم ذا قيمخالل توفير المعلومات الالزمة 
ويعد النظام التربوي من أبرز األنظمة تأثيراً في بنية 

فهو من يزود المجتمع بالثروة البشرية  ،ع واقتصادهمالمجت
ات  التغييرهواجه هذي أن عليه، لذلك صار لزاماً الالزمة لبنائه

راتيجيات اإلدارية الحديثة التي تكفل ت بتوظيف االسالمطردة
عامة والمعلمين ب هذا النظامعناصر  لجميع اإلصالح التربوي

المسؤولون عن تنفيذ المهام واألنشطة التعليمية، ألنهم خاصة، 
قائداً تربوياً كما هو المدير تماماً مما يحتم على المعلم ويعد 

المديرين توفير البيئة التي تدعم تمكين المعلمين بمنحهم 
هم، االستقاللية والسلطة لتحديد األمور المتعلقة بعملهم ومدرست

مما ينعكس إيجاباً على المدرسة والمدرسين والعملية 
التربوية، فيؤدي إلى رفع معنويات المعلمين ومستوى رضاهم 
ووالئهم التنظيمي الذي يعد ثمرة من ثمار التمكين فيثير 
دافعية المعلمين للعمل، ويعطيهم اإلحساس بالرغبة في 

ظمات الشعورالذي تسعى المن هو هذاوندماج واإلخالص اال
على اختالف أنواعها إلى غرسه في أعضائها لما له من 

  .ارتباط في بقاء المؤسسات واستمراريتها
وتشير كثير من األدبيات إلى أن فعالية المديرين في 
السنوات القادمة سوف تقاس بأداء من يقعون في نطاق 
إشرافهم أكثرمن أدائهم كأفراد، فعمل القائد هو تمكين 

  بأفضل مستوى من الكفاءة والفعالية،اآلخرين من العمل
وبناء عليه برز مفهوم تمكين العاملين الذي بدأ يتردد صداه 

  .)2003 أفندي،(ر الفكر اإلداري يفي مجال تطو
 توفير البيئة الداعمة يلعب المديرون دوراً مهماً فيو

قسم أصول التربية واإلدارة، كلية العلوم التربوية، الجامعة * 
،25/1/2009تاريخ استالم البحث . اشمية، الزرقاء، األردناله

  . 3/6/2009وتاريخ قبوله 
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 وتشجيع جميع المحاوالت التي تؤدي إلى ،لتمكين المعلمين
 ويقدم كل من بيهام وكوكس ،مرارهاإنجاح الفكرة واست

)Byham and Cox, 1988( مجموعة من اإلرشادات التي يمكن 
 المحافظة على احترام الذات ،من خاللها تمكين المعلمين منها

 لدى الهيئة التدريسية، واالستماع لهم خالل المحاورات،
 وتقديم األفكار ،وطلب المساعدة منهم في حل المشكالت

 Blasé and)أما بالس وبالس. المعلوماتواالقتراحات و

Blasé, 2001)نظرة لمفهوم تمكين المعلمين من ا فقد قدم 
مقابالت شخصية مع من خالل وجهة نظر المعلمين أنفسهم 

 أبرز فيها المعلمون أن سلوكات المديرين الذين ، معلم500
يمكنون معلميهم يجب أن تتعدى المشاركة في صنع القرار، 

وتقديم الدعم  ير بالمعلمين واحترامهمثقة المدإلى 
لتطورالمعلمين، ودعم لقرار المعلم، والتحديد المنتظم لتطور 

  وأشار بوجلروسوميح.العالقات التعاونية بين المعلمين
)Bogler and Somech, 2004( إلى أن منح المعلمين السلطة له 

عالقة هامة بإحساسهم بمدى الوالء التنظيمي، وأن المعلمين 
لذين يحصلون على فرص أكبر للنمو المهني يكون انتماؤهم ا

 ةالمعلمين أدواراً قيادية وإضافي أكبر للمنظمة، وأن إعطاء
فضالً عن أدوارهم األساسية يعزز العالقة بين المعلمين 

  . ومديري المدارس وصانعي السياسات التعليمية
يتضح مما تقدم أن الدراسات التي تناولت تمكين المعلمين 
والوالء التنظيمي لديهم كانت قليلة، مما يعني أن مكتبة 

بالتالي يمكن . االدارة التربوية قد تعاني نقصا في هذا المجال
أن تزود هذه الدراسة القائمين على االدارة التربوية 
والمدرسية بالمعلومات الجديدة حول درجة ممارسة مديري 

  .تنظيميالمدارس لتمكين المعلمين وعالقتها بوالئهم ال
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعتبر مفهوم تمكين المعلمين من المفاهيم الحديثة نسبياً، 

 يعد ثمرة من ثمار وهوفقد بدأت بوادر تطبيقه في الثمانينات، 
وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من . ياإلصالح التربو

 كما .المؤسسات التربوية تفتقر إلى رؤية واضحة له ولتطبيقه
 المديرين يرون أن منح المعلمين السلطة والفرصة أن بعض

للتأثير على مجريات العمل ينذر بثورة على اإلدارة ويهدد 
 ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتبلور في ،وهيبته سلطة المدير
  :ة اآلتيثالثةاألسئلة ال

 من تمكين المعلمينلما درجة ممارسة مديري المدارس  -1
  ؟وجهة نظر المعلمين أنفسهم

  مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرام -2
  ؟المعلمين أنفسهم

حصائية بين درجة ممارسة لة إ عالقة ذات دالتوجدهل  -3
والء تمكين المعلمين ومستوى لمديري المدارس 
  المعلمين التنظيمي؟

  
  اسةأهمية الدر

تكمن أهميتها بصورة عامة في أنها تقع في سياق 
ن الفرد والعمل وتعزيز االستراتيجيات التي تعنى بشأ

مساهمته في العمل من خالل إطالق قدرات العاملين الكامنة 
وتحفيزهم ذاتياً، وتكتسب أهميتها بصورة خاصة في أنها 
تناولت توظيف هذه االستراتيجية في تمكين أبرز عناصر 
النظام التربوي وهم المعلمون الذين يعتبرون حلقة الوصل 

بوي البشرية المختلفة كالمدير بين جميع عناصر النظام التر
والطالب وولي األمر، وتعد مهمتهم مفصلية ذات أثر كبير في 
إحداث التغيرات المنشودة في النتاجات التربوية لمواجهة 
تحديات اليوم واألمس، كما أن تمكين المعلمين يلعب دوراً في 
إشباع حاجاتهم األساسية من تقدير واحترام وعالقات تعاونية 

رئيس والزمالء مما ينعكس إيجاباً على مكانة المعلم مع ال
  .     ووالئه التنظيمي

هذه الدراسة تكتسب أهمية خاصة حيث يمكن لرجال 
االدارة بصورة عامة االفادة منها ورجال االدارة التربوية 
بصورة خاصة وال سيما المهتمين منهم بمجال اإلدارة 

م حيث أن هناك المدرسية، وصناع القرار في التعليم العا
حاجة ماسة لنتائج مثل هذه البحوث للمسؤولين في اإلدارة 
التربوية، وذلك من أجل وضع الخطط ورسم لسياسات 
وتصميم لتنظيم واتخاذ االجراءات التي من شأنها تحقيق 
التوازن بين متطلبات وحاجات العاملين ومتطلبات وحاجات 

 مؤساتهم وزيادة االدارة في مؤسساتهم وبالتالي زيادة فاعلية
  .فرص نجاحها وتقدمها

وتكتسب هذه الدراسة أهمية من خالل معرفة درجة 
ممارسة مديري المدارس لتمكين المعلمين وعالقته بوالئهم 
التنظيمي في زيادة التفاعل بين المعلمين واإلداريين العاملين 
في المدارس وبالتالي زيادة كفاءة وفاعلية تلك المدارس 

  .ونجاحها
  
  اسة الدرودحد

هذه الدراسة في عينتها على المدارس التابعة اقتصرت 
لمديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة، وتتحدد 

درجة ممارسة مديري المدارس على  االتفاق درجةنتائجها ب
التنظيمي من وجهة بوالء المعلمين  وعالقتهتمكين المعلمين ل

  .2007/2008 نظر معلمي مدارس محافظة العاصمة للعام



  2011، 2، ملحق 38لّد ، العلوم التربوية، المجدراسات

- 469 -  

  يةالتعريفات اإلجرائ
تضمنت هذه الدراسة المفاهيم اآلتية، والتي يتطلب 

  .تعريفها إجرائيا
 استراتيجية إدارية تقوم على منح :تمكين المعلمين -

المعلمين االستقاللية والثقة والسلطة التخاذ القرارات المناسبة 
لهم على المستويين الشخصي والمهني في ضوء سياسات 

 والتي يتم قياسها من خالل إجابة .ر مساعدة على ذلكوأط
 فقرة 38أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة والمكونة من 

 .خماسية التقدير
يشير مدى اإلخالص واالندماج  :التنظيمي الوالء -

 والمحبة التي يبديها الفرد تجاه عمله، وانعكاس ذلك على

 وتفانيه ورغبته القوية  ألهداف المنظمة التي يعمل فيهاهتقبل 
 والتي يتم قياسها من .األهدافك تلوجهده المتواصل لتحقيق 

خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة والمكونة 
         . فقرة خماسية التقدير20من 

  
  :التمكين

القى مفهوم تمكين العاملين رواجاً في النصف األخير من 
النظرية والتطبيقية، لدوره في  عقد التسعينيات من الناحية

 الطاقات البشرية غير المستخدمة وكيفية التعامل معها تحفيز
أما مفهوم . وأثره في رفع مستوى انتمائها ووالئها للمنظمة

تمكين العاملين في الفكراإلداري فعرفه كل من كونجر 
بأنه إجراء يؤدي إلى  kanungo, 1988) (Conger and نجووكان

قدرته الذاتية وهو شعور بالتزام مالشخص بتوطيد إيمان 
اتخاذ  قدرة علىموظيفي لصيق ناتج عن إحساس الموظف بال

 Bennis and)سند وناوت ما بنيسأ.لقرارات وتحمل المسؤوليةا

Townsend, 1995) تفويض الصالحيات  عرفاه على أنه
والمسوؤليات للعاملين ومنحهم الحرية الكاملة ألداء العمل 

ون تدخل مباشر من اإلدارة مع توفير الموارد بطريقتهم د
المناسبة وبيئة العمل المالئمة لهم وتأهيلهم سلوكياً وفنياً 

أما مفهوم تمكين المعلمين . ومهارياً ألداء العمل والثقة فيهم
الطاقة التي :  على أنه)Maeroff, 1988 (فقد عرفه ماروف

 تعريف ميلفين أما. رفيةأكثر ثقة بنفسه وأكثر ِح المعلم تجعل 
 عرفوه )Short, Greer and Meliven, 1994 (وجرين وشورت

على أنه الفلسفة العمومية لفريق العمل في المدرسة والتي 
تتيح لألفراد المشاركة في األفكار ووصنع القرار وحل 

 ,Carl)أما كارل المشكالت دون التقييد بالتنظيم الروتيني

المعلم وتنميته  فيعرفه على أنه عملية تطوير (2002
والمساهمة في تطوير بيئته الخاصة التي تمتاز بمناخ إيجابي 

خاذ القرارات المستقلة تديمقراطي حيث تمكن المعلم من ا

وتمنحه حرية التصرف والعمل باستقاللية، وتطوير ميوله إلى 
  .مهارات خاصة

  
  :بالتمكينالدراسات السابقة المتعلقة 
تمكين " عنوانها )2007(للمهدي في دراسة استطالعية 
معلمي  أجراها على عينة من" المعلمين بمدارس مصر

 أوالً: كان أبرز نتائجها التعليم األساسي في مصر، مدارس
 ،إن مشاركة المعلمين في صنع القرارات المدرسية ضعيفة

ثانياً إن فرص النمو والتطور المهني لمعلمي التعليم األساسي 
شكلية  عالة ألسباب عديدة مثلقليلة وإن توافرت فهي غير ف

وعدم مالءمته لالحتياجات الفعلية للمعلمين، ثالثاً  التدريب
ضعف مكانة معلمي التعليم األساسي وخاصة معلمي المدرسة 

على المستوى م االبتدائية سواء على مستوى النظام التعليمي أ
شعور المعلمين بضعف الفاعلية والتأثير : المجتمعي، رابعاً

عديدة مثل ظروف الفصل من تكدس عدد الطلبة، ألسباب 
: خامساً. وقلة اإلمكانات المتاحة، وتكدس المناهج الدراسية

وأخيراً ضعف تأثير المعلم ، ضعف حرية المعلم واستقالليته
في الحياة المدرسية عموماً فهو عادة منقاد إلى القوانين 

  .اللوائح والقرارات الصادرة من جهات أعلىو
 ,Bogler and Somech)بوجلر وسوميحكل من وفي دراسة 

تأثير تمكين المعلم على االلتزام التنظيمي، "بعنوان  (2004
صرف المواطن التنظيمي في تااللتزام التخصصي و

قامت هذه الدراسة بتقصي العالقة بين سلطة المعلم " المدارس
 وقد تم جمع البيانات من .لوالء المهني واوااللتزام التنظيمي

 معلما ومعلمة) 983(على عينة تتألف من  استبانةخالل 
 المعلمين الشخصية اتإن إدراك: ليةخرجت بالنتائج التا

لمستويات السلطة لديهم لها عالقة هامة بإحساسهم بمدى 
 وإن المعلمين الذين ،االلتزام التنظيمي والوالء المهني

يحصلون على فرص أكبر للنمو المهني يكون انتماؤهم أكبر 
ظمة، وأنه على المديرين إعطاء أدوار قيادية وإضافية للمن

للمعلمين فضالً عن أدوارهم األساسية في حال رغبتهم في 
ذلك مما يعزز العالقة بين المعلمين ومديري المدارس 

 وأنه توجد عالقة ما بين أبعاد. وصانعي السياسة التعليمية
 ولكن ،.)65 -.34(تمكين المعلمين وااللتزام التنظيمي بلغت 

   .والخبرة على هذه العالقة ال يوجد أثر لمتغيري الجنس
م ومور وجرنبرج ــمانهية ــي دراسـوف

 ,Manheim, Moore, Grunberg and Greenberg)وجرينبرج

احتراف المعلم "بعنوان في الواليات المتحدة األمريكية  (2003
إن من أبرز وسائل توصلت إلى " ووسائل تعزيز سلطته

ة المعلم هي تحقيق حرفية المعلمين من خالل منح تعزيز سلط
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مستوى االحترام  الحرية في غرفهم الصفية، ورفع المعلمين
معرفة واستجابة  تعليماً أكثرنتج وهذه الحرية يمكن أن ت. لهم

وتزيد من دافعية المعلمين نحواستخدام  الحتياجات الطلبة
ما يجعل وخيالهم لتكوين أسلوب خاص بالتعليم، م ابتكاراتهم

  .مهنة التعليم فاعلة
 (Pan and Wang, 2000) بان ووانج كل منأما دراسة 
" المعلمين تمكين المعلمين من خالل اتحاد" والتي عنوانها

حيث قامت هذه الدراسة ببيان أهمية تمكين المعلمين من 
في تايوان والتي   سسة حديثاًخالل اتحادات المعلمين المَؤ

المهني للمعلم وتحسين التعليم، ثم  ويريمكن أن تساهم في التط
قدمت مجموعة من االقتراحات يمكن أن يكون لها دور في 

تحديد المجال لمشاركة : تعزيز سلطة المعلمين وتمكينهم مثل
تمكين المعلم في صنع القرار المدرسي، وتوضيح الهدف من 

 .لم لمشاركة المعالقواعد والقوانين وتحديد المعلم
 القى الوالء التنظيمي اهتماماً من :ي التنظيمالوالء

الباحثين في مجال اإلدارة في العصر الحديث لما له من 
عالقة إيجابية بفاعلية المنظمة، ودرجة إنجاز العمل، فهو 
يعبر عن اتجاه الفرد نحو منظمته واعتزازه بها واستعداده 
للدفاع عنها وعن سمعتها بسبب إيمانه القوي بأهدافه وقيمها، 

يدفعه إلى بذل جهود إضافية في العمل محاوالً أن يكون مما 
عنصر قوة في بقائها ومنافستها للمؤسسات األخرى 

  .)2003ي، الحديد(
ت تعريفات مفهوم الوالء التنظيمي في الفكر اإلداري تعدد

المعاصر بسبب تعدد العوامل والمتغيرات المؤثرة فيه 
 نانواختالف مداخل دراسته ومن أبرزها تعريف بوك

)Buchanan, 1974 ( الذي يرى أن الوالء التنظيمي عبارة عن
بغض النظر عن القيم المادية  قيم المنظمة،مع ارتباط األفراد 

ثالثة مرتكزات يقوم  بين التي يحققونها من المنظمة، وفرق
اإلحساس باالنتماء : عليها الوالء التنظيمي وهي

Identificcation مة وتبني أهدافها االفتخار بالمنظ في ويظهر
المساهمة الفعالة من قبل  Involvementراط االنخو. وقيمها

األنشطة واألدوار  الفرد والنابعة من رضاه النفسي بأهمية
 يعبرعن الشعور باالرتباط Loyltyاإلخالص  و.التي يقوم فيها

وعرفه . العاطفي بالمنظمة والرغبة في االستمرار بالعمل فيها
 على (O'reilly and Chatman, 1986)ن ماتاكل من أورلي وج

رتباط النفسي الذي يربط الفرد بالمنظمة مما يدفعه إلى أنه اال
أن ) 1999 (ويرى الكايد .ندماج في العمل وتبني قيمهااال

الوالء التنظيمي هو استعداد الفرد لبذل درجة عالية من الجهد 
ة في لصالح المنظمة التي يعمل فيها مع وجود الرغبة الحقيقي

 . داخل المنظمة وقبول أهدافهافي العمل االستمرار 

  الدراسات السابقة المتعلقة بالوالء التنظيمي
الوالء  "التي عنوانها) 2007( في دراسة الشراري

التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة القريات 
هدفت الدراسة إلى التعرف " في المملكة العربية السعودية

 الوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية في على درجة
معلماً ) 281(محافظة القريات، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 الوالء التنظيمي أنفي محافظة القريات وخلصت دراسته إلى 
لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة القريات كان 
ء متوسطاً، ووجود فروق ذات داللة إجصائية في درجة الوال

عزى لمتغير المؤهل تالتنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية 
 وعدم وجود فروق ،العلمي ولصالح حملة شهادة البكالوريوس

دالة إحصائياً في درجة الوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس 
  .ةالثانوية في القريات تعزى لمتغير الخبر

 ,Crosswell and Elliott) كروسويل واليوتوفي دراسة

في  حول البعد العاطفي وأثره في الوالء التنظيمي (2004
 أن اإلدارة المدرسية تلعب دوراً استراليا خلصت نتائجها إلى

أساسياًَ في مفهوم الوالء التنظيمي للمعلم، فالمديرون يلعبون 
دوراً فاعالً في إنشاء الروابط بين األفكار التربوية الجديدة 

علمين فالمعلمون لهم والدافع العاطفي الموجود لدى الم
ندماج بشكل كامل في ذلك متطلبات يومية كي يستطيعوا اال

ولكن أيضاً بقلوبهم، وهذا االهتمام  العمل ليس فقط بعقولهم،
من قبل المديرين يؤدي إلى رفع مستوى الوالء التنظيمي 

  .للمعلمين واندماجهم مع المبادرات الجديدة واإلصالحات
الممارسات "التي عنوانها و) 2003 (وفي دراسة سالمة

اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها 
حيث بلغ عدد " بالرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمين

نتائجها أن ت ومعلمة أظهر معلماً) 658(اسة الدر أفراد عينة
مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين كان مرتفعاً، وأن الوالء 

مي للمعلمين كان مرتفعاً مع وجود عالقة ذات داللة التنظي
إحصائية بين مستوى ممارسة المديرين ألعمالهم والرضا 

 كما ،)0.86 (الوظيفي للمعلمين حيث بلغ معامل االرتباط
توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى 
الممارسات اإلدارية للمديرين ومستوى الوالء التنظيمي 

أظهرت وجود و )0.43(حيث بلغ معامل االرتباط . للمعلمين
عالقة بين مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي حيث 

  ).0.44(بلغ معامل االرتباط 
 هدفت إلى (Celep, 2000)ب وفي دراسة أجراها سيلي

الوالء :  في تركيا تعرف مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين
 والعمل الجماعي ،لتعليميةللمدرسة ومهنة التعليم، والوظيفية ا

مقاطعة في معلماً ومعلمة ) 375(تكونت عينة الدراسة من 
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وقد أظهرت نتائج الدراسة أن والء المعلمين . زوجالدك
للمدرسة كان بدرجة متوسطة، إذ كان لديهم الرغبة بااللتحاق 

في بمدارس أخرى، وأنهم غير مقتنعين بمدارسهم الحالية، 
م بمهنة التعليم مرتفعاً، كما أن حين كان مستوى التزامه

دوافعهم لإلنجاز في العمل تتأثر بدرجة كبيرة بعالقات 
 وبالعمل الجماعي في الصداقة الحميمة مع زمالء العمل

  .المدرسة
هدفت إلى تحديد  فقد )Turan, 1998 ( دراسة تورانأما

في التنظيمي والوالء التنظيمي للمعلمين  المناخ العالقة بين
 سةمدر) 40( في لم مع)900(كونت عينتها من توتركيا 

ثانوية، أظهرت نتائجها وجود عالقة إحصائية دالة بين المناخ 
التنظيمي السائد في المدرسة والوالء التنظيمي للمعلمين، كما 

المساند  أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين سلوك القائد
سلبية دالة والوالء التنظيمي للمعلمين، مع وجود عالقة 

 إحصائياً بين سلوك اإلداري المحبط والوالء التنظيمي
 .للمعلمين

  
 اتريقة واإلجراءالط

الدراسة الحالية وصفية تحليلية تستهدف تعرف درجة 
ممارسة مديري المدارس لتمكين المعلمين وعالقته بوالء 

 وهو المنهج الذي المعلمين التنظيمي في محافظة العاصمة
 ومن ثم ،ظاهرة كما هي في الواقعيهدف إلى وصف ال

استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وتم . تحليلها وتفسيرها
معامالت من حساب متوسطات وانحرافات معيارية، و

  .ارتباط
  

  ةمجتمع الدراس
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مدارس 
وزارة التربية والتعليم في محافظة العاصمة الحكومية 

وبلغ عدد أفراد . 2007/2008خاصة للعام الدراسي وال
معلماً ومعلمة موزعين على ) 26090(ي المجتمع الكل

وزارة التربية  (مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة
  .    )2007والتعليم، 

  
 عينة الدراسة

 ولقد تم ،علماً ومعلمةم) 1450(من تكونت عينة الدراسة 
توزيع يمثل ) 1(يقة العشوائية، والجدول اختيار العينة بالطر

 والمرحلة ونوع المدرسة همعينة الدراسة حسب جنسأفراد 
  .     ونسبها المئويةتهموعدد سنوات خبر

  
  )1( رقم ولالجـد

  الدراسةعينة حسب متغيرات التوزيع أفراد 

 المتغير الجنس المرحلة نوع المدرسة عدد سنوات الخبرة

اصةخ 5-1 10-6 10أكثر من حكومية ثانوي أساسي  المستويات ذكر أنثى
 المجموع 655 795 831 619 788 662 535 347 568

39% 24% 37% 46% 54% 43% 57% 55% 45%  النسبة المئوية

100% 100% 100% 100%  

  
  اسة الدرتاأدا

االستبانة كأداة لجمع البيانات وقد تم استخدام تم استخدام 
المعلمين وهومقياس أعده شورت  تمكين أداتين أوالهما استبانة

  لقياس سلطة المعلم )Short and Rinehart, 1992 (ورينهارت
صناعة القرار، ومكانة المعلم، :  ستة أبعاد هييتكون من

أما . االستقاللية، واألثر، ووالنمو المهني، والفاعلية الذاتية
تم ثانية االستبانتين فهي مقياس الوالء التنظيمي وهو مقياس 

 Mowday, Steers) وبورتر وستيرزموديتطويره من قبل 

and Porter, 1979) لقياس مدى الوالء ضمن المنظمة.  

  هاصدق االستبانة وثبات
 على هماتم التحقق من صدق االستبانتين من خالل عرض

لجنة مكونة من أربعة عشر محكماً من حملة الدكتوراة 
فس في كل من المتخصصين في اإلدارة والمناهج وعلم الن

الجامعة األردنية والجامعة الهاشمية واثنين من المختصين في 
اإلدارة التربوية واإلشراف في مديرية التربية والتعليم في 

 إلبداء آرائهم على درجة مالءمة منطقة الزرقاء األولى
الفقرات لألهداف المراد قياسها، ودرجة وضوحها وسالمة 

حظات تم إجراء صياغتها وفي ضوء ما جاء من مال
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 ولغايات حساب ثبات االستبانتين ألغراض هذه .التعديالت
استخراج قيمة معامل االتساق الداخلي باستخدام تم الدراسة 
، )استبانة تمكين المعلمين (ىلألداة األول) كرونباخ-ألفا(معادلة 

 وقد بلغ معامل الثبات ،)الوالء التنظيمي(واألداة الثانية استبانة 
 الثبات لألبعاد الستة الت أما معام،%)86( ثانيةلألداة ال

  .)2( في الجدولكما  فقد جاءت )تمكين المعلمين (الستبانةل
  

  )2( رقم دولالجـ

  عامالت الثبات لألبعاد الستة لتمكين المعلمينم

 ترتيب البعد البعــد ) كرونباخ- ألفا(معامل الثبات 
 األول صناعة القرار 0.88
 الثاني النمو المهني 0.88
 الثالث وضع المعلم 0.83
 الرابع الفاعلية الذاتية 0.75
 الخامس االستقاللية 0.72
 السادس األثر 0.78

  
  )3( رقم ولجـدال

  وأبعاده مرتبة تنازلياتمكين المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

  
  المعالجة اإلحصائية

مقاييس اإلحصاء الوصفي الستخراج تم استخدام 
 ومعامل االرتباط نحرافات المعيارية،المتوسطات واال

تمكين (بيرسون لقياس درجة العالقة بين المتغيرالمستقل 
  . )الوالء التنظيمي(المتغير التابع ) المعلمين

  
 نتائج الدراسة ومناقشتها

تمكين لما درجة ممارسة مديري المدارس :  األولالسؤال
  ين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟المعلم

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 استبانة تمكين المعلمين وفق ما هو مبين أبعاد من بعدلكل 
ومن ثم حساب المتوسطات الحسابية  ،)3(في الجدول رقم 

ة  لكل فقرة من فقرات أبعاد استبانة واالنحرافات المعياري
  .)4(تمكين المعلمين كما هو وارد في الجدول رقم 

حسابي لدرجة أن المتوسط ال) 3(بين من الجدول تي
 ممارسة مديري المدارس لتمكين المعلمين على جميع األبعاد

لدرجة ممارسة مديري أما المتوسطات الحسابية . )3.92(بلغ 
 بعد الفاعلية الذاتية جاءفقد لمين المدارس على تمكين المع

 يدل على ، مما)4.22(بمتوسط حسابي بلغ األولى المرتبة ب
قدرات والمهارات مارتفاع إدراك المعلمين المتالكهم ال

  البعدرقم كينأبعاد التم المتوسط الحسابي اف المعيارياالنحر طالمستوى حسب المتوس

 4 الفاعلية الذاتية 4.22 .57 مرتفع

 3 مكانة المعلم 4.16 .64 مرتفع

 5 االستقاللية 3.96 .66 مرتفع

 6 األثر 3.88 .61 مرتفع

 1 صناعة القرار 3.31 .91 متوسط

 2 النمو المهني 2.28 .44 متوسط

  نمكين المعلميتأداة  3.92 .54 مرتفع
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أما بعد . المختلفة التي تمكنهم من مساعدة الطلبة على التعلم
بمتوسط حسابي بلغ الثانية مكانة المعلم فقد جاء في المرتبة 

 مرتفعة تدل على ارتفاع شعور المعلمين وبدرجة) 4.16(
بااللتزام المهني ألنفسهم، وإدراكهم لتقدير شعور اآلخرين في 

بعد  الثالثة المرتبةب وجاء. المدرسة لمعرفتهم وخبرتهم المهنية
شير إلى والذي ي) 3.96( االستقاللية بمتوسط حسابي بلغ

عة قرارات ارتفاع شعور المعلمين بالحرية في مجال صنا
 جاء ، بينمافعلية تحكم وترسم أشكال ومظاهر حياتهم العملية

) 3.88(بمتوسط حسابي بلغ  الرابعة المرتبة في بعد األثر
بين أن المعلمين لهم أثر وتأثير في حياتهم المدرسية بما وي

أما . ، وبما يعملون من أعمال جليلة فيهايحققون من إنجازات
 بمتوسط حسابي  الخامسة المرتبةبعد صناعة القرار فقد احتل

يدل على أن درجة ممارسة المعلمين لصناعة و) 3.3(بلغ 
 ويعود ذلك إما طة، متوسهيالقرارات التي تؤثر مباشرة 

لنمط شخصية المدير أو لضعف ثقة المدير بقدرة معلميه على 
وجاء في المرتبة األخيرة بعد النمو اتخاذ القرارت الصحيحة 

شير إلى أن درجة ي) 2.28( سابي بلغالمهني بمتوسط ح
تزويد المدارس المعلمين بفرص النمو والتطوير والتعليم 

إما لضيق وقت المعلم المستمر كانت متوسطة ويعود هذا 
رتفاع نصاب المعلم التدريسي، أو لعدم توفير بسبب ا

  .هذه الفرصلاإلدارات المدرسية والجهات المختصة 
 ،)4(ين المعلمين جدول  تمكوبالنظر إلى فقرات أبعاد

أساهم في "في بعد صناعة القرار ) 2(الفقرة رقم  أن يالحظ
جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط " حل المشكالت المدرسية

إلى أن درجة مساهمة المعلمين في ، وتشير )3.80(حسابي 
حل المشكالت المدرسية وإبداء الرأي فيما يخص المدرسة 

أشارك في تحديد بنود ) "3(أما الفقرة رقم . مرتفعة نسبياً
فقد جاءت بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " الميزانية

مشاركة المعلمين في صنع القرارات ، مما يعني أن )2.46(
المدرسية التي تؤثر على العمل مباشرة، وطلب المديرين من 
المعلمين إبداء الرأي فيما يخص شؤون المدرسة وتحديد بنود 

  . زانيتها متوسطةمي
بربطها بنمط " صناعة القرار"ويمكن تفسير نتائج بعد 

شخصية المديربشكل عام، فبعض مديري المدارس يمارسون 
الديمقراطية المقننة فهم يسمحون للمعلمين بالمساهمة في حل 
المشكالت المدرسية وإبداء آرائهم فيما يخص المدرسة إن 

 اليبادرون هم صرحوا برغبتهم بذلك، وفي ذات الوقت
بالطلب من المعلمين إبداء آرائهم والمشاركة الفعلية في صنع 
القرارت المدرسية، أو ربما عدم مبادرة المعلمين للمشاركة 

ارات الالزمة ـفي صنع القرارات بسبب عدم توافر المه

   .لذلك لديهم
 النمو المهني فكانت استجابات المعلمين بعدأما فقرات 

 بدرجة مرتفعة مما يدل على اشتراك على فقراته جميعها
 أو جنسهم أو نوع مرحلة المدرسةالمعلمين على اختالف 

 بنفس درجة االستجابة، ستهم أو عدد سنوات خبرتهممدر
يركز مديري على أن يكون الطالب ") 12(فحصلت الفقرة 

بمتوسط حسابي  األولى على المرتبة" محور اهتمام المدرسة
لى أن معظم المديرين يركزون على وهذا يشير إ) 4.10(بلغ 

 )11( أما الفقرة .أن يكون الطالب محور اهتمام المدرسة
 فقد جاءت في "م في تحسين مستوى أداء المعلمينأساه"

  وهي تدل على،)3.68( المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
 مساهمة المعلمين أنفسهم بتحسين مستوى أدائهم درجة

  . التعليمي
إلى أن " النمو المهني"ج هذا البعد ويمكن تفسير نتائ

مديري المدارس يركزوا بشكل كبير على العملية التعليمية 
وتطويرها، خاصة في جعل الطالب محور اهتمام المعلم 
والمدرسة، والسعي لدعم استمرار النمو المهني للمعلمين 
ألنهم الركيزة األساسية التي تستطيع بها سفينة التربية 

  .إبحارهاوالتعليم مواصلة 
 فقد كانت "مكانة المعلم"وبالنسبة لفقرات البعد الثالث 

استجابات المعلمين على جميع فقراته مرتفعة، احتلت فيها 
المرتبة األولى " أحوز على احترام زمالئي") 15(الفقرة 

وهي تشير إلى نيل المعلم ) 4.41(غ بمتوسط حسابي بل
. صحيح معهمقدرته على التواصل الماالحترام من زمالئه و

أجد نظام المدرسة  ")18(  في المرتبة األخيرة الفقرةتوجاء
وبدرجة ) 3.81( بمتوسط حسابي بلغ "يشعرني باالستقرار

 تشير إلى أن النظام المدرسي السائد في المدرسة ،مرتفعة
  .يشعر المعلمين باالستقرار

 فقد كانت استجابات "الفاعلية الذاتية"أما فقرات بعد 
) 20(  فحصلت الفقرة،لى جميع فقراته مرتفعةالمعلمين ع

على المرتبة "أساعد الطلبة لتحقيق أهداف العملية التربوية"
وهي تشير إلى درجة ) 4.39(األولى بمتوسط حسابي بلغ 

قيام المعلمين بدورهم تجاه مساعدة الطلبة في تحقيق النتاجات 
رني تس) "21(وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة رقم . التربوية

بمتوسط حسابي " المشاركة في أية برامج تنموية للطلبة
أما النتائج فيمكن تفسيرها . وبدرجة ممارسة مرتفعة) 4.16(

بأن المعلم يمتلك المهارات والمقدرات التي تمكنه من إعداد 
برامج فاعلة تؤثرفي عملية تعلم الطلبة، ويسعى بشكل دؤوب 

اصة وهو ألول بخإلى تحقيق جميع أهدافها بعامة وهدفها ا
  .هممساعدة الطلبة وتمكين
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  )4( رقم ولجـدال

  ترتيب فقرات أبعاد استبانة تمكين المعلمين حسب المتوسطات الحسابية

المستوى حسب االنحراف المتوسط  رةقـالف الرقم
  بعد صناعة القرار

 مرتفع 1.12 3.80 أساهم في حل المشكالت المدرسية 2
 مرتفع 1.12 3.67 يستمع مديري آلرائي فيما يخص المدرسة 5
 متوسط 1.73 3.45 يسمح لي مديري بالمشاركة في صنع القرارات المدرسية 1
 متوسط 1.24 3.20 يطلب مني مديري إبداء رأيي فيما يخص القرارات المدرسية 4
 متوسط 1.13 2.46 أشارك في تحديد بنود الميزانية 3

  لمهنيبعد النمو ا
 مرتفع .96 4.10 يركز مديري على أن يكون الطالب محور اهتمام المدرسة 12
 مرتفع .92 4.05 يثق مديري بمقدرتي على تنفيذ األهداف التربوية 9

 مرتفع 1.01 3.93 تسعى إدارة المدرسة إلى استمرار النمو المهني للمعلمين 10
 مرتفع 1.06 3.91  والتجديديدفعني اهتمام مديري بي إلى المزيد من العمل 8
 مرتفع .96 3.86 يسمح لي مديري بتجريب أفكاري الجديدة 7
 مرتفع 1.07 3.86 أعمل في يبئة مدرسية مناسبة 6

 مرتفع .95 3.68 أساهم في تحسين مستوى أداء المعلمين 11
  بعد مكانة المعلم

 مرتفع .66 4.41 أحوز على احترام زمالئي 15
 مرتفع 1.49 4.37 ليأنا متقن لعم 17
 مرتفع .89 4.27 يحترمني  مديري و يقدرني 13
 مرتفع .81 4.22 أشعر بفاعليتي في العمل 14
 مرتفع .88 4.14 يشجعني مديري على تحمل المسؤولية 16
 مرتفع .92 3.89   إلييدعمني زمالئي أثناء قيامي بالمهام الموكلة 19
 مرتفع 1.06 3.81 رارأجد نظام المدرسة يشعرني باالستق 18

  بعد الفاعلية الذاتية
 مرتفع 66. 4.39 أساعد الطلبة لتحقيق أهداف العملية التربوية 20
 مرتفع .73 4.186 أشرك الطلبة في العملية التربوية لتمكينهم  24
 مرتفع .79 4.18 أنمو مهنياً من خالل العمل مع الطلبة 23
 مرتفع .72 4.17 بةأحدث فرقاً إيجابياً في نمو الطل 22
 مرتفع .76 4.16 تسرني المشاركة في في أية برامج تنموية للطلبة 21

  بعد االستقاللية
  مرتفع 1.23 4.47 أعتمد على نفسي عند تأدية عملي 27
 مرتفع .75 4.38 أدرس بالطريقة التي أراها مناسبة 25
 مرتفع 1.87 4.29 صصيأمنح الحرية إلعطاء األفكارواالقتراحات المتعلقة بتخ 26
 مرتفع .97 3.85 يساعدني مديري على إطالق التعلم الذاتي وإطالق المقدرات  28
 مرتفع .98 3.84 يمنحني مديري الحرية  في اتخاذ قرارات تتعلق بمهنتي 29
 مرتفع 1.19 3.76 أشعر بمرونة كافية أثناء أدائي مهامي 31
 متوسط 1 3.12 أشارك في وضع جدولي المدرسي 30
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 بعد األثر
36 مرتفع .73 4.28 امتلك المقدرات الكافية إلنجاز المهام الموكلة إلى 
 مرتفع .74 4.21 ألمس أثري على الطلبة  من حولي 34
 مرتفع .75 4.14 أدرك بأني أمتلك المقدرة على التأثير في اآلخرين 35
 مرتفع .73 3.96 ألمس أثري على المعلمين من حولي 37
 متوسط 1.07 3.48 أشارك في فريق تطوير المدرسة 32
 متوسط 1.08 3.18 أصنع قرارات تتعلق بالنظام المدرسي 33

  
وجاءت درجة استجابات المعلمين في فقرات بعد 

أعتمد على ) "27(، فقد حصلت الفقرة  متفاوتة"االستقاللية"
على المرتبة األولى وبمتوسط حسابي " نفسي عند تأدية عملي

على درجة االستقاللية العالية التي يتمتع ذلك دل يو، )4.47(
بها المعلم بدءاً من اعتماده على نفسه في العملية التعليمية 
واختيار الطريقة التي يراها مناسبة وانتهاء بمنحه الحرية في 
إعطاء أفكار واقتراحات تتعلق بتخصصه دون التدخل في 

ا المرتبة األخيرة أم. شؤونهم أثناء سير العملية التعليمية
 "أشارك في وضع جدولي المدرسي ")30(لفقرة لفكانت 

  إلى أن بعض مديري ذلكشير، ي)3.12(وبمتوسط حسابي 
 يفرضون الجدول الدراسي على المعلمين، ربما من المدارس

الجدول الدراسي  منطلق أن إرضاء جميع المعلمين بترتيب
   .غاية يصعب إدراكها

جاءت فيه استجابات المعلمين " األثر"البعد السادس و
امتلك المقدرات ") 36( فحصلت الفقرة ،بدرجات متفاوتة

 األولى على المرتبة" الكافية النجاز المهام الموكلة إلي
 نسبة مرتفعة  إلى أن ذلكشيروي ، )4.28(بمتوسط حسابي 

 المقدرات الكافية إلنجاز أنهم يمتلكوا يدركوا المعلمين من
أما المرتبة األخيرة فقد . ليهم من قبل اإلدارةالمهام الموكلة إ

" أصنع قرارات تتعلق بالنظام المدرسي") 33( لفقرةلجاءت 
 وتشير النتيجة إلى أن نسبة ،)3.18(سابي حمتوسط  وب

 من صناعة القرارات المتعلقة هم مديروهميمكنالمعلمين الذين 
ين ويمكن تفسير هذه النقطة باتجاه متوسطة بالنظام المدرسي

ديكتاتوري في مجال إصدار  نمطإما أن يكون المدير ذا :
المدير يرى أن المعلمين ال يملكون المهارات  أو أن القرار،

وتتفق نتائج هذه الدراسة ونتائج . الالزمة لصناعة القرار
 (Bogler and Somech, 2004) دراسة كل من بوجلر وسوميح 

 ,Manheim, Moore)مانهيم ومور وجرنبرج وجرينبرجو

Grunberg and Greenberg, 2003) وبان ووانج(Pan and 

Wang, 2000) التي ) 2007المهدي، (، وتختلف مع دراسة
  . كانت تبين أن درجة تمكين المعلمين ضعيفة

  

ما مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين من : انيالسؤال الث
   وجهة نظرهم؟

رية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا
الوالء التنظيمي   استبانةواألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات

  ).5(كما هو مبين في الجدول 
أن المتوسط العام لفقرات المتغير ) 5(يتبين من الجدول 

 )38(وجاءت الفقرة ). 3.69(بلغ ) الوالء التنظيمي(التابع 
في " أبذل جهداً كبيراً من أجل إنجاح العمل في مدرستي"

شير إلى أن ي ، مما)4.52( بمتوسط حسابي األولى المرتبة
إجماع المعلمين على أنهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل إنجاح 

وأنهم يعتقدون أنهم  عةالعمل في مدارسهم جاء بدرجة مرتف
  .شركاء حقيقون في العمل

 )41( و،"ةمدرسيهمني مصير هذه ال ")47(أما الفقرات 
التحدث عنها أمام أقدم صورة مشرقة لمدرستي عند "

أفخرعندما أخبر اآلخرين بأني عضو في ") 43( و،"أصدقائي
 الثانية المرتبة في  فقد كانت على التوالي "هذه المدرسة

 ،)4.28(بمتوسطات حسابية على التوالي والثالثة والرابعة، 
وتشير هذه النتيجة إلى أن المعلمين ) 4.00( ،)4.15(

قة للمدرسة التي يعملون حريصون على تقديم الصورة المشر
 فيها والفخر بأنهم أعضاء فيها، والحرص على  مصيرها

   .وذلك لشعورهم أنهم جزء ال يتجزأ من هذه المدرسة
سأغير مكان عملي إذا طرأ تغيير ") 42(وحصلت الفقرة 

السابعة على المرتبة " ةبسيط في أوضاعي الحالية في المدرس
ر ذلك إلى أن بعض وقد يفس) 3.00( بمتوسط حسابي عشرة

المعلمين يستطيعون احتمال أي تغيير في األنظمة والتعليمات 
أما العتباره ليس ذا قيمة فيؤثر على عليه أو أنه منتٍم 
لمدرسته يتقبل منها أي تغيير كان، وأن البعض اآلخر يرزح 
تحت ضغوط كبيرة مثل عدم الشعور باألمان أو الغربة مما 

   .له في حالة حدوث أي تغيير بسيطيجعله راغباً في تغيير عم
المكاسب ") 50( فكانت للفقرة  الثامنة عشرةأما المرتبة

التي يمكن تحقيقها من البقاء زمناً طويالً في هذه المدرسة 
 أن ، وقد يشير ذلك إلى)2.89( بمتوسط حسابي "قليلة
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المكاسب المادية المتحققة من البقاء زمنا طويالً في هذه 
 وذلك لعدم توافر الميزانية المالية الضخمة  جداًالمدرسة  قليلة

أجد صعوبة في تقبل كل  ")44( وجاءت الفقرة. لمدارسهم
 في المرتبة "سياسات المدرسة المتعلقة بقضايا المعلمين

وقد يعود ذلك إلى أن ) 2.78( بمتوسط حسابي التاسعة عشرة
بعض المعلمين يرون أن بنود السياسات التعليمية لم تعط 

معلم حقّه كامالً سواء في االستقاللية في العمل أم دعم ال
  . إبدعهم أم طرق تقييمهم

  
  )5( رقم دولجـال

  ترتيب فقرات مقياس الوالء التنظيمي وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

المستوى
االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي
 الفقـرة

رقم 

 الفقرة

 38 جهداً كبيراً من أجل إنجاح العمل في مدرستيأبذل  4.52 .66 مرتفع

 47 ةمدرسيهمني مصير هذه ال 4.28 0.85 مرتفع

 41 أقدم صورة مشرقة لمدرستي عند التحدث عنها أمام أصدقائي 4.15 1.38 مرتفع

 43 أفخرعندما أخبر اآلخرين بأني عضو في هذه المدرسة 4.00 0.98 مرتفع

 49 نني اخترت العمل في هذه المدرسةأنا سعيد أل 3.98 0.99 مرتفع

 56 يدفعني المناخ الودي في مدرستي إلى التمسك بالبقاء فيها 3.93 1.02 مرتفع

 52 إن قراري العمل في هذه المدرسة كان خطأ فادحاً 3.90 1.18 مرتفع

 40 تدفعني هذه المدرسة لتقديم أفضل ما عندي في عملي 3.90 0.99 مرتفع

 53 يصعب علي مفارقة مدرستي حالياً 3.84 1.08 مرتفع

 45 أعتبر هذه المدرسة من أفضل المدارس التي يمكن العمل فيها 3.83 1.09 مرتفع

 57 هناك فضل لمدرستي علي في بناء حياتي الوظيفية 3.82 1.07 مرتفع

 51 بادئي تماماً مع قيم هذه المدرسةمتتفق قيمي و 3.80 1.12 مرتفع

 48 قبل أي تكليف بالعمل من أجل استمرارية عملي في هذه المدرسةأ 3.79 1.03 مرتفع

أنظر إلى المشكالت التي تواجه مدرستي على أنها جزء من مشكالتي  3.70 1.03 مرتفع

 الشخصية

55 

 54 سأكون مسروراً إذا قضيت ما تبقى من حياتي المهنية في مدرستي 3.67 1.13 مرتفع

 46 ل من الوالء لهذه المدرسة أحس بقدر قلي 3.46 1.24 متوسط

 42 سأغير مكان عملي إذا طرأ تغيير بسيط في أوضاعي الحالية في المدرسة 3.00 1.12 متوسط

 50 المكاسب التي يمكن تحقيقها من البقاء زمناً طويالً في هذه المدرسة قليلة 2.89 1.19 متوسط

 44 المتعلقة بقضايا المعلمينأجد صعوبة في تقبل كل سياسات المدرسة  2.78 1.09 متوسط

 39 أقبل العمل لدى أية مدرسة أخرى طالما أني سأقوم بالعمل نفسه 2.59 1.18 متوسط

  الوالء التنظيمي  3.69 0.60 مرتفع

  
أقبل العمل لدى أية مدرسة أخرى  ")39( وكانت الفقرة

 بمتوسط حسابي ، في المرتبة"طالما أني سأقوم بالعمل نفسه
هى درجة استجابة متوسطة تشير إلى نصف و، )2.59(

المعلمين يقبلون االنتقال للعمل في مدرسة أخرى وبنفس 
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، وقد المهام الوظيفية التي كانوا يقومون فيها في مدرستهم
يعود ذلك إلى أن الئحة القوانين والتعليمات واألنظمة في 
وزارة التربية والتعليم واحدة، وأن طرق تطبيق مديري 

ا متشابهة، أو أن فرص الحصول على مواقع المدارس له

 وتتفق نتائج الدارسة مع دراسة .جديدة واستثناءات ضعيفة
، ودراسة  ,Turan)1998 (، وتوران)2003سالمة، (كل من 

 التي جاءت (Celep, 2000)، وسيليب )2007الشراري، (
   .درجة الوالء التنظيمي متوسطة

  
  )6( رقم ولالجـد

   بين متغيري تمكين المعلمين والوالء التنظيميون بيرسعامل االرتباطم

  
صناعة 

  القرار

النمو 

  المهني

مكانة 

  المعلم

الفاعلية 

  الذاتية
  األثر  االستقاللية

التمكين 

  الكلي

الوالء 

  التنظيمي
0.41*  0.66*  0.61*  0.44*  0.44*  0.46*  0.66*  

  
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند :  الثالثلسؤالا

 بين درجة ممارسة مديري المدارس 0.05ة لمستوى دال
  مفهوم تمكين المعلمين والوالء التنظيمي؟

نوع  للكشف عن )بيرسون (تم استخراج معامل االرتباط
  .)6(العالقة واتجاهها كما هو في الجدول 

وجود عالقة إيجابية طردية بين ) 6(يالحظ من جدول 
ما أن هناك ، ك0.66تمكين المعلمين والوالء التنظيمي بلغت 

ارتباطاً ايجابياً بين الوالء التنظيمي للمعلمين وجميع أبعاد 
حيث كان ) 0.66 – 0.41(تمكين المعلمين تراوحت ما بين 

الذي " النمو المهني"أكثرها ارتباطاً بالوالء التنظيمي بعد 
بعالقة " مكانة المعلم"ثم تاله بعد ) 0.66(بلغت قوة ارتباطه 

لمرتبة الثالثة من حيث العالقة بعد ، ثم في ا)0.61(بلغت 
" االستقاللية"، فبعد )0.46(حيث بلغت العالقة " األثر"
بعالقة بلغت " الفاعلية الذاتية"، تالها مباشرة بعد )0.44(
" صناعة القرار"، وفي المرتية األخيرة جاء بعد )0.44(

  ). 0.41(بعالقة بلغت 
درجة ويمكن تفسير هذه النتائج على أنه كلما زادت 

تزويد المدارس معلميها بفرص النمو والتطوير والتعليم 
المستمر ارتفعت فاعليتهم المهنية وزاد والؤهم لهذه المدرسة 
والرغبة في البقاء فيها، أما بالنسبة لبعد األثر فيمكن تفسير 
عالقته بأن رؤية المعلمين  أثر أعمالهم الجليلة وإنجازاتهم في 

م يجعلهم يدفعهم إلى تقديم أفضل النظام المدرسي فيمن حوله
ما عندهم وهذا داللة على والئهم للمدرسة، أما استقالليتهم 
وفاعليتهم الذاتية فكانت ذات أثر أقل في زيادة الوالء 
التنظيمي ألن جميع المعلمين وإن كانوا فاعلين في عملهم فال 
بد لهم أن ينصاعوا لالئحة التعليمات والقوانين من حيث 

والزيادة، وبعد صناعة القرار كانت عالقته األضعف الترقية 

ن بالوالء التنظيمي من بين جميع األبعاد ليقين المعلمين بأ
 تسيطر على سير شؤون بعض مظاهر البيروقراطية مازالت

وتتفق النتائج ودراسة كل من . الكثير من العمليات اإلدارية
 ودراسة ،(Bogler and Somech, 2004)بوجلر وسوميك 

 ,Manheim, Moore)انهيم ومور وجرنبرج وجرينبرجم

Grunberg and Greenberg, 2003)ودراسة بان ووانج ،(Pan 

and Wang, 2000) وتورا، )2003(، وسالمة (Turan, 1998).  
  

  توصيات الدراسة
 تمكين سةممار إلى نتائج الدراسة، فإنها توصي باستناداً

مع . جة ممارستهوالمحافظة على درالمعلمين بكافة أبعاده 
التواصل المباشر مع المعلمين بعيداً عن التركيز على 
، وزيادة عدد االجتماعات إلتاحة الفرصة بشكل البيروقراطية

أكبر للمعلمين إيصال آرائهم ومقترحاتهم للمدير بشكل 
توفير البيئة الداعمة التي تشجع باالضافة إلى . مباشر

 يوفر بما في المدرسة المعلمين على اختبار وتطبيق أفكارهم
تعزيز  و.لهم فرص النمو المهني ويزيد من ثقتهم بقدراتهم
، وتعزيز المعلمين وإشعارهم بكفاءتهم ونجاحهم وتقديرهم

االستراتيجيات اإلدارية المختلفة لتعزيز سلطة المعلم من 
تأسيس مجالس مدرسية استشارية يتفاعل فيها المعلمون خالل 

 ،م وتعزيز مكانته بشكل رسميمن أجل تطوير دور المعل
.  يصبح صوتهم مسموعاً في قضايا العملية التعليميةيثبح

وأن تقيم الجهات المختصة أكاديميات تدريبية مهنية للمعلمين 
حديثي التخرج، وتنشئ مواقع للتنمية المهنية المباشرة عبر 

  .االنترنت للمعلمين بعامة
ديري هذا باالضافة إلى تعزيز ما هو موجود لدى م

المدارس من خالل تشجيعهم على تقبل فكرة تمكين المعلمين، 
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لما لها من دور في تعزيز انتماء المعلمين لمدارسهم ومهنتهم 
عقد دورات تأهيلية للمديرين في أيضاً، ويتم ذلك من خالل 

وأخيراً إجراء دراسات . طرق وأساليب تمكين المعلمين

لتخصص في درجة مماثلة تدور حول تمكين المعلمين وأثر ا
 .تمكين المديرين لهم وانعكاساته على والئهم التنظيمي
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The Degree of Principals’ Practice for Teachers’ Empowerment and its Relationship 
with Teachers’ Organizational Commitment as Perceived by 

the Capital Governorate Teachers’ 
 

Aieman A. Al-Omari and Neda’a M. Kamal* 

 

ABSTRACT 

 
This study aims at recognizing the degree of principals’ practice pf teachers’ empowerment and its 
relationship to teachers’ organizational commitment as perceived by the Capital Governorate teachers. The 
data were collected through distributing teachers’ empowerment, and organizational commitment 
questionnaires among sample of (1450) of teachers at Amman education directorates.  

The results of study reveal that the degree of principals’ practice of teachers’ empowerment was high with 
mean (3.92). Also, teachers’ organizational commitment were high with mean (3.69). There is a positive 
relationship (0.66) between the degree of principals’ practice of teachers’ empowerment and teachers’ 
organizational commitment. Regarding to the study results a number of recommendations were offered to 
emphasize on teachers’ empowerment, communicate with teachers and avoiding bureaucracy, encourage 
teachers to apply and test their ideas in schools. And develop training programs for new teachers, and 
develop online internet training programs for teachers.  

 
Keywords: Teachers Empowerment, Organizational Commitment, Schools Principals, schools. 
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