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الملخص

ىدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى التمكُت اإلداري لدى ادلعلمُت ،دبدارس ما بعد األساسي يف زلافظة مشال
الباطنة بسلطنة عمان ،وعالقتو دبستوى الرضا الوظيفي لدى ادلعلمُت ،وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي ،ومت
تصميم استبانة كوسيلة جلمع البيانات ،تكونت من ) (54فقرة تندرج ربت (ست) رلاالت موزعة على زلورين،
وزعت على عينة الدراسة على أساس طبقي؛ بلغت ( )300معلم ومعلمة ،وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها:
جاءت تقديرات أفراد العينة مرتفعة بدرجة كبَتة ،يف مجيع رلاالت زلور التمكُت اإلداري وكذلك يف مجيع رلاالت
زلور الرضا الوظيفي للمعلمُت .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05  بُت متوسطات
رلال تفويض السلطة حملور التمكُت اإلداري تعزى دلتغَت النوع االجتماعي ولصاحل الذكور ،ووجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05  بُت متوسطات رلال ادلكانة االجتماعية حملور الرضا الوظيفي تعزى دلتغَت
النوع االجتماعي ولصاحل االناث .وجود عالقة ذات داللة إحصائية عالية عند مستوى ) (α=0.01بُت التمكُت
اإلداري والرضا الوظيفي للمعلمُت ،وىذه العالقة طردية ،بُت التمكُت اإلداري للمعلمُت وزيادة الرضا الوظيفي
للمعلمُت .توصي الباحثة بتبٍت سياسات تربوية داعية لتقاسم السلطة وادلشاركة يف ازباذ القرارات ألكرب شرػلة شلكنة
يف العمل ادلؤسسي.
الكلمات ادلفتاحية :التمكُت اإلداري ،الرضا الوظيفي.
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Abstract
This quantitative study aimed to investigate teachers' administrative empowerment and its
relationship with their job satisfaction in post-basic schools in the governorate of North Batinah
in the Sultanate of Oman. The study used a descriptive method to collect the necessary data for
the current study. To achieve the purpose of the study a stratified sampling method was used to
choose the respondents. The questionnaire consisted of 54 items was distributed to 300
participants. The findings revealed that: Administrative empowerment and job satisfaction of
the participating received high mean scores. In the authority dimension of the administrative
empowerment, a statistically significant difference between males and females where male
participants indicated higher perceptions at p≤0.05. There was a statistically significant
difference between male and female participants in the social status dimension, where female
participants showed higher satisfaction at p≤0.05. There was a statistically high significant
relationship (p≤0.01) between the administrative empowerment and job satisfaction for
teachers. This relationship indicates when teachers' administrative empowerment increases; job
satisfaction for teachers also proportionally increases. The researcher recommended;
Educational institutions need to adopt educational policies that call for power-sharing and allow
a big number of staff to participate in decision-making.
Keywords: administrative empowerment, job satisfaction.

المقدمة
 وتعد اإلدارة،)2003،إن اإلدارة الفعَّالة ىي األساس الضروري لتكوين قاعدة مالئمة للتطوير والتقدم (أفندي
 اليت تنسب ذلا كل عمليات تطوير وربسُت العملية التعليمية يف ادلؤسسات،التعليمية األساس يف العملية التعليمة
 وربسُت الرضا الوظيفي جلميع العاملُت بالعملية، من خالل توفَت الظروف واإلمكانات ادلادية وادلعنوية،التعليمية
Lawson and (  خاصة ادلعلمُت الذين يعدون مرتكزاً أساسياً ومهما لتطوير عملية التعليم والتعلم،التعليمية التعلمية
.)Harrison, 1999

، وكافة العناصر التعليمية،وقد أصبحت اإلدارة التعليمية عملية إنسانية دينامية هتدف إىل تلبية احتياجات ادلعلمُت
،)؛ إلحداث نقلة نوعية بطرق إصلاز األعمال2007 ،وتقدم اخلدمات الضرورية لتحسُت الرضا الوظيفي (ادلهدي
 ألجل،(2006 ، وتبادذلم للخربات (الساعدي، كمساعدة ادلعلمُت لزمالئهم،واألىداف وانتهاج سلوكيات إغلابية
 وتنمية، اليت ػلرص عليها اجملتمع ادلعاصر،تعزيز األظلاط السلوكية ادلقبولة وتشجيع القيم واالذباىات النفسية اإلغلابية
، حبيث تعرب عن أىداف اجملتمع.األفكار وادلبادئ واحلقائق العلمية اليت ال تتعارض مع العقائد الدينية والقيم اخللقية
.)1993 ،وسبده دبا ػلتاج من طاقات وخربات ومهارات (أبو حطب وصادق
 بأنو عملية منح مديري ادلدارس العاملُت االستقاللية وادلقدرة حبيث تصبح لديهم ملكة:أما التمكُت اإلداري فيعرف
 ومساعلتهم يف ازباذ،االجتهاد وإصدار األحكام وحرية التصرف يف القضايا اليت تواجههم خالل شلارساهتم دلهماهتم
.)Lawson and Harrison, 1999: 32( القرارات يف بيئة ادلنظمة اإلدارية
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ويعرف أيضا بأنو :عملية إعطاء ادلديرين سلطة أوسع وشلارسة الرقابة وربمل ادلسؤولية واستخدام مقدراهتم من
خالل تشجيعهم على صنع القرار (أفندي ،)31:2003،ويف ضوء ما سبق تعرف الباحثة التمكُت إجرائيا بأنو :مدى
منح مديري ادلدارس ادلعلمُت االستقاللية وحرية التصرف يف ادلواقف ،كتفويضهم السلطات أو االنفراد يف ازباذ
القرارات أو ادلشاركة يف حل ادلشكالت أو العمل اجلماعي أو ربمل ادلسؤولية واليت سوف تقاس من خالل اجملاالت
والفقرات اليت ستقوم الباحثة بتصميمها ذلذا الغرض.
ويعرف الرضا الوظيفي :بأنو اذباه إغلايب ضلو الوظيفة حيث يشعر فيها بالرضا عن سلتلف العوامل احمليطة بو كالعوامل
البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية ادلتعلقة بالوظيفة (نادر ،)19 :2003 ،ويعرف بأنو زلصلة الشعور
الذي يشعر بو الفرد خالل عملو بادلؤسسة ،الذي يتكون من رلموعة من االذباىات اليت يكوهنا الفرد عن طبيعة
الوظيفة اليت يشغلها ،واألجر الذي ػلصل عليو وعن فرص الًتقية ادلتاحة لو وعن عالقاتو ادلتعددة مع رلموعة
العمل اليت ينتمي إليها وعن اخلدمات ادلتعددة وادلختلفة اليت تقدمها ادلنظمة لو

(.)Nestern:1994: 319

ويف ضوء ما تقدم تعرف الباحثة الرضا الوظيفي إجرائيا بأنو :شعور الفرد باالرتياح ذباه وظيفتو اليت يعمل هبا ،والذي
ينعكس بدوره دبدى فاعلية أداء الفرد لعملو ،واليت تقاس بالدرجة اليت ػلصل عليها ادلعلم على مقياس الرضا
الوظيفي ادلستخدم يف الدراسة احلالية.
لقد برز موضوع التمكُت كأحد ادلفاىيم اإلدارية احلديثة (ياغي ،)2003 ،فالتمكُت ال يعٍت التنازل عن الصالحيات
األساسية لإلدارة ،وال ؽلكن أن يتم دون إؽلان من ادلديرين بأعليتو وفوائده ،فغالباً ما ػلتاج األمر إىل تنمية األفراد
ورفع قدراهتم ومهاراهتم حلل ادلشكالت ،ومواجهة ادلواقف ومنحهم الفرص للمبادأة وتقبل التحدي ،ويف ضوء ذلك
غلب تنمية ادلهارات اإلدارية وتطوير األساليب اليت ؽلكن االستعانة هبا كمهارة حل ادلشكالت ،وازباذ القرارات،
والتخطيط ،وادلهارات القيادية (رليد.)2012،
ويعد سبكُت ادلديرين للمعلمُت مدخالً حديثاً لتحويل ادلدارس من مؤسسات تقليدية إىل مؤسسات متمكنة من
خالل زيادة األعلية االسًتاتيجية للمعلمُت يف ادلستويات الدنيا الحتكاكهم مباشرة بادلتغَتات البيئية وادلوقفيو ادلتغَتة،
حيث يعطيهم الصالحيات ادلطلوبة دلمارسة عملهم ومشاركتهم يف صنع القرار ،وىو ما يسهم يف تشجيع روح
اإلبداع واالبتكار لديهم ،وربقيق الرضا وتنمية روح الوالء لدى ادلعلمُت ذباه ادلدرسة ،إذ أن مستوى أداء ادلعلم
بادلدرسة يتوقف على درجة مستوى الرضا الوظيفي لديو ،وإن ما يشعر بو الفرد من رضا يف رلال عملو ،يتأثر بدرجة
كبَتة خبصائص البيئة والتنظيم (العاجز.)2004 ،
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ومن أجل توطيد عالقة إغلابية بُت ادلعلمُت واإلدارة التعليمية وادلدرسية لتحقيق اذلدف الذي وجدت ألجلو ،البد
من استخدام عوامل ومعايَت موضوعية ربقق العدالة ورضا ادلستفيدين من توزيع اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة
التعليمية للمعلمُت ،ويعد الرضا الوظيفي للمعلمُت من أىم العوامل ذات التأثَت اإلغلايب ضلو بذل ادلزيد من اجلهود
باذباه ربسُت وتطوير أداء ادلعلمُت (.)Machael, 2006
مشكلة الدراسة
من خالل خربة الباحثة يف رلال اإلدارة ادلدرسية ،قامت الباحثة بتحديد مشكلة الدراسة ،من خالل االحساس
بوجود مشكلة يف التمكُت اإلداري للمعلمُت بادلدارس ،فالربغم من اجلهود اليت تبذذلا وزارة الًتبية والتعليم بسلطنة
عُمان ،يف رلال التنمية ادلهنية لإلدارات ادلدرسية ،وتطبيق اإلدارة الذاتية؛ إال إ ّن ادلالحظ وجود بعض ادلعوقات اليت
ربد من فعالية تنمية اإلدارات ادلدرسية مهنيا للعمل يف ضوء متطلبات تطبيق اإلدارة الذاتية ،كوجود شلارسات خاطئة
من قبل مديري ادلدارس فيما ؼلص سبكُت معلميهم.
وللتأكد من ىذه ادلشكلة ،قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع ( )20من مدراء ادلدارس دبحافظة مشال الباطنة ،الحظت
من خالذلا أن نسبة  80%من مديري ادلدارس؛ ليس لديهم ادلفهوم الصحيح للتمكُت اإلداري .وإ ّن نسبة  20%من
ادلديرين مل تكن لديهم مشكلة يف شلارستهم للتمكُت اإلداري مع ادلعلمُت ،وقد يرجع ذلك إىل غياب التنمية ادلهنية
ادلناسبة ذلذا اجملال ،حيث توجد كثَت من ادلمارسات اإلدارية اخلاطئة ،بسبب اجلهل بأبعاد التمكُت عند البعض،
جراء تطبيق التمكُت اإلداري ،ويشعر بعض مديري ادلدارس؛ بعدم
والقلق من فقدان السلطة لدى البعض اآلخر ّ
الرضا الوظيفي ذباه رؤساءىم فينعكس ذلك يف تعاملهم مع العاملُت معهم يف ادلؤسسة ،وغَتىا من األسباب
األخرى اليت دفعت مديري ادلدارس إىل االخالل بادلعٌت احلقيقي دلفهوم التمكُت اإلداري.

ودلزيد من تأكيد ادلشكلة ،قامت الباحثة بإجراء االستبانة االستطالعية على ( )30معلم ومعلمة من سلتلف ادلدارس
دبحافظة مشال الباطنة ،حيث تبُت من خالذلا أن نسبة 5%من ادلعلمُت ال توجد لديهم مشكلو يف التمكُت
اإلداري ،ونسبة  6%من ادلعلمُت زلايدون ذباه ىذه ادلشكلة ،بينما أمجع معظم ادلعلمُت بنسبة  89%على وجود
مشكلة لدى مديري ادلدارس يف شلارسة التمكُت اإلداري مع ادلعلمُت؛ شلا أدى إىل قلة فرص ادلشاركة يف عمليات
صنع القرار ادلدرسي ،فالسلطة تقتصر على مدير ادلدرسة الذي عادة ما يدير العمل بأساليب بَتوقراطية ،وال يتيح
الفرصة للمعلمُت للتصرف يف ادلشكالت اليت تصادفهم أثناء العمل .وينفرد بازباذ القرارات دون مشاركة ادلعلمُت يف
عملية صنع القرار ،شلا غلعلهم غَت جادين عند تنفيذ تلك القرارات بسبب عدم شعورىم بالرضا الوظيفي ذباه
ال عمل ،حيث كان من ادلألوف القول بأن ادلعلم قدؽلا كان لو ىيبتو واحًتامو يف نفوس الطالب ويف نظر اجملتمع
عموما ،وكان لذلك انعكاسا إغلابيا على جودة تعلم الطالب يف ادلدارس.
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وقد أكد ذلك عدد من الدراسات السابقة ،منها دراسة ياغي )2003( ،وملحم )2006( ،والبداعية )2011( ،اليت
اشارت إىل أعلية التمكُت من الناحية التطبيقية وعالقتها بنجاح اسًتاتيجية التنمية ادلهنية ،الذي يعتمد على التمكُت
ْ
اإلداري وتأثَته على الرضا الوظيفي لدى ادلعلمُت ،كذلك من خالل االطالع على دراسة (اذلاجري)2000 ،
ودراسة (الطراونة )2006 ،ودراسة )الفارسية (2008 ،ودراسة (الضامري )2011 ،واليت اتضح من خالذلا ادلزايا
والفوائد ادلًتتبة على شلارسة التمكُت ،وادلعوقات اليت ربد من تطبيقو وكيف ؽلكن مواجهتها وضرورة السعي لبناء
الشخصية اإلدارية الناضجة لألفراد ،كذلك دراسة كل من (عبد الرمحن )2001،ودراسة (العساف )2006،ودراسة
(بيت علي سليمان وخالد (2006 ،ودراسة (العربي )2008 ،واليت أوضحت بأن ىناك عالقة اغلابية بُت مستوى
التمكُت الوظيفي واالستقرار الطوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس (ادلعلمُت) والقدرة على االتصال والتواصل ودرجة
رضا ادلعلمُت لقراراهتم اإلدارية ،كذلك أكدت دراسة (البوسعيدية )2002 ،ودراسة (الصوافية )2011 ،احلاجة إىل
ضرورة زيادة فاعلية التدريب لدى القادة الًتبويُت وانعكاساهتا على سبكُت أعضاء ىيئة التدريس لتحسُت سلرجات
التعليم ،كما وذكرت دراسة (األمسر )2000 ،أن عدم كفاية الراتب يعترب من أىم عوامل انعدام الرضا الوظيفي،
وأكدت دراسة (العاجز ونشوان )2004 ،ودراسة (ادلشيخي(2012 ،على أن أكثر عوامل الرضا الوظيفي اليت تسهم
يف تطوير فعالية أداء ادلعلمُت كانت سالمة النظام واالنضباط ادلدرسي ومراعاة احتياجات ادلعلمُت ادلهنية ،وغَتىا
الكثَت من الدراسات اليت أكدت على ضرورة تبٍت سياسة التمكُت اإلداري من قبل مديري ادلدارس للحصول على
الرضا الوظيفي للمعلمُت.
يف ضوء ما تقدم ،تتلخص مشكلة الدراسة يف التعرف على مدى شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد التمكُت اإلداري مع
معلميهم ،وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي للمعلمُت دبدارس ما بعد األساسي يف زلافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان،
وذلك من وجهة نظر اذليئات التدريسية.
أهداف الدراسة
أ .تشخيص مستوى التمكُت اإلداري لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي.
ب .تشخيص مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي.
ج .مناقشة العالقة بُت التمكُت اإلداري والرضا الوظيفي ،لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي يف زلافظة مشال
الباطنة بسلطنة عمان.
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تكمن أعلية الدراسة يف أهنا تتطرق لبحث أحد ادلفاىيم الًتبوية اجلديدة ،خصوصاً يف ادلؤسسات الًتبوية اليت تسعى

إىل تبٍت اسًتاتيجيات مهمة خاصة بالفرد ،وتعزيز ادلساعلة يف العمل ويف القيمة ادلضافة للعالقة بُت التمكُت اإلداري
والرضا الوظيفي لدى معلمي ادلدارس.
كما تكمن أعليتها يف سبكُت ادلوظفُت يف احلصول على أقصى ما ؽلكن من فكر وجهد خلدمتو والعمل على رفعتو
وربقيق ريادتو ،ودراسة األبعاد ادلكونة لتمكُت ادلوظفُت وفوائده والعقبات اليت ربد من فعاليتو.
كذلك تفيد النتائج والتوصيـات ادلتوقعـة للدراسـة ،فـي إمـداد ادلسؤولُت بالتوجيهات اليت تساعدىم على رسم
سياسات ادلوارد البشرية ،والسعي لالستفادة منها يف ربقيق األىداف ادلرسومة.
كما تنبثق أعلية ىذه الدراسة من خالل لفت أنظار ادلسؤولُت إىل أعليـة مدخل سبكيـن ادلعلمُت والدور الذي ؽلكن
أن يلعبو يف ربقيق الرضا لديهم ،وربسُت ادلزايا التنافسية بينهم وخاصة أن العديد من الدراسات قد أثبـتت فعالية
ىـذا األسلوب ،شلا يستدعي ضـرورة األخـذ هبـذا ادلـدخل.
كذلك تسهم الدراسة فـي الوقوف على عوامل سبكيـن ادلعلمُت ،ومدى تطبيقها والتعـرف علـى إدراك ادلعلمُت دلزايـاه
والعقبات اليت ربول دون تطبيقو ،شلا يدفعها إىل ترشيد قراراهتـا اخلاصة بتفويض السلطة.
أبعاد التمكين اإلداري

تباينت وتغايرت اذباىات الباحثُت ورواد التمكُت يف ربديد أبعاد التمكُت ادلختلفة (الساعدي،2006 ،ص ،)65
فباإلضافة إىل تنمية السلوك اإلبداعي الذي ػلمل حلول للمشكلة من خالل التطورات الفكرية (،)Daft,1999
يأيت تفويض السلطة من قبل اإلدارة العليا للمستوي ــات األدىن ،وكلما زاد تفويض السلطة زادت الالمركزية والعكس
صحيح (الشريدة وعبد الرحيم ،)2000 ،أما التقليد واحملاكاة؛ الذي يقود العامل إىل تقليد وزلاكاة سلوك
األشخاص الذين يكن ذلم االحًتام ،فهي من أكثر الوسائل يف تطوير ادلهارات والسلوك.
ويأيت العمل اجلماعي جملموعة من الناس ذلم ىدف مشًتك مكلفُت بإصلازه (الصَتيف ،)2003 ،والتحفيز الذايت من
خالل دراسة احلوافز؛ وسيلة دلعرفة الكيفية اليت يتم هبا إشباع حاجات العاملُت هبدف زيادة إنتاجية وكفاءة العاملُت
بعد التعرف على دوافعهم ،وتنمية حاجاهتم ،لكي تقدم ذلم احلوافز ادلناسبة وربفز السلوك ادلرغوب ،ويشكل
التدريب والتطوير الذايت أ ىم مصادر إعداد الكوادر البشرية ،وتطوير كفاياهتا ألداء العمل ،ويف العصر احلديث
ازدادت أعلية التدريب أثناء اخلدمة ليضع الفرد أمام مسؤولياتو اجلديدة ،ومهامو ليكون عضواً منتخباً يف رلتمعو
(.)Lawson & Havrison, 1999
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العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للمعلمين

حبسب سامل وآخرون (1995( ،تشكل العوامل الشخصية ،مثل السن ،مستوى التعليم ،أعلية العمل بالنسبة للعامل
وادلستوى الوظيفي ،واحلالة الصحية وادلزاجية ،والسمات الشخصية ،إىل جانب عوامل ظروف العمل مثل نوع
العمل ،وطبيعتو ،ساعات العمل ،واألجر ،والرئيس وزمالء العمل .سبثل عناصر ذات أثر بالغ يف رضا الفرد .فيما ركز
الرويلي )18 : 2001( ،على العوامل اخلاصة بالفرد ،مثل حاجات ودرجة اإلشباع اليت تتباين من شخص ،واتفاق
العمل مع قيم الفرد ،والشعور باحًتام الذات خصائص شخصية الفرد اليت منها التفاؤل وادلرونة والقدرة على التفاعل
مع اآلخرين ،وكذلك وجود االستقرار النفسي والظروف ادلعيشية العائلية اجليدة ،كلها تنعكس على
الرضا عن العمل.
الدراسات السابقة
أوالً :دراسات حول التمكُت اإلداري:
الدراسات العربية:
دراسة ادلدىون ) : (2000ىدفت الدراسة إىل الوصول السًتاتيجية لتنمية ثقافة التمكُت اجلديدة يف ادلؤسسات يف
ادلملكة العربية السعودية ،وقد استخدم الباحث يف دراستو ادلنهج الوصفي من خالل ادلدخل االستقرائي ،معتمدا
على أداة االستبانة يف مجع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ) (480عضوا ،وأوضحت الدراسة أن إدارة اجلودة
الشاملة ىي فلسفة إدارية حديثة تستخدم أدوات وأساليب سلتلفة لتحسُت العمليات التنظيمية بغية رفع الفعالية
واإلنتاجية يف كافة ادلستويات من خالل عدة أساليب ،ومن أعلها أسلوب سبكُت العاملُت والذي يقتضي ضرورة
إعطاء ادلوظف حرية التصرف يف رلال خدمة ادلوظف دبنحو صالحيات معينة مع بقائو مسؤوال عن نتائج قراراتو،
كما تؤكد الدراسة على أن إعطاء ادلوظف مسؤوليات واضحة وسلطات فعلية كادلشاركة يف ازباذ القرارات وغَتىا
يعد أداة مهمة من أدوات التمكُت ،كما أن ثقة االدارة وإؽلاهنا بقدرات ادلوظف والتعبَت لو عن ىذه الثقة يساعد
على زيادة دافعيتو لإلصلاز ،وقد أوصت ا لدراسة بضرورة التعامل مع العاملُت حسب شخصياهتم من قبل ادلديرين،
وذلك ألنو ؽلكن أن يكون للفرد ظلط أو أكثر يلجأ إليو أثناء تفاعلو مع األحداث واآلخرين على أساس الظروف
احمليطة بو.
دراسة الطراونة ( :)2006ىدفت الدراسة للتعرف عالقة التمكُت اإلداري وفاعلية عملية ازباذ القرارات لدى مديري
ادلدارس احلكومية يف إقليم جنوب األردن ،وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي معتمدة على أداة االستبانة جلمع
البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ) (286مديرا ،وقد توصل الباحث إىل أن تصورات ادلديرين ألبعاد التمكُت
اإلداري كان متوسطا ،وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة احصائية للجنس واخلربة وادلستوى التعليمي يف
تصورات ادلديرين دلستوى متغَت التمكُت اإلداري ،ودلستوى متغَت ازباذ القرارات ،كما أن ىناك عالقة إغلابية بُت
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التمكُت اإلداري وفاعلية ازباذ القرارات لدى مديري ادلدارس احلكومية ،وأوصت الدراسة بضرورة تشخيص العوائق
التنظيمية اليت ربد من نشر ثقافة التمكُت ،وتشجيع ادلديرين لتقبل فكرة التمكُت من خالل تعزيز أساليب ادلشاركة
يف ازباذ القرارات ،واليت بدورىا تؤثر بشكل إغلايب يف دعم الثقة والتعاون ادلتبادل وحفز القدرات اإلبداعية لدى
ادلديرين.
دراسة العساف ( :)2006ىدفت الدراسة إىل ربديد مستوى التمكُت لدى القيادات األكادؽلية يف اجلامعات
األردنية العامة وعالقتو بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي الطوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجهة نظر
أولئك األعضاء ،مستخدما الباحث ادلنهج الوصفي معتمدا على أداة االستبانة جلمع البيانات ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ) (541عضو ىيئة تدريس ومت اختيارىم بالطريقة العشوائية ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل عدد من
النتائج منها :أن مستوى شلارسة التمكُت لدى القيادات األكادؽلية يف اجلامعات األردنية العامة جاء متوسطا ،وأن
مستوى االلتزا م التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات األردنية العامة جاء مرتفعا ،أما مستوى االستقرار
الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات األردنية العامة فجاء مرتفعا أيضا ،وىناك عالقة اغلابية بُت مستوى
التمكُت الوظيفي واالستقرار الطوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس .أوصى البحث بضرورة شلارسة التمكُت الوظيفي
من قبل القيادات األكادؽلية يف اجلامعات األردنية.
دراسة ادلهدي ) :(2007ىدفت إىل تقدير مستوى التمكُت لدى ادلعلمُت دبدارس التعليم األساسي يف مصر،
والتعرف على مدى مشاركة ادلعلمُت لإلدارة يف صنع القرارات ،وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي معتمدة على
االستبانة كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة .وقد طبقت على عينة عشوائية من ادلعلمُت دبحافظات القاىرة،
اإلسكندرية ،وادلنيا ،والقليوبية من مدارس التعليم األساسي يف مصر ،واشتملت العينة على ) (255معلم ومعلمة،
كان من أىم نتائج الدراسة أن مشاركة ادلعلمُت يف صنع القرارات ادلدرسية ضعيفة ،وخاصة يف موضوعات ادلناىج
ادلدرسية للطالب ،وادليزانية ا دلدرسية وإعداد اجلداول ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات منها :ضرورة
إجراء ادلزيد من الدراسات والبحوث حول أعلية التمكُت لدى ادلعلمُت ،وضرورة مشاركة ادلعلمُت لإلدارة يف صنع
القرارات وتفويض السلطات.
دراسة ثوماس ) :Thomas, (2000هتدف الدراسة إىل معرفة تفسَتات معلمُت ادلدارس ادلتوسطة فيما يتعلق
بالتمكُت يف مشال غرب جورجيا .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،مستخدما االستبانة وادلقابالت الفردية األولية،
ووثائق مدرسية وحكومية كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة .وقد مت ربليل البيانات وفقا لطريقة ربليل السرد،
وتكونت عينة الدراسة من ستة معلمُت من مخس مدارس متوسطة يف مشال غرب جوروجيا ،خلصت الدراسة إىل
نتائج كان من أبرزىا؛ أن ادلعلمُت يشعرون باإلحباط واطلفاض اذلمة يف ادلدارس اليت يعملون هبا بشكل منعزل حيث
مل يوجد ىناك ىدف مشًتك أو فرص لصنع القرارات ادلشًتكة ،يف حُت ينظر ادلعلمُت إىل أنفسهم على أهنم جزء
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أساسي من جهود ربسُت ادلدرسة ،يف ادلدارس اليت كان يتم فيها تشجيع ازباذ القرارات بصورة مشًتكة ،وكانت
أراءىم ادلهنية ربظى بالتقدير وزبضع للتنفيذ وبالتايل كانوا يشعرون وكأهنم ؽلتلكون ادلدرسة ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة تشجيع ادلعلمُت على ازباذ القرارات بصورة مشًتكة ،كذلك ضرورة إجراء ادلزيد من الدراسات حول أعلية
التمكُت دلعلمُت ادلدارس.
دراسة ) :(Robbins,2000ىدفت الدراسة إىل معرفة دور القيادة والتدريب والتطوير يف تطبيق فلسفة وشلارسات
إدارة اجلودة الشاملة يف مدرسة ابتدائية اسًتالية وذلك من خالل كشف العالقة بُت القيادة والتمكُت ،وقد استخدم
الباحث ادلنهج الوصفي معتمدا على طريقة حالة الدراسة النوعية ،مستخدما ادلقابالت وربليل وثائق ادلدرسة
ومشاىدات الباحث كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة ،ومت اختيار مدرسة يف منطقة نيوسلوث ويلز باسًتاليا،
وتوصلت الدراسة إىل أن بؤرة اىتمام ادلدرسة تتمحور حول التدريس والتعلم ادلستندين إىل اجلودة ،وسبحور أسلوب
القيادة حول الرؤية والتعاون الذي غلسده ادلدير وفريق القيادة ،وأن اسًتاتيجيات القيادة تشتمل على أسلوب فرقي
يف التعامل حلل ادلشكالت ،وصنع القرارات بشكل مشًتك ،والثقة والتمكُت وتفويض األدوار وادلسؤوليات ،كذلك
أكدت نتائج ىذه الدراسة تطور الثقافة التعاونية وحظيت بالتشجيع وتضمنت ادلمارسات ادلستخدمة يف تعزيز
العالقة بُت ادلدرسة واآلباء ،وقد أوصت الدراسة بضرورة توفَت فرص دلمارسة القيادة ،والتحسُت ادلتواصل للعمليات،
وبرامج التدريب والتطوير للكادر وذوي الطالب.
ثانيا :دراسات حول الرضا الوظيفي:
الدراسات العربية:
دراسة األمسر ( :(2000ىدفت الدراسة إىل معرفة درجة الرضا لدى معلمات التعليم العام دبراحلو الثالث دبكة
ادلكرمة بشكل عام ،وبشكل خاص ضلو العمل نفسو ،والراتب واإلشراف ،وذلك لتوضيح العوامل ادلؤثرة يف الرضا
الوظيفي وعدمو على عينة الدراسة ،وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي مستخدما االستبانة كأداة جلمع البيانات
من أفراد العينة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (600معلمة وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها :أن
معلمات التعليم العام دبراحلو الثالث دبكة ادلكرمة يعتربن راضيات كمعلمات بشكل عام وبشكل خاص ضلو العمل
نفسو والراتب واإلشراف ،كذلك من أىم العوامل ادلؤثرة يف الرضا الوظيفي ىو الراتب اجملزي واالحساس بادلساعلة يف
خدمة اجملتمع ،والعالقات الطيبة مع الزميالت ،ومع إدارة ادلدرسة ،وربقيق الذات ،كذلك كثرة العبء الدراسي على
ادلعلمات والتكليف بأعباء خارج رلال التدريس وعدم مرونة اإلدارة يف التعامل مع ادلعلمات ،وعدم كفاية الراتب من
أىم العوامل ادلؤثرة يف انعدام الرضا الوظيفي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة زيادة الراتب واحلوافز للمعلمات،
والتخفيف من العبء الدراسي على ادلعلمات كذلك ضرورة إجراء دراسات وحبوث عن العوامل ادلؤثرة يف الرضا
الوظيفي.
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دراسة عبد الرمحن ( :) 2001ىدفت إىل معرفة العالقة بُت سلوكيات إدارية سلتارة دلديري ادلدارس الثانوية يف األردن
ودرجة رضى معلميهم لقراراهتم اإلدارية ،وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي مستخدما االستبانة كأداة جلمع
البيانات من أفراد العينة ،ومشلت عينة الدراسة ( )365معلما ومعلمة وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أعلها:
وجود عالقة إغلابية بُت استخدام ادلديرين دلهارة العالقات اإلنسانية وثقة ادلديرين دبعلميهم ،والقدرة على االتصال
والتواصل ودرجة رضى ادلعلمُت لقراراهتم اإلدارية ،كذلك وجود فروق دالة إحصائياً ألثر كل من اجلنس وادلؤىل
واخلربة بُت السلوك القيادي للمديرين ودرجة رضاىم الوظيفي لصاحل اإلناث وادلؤىل األعلى واخلربة األكثر وقد
أوصت الدراسة بضرورة تركيز مديري ادلدارس يف قراراهتم اإلدارية على كسب رضا معلميهم وضرورة مراعاة مديري
ادلدارس للعالقات اإلنسانية مع معلميهم ،كذلك ضرورة إجراء دراسات عن أعلية مراعاة مديري ادلدارس لقراراهتم
اإلدارية وانعكاسو على الرضا الوظيفي.
دراسة البندري والعتوم ( :) 2002ىدفت إىل معرفة العالقة الشخصية السائدة بُت ادلدير وادلعلم ومستويات الرضا
الوظيفي دلعلم ادلرحلة الثانوية يف سلطنة عمان واألردن معا ،واعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي من خالل
تطبيق االستبانة كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة ،ومشلت عينة الدراسة ( )450معلما ومعلمة من معلمي سلطنة
عمان واألردن معا ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أعلها :أن العالقات الشخصية كانت يف ادلستوى
ادلتوسط دلعلمي سلطنة عمان واألردن معا أما الرضا الوظيفي فكان يف ادلستوى العايل دلعلمي سلطنة عمان
وادلستوى ادلتوسط دلعلمي األردن ،كذلك وجود فروق دالة إحصائيا يف الدرجة الكلية لألبعاد الفرعية لصاحل معلمي
سلطنة عمان ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بُت مستويات العالقات الشخصية وبُت مستويات الرضا الوظيفي
لكل من العينة العمانية واألردنية ،كذلك أكدت الدراسة على أعلية متغَتات اخلربة وادلؤىل واجلنس يف مستويات
العالقات الشخصية والرضا الوظيفي لكل من العينة العمانية واألردنية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة الًتكيز من قبل
مديري ادلدارس على الت وازن يف العالقة الشخصية السائدة بُت ادلدير وادلعلم ،وضرورة إجراء دراسات عن أعلية ىذه
العالقة الشخصية.
دراسة ) :(Jaime,2000ىدفت لتحديد ادلستوى العام للرضا الوظيفي لدى معلمي الًتبية الزراعية يف والية أوىايو،
وقد استخدم الباحث ادلنهج الوصفي مستخدما االستبانة كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة ،واشتملت العينة
على ) (230معلما ومعلمة ،توصلت الدراسة لنتائج عدة أعلها :أن العوامل والدوافع الداعية للرضا الوظيفي اليت
سبثلت يف ربقيق التقدم والنمو وادلسؤولية وادلهام الوظيفية والعالقات الشخصية وسياسة اإلدارة والرواتب واإلشراف،
وأن مجيع األبعاد مرتبطة بالرضا الوظيفي العام باستثناء عامل ادلسؤولية كان مرتبط بشكل أكرب عند ادلعلمات
(اإلناث) من الذكور وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تشجيع معلمي الًتبية الزراعية من خالل توفَت احلوافز
وربقيق التقدم والنمو وادلسؤولية وادلهام الوظيفية والعالقات الشخصية وسياسة اإلدارة.
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دراسة ) :(Michael B Brown,2006ىدفت التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لألخصائيُت النفسيُت والتغَتات
على مدى  22عاما يف كارولينا الشمالية بالواليات ادلتحدة األمريكية .استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ،واالستبانة
كأداة جلمع البيانات من أفراد العينة ،واختَتت عينة عشوائية مكونة من ( )500من أعضاء الرابطة الوطنية للمدرسة
وعلماء النفس ،وأوضحت نتائج الدراسة أن ىناك ارتفاعا طفيفا يف الرضا الوظيفي ،مقارنة بدراسات أخرى ،كما
أثّر متغَتات اجلنس وادلؤىل الدراسي واخلربة على مستوى الرضا الوظيفي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة مراعاة توزيع
األخصائيُت النفسيُت حسب ادلرحلة ادلناسبة ذلم ،كذلك ضرورة إجراء دراسات دلعرفة العالقة بُت الرضا الوظيفي
ومستوى اخلربة لدى األخصائيُت النفسيُت.
وقد أكدت الدراسات على أن التمكُت ىو اخليار األنسب واألفضل للتطبيق يف ادلدارس ،حيث أن نظام الالمركزية
يقدم للمدرسة نطاقا من االستقاللية ،وظلوذجا للعالقة بُت ادلعلمُت واإلدارة ،وتشجيع تبادل األفكار وتطوير طرق
التعامل بينهم .وأن معظم الدراسات تشجع القيادات اإلدارية على شلارسات بناء الفريق ،وتبٍت مبادئ تفويض
ادلعلمُت  ،شلا يعٍت فرصا أكرب لشعور ادلعلمُت بالرضا ،وتوفَت مبالغ كبَتة بسبب توفَت الوقت ادلهدور ادلخلفي
( )2002ودراسة ) Mathis (2010وغَتىا من الدراسات.
ومن أىم ادلعوقات اليت تعًتض التمكُت اإلداري تضمن :الوقت والعزلة واخلوف من اإلقدام على اجملازفة،
واالتصاالت التك نولوجية ،والشعور بالعجز ،واإلحباط وقلة ادلوارد ادلالية ،وكثرة القيود ادلالية ،وقلة الثقة باآلخرين،
والتكنولوجيا ،وقلة احلوار ،ورفض ادلشاركة.
وقد وجدت الباحثة بأن الدراسات السابقة زبتلف من حيث األبعاد وادلتغَتات اليت مت الًتكيز عليها ،كدراسة
اذلاجري ( )2000وغَتىا ،شلا غلعل الباب مفتوحاً ألي باحث لسد ىذه الثغرة البحثية ،واإلسهام يف إثراء اجلانب
ادلعريف أو التطبيقي يف موضوع التمكُت أو الرضا الوظيفي.
منهج الدراسة

اعتمدت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي جلمع البيانات من رلتمع البحث والتعرف على خصائصو ،ويعتمد على

دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي يف الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،ويعرب عنها تعبَتا كيفيا أو تعبَتا كميا،
لذلك ارتأت الباحثة بأنو األنسب يف وصف وربليل أبعاد سبكُت االدارات للمعلمُت من وجهة نظر ادلعلمُت
وانعكاس ذلك على الرضا الوظيفي للمعلمُت ،وبالتايل اقًتاح التصور األنسب لتطويره.
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رلتمع الدراسة :تكون رلتمع الدراسة من ادلعلمُت دبدارس التعليم ما بعد األساسي يف مجيع واليات زلافظة مشال
الباطنة بسلطنة عمان وىي (والية شناص ،والية لوى ،والية صحار ،والية صحم ،والية اخلابورة والية السويق)،
البالغ عددىم ( )1196معلم ومعلمة ،وفقا إلحصائيات وزارة الًتبية والتعليم للعام الدراسي .2013 /2012
عينة الدراسة :قامت الباحثة بأخذ عينة طبقية عشوائية حسب التوزيع ادلتناسب يف ضوء متغَتات أفراد العينة (النوع
والوالية) ،حيث أنو من الصعب تطبيق األداة على اجملتمع األصلي بأكملو ،حيث بلغ عددىا ( )500مفردة من

اجملتمع أي بنسبة ( )% 41.81من اجملتمع الكلي للدراسة ،حيث مت ربديد أفراد رلتمع الدراسة وفقا إلحصائيات
وزارة الًتبية والتعليم للعام الدراسي  .2013 /2012بعد ذبميع االستبانات مت استبعاد بعض االستمارات غَت الصاحلة
فقد بلغت عينة الدراسة النهائية واليت مت ربليلها ( )250معلم و( )250معلمة.
االستبانة :صممت الباحثة أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت اخلماسي ،باالعتماد على األدب النظري والدراسات
السابقة ،مثل :دراسة أفندي )2003( ،ودراسة الطراونة .)2004( ،وتكونت االستبانة من:
القسم األول :البيانات األساسية اليت تضم ادلتغَتات الدؽلوغرافية.
القسم الثاين :يشتمل على ( )54فقرة موزعة على زلورين ،تضم ( )6رلاالت ،كما يوضحها اجلدول اآليت:
جدول( )1مجاالت االستبانة في صورتها النهائية وعدد الفقرات التي تمثلها
المحور

التمكُت اإلداري
للمعلمُت

الرضا الوظيفي
للمعلمُت

رقم
المجال

المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

األول

تفويض السلطة

الفقرات التي مثلتها
الفقرة

من 1إىل 9

الثاين

ادلشاركة والعمل اجلماعي

الفقرة

من 10إىل 18

الثالث

التطوير واإلبداع

الفقرة

من 19إىل 27

الرابع

ربفيز ادلعلمُت

الفقرة

من 28إىل 36

اخلامس

بيئة العمل

الفقرة

من 37إىل 45

السادس

ادلكانة االجتماعية للمهنة

الفقرة

من 46إىل 54

للتحقق من صدق فقرات االستبانة ،مت عرضها على ( )20فردا من أعضاء ىيئة التدريس يف كل من جامعة السلطان
قابوس وجامعة نزوى وجامعة صحار ،إلبداء مالحظاهتم حول فقرات االستبانة والتحقق من صدقها ومدى

70

أبعاد التمكُت اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي دبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان

مالءمتها لكل رلال وضعت فيو ،ومدى قدرهتا على قياس ما وضعت لو ،ومت التعديل استنادا على مالحظاهتم
وتوجيهاهتم.
مت حساب معامل الثبات ألفا كرو نباخ ( )Cronbach- Alphaلكل رلال من رلاالت الدراسة وللمجموع ،وقد
تبُت أن معامل الثبات ( )0.944عال ومقبول ويفي بأغراض البحث العلمي.
بعد التحقق من صالحية األداة واخراجها يف صورهتا النهائية ،استخدمت الباحثة االستبانة على عينة ادلعلمُت.
وقامت بًتميز االستبانات وتفريغ إجابات أفراد العينة وإدخاذلا إىل احلاسوب باستخدام برنامج ( ،)SPSSوإجراء
التحليالت وادلعاجلات االحصائية على البيانات بواسطة معامل االرتباط بَتسون ،اختبار يت ،هبدف استخراج
النتائج .ومت توزيع ) (500استبانة على عينة الدراسة.
نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
اإلجابة عن السؤال األول :ما مستوى أبعاد التمكُت اإلداري لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي يف زلافظة مشال
الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم؟
مت حساب ادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافات ادلعيارية ،واألعلية النسبية إلجابات أفراد العينة ،وذلك من أجل معرفة
مستوى التمكُت اإلداري لدى ادلعلمُت لكل رلال من رلاالت احملور كما ىو موضح يف اجلدول اآليت.
جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
لمجاالت التمكين اإلداري للمعلمين
المتوسط

االنحراف

0.84

مرتفع بدرجة كبَتة
مرتفع بدرجة كبَتة

الرتبة

المج ـ ـ ــاالت

1

رلال ادلشاركة والعمل
اجلماعي

3.87

2

رلال التطوير واإلبداع

3.72

0.87

3

رلال تفويض السلطة

3.50

0.75

مرتفع بدرجة كبَتة

3.70

0.70

مرتفع بدرجة كبَتة

ادلتوسط الكلي

الحسابي
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يتضح من خالل اجلدول ( )2أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف مجيع رلاالت زلور التمكُت اإلداري
للمعلمُت ،قد جاءت مرتفعة بدرجة كبَتة .حيث بلغ ادلتوسط الكلي للتمكُت اإلداري ( ،)3.70وباضلراف معياري
بلغ ( .)0.70وقد جاء رلال ادلشاركة والعمل اجلماعي يف ادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.87واضلراف معياري
( .)0.84وجاء رلال التطوير واإلبداع يف ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.72واضلراف معياري ( .)0.87وجاء
رلال تفويض السلطة يف ادلرتبة األخَتة دبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.50واضلراف
معياري (.)0.75
وؽلكن أن يعزى ذلك إىل أن مديري ادلدارس مت احلاقهم بدورات تدريبية أثناء اخلدمة ،كما غلري تفويض مديري
ادلدارس بصالحيات كبَتة؛ شلا أدى إىل شلارسة ادلديرين التمكُت اإلداري مع ادلعلمُت .كما أن األنظمة الًتبوية
والسماح للمديرين بإبداء آرائهم ،وتشجيع السلوك اإلبداعي ذلم انعكس بدوره على مستوى سبكُت مديري ادلدارس
دلعلميهم ،وتشجيعهم ادلعلمُت على ادلشاركة والعمل اجلماعي ،وحفزىم على التطوير واإلبداع ،وتفويضهم السلطات
وادلسؤوليات وادلشاركة يف صنع القرارات وحل ادلشكالت.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
كان السؤال الثاين :ما مستوى أبعاد الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس ما بعد األساسي يف زلافظة مشال الباطنة
بسلطنة عمان من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم؟
جدول( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبية)
لمجاالت الرضا الوظيفي للمعلمين
الرتبة

اجمل ـ ـ ــاالت

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

1

رلال ادلكانة االجتماعية للمهنة

3.83

0.91

مرتفع بدرجة كبَتة

2

رلال بيئة العمل

3.74

0.81

مرتفع بدرجة كبَتة

3

رلال ربفيز ادلعلمُت

3.70

0.92

مرتفع بدرجة كبَتة

3.76

0.79

مرتفع بدرجة كبَتة

ادلتوسط الكلي

ادلستوى

يتضح من خالل اجلدول ( )3أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات العينة يف مجيع رلاالت زلور الرضا الوظيفي
للمعلمُت ،قد جاءت مرتفعة بدرجة كبَتة .حيث بلغ ادلتوسط الكلي حملور الرضا الوظيفي ( ،)3.76وباضلراف معياري
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بلغ ( .)0.79وجاء رلال ادلكانة االجتماعية للمهنة يف ادلرتبة األوىل دبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.83واضلراف معياري
( ،)0.91وجاء رلال بيئة العمل يف ادلرتبة الثانية دبتوسط حسايب ( ،)3.74واضلراف معياري ( ،)0.81وجاء أخَتاً رلال
ربفيز ادلعلمُت يف ادلرتبة اة دبتوسط حسايب بلغ (،)3.70
واضلراف معياري بلغ (.)0.92
ومن خالل مالحظة نتائج االضلرافات ادلعيارية جلميع رلاالت الرضا الوظيفي يتبُت عموما بأهنا بسيطة وتعرب عن
مقدار التجانس العايل إلجابات ادلستجيبُت .وتعزو الباحثة ذلك إىل أن الرضا الوظيفي للمعلمُت ؽلكن أن يتم بشكل
أفضل من خالل االىتمام بادلعلمُت ،وحاجاهتم ومشاعرىم ،واالىتمام بتنظيماهتم الرمسية ،فالرضا الوظيفي يعد
مقياسا على اذباه ادلعلمُت ضلو أبعاد عملهم ادلختلفة ومؤشرا على درجـة االشباع الذي تتيحو العناصر واجلوانب
ادلختلفة للعمل ،وىذه ادلشاعر قد سبثل زلصلة الذباه الشخص ضلو عملو ككل أو قد سبثل مشاعره ذباه جانب أو
جوانب جزئية من عملو ،وؽلكننا اعتبار الرضا الوظيفي من أبرز العوامل ذات التأثَت اإلغلايب على ادلعلمُت قصد
دفعهم لبذل جهد أكرب وربسُت األداء وتطويره والوصول إىل ربقيق أىداف ادلدرسة بفعالية ،كما ؽلتد تأثَت الرضا إىل
الصحة العقلية والعضوية للمعلمُت وكذا أدائهم وحياهتم االجتماعية ،وؽلكننا اعتبار الرضا الوظيفي كعامل أو متغَت
ؽلثل زلصلة سلتلف ادلشاعر اليت تكونت لدى الشخص ذباه عملو من خالل تفاعلو مع وظيفتو ،ىذا التفاعل يتأثر
بعوامل متداخلة يف تشكيل الرضا الوظيفي اليت ؽلكن تصنيفها إىل عوامل شخصية ،اجتماعية وعوامل متعلقة بطبيعة
العمل .ف قوة ادلشاعـر ودرجة تراكمها تؤثران يف السـلوك اخلارجي للفرد ،فالرضا عن جانب معُت يعد نتاجا لنـوع وقوة
احلاجات التـي يشبعها ىذا اجلانب.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

لإلجابة على السؤال الثالث :ما العالقة بُت أبعاد التمكُت اإلداري وبُت أبعاد الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس ما
بعد األساسي يف زلافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر ادلعلمُت أنفسهم ؟
للتعرف على العالقة بُت التمكُت اإلداري والرضا الوظيفي؛ استخدمت الباحثة معامل ارتباط بَتسون كما ىو واضح
من خالل اجلدول اآليت:
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جدول ( )4نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين متغيري التمكين اإلداري والرضا الوظيفي وبين مجاالت
التمكين اإلداري ومجاالت الرضا الوظيفي
االحصاءات
اجملال
احلسابية
ارتباط
بَتسون
مستوى
التفويض
الداللة
حجم العالقة
العدد
ارتباط
بَتسون
مستوى
ادلشاركة
الداللة
حجم العالقة
العدد
ارتباط
بَتسون
مستوى
التطوير
الداللة
حجم العالقة

رلموع
رلاالت
التمكُت

العدد
ارتباط
بَتسون
مستوى
الداللة
حجم
العالقة
العدد

التحفيز

البيئة

ادلكانة

رلموع رلاالت
الرضا

**0.46

**0.45

**0.31

**0.45

0.000

0.000

0.000

0.000

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

العالقة طردية
300

300

300

300

**0.73

**0.66

**0.64

**0.75

0.000

0.000

0.000

0.000

كبَتة

كبَتة

كبَتة

كبَتة

العالقة طردية
300

300

300

300

**0.71

**0.67

**0.62

**0.74

0.000

0.000

0.000

0.000

كبَتة

كبَتة

كبَتة

كبَتة

العالقة طردية
300

300

300

300

**0.76

**0.71

**0.63

**0.77

0.000

0.000

0.000

0.000

كبَتة

كبَتة

كبَتة

كبَتة

العالقة طردية
300

300

300

300

حيث يتضح من خالل اجلدول ( ) 4أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.01بُت التمكُت
اإلداري والرضا الوظيفي للمعلمُت ،فالعالقة قوية حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.77كما أن ىذه
العالقة طردية ،أي أنو كلما زاد التمكُت اإلداري للمعلمُت أدى ذلك إىل زيادة الرضا الوظيفي للمعلمُت.
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كما يتضح أيضا أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت معظم رلاالت زلوري التمكُت اإلداري والرضا الوظيفي
للمعلمُت ،حيث صلد بأن العالقة بُت متغَتي التمكُت اإلداري والرضا الوظيفي وبُت رلاالت التمكُت اإلداري
ورلاالت الرضا الوظيفي؛ جاءت معظمها قوية حيث تراوحت بُت ادلتوسطة والكبَتة ،حيث أن ىناك عالقة ذات
داللة إحصائية عند مستوى ):(α=0.01
أوالً :بُت التفويض والتحفيز وكما يتضح فهي عالقة متوسطة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون )(0.46
وىذه العالقة طردية ،أي أنو كلما زاد التفويض أدى ذلك إىل زيادة التحفيز.
ثانياً :بُت التفويض وبيئة العمل فهي عالقة متوسطة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.45وىذه
العالقة طردية ،كلما زاد التفويض أدى ذلك إىل زيادة بيئة العمل.
ثالثاً :بُت التفويض وادلكانة االجتماعية للمهنة فهي عالقة متوسطة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون

) .(0.31وىذه العالقة طردية ،كلما زاد التفويض أدى ذلك إىل زيادة ادلكانة االجتماعية للمهنة.
رابعاً :بُت التفويض والرضا فهي عالقة متوسطة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون) ،(0.45وىذه العالقة
طردية ،كلما زاد التفويض أدى ذلك إىل زيادة الرضا.
خامساً :بُت ادلشاركة والتحفيز فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.73وىذه العالقة
طردية ،كلما زادت ادلشاركة أدى ذلك إىل زيادة التحفيز.
سادساً:بُت ادلشاركة وبيئة العمل ،عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.66وىذه العالقة
طردية ،كلما زادت ادلشاركة أدى ذلك إىل زيادة بيئة العمل.
سابعاً :بُت ادلشاركة وادلكانة االجتماعية للمهنة فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون)،(0.64
وىذه العالقة طردية ،كلما زادت ادلشاركة أدى ذلك إىل زيادة ادلكانة االجتماعية للمهنة.
ثامناً :بُت ادلشاركة والرضا فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.75وىذه العالقة طردية،
كلما زادت ادلشاركة أدى ذلك إىل زيادة الرضا.
تاسعاً :بُت التطوير والتحفيز فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.71وىذه العالقة
طردية ،كلما زاد التطوير أدى ذلك إىل زيادة التحفيز.
عاشراً :بُت التطوير وبيئة العمل فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون) ،(0.67وىذه العالقة
طردية ،كلما زاد التطوير أدى ذلك إىل زيادة بيئة العمل ،أحد عشر :بُت التطوير وادلكانة االجتماعية للمهنة فهي
عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.62وىذه العالقة طردية ،كلما زاد التطوير أدى ذلك إىل
زيادة ادلكانة االجتماعية للمهنة.
إثنا عشر :بُت التطوير والرضا فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.74وىذه العالقة
طردية ،كلما زاد التطوير أدى ذلك إىل زيادة الرضا.
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ثالثة عشر :بُت التمكُت والتحفيز عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.76وىذه العالقة
طردية ،كلما زاد التمكُت أدى ذلك إىل زيادة التحفيز.
أربعة عشر :بُت التمكُت وبيئة العمل ،عالقة كبَتة ،بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون ) ،(0.71وىذه العالقة طردية،
كلما زادت التمكُت أدى ذلك إىل زيادة بيئة العمل.
مخسة عشر :وأخَتاً توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.01بُت التمكُت وادلكانة االجتماعية
للمهنة فهي عالقة كبَتة ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بَتسون) ،(0.63وىذه العالقة طردية ،أي أنو كلما زاد
التمكُت أدى ذلك إىل زيادة ادلكانة االجتماعية للمهنة.
التوصيات

 -ضرورة تبٍت سياسات تربوية داعية لتقاسم السلطة وادلشاركة يف ازباذ القرارات ألكرب شرػلة شلكنة يف العمل

ادلؤسسي.
 تكليف ادلعلم بأداء مهام عمل تنطوي على نوع من التحدي واإلثارة يدفعو إىل البحث والتفكَت بأساليب مبتكرةدلواجهة ىذه التحديات ،وىذا ينمي لديو القناعة ضلو ادلؤسسة وأىدافها.
 توفَت جو نفسي زلبب للمعلمُت وضرورة مشاركتهم يف ازباذ القرارات واالستقاللية وادلسؤولية عما يقومون بو منأعمال لتحقيق التوافق بُت توقعات اإلدارة وتوقعاهتم.
 ربسُت أساليب اإلشراف الًتبوي وتنوعها وعدم اقتصارىا على الزيارات الصفية اليت تسبب القلق والضيقللمعلمُت وتضعف دافعيتهم وقابليتهم ضلو العمل ،شلا يقلل من الرضا الوظيفي لديهم.
 توفَت مناخ تنظيمي مادي ومعنوي مناسب للمعلمُت ألداء أعماذلم ادلدرسية من خالل ربسُت نظام البيئةادلدرسية واالنضباط ادلدرسي ،من خالل التعاون وادلشاركة يف القرارات ادلدرسية.
الخاتمة:
يرجع الرضا الوظيفي إىل قبول اإلنسان وظيفتو كما ىي ،وقيامو باستغالل كل سبل الرضا ادلتاحة لو من خالذلا،
ويرتبط الرضا الوظيفي بأكثر من مصدر ،فاإلنسان قد يشعر باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائو يف العمل ،أو جودة عملو،
أو تعلم مهارات جديدة ،أو العمل كجزء من فريق العمل ،وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراتو الشخصية أو حىت
تلقي الثناء.
وقد أدى سبكُت ادلعلمُت إىل ربقيق األىداف التنظيمية الصغَتة رلتمعة مع بعضها البعض لتحقيق األىداف الكبَتة،
وىذا بدوره أدى إىل ربقيق األىداف التكتيكية دبا ساعد على ربقيق األىداف االسًتاتيجية.
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