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Work Engagement and its Relationship with Self- Efficacy Beliefs and Empowerment as Perceived by
School Principals in the North Aghwar Region- Irbid
Governorate, Jordan

Abstract
This study aims at determining the level of
work engagement and its relationship with selfefficacy beliefs and empowerment as perceived by
school principals in North Agwar area in Jordan.
To determine whether there are any statistically
significant differences that could be attributed
to the variables of academic qualification, work
experience and gender.Towards this purpose, the
researchers employed the descriptive methodology.A
three- part questionnaire was administered to 77
school principals in North Agwar area.The findings
show that the participants reported high levels on
all components of the instrument.“The Outcomes
Expectations” got an average of (4.24) followed
by the Personal Administrative Efficacy (4.22) and
finally the general administrative efficacy (3.19) .All
individual items of the ”Self- Efficacy Beliefs” were
rated “high” except for the "General Administrative
Efficacy" which was rated as "average".Dimension
of empowerment ranked in the following descending
order “Status, independence, Impact, Decision
making and professional growth” with the following
averages (4.75, 4.55, 4.38, 4,29, and 4.12 respectively)
.All items of empowerment were rated ‘high’ except
for one item that was rated mild.Regarding work
engagement ‘dedication’ ranked the first with (4.61)
average, followed by ‘rigor’ with (4.34) average.
Finally, the findings also show that two statements
"empowerment" and ‘absorption ranked (4.12) .All
items were rated high except for one item that was
given moderate average.The study concludes through
the discussion of findings and recommendations
inter alia: Raising awareness of self- efficacy beliefs
particularly the 'general administrative efficacy',
introducing interventional programs and training
principals to view their schools within the grand
scheme of things, changing the prevailing work
culture, introducing school- based administration and
interdisciplinary work teams.Finally, due to levels
of divergence and convergence with related studies,
the study recommends conducting further studies on
the subject using different methodology, variables,
samples and settings.
Keywords: Work Engagement- Self Efficacy
Beliefs- Empowerment.

االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

:ملخص
،هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل درجة االنهماك يف العمل
وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني لدى مديري املدار�س يف
 وحتديد الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني،لواء الأغوار ال�شمالية
. واجلن�س، واخلربة، امل�ؤهل العلمي:امل�شاركني التي تعزى ملتغريات
لتحقيق هذا الهدف طبقت الدرا�سة املنهج الو�صفي ومت توزيع
)77(  على،) بنداً موزعة على املجاالت الثالث60( ا�ستبانة من
مديراً يف منطقة الأغوار ال�شمالية حيث كانت العينه مق�صودة وذلك
�أظهرت النتائج �أن امل�شاركني �أوردوا معدالت عالية.ل�صغر حجمها
من االعتقاد بفعالية الذات حيث ح�صل حمور االعتقاد بفعالية
 ثم،)4,24( احداث النتائج على املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره
االعتقاد بالفعالية الإدارية ال�شخ�صية باملرتبة الثانية بوزن ن�سبي
 بينما احتل حمور االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة،)4,22( قدره
وكانت متو�سطات جميع.)3,19(  وبوزن ن�سبي قدره،املرتبة الأخرية
فقرات حمور االعتقاد بالفعالية االدارية ال�شخ�صية وفعالية �إحداث
النتائج مرتفعة بينما جاءت جميع فقرات حمور االعتقاد بالفعالية
�أما التمكني فقد جاءت املحاور مرتبة على.الإدارية العامة متو�سطة
 ثم، ثم اال�ستقاللية، املكانة:النحو التايل من الأعلى �إىل الأدنى
 ثم النمو املهني؛ وب�أوزان ن�سبية من الأعلى، ثم اتخاذ القرار،الت�أثري
4.12  و4.29  و4.38  و4.55  و4.57( :للأدنى على النحو الآتي
كما جاءت الأوزان الن�سبية لفقرات التمكني مرتفعة.على التوايل
�أما بالن�سبة.با�ستثناء فقرة واحدة ح�صلت على متو�سط معتدل
لالنهماك فقد جاء حمور "الإخال�ص "يف املرتبة الأوىل بوزن
) و�أخريا4.34( ) يليه الن�شاط بوزن ن�سبي قدره4.61( ن�سبي قدره
وقد جاءت جميع فقرات. )3.97( "االنغما�س " بوزن ن�سبي قدره
.االنهماك مرتفعة با�ستثناء فقرة واحدة جاءت مبتو�سط معتدل
و�أ�شارت النتائج عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
) بني الأو�ساط احل�سابية لدى امل�شاركنيα≤0.05( م�ستوى الداللة
 اخلربة) با�ستثناء عن، امل�ؤهل العلمي،ُتعزى ملتغريات (اجلن�س
) بنيα≤0.05( وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
الو�سطني احل�سابيني ملجال التمكني من ال�سلطة ُيعزى ملتغري
(اخلربة) ؛ ل�صالح مديري املدار�س ذوي اخلربات الأقل (خم�س ع�رشة
�سنة ف�أدنى) مقارن ًة بنظرائهم ذوي اخلربات املتقدمة (�أعلى من
و�أو�صت الدرا�سة ب�إثارة الوعي باالعتقاد بفاعلية الذات. ) �سنة15
وقد يحتاج الأمر �إىل.وبخا�صة االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة
برامج تدخلية وتدريبية لتدريب املديرين على ر�ؤية مدار�سهم يف
وقد ين�صح بانتهاج. وتغيري ثقافة العمل ال�سائدة،�سياقها العام
 وفرق العمل خا�صة،ا�سرتاتيجيات �إدارية جديدة مثل الإدارة الذاتية
.متداخلة االهتمامات
 االنهماك يف العمل – االعتقاد بفعالية:الكلمات املفتاحية
–التمكني
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ومفاهيم �أخرى مثل :االعتقاد بفعالية الذات ،والتمكني.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

مقدمة
�شهدت العقود القليلة املا�ضية حتوال يف اهتمامات البحوث
الإدارية من الرتكيز على امل�شكالت ،وال�صعوبات ،واملعيقات،
وال�ضغوطات ،والتوتر ،واالحرتاق النف�سي �إىل البحث عن الإمكانيات
واملوارد والقدرات واجلوانب الإيجابية يف املنظمات ،ولدى
العاملني ،و�إىل كل ما لدى الإن�سان من �أمل وحكمة و�إبداع ونظرة
م�ستقبلية و�شجاعة وح�س م�س�ؤولية ومثابرة وقدرة على التنظيم
الذاتي وتفا�ؤل ي�ؤدي �إىل ال�سعادة.يف هذا ال�سياق ولدت مفاهيم
جديدة من بينها "االنهماك يف العمل "Work Engagement
�"االعتقاد بفعالية الذات  " Self Efficacy Beliefsو "التمكني �Em
 "powermentبكل ما حتمله من معان �إيجابية وكنقي�ض لكل ما
ذكر من ال�سلبيات.
وقد �أ�سفرت درا�سة �شانثوبولو وزمالئه

Xanthopoulou,

Bakker, Dollard, Demerouti, and Schaufeli, Taris and Sch)(2007, p.779

تتمثل م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س:
ما عالقة االنهماك يف العمل باالعتقاد بفعالية الذات
والتمكني لدى مديري املدار�س يف لواء االغوار ال�شماليه من وجهة
نظرهم؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
● ●ما درجة االنهماك يف العمل واالعتقاد بفعالية الذات،
والتمكني لدى مديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة
نظرهم؟
● ●هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05لدرجة االعتقاد بفعالية الذات والتمكني واالنهماك بالعمل
لدى مديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية تعزى ملتغريات
امل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،واجلن�س؟

reursعن وجود عالقة ارتباطية بني فعالية أهداف الدراسة:

الذات واالنهماك يف العمل.وعزى حنا وزمال�ؤ ه
 lio, Luthans, and Harms (2008, p.12ذلك �إىل �أن فعالية الذات
ترتقي باالنهماك بالعمل �إذ تولد دافعية داخلية ملواجهة التحديات
وا�ستثمار الفر�ص.ووجدت الدرا�سات التي �أجريت على بع�ض
املوظفني الذي �صنفوا كـ "منهمكني يف العمل" �أن لديهم م�ستوى
عال ٍ م ن "االعتقاد بفعالية الذات" (�Bakker, A., and Demer
 ، )outi, E., 2008, p.214كما وجدت درا�سات ‘�أخرى ارتباطا بني
"االنهماك يف العمل" و "التمكني " الذي ي�ساعد على ال�سيطرة على
الأحداث والتحكم بها (Schaufeli et al, 2003; p.8; Nutov and
. )Hazzan, 2014, p.475وربط باندورا ()Bandura, 2009, p.183
بني املفاهيم الثالثة فح�سب رايه �أنه �إذا كان لدى العاملني م�ستوى
عال من فعالية الذات ف�إنهم يبذلون جهدا �أكرب يف التطوير الذاتي
لأنف�سهم ،وينهمكون يف العمل مما ي�ساعد على التمكني�.أما العاملون
الذين لديهم درجة �أقل من االعتقاد بفعالية الذات ،فيف�ضلون تلقي
التعليمات واتباعها ،وهم بالتايل �أقل انهماكا يف العمل.واملنظمات
التي تزود عامليها بخربات التمكني ترثي وتعزز االعتقاد بفعالية
الذات (. )Bandura, 2009, p.184
(�Hannah, Avo

يف �سياق هذا االهتمام يتوجه الباحثان لإجراء هذه الدرا�سة
على االعتقاد بفعالية الذات والتمكني واالنهماك يف العمل لدى
مديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية يف حمافظة �إربد.وقد
الحظ الباحثان �أنه رغم وجود قدر معقول من االهتمام بالتمكني،
وقدر خجول من االهتمام باالعتقاد بفعالية الذات يف �أدبيات
الإدارة الرتبوية باللغة العربية ،ويف الدرا�سات ،البحثية العربية
�إال �أن هناك غيابا لالهتمام مبفهوم االنهماك يف العمل ،يف تلك
الأدبيات والدرا�سات وغيابا مطبقا للربط بني االنهماك يف العمل

● ●التعرف �إىل درجة االنهماك يف العمل واالعتقاد بفعالية
الذات والتمكني لدى مديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية
● ●الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني امل�شاركني
ب�ش�أن درجة االعتقاد بفعالية الذات ،والتمكني ،واالنهماك يف العمل
التي تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،واجلن�س.

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها فقد �أ�صبح
العمل على تعزيز االعتقاد بفعالية الذات لدى مدير املدر�سة ال
يقل �أهمية �إن مل يكن �أهم من جمرد بناء القاعدة املعرفية للمدير،
و�صقل مهاراته وقدراته�.أما التمكني فهو مفهوم ذو طابع �إن�ساين
يعلي من �ش�أن الإن�سان ،ويثق بقدرته على الأداء الذاتي.واالنهماك
حالة �إيجابية تت�صف بالن�شاط ،والإخال�ص ،واالنغما�س يف
العمل.ومن ناحية �أخرى تع ّد الدرا�سة احلالية من الدرا�سات الأوىل
يف املجتمع الأردين التي تناولت متغريات جديدة ،ومتغرياتها
ح�سب علم الباحثني.ومن امل�ؤمل �أن ت�ضيف هذه الدرا�سة للمعرفة
النظرية املتوفرة حاليا وتكون منطلقا لغريها من الباحثني للقيام
بدرا�سات الحقة.كما من امل�ؤمل �أن يكون لهذه الدرا�سة �أثر �إيجابي
يتج�سد بتدريب املديرين على رفع م�ستوى اعتقادهم بفعالية الذات
والتمكني واالنهماك يف العمل.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
◄◄تعريف االعتقاد بفعالية الذات ا�صطالحيا :ي�شري االعتقاد
بفاعلية الذات �إىل درجة ثقة الفرد يف قدرته ا�ستنادا �إىل ما لديه
من معارف ومهارات واجتاهات على الت�أثري يف م�سار الأمور.
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(. )Moriarty, 2014ولأغرا�ض هذه الدرا�سة ي ٌعرف االعتقاد بفعالية
الذات �إجرائي ًا ب�أنه درجة �إدراك مديري مدار�س لواء الأغوار ال�شمالية
�أن لديهم القدرة على �إحداث تغريات يف عملهم ومدار�سهم.ويقا�س
ذلك من خالل الأداة التي �ستعد لهذا الغر�ض.

التي جتعل االنهماك يف العمل ي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل من بينها �أن
املنهمكني يف العمل يح�سون مب�شاعر �إيجابية ،ويطورون م�صادرهم
الذاتية والتنظيمية ،وينقلون انهماكهم للآخرين.ويت�صف املنهمكون
يف العمل بح�س عال من التقدير والتثمني والتفا�ؤل والنجاح،
وينعك�س هذا حتى على حياتهم خارج العمل.بل �إنهم ينظرون �إىل
تعبهم و�إرهاقهم كتجربة �سارة لأنها ترتبط ب�إجنازات �إيجابية.
وهم ي�ستمتعون بكثري من الأ�شياء خارج العمل ،وهم ي�شعون طاقة
وحما�سا ،وروحهم املعنوية مرتفعة حتى يف احلاالت التي تبعث
على الإحباط� ،إنهم يعملون ما يجب عمله ويع ّدون زمالءهم م�صدر
�إلهام� ,إنهم ي�شعرون بال�سعادة وهم قليلو التربم ،ويتجاوزون ما هو
مطلوب منهم ()Bakker and Leither, 2010

◄◄تعريف االنهماك يف العمل ا�صطالحيا :هو حالة
�إيجابية تت�صف بالن�شاط والإخال�ص واالنغما�س يف العمل
(. )Vigor, dedication and absorptionالن�شاط هو اليقظة الذهنية
خالل العمل واال�ستعداد ال�ستثمار اجلهد يف العمل ،والإ�رصار على
النجاح رغم ال�صعوبات� ،أما الإخال�ص فيت�ضمن معاين الإلهام
واالهتمام والتحدي والفخر بينما االنغما�س يت�ضمن معاين الرتكيز
واالرتياح بل وال�سعادة لأداء العمل �إىل درجة �شعور العامل ب�رسعة
مرور الوقت ،و�صعوبة االنفكاك من العمل.وبهذا املعنى فاالنهماك
يف العمل هو النقي�ض التام لالحرتاق النف�سي (باكري ودميريوتي
 , )Bakker, and Demerouti, 2008ولأغرا�ض هذه الدرا�سة يعرف
االنهماك يف العمل �إجرائي ًا ب�أنه درجة ات�صاف مديري املدار�س يف
الأغوار ال�شمالية باالنهماك يف العمل من حيث الن�شاط واالخال�ص
واالنغما�س يف العمل.ويقا�س يف هذه الدرا�سة من خالل الأداة التي
�ستعد لهذا الغر�ض.

�أما "االعتقاد بفعالية الذات" ح�سب باندورا
 )1977فهو �أكرث �أهمية من املعرفة واملهارات فـ "عندما يواجه القائد
م�شكالت ونك�سات و�إخفاقات ت�ضعف الهمة فمن ي�شك ب�إمكانياته
ي�ست�سلم �أو يقنع باحللول املتو�سطة�.أما الذين يثقون بامكانياتهم
في�ضاعفون جهودهم ملواجهة التحدي" (. )Bandura, 2009وقد
ا�ستخدم باندورا مفهومني فرعيني ل "االعتقاد بفعالية الذات" وهما
توقعات النتائج (� )Outcome expectationsأي العواقب املرتتبة
على �سلوك معني يف و�ضع معني ،وتوقعات الفعالية( (�Efficacy ex
� )pectationsأي اعتقاد الفرد � ّأن يف قدرته حتقيق نتائج معينة يف
ذلك الو�ضع (. )Bandura, 2009وميز الباحثون الحقا بني فعالية
الذات العامة التي ت�شري �إىل �إدراك الفرد لقدرته على تلبية املتطلبات
يف كثري من املجاالت ،وبني فعالية الذات يف جمال معني (مثل
فعالية الذات التعليمية �أو الإدارية) مع الإقرار بوجود ترابط بينهما.
كما ميز الباحثون بني فعالية الذات اجلمعي ة Collective Self Effi
 cacyالتي ت�شري العتقاد الفرد يف قدرة فريق العمل ككل على حتقيق
الأهداف ،وبني فعالية الذات الفردية التي تعني اعتقاد الفرد بقدرته
هو على حتقيق الأهداف (. )Angelle and Teague, 2014

تعريف التمكني ا�صطالحيا هو �إح�سا�س العامل ب�أن لديه من
ال�صالحيات وال�سلطات واملعارف واملهارات ما ي�ؤهله للت�أثري يف
بيئة العمل ،ويت�ضمن ذلك نقل جزء من ال�سلطة من الفئات الأكرث
متتعا بها للفئات الأقل متتعا بها (، )Muijs, and Harris, 2003
ولأغرا�ض هذه الدرا�سة يعرف التمكني �إجرائيا درجة �إدراك مديري
مدار�س لواء الأغوار ال�شمالية لتمكنهم على الإبعاد التي تتكون منها
�أداة الدرا�سة.

احملددات واحلدود
Ú Úاحلد الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي 2015/2016م.
Ú Úاحلد املكاين والب�رشي :تقت�رص الدرا�سة على مديري
املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء الأغوار ال�شمالية يف
الأردن

الدراسات السابقة واخللفية النظرية
االنهماك يف العمل هو املفهوم النقي�ض لالحرتاق النف�سي
.Burnoutوهو ي�شري �إىل عدد من املعاين الإيجابية ومن بينها:
املبادرة ،وحتمل امل�سئولية ،وتكري�س اجلهود املادية والذهنية
والعاطفية للعمل ،والتنمية الذاتية.وللعاملني املنهمكني خ�صائ�ص
متيزهم عن الأقل انهماكا ومن ذلك :اليقظة ،وعدم �إلقاء اللوم
على اخلارج ،واال�ستقرار الذهني ،وامتالك ما يعرف بر�أ�س املال
ال�سيكولوجي �أو النف�سي.وت�شري الدرا�سات �إىل �أن االنهماك ي�ؤدي �إىل
�أداء �أف�ضل.وقد �أ�شار (� )Bakker and Bal, 2010إىل عدد من الأ�سباب
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(Bandura,

�أما التمكني فقد ينظر �إليه على �أنه عملية م�صممة ت�صميما
ر�سميا لنقل ال�سلطة من الإدارة العليا للعاملني وزيادة مقدار
القوة للفئات الأقل متتعا بها لتقرتب من الفئة الأكرث متتعا بها.
وهو يختلف عن التفوي�ض يف �أن التفوي�ض ميكن �أن ي�سحب بعك�س
التمكني.وي�ستند التمكني يف التعليم �إىل جمموعة افرتا�ضات نظرية
وعملية منها �أن الذين يعملون عن قرب مع التالميذ يعرفون عملهم
ب�شكل �أف�ضل ويجب �أن يتخذوا القرارات حول كيفية �أداء العمل.
ومن ناحية ثانية فالتعليم كعملية معقدة حتتاج تفكريا وجهدا
عقليا رفيع امل�ستوى ال تكفي معه الإجراءات والقواعد التنظيمية
بل يحتاج �إىل مدر�سني م�ؤهلني ملتزمني لديهم قدرة يف احلكم على
الأ�شياء والتحليل الناقد لظروفهم وبيئتهم وحت�سينها.والتمكني
يعني التعامل مع الطالب وامل�ؤ�س�سة الرتبوية ككل ،ولي�س من خالل
املادة الدرا�سية فقط ،وبذلك ت�صبح املدر�سة منظمة متعلمة فعالة
).)Petridou, Nicolaidou and Williams, 2014
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دراسات سابقة
قامت املري ( )2015بدرا�سة بعنوان "مدى �إدراك القيادات
الرتبوية ملفهوم الإدارة بالتمكني وممار�ستهم لها مبدار�س مدينة
العني احلكومية يف الإمارات" وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على
مدى �إدراك القيادات الرتبوية ملفهوم الإدارة بالتمكني ،وممار�ستهم
لها مبدار�س العني يف الإمارات.ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة لقيا�س
ت�صور امل�شاركني لثقافة الإدارة بالتمكني ،وم�ستوى ممار�ستهم لها
يف اجلانبني الإداري والفني.تكون جمتمع الدرا�سة من ( )338فرداً
ومت اختيار عينة من بينهم بلغ عددها (. )110ك�شفت الدرا�سة عن
متو�سطات عالية على جميع الأبعاد.كما ك�شفت نتائج الدرا�سة عن
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني امل�شاركني يعزى للم�ؤهل العلمي
فقط على حمور "مدى ممار�سة امل�شاركني للإدارة بالتمكني".
و�أو�صت الدرا�سة بت�أ�صيل مفهوم الإدارة بالتمكني وتوجيه جمل�س
تعليم �أبو ظبي �إىل عقد دورات تدريبية للقيادات الرتبوية لتعزيز
ممار�سة ثقافة الإدارة بالتمكني.كما �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء درا�سات
�أخرى با�ستخدام طرق ومناهج بحثية �أخرى
وقام بيرتيدو و نيكواليدو
 )and Williams (2014بدرا�سة بعنوان "تطوير وتقنني مقيا�س
لفعالية الذات لدى قادة املدار�س" وهدفت الدرا�سة �إىل تطوير وتقنني
مقيا�س فعالية الذات لدى قادة املدار�س وتطبيقه على ( )233مدير
مدر�سة يف قرب�ص.ا�ستخدم التحليل العاملي اال�ستك�شايف ()EFA
ثم التوكيدي ( )CFAلتعديل املقيا�س ثم تطبيقه على عينة �أخرى
من ( )289من قادة املدار�س�.أ�سفرت املعاجلات بالتحليل العاملي
عن ك�شف ثماين مكونات رئي�سة لفعالية الذات لدى املديرين وهي:
�إيجاد بنية تنظيمية منا�سبة ،قيادة و�إدارة منظمة متعلمة ،التقييم
الذاتي للمدر�سة لتح�سينها� ،إيجاد مناخ �إيجابي و�إدارة ال�رصاعات،
تقييم املمار�سات ال�صفية ،االلتزام بال�سيا�سة التعليمية ومتطلبات
املجتمع املحلي ،مراقبة التعلم والقيادة من �أجل التطور املهني
امل�ستمر.و�أو�صت الدرا�سة مبراعاة هذه العوامل لتح�سني الأداء
املدر�سي.
وويليامز Petridou, Nicolaidou

وقامت في�رش ) )Fisher, 2014بدرا�سة عنوانها "تطور فعالية
الذات خالل احلياة املهنية لقادة املدار�س" وهدفت الدرا�سة تق�صي
تطور مفهوم فاعلية الذات لدى مديري املدار�س والتغريات التي
تطر�أ على حياتهم املهنية ،وارتباط فعالية الذات باخلربة العملية
�إىل جانب تقنني مقيا�س لفعالية الذات لدى املديرين�.شارك يف
الدرا�سة  123مديرا.وجدت الدرا�سة �أن �أعلى م�ستوى من فعالية
الذات يكون لدى املديرين يف �سنتهم الأوىل ثم ترتاجع ب�شكل دال
بني ال�سنة الثانية حتى اخلام�سة ثم تعود لالرتفاع �إىل �أن ت�ستقر
يف ال�سنة العا�رشة.و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء درا�سات �أخرى ومبناهج
�أخرى كما �أو�صت بو�ضع نتائج الدرا�سة يف االعتبار لدى تخطيط
برامج تدريب املديرين.

و�أجرى �إيروال  وبيري ()Airola, Davis and Peer, 2014
درا�سة عنوانها "اعتقاد مديري املدار�س بفعالية الذات :ت�أثري
�أكادميية القيادة يف �أركن�سا�س" ,وهدفت الدرا�سة �إىل حتديد العالقة
بني �شعور مديري املدار�س بفعالية الذات ،وم�شاركتهم يف برنامج
الدعم املدر�سي الذي تقدمه �أكادميية القيادة �أركن�سا�س (الأكادميية)
�.شارك يف الدرا�سة  27مديرا.ت�شري النتائج �إىل �أن مديري املدار�س
ذات الأداء املنخف�ض التي �شاركت يف برنامج الدعم املدر�سي يف
�أكادميية القيادة �أركن�سا�س لأكرث من �سنة لديهم �شعور �أقوى من
فعالية القيادة من مديري املدار�س ذات الأداء املنخف�ض الذين
�شاركوا للتو.متت عملية مناق�شة مع جمموعة تركيز Focus Group
لتقدمي ر�ؤية ب�ش�أن املمار�سات الفعلية التي �أدت �إىل زيادة االعتقاد
بفعالية الذات نتيجة امل�شاركة يف برنامج الدعم املدر�سي�.أو�صت
الدرا�سة بزيادة امل�شاركة يف برامج الدعم للمدار�س بعامة ،وبخا�صة
ذات الأداء املنخف�ض حيث بينت النتائج �أن هذه الربامج تزيد من
االعتقاد بفعالية الذات ،وبالتايل حت�سني الأداء املدر�سي.
وقام نيوتوف وهازان ( )Nutov and Hazzan, 2014بدرا�سة
بعنوان "منوذج لالنهماك التنظيمي ك�أداة �إدارية ملديري املدار�س
العليا" و هدفت الدرا�سة �إىل جعل التمكني �أحد مكونات منوذج
االنهماك التنظيمي الذي طوراه ك�أداة �إدارية ملديري املدار�س
العليا.مت بناء النموذج يف �ضوء نظرية "ما�سلو للحاجات الإن�سانية"
و"�س�شيان" للثقافة التنظيمية وكذلك ا�ستنادا لأدوار مدير املدر�سة.
مت ا�ستخدام املقابالت ،واملالحظة املبا�رشة ،وحتليل الوثائق.
�أ�سفرت الدرا�سة عن بلورة منوذج لالنهماك التنظيمي ملدير املدر�سة
مكونا من :تو�سيع الدور ،والتكيف ال�سلوكي ،و�سلوك املواطنة
التنظيمية والتمكني.و�أو�صى الباحثان بتطبيق النموذج يف عالقات
املديرين والعاملني يف املدار�س بهدف زيادة االنهماك التنظيمي،
وتلبية حاجات العاملني ،وتعزيز ثقافة املدر�سة.
قامت �أجنيال وتيج ( )Angelle and Teague, 2014بدرا�سة
عنوانها "قيادة املعلمني والفعالية اجلمعية :ت�صورات املعلمني يف
ثالث مناطق مدر�سية �أمريكية" وهدفت الدرا�سة الربط بني قيادة
املدر�سني واالعتقاد بفعالية الذات اجلمعية .Collective Efficacy
طرحت الدرا�سة الأ�سئلة التالية :هل املدر�سون الذين لديهم اعتقاد
�أكرب بفعالية الذات اجلمعية ميار�سون قدرا �أكرب من القيادة يف
مدار�سهم؟ هل هناك فروق دالة بني �إدراك فعالية الذات اجلمعية
كم ّيتني جلمع
وممار�سة املدر�سني �أدوارا قيادية؟ مت توظيف �أداتني ّ
البيانات من امل�شاركني يف ثالث مناطق تعليمية من �إحدى واليات
اجلنوب ال�رشقي يف الواليات املتحدة ،وهما :قائمة قيادة املعلمني،
ومقيا�س االعتقاد بفعالية الذات اجلمعية لدى املعلمني�.أظهرت
النتائج وجود عالقة قوية ووا�ضحة بني االعتقاد بالذات اجلمعية
لدى املعلمني وممار�ستهم �أدوارا قيادية مع تفاوت بني املناطق
التعليمية الثالث.كما ع َّد امل�شاركون �أن ممار�سة الأدوار القيادية
غري الر�سمية هي م�ؤ�رش على فعالية الذات اجلمعية.
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أ .انعام نايف فالح اخلشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري

االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

وقام الزعيم ( )2014بدرا�سة عنوانها "درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية مبحافظات غزة للإدارة بالتمكني وعالقتها
مب�ستوى �أداء معلميهم" وهدفت الدرا�سة اىل تعرف درجة ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية مبحافظات غزة للإدارة بالتمكني
وعالقتها مب�ستوى �أداء معلميهم.وظف الباحث املنهج الو�صفي
وا�ستخدم ا�ستبانة من جز�أين وزعها على عينة من ( )335فرداً.
ك�شفت النتائج عن درجة ممار�سة مرتفعة للإدارة بالتمكني ،وكذلك
درجة مرتفعة لأداء معلمي املدار�س.كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود
عالقة ارتباطية بني متو�سط تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة
ممار�سة الإدارة بالتمكني ،وم�ستوى �أداء املعلمني.و�أو�صت الدرا�سة
ب�إعطاء املعلمني م�ساحة �أكرب من امل�شاركة يف �صنع القرار ،وعمل
دورات تدريبية لكل من املديرين واملعلمني يف طرق و�أ�ساليب
التمكني ون�رش ثقافة التمكني ،يف املدار�س.
وقامت تيمز وبراو ( )Timms and Brough, 2013بدرا�سة
عنوانها "�أحب �أن �أكون معلما" وهدفت الدرا�سة �إىل اختبار القوة
التف�سريية لإطارين نظريني مرتبطني باالنهماك يف العمل الأول؛
هو امل�صادر املرتبطة مبطالب العمل الذي يرى �أن االنهماك يف
العمل مرتبط بوفرة امل�صادر يف بيئة العمل ،والثاين؛ هو �إطار
"القدرة الذاتية" الذي يرى �أن االنهماك بالعمل مرتبط بقدرة
العاملني على �إ�شباع احتياجاتهم النف�سية �ضمن بيئة العمل�.شارك
يف الدرا�سة( )312معلما من املدار�س غري احلكومية يف كوينزالند
يف �أ�سرتاليا.وا�ستخدم االنحدار الإح�صائي لفح�ص الفر�ض عر�ضيا
وطوليا.بينت النتائج �أن �إطار القدرة الذاتية �أكرث ارتباطا باالنهماك
يف العمل مع عدم ا�ستبعاد دور امل�صادر�.أي �أن الإطارين يف�رسان
االنهماك ،ولكن بدرجات متفاوتة من القوة.
وقام ) )Nordin, 2012بدرا�سة عنوانها "االعتقاد بفعالية
الذات لدى مديري املدار�س الثانوية يف ماليزيا" وهدفت �إىل حتديد
بنية االعتقاد بفعالية الذات لدى مدر�سي املرحلة الثانوية يف
ماليزيا ،واملقارنة بينها وبني بنية االعتقاد بفعالية الذات لدى
مدر�سي البلدان الغربية الناطقة بالإجنليزية.وكان للدرا�سة هدف
�آخر وهو ا�ستطالع العالقة بني االعتقاد بفعالية الذات لدى املدر�سني
املاليزيني ،وفعالية تدريبهم يف �أثناء اخلدمة.طبقت الدرا�سة
على ( )300مدر�س مت اختيارهم ع�شوائيا من ( )15مدر�سة ،ومت
توزيع مقيا�س لفعالية الذات مكون من ( )10بنود.ا�ستخدم التحليل
العاملي التوكيدي و�إح�صائي م�أنوفا للتو�صل لال�ستنتاجات�.أظهرت
النتائج �أن هناك وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائيا بني كل من
فعالية الذات ال�شخ�صية والعامة لدى امل�شاركني ،وبني فعالية الذات
والتدريب يف �أثناء اخلدمة.
وقام ت تيمز وبراو وجراهام
 )ham, 2012بدرا�سة عنوانها "حمرتقون نف�سيا ولكن منهمكون:
تعاي�ش االحرتاق النف�سي واالنهماك" وهدفت الدرا�سة ت�صنيف
موظفي املدار�س �إىل فئات ح�سب ا�ستجاباتهم ملقايي�س االحرتاق

(�Timms, Brough and Gra
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النف�سي واالنهماك يف العمل وربط ذلك �أي�ضا ببع�ض عنا�رص بيئة
العمل.ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبيان والتقارير الذاتية و�شارك
فيها ( )953من املعلمني واملديرين وامل�سئولني الآخرين يف
مدار�س كوينزالند يف �أ�سرتاليا.وجدت الدرا�سة �أن االحرتاق النف�سي
واالنهماك يف العمل ميكن �أن يوجدا جنبا �إىل جنب لدى املوظفني،
ولكن بدرجات متفاوتة من االعتدال لل�ضعف.
وقامت اخلاليلة ( )2011بدرا�سة عنوانها "الفاعلية الذاتية
ملعلمي مدار�س حمافظة الزرقاء ومعلماتها يف �ضوء متغريات
اجلنو�سة واملرحلة الدرا�سية واخلربة التدري�سية للمعلم" ،وهدفت
الدرا�سة اىل التعرف على الفاعلية الذاتية ملعلمي مدار�س حمافظة
الزرقاء ومعلماتها يف �ضوء املتغريات وتكونت عينة الدار�سة من
( )401معلم ومعلمة قاموا بالإجابة عن �أ�سئلة مقيا�س الفاعلية
الذاتية للمعلمني لت�شانن موران ولفولك ،وقد تو�صلت الدرا�سة �أن
م�ستوى الفاعلية الذاتية للمعلمني كان مرتفعا و�أن املعلمني �أكرث
فاعلية يف بعد االدارة ال�صفية و�أقلها يف بعد م�شاركة الطلبة يف
العملية التعليمية التعلمية كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق
يف تقديرات املعلمني لفاعليتهم الذاتية تعزى �إىل متغري املرحلة
الدرا�سية والتفاعل الثنائي بني متغريي املرحلة الدرا�سية واجلنو�سة
وقام بو�سامل ( )2010بدرا�سة عنوانها "�أثر متكني العاملني
يف الوالء التنظيمي (درا�سة ميدانية على �رشكة �سوناطراك البرتولية
اجلزائرية) " وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر متكني العاملني
يف الوالء التنظيمي لدى العاملني يف �رشكة �سوناطراك اجلزائرية
وبلغت �أفراد العينة ( )383وتو�صلت النتائج اىل �أن هناك �أثراً
لتمكني العاملني يف الوالء التنظيمي لأفراد �رشكة �سوناطراك ،وال
يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية مل�ستوى �إدراك العاملني يف �رشكة
�سوناطراك تعزى ملتغريي اجلن�س ,العمر ,امل�ؤهل,امل�ستوى الوظيفي
و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية مل�ستوى �إدراك العاملني يف
�رشكة �سوناطراك تعزى ملتغري اخلربة.
وقام الفا�ضل ( )2009بدرا�سة عنوانها "عالقة التمكني الإداري
لدى مديري املدار�س احلكومية بتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة
يف مدار�س �إقليم �شمال الأُردن من وجهة نظر املعلمني" وهدفت
الدرا�سة �إىل معرفة عالقة التمكني الإداري لدى مديري املدار�س
احلكومية بتطبيق مبادئ �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مدار�س �إقليم
�شمال االردن من وجهة نظر املعلمني ،وقد مت اختيار ( )380معلم ًا
ومعلمة بالطريقة الع�شوائية الطبقية كعينة ،وتو�صلت النتائج ب�أن
م�ستوى ممار�سة التمكني الإداري لدى مديري املدار�س احلكومية يف
�إقليم �شمال الأُردن عال مما ي�شري �إىل �أن التمكني الإداري ذو �أهمية
للأفراد عينة الدرا�سة ،و�أن م�ستوى تطبيق مبادئ �إدارة اجلودة
ال�شاملة لدى مديري املدار�س احلكومية يف �إقليم �شمال الأردن عال
مما ي�شري اىل �أن تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة ذو �أهمية للأفراد عينة
الدرا�سة.و�أظهرت النتائج ب�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (&= )50,0على م�ستوى ممار�سة التمكني الإداري،
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وتطبيق اجلودة ال�شاملة لدى مديري املدار�س مبجاالته تعزى مل�ؤهل
العلمي واخلربة واجلن�س.
و قام فري�سالند ( )Versland, T., 2009بدرا�سة عنوانها
"تطور فعالية الذات لدى املديرين املتطلعني للإدارة امل�شاركني
يف برامج �إعداد القيادة الرتبوية" وهدفت لتق�صي �إدراك مديري
املدار�س العتقادهم بفعالية الذات واقرتاح طرق لالرتقاء بها.
ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبيان الذي �أجاب عليه ( )538مديراً من
والية موناتا الأمريكية.ومت اختيار عدد منهم للمقابلة.من بني
النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة (� )1أ�سهمت �أربعة عوامل وهي:
اخلربات القيادية ،والدافعية ،واخلربات التعلمية احلقيقية ،والتنظيم
الذاتي يف االرتقاء باعتقادهم بفاعلية الذات ( )2تطورت فاعلية
الذات من خالل خربات ت�ضمنت التعلم من الآخرين والعمل معهم
مع املثابرة والإ�رصار ( )3ميكن لربامج الإعداد الهادفة �أن ترتقي
بفاعلية الذات من خالل ت�صميم خربات متكن امل�شاركني من �إتقان
فن العمل مع الآخرين ،وتوفري خربات وا�سعة ومتعمقة يف �أثناء
التدريب ،وت�شجيع املديرين القادمني على اكت�ساب اخلربات القيادية
�إ�ضافة �إىل توجيه النمو والتطوير الذاتي.
وقام عطاري وجربان ( )2007بدرا�سة عنوانها "االعتقاد
بفعالية الذات والتمكني من ال�سلطة للمعلمني يف حمافظة �إربد،
وهدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة اعتقاد املعلمني يف حمافظة
�إربد �شمال الأردن بفعالية الذات لديهم ومتكنهم من ال�سلطة�.شارك
يف الدرا�سة ( )155معلم من �أفراد عينة مق�صودة�.أما الأداة فهي
ا�ستبانة من ثالثة حماور لفعالية الذات ،وخم�سة حماور للتمكني
من ال�سلطة.وقد �أظهرت النتائج تقديراً مرتفع ًا ن�سبي ًا لدرجة اعتقاد
املعلمني لفعالية الذات لديهم مع متو�سط معتدل لالعتقاد بالفعالية
التعليمية العامة.وبالن�سبة للتمكني فقد �أورد امل�شاركون متو�سطا
مرتفعا ملحور املكانة مقارنة باملحاور الأخرى التي جاءت
مبتو�سطات معتدلة.كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني امل�شاركني على بع�ض املحاور تبع ًا خل�صائ�صهم
ال�شخ�صية.و�أو�صت الدرا�سة بو�ضع ا�سرتاتيجيات لتمكني املعلمني
وتدريبهم خا�صة على الأبعاد التي نالت متو�سطات �أقل ،وبالذات
امل�شاركة يف اتخاذ القرار.و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء بحوث �أخرى
وا�ستخدام مناهج بحث ومتغريات �أخرى.
و�أجرى عطاري وال�شنفري ( )2007درا�سة عنوانها "تقدير
املعلمني والعاملني يف مديريات الرتبية يف �سلطنة عمان لدرجة
متكنهم من ال�سلطة".وهدفت �إىل الك�شف عن درجة تقدير املعلمني
والعاملني يف مديريات الرتبية يف �سلطنة عمان لدرجة متكنهم من
ال�سلطة و�شارك يف الدرا�سة ( )341من �أفراد عينة مق�صودة و�أظهرت
النتائج تقديراً معتد ًال للم�شاركني لدرجة متكنهم من ال�سلطة �إجما ًال
مع تفاوت بني تقديرهم لأبعاده :الأداة ال�ستة.وجاء بعد املكانة يف
املقدمة ثم النمو املهني واال�ستقاللية ثم التاثري.و�أخرياً �أظهرت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني امل�شاركني على

حماور الدرا�سة تبعا خل�صائ�صهم ال�شخ�صية.و�أو�صت الدرا�سة
ب�إدخال مفاهيم جديدة مثل املدر�س القائد ،وانتهاج ا�سرتاتيجيات
جديدة مثل :الإدارة الذاتية ،وامل�شاركة يف حتمل امل�سئولية لدفع
املعلمني للم�شاركة يف اتخاذ القرار.
وقامت تاي مي كني ) (Tai ME Kin, 2001بدرا�سة عنوانها
"العالقة بني م�شاركة املعلمني يف اتخاذ القرار واعتقادهم بفعالية
الذات".وهدفت الدرا�سة تق�صي العالقة بني رغبة املعلمني يف
امل�شاركة يف اتخاذ القرار وم�شاركتهم الفعلية يف اتخاذ القرار من
جهة وبني ذلك وبني االعتقاد بفعالية الذات ال�شخ�صية والعامة
لديهم وما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للنوع،
والعمر ،والعرق ،وامل�ؤهل الأكادميي ،و�سنوات اخلربة�.شارك يف
الدرا�سة ( )192مدر�ساً ،اختريوا ع�شوائي ًا من ( )12مدر�سة ثانوية
يف والية برياك املاليزية.تكونت �أداة الدرا�سة من �شقني� :أحدهما
التخاذ القرار ،والثاين :لالعتقاد بفعالية الذات�.أظهرت النتائج
�أن املعلمني �أوردوا معدالت معتدلة للم�شاركة الفعلية يف اتخاذ
القرار بينما �أوردوا معدالت �أعلى للرغبة يف امل�شاركة.كما �أورد
امل�شاركون معدالت عالية من االعتقاد بفعالية الذات التعليمية
والعامة.وبينت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بني امل�شاركة يف
اتخاذ القرار واالعتقاد بفعالية الذات.ومل تبني النتائج عن وجود
فروق دالة �إح�صائيا بني امل�شاركني تعزى للمتغريات �سوى متغري
العرق حيث وجدت فروق دالة �إح�صائيا بني امل�شاركني من �أ�صل
ماالوي و�صيني ل�صالح املدر�سني من الأ�صل املاالوي.
التعقيب على الدراسات السابقة
ا�ستعر�ض الباحثان عددا من الدرا�سات ذات ال�صلة الوثيقة
بالدرا�سة احلالية.وقد �أجريت الدرا�سات يف م�ؤ�س�سات تعليمية يف
�أكرث من بلد يف العامل (الواليات املتحدة ،وقرب�ص ،و�أ�سرتاليا،
والأردن ،و�سلطنة عمان ،وفل�سطني ،والإمارات) .كما ا�ستخدم
الباحثون مناهج بحث متعددة من بينها :اال�ستبانة ،واملقابلة،
وتطوير النماذج.وربط بع�ض الباحثني بني املكونات الثالثة.
كما هدفت بع�ض الدرا�سات لتقنني مقايي�س لهذه املفاهيم.ويظهر
اهتمام حمدو ٌد يف الأدبيات العربية
من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة
ٌ
وقدر �أكرب من االهتمام بالتمكني ولكن هناك
مبفهوم فعالية الذات ٌ
�شبه غياب ملفهوم االنهماك يف العمل.وقد جاءت الدرا�سة احلالية
لت�سد هذه الفجوة وتتق�صى العالقة بني املفاهيم الثالثة.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي للك�شف عن درجة االعتقاد بفعالية
الذات وللتمكني واالنهماك يف العمل لدى مديري املدار�س يف لواء
الأغوار ال�شمالية ،والك�شف عن �أثر املتغريات الدميوغرافية على
�إجاباتهم.
جمتمع الدراسة/عينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري مدار�س لواء
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االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

الأغوار ال�شمالية البالغ عددهم ( )77مديراً ومدير ًة للعام الدرا�سي
2015/2016؛ ونظرا ل�صغر حجم جمتمع الدرا�سة فقد ع ّد جميع
�أفراده عينة.واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة/عينتها
وف ًقا ملتغريات املديرين ال�شخ�صية.
جدول (:)1
توزيع أفراد عينة الدراسة ً
وفقا للمتغيرات.

املتغري

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

اخلربة

م�ستويات
املتغري

التكرار

الن�سبة
املئوية

ذكر

29

37.7

ثبات األداة:
مت التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة،
وحماورها با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا على بيانات التطبيق
الأول لعينة ا�ستطالعية من ( )25مديراً ،كما �أعيد التطبيق على
العينة اال�ستطالعية �سالفة الذكر بطريقة االختبار و�إعادته بفا�صل
زمني مقداره �أ�سبوعان ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول من (.)2
جدول (:)2
األول والمحاور التي تتبع له.
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لمجال أداة الدراسة َّ

�أنثى

48

62.3

املجال الأ َّول
وحماوره

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

االعتقاد بالفعالية الإدارية ال�شخ�صية

0.88

0.79

8

الكلي

77

100.0

االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة

0.73

0.85

4

دبلوم عالٍ ف�أدنى

53

68.8

االعتقاد بفعالية �أحداث النتائج

0.77

0.82

7

ماج�ستري ف�أعلى

24

31.2

الكلي

77

100.0

الكلي للمجال ال َّأول

0.87

0.83

19

خم�س ع�رشة �سنة ف�أدنى

20

26.0

املجال الثاين
وحماوره

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

�أعلى من � 15سنة

57

74.0

الن�شاط

0.77

0.80

5

الكلي

77

100.0

الإخال�ص

0.82

0.81

5

االنغما�س

0.81

0.83

5

الكلي للمجال الثاين

0.86

0.84

15

املجال الثالث
وحماوره

ثبات االت�ساق
الداخلي

ثبات
الإعادة

عدد
الفقرات

اتخاذ القرار

0.67

0.83

5

النمو املهني

0.83

0.85

7

املكانة

0.67

0.84

6

اال�ستقاللية

0.70

0.87

4

الت�أثري

0.80

0.86

4

الكلي للمجال الثالث

0.90

0.86

26

أداة الدراسة:
تكونت �أداة الدرا�سة من ثالثة �أجزاء (�أ) االعتقاد بفعالية الذات،
(تعريب العطاري وجربان )2007 ،ويتكون من املحاور الآتية:
االعتقاد بالفعالية الإدارية ال�شخ�صية ،واالعتقاد بالفعالية الإدارية
العامة ،ثم االعتقاد بفعالية �إحداث النتائج؛ و (ب) التمكني من
ال�سلطة( ،تعريب العطاري وال�شنفري ، )2007 ،ويتكون من املحاور
الآتية :اتخاذ القرار ،والنمو املهني ،و املكانة ،واال�ستقاللية،
والت�أثري؛ �أما (ج) االنهماك يف العمل وهو من �إعداد (Schaufeli,
 )Bakker; 2003فيتكون من املحاور الآتية :الن�شاط ،والإخال�ص،
واالنغما�س يف العمل.
صدق احملتوى:
رغم �أن مطوري الأجزاء الثالثة من الأداة �أوردوا معدالت
�صدق وثبات منا�سبة �إال �أن الباحثني عر�ضا الأداة على �سبعة ع�رش
كما من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ك ٍّل من :جامعة �آل البيت،
محُ ً
واجلامعة الأردنية ،وجامعة ال�رشق الأو�سط ،وجامعة عجلون
الوطنية ،ثم جامعة الريموك يف الأردن ،بهدف �إبداء مالحظاتهم
حول مدى منا�سبة الفقرات ومالءمتها من الناحية اللغوية ومن
الناحية املنطقية ،وحذف و�إ�ضافة �أي من الفقرات ،ومدى منا�سبة
الفقرات للمجاالت التي �أدرجت �ضمنها ،واملحاور التي تتبع لها،
و�أي مالحظات� ،أو تعديالت يرونها منا�سبة.ويف �ضوء مالحظات
�أ�صبحت الأداة يف �صورتها النهائية م�ؤلفة من ( )60فقرة موزع ًة
على املحاور الثالثة.
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يالحظ من اجلدول (� )2أن قيمة ثبات االت�ساق الداخلي ملجال
�أداة الدرا�سة ال َّأول قد بلغت  ،0.87كما تراوحت للمحاور بني 0.73
وحتى  .0.88وبلغت قيمة ثبات الإعادة  ،0.83وتراوحت بالن�سبة
للمحاور بني  0.79وحتى � .0.85أما بالن�سبة للمجال الثاين فقد
بلغت قيمة االت�ساق الداخلي  ،0.86وتراوحت للمحاور بني 0.77
وحتى  .0.82وبالن�سبة لثبات الإعادة فقد بلغت  ،0.84كما
تراوحت للمحاور بني  0.80وحتى  .0.83وبالن�سبة ملجال �أداة
الدرا�سة الثالث فقد بلغت قيمة االت�ساق الداخلي  ،0.90كما تراوحت
للمحاور بني  0.67وحتى � .0.83أما قيمة ثبات الإعادة للمجال قد
بلغت  ،0.86وتراوحت للمحاور بني  0.83وحتى .0.87
معيار تصحيح أداة الدراسة:
�أعطيت فقرات الأداة قيما رقمية وذلك على النحو الآتي�( :إىل
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ح ٍّد كبري ج ًدا وت�أخذ  5درجات� ،إىل ح ٍّد كبري وت�أخذ  4درجات،
�إىل ح ٍّد ما وت�أخذ  3درجات ،قلي ًال وت�أخذ درجتني� ،إطال ًقا وت�أخذ
درجة واحدة) .ومت اعتماد النموذج الإح�صائي ذي التدريج املطلق
بهدف �إطالق الأحكام على الأو�ساط احل�سابية اخلا�صة وذلك على
النحو الآتي :مرتفع (�أكرث من  )3.49ومتو�سط بني (� 2.5إىل )3,49
ومنخف�ض �أقل من (.)2.5

املعاجلات اإلحصائية:

الرتبة

◄◄� َّأوالً.للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال َّأول" :ما م�ستوى
االعتقاد بفعالية الذات والتمكني واالنهماك يف العمل لدى مديري
املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة نظرهم؟" فقد مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال االعتقاد
بفعالية الذات والتمكني واالنهماك يف العمل كما هو مبني يف
اجلدول (.)3
الجدول (:)3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االعتقاد بفعالية الذات ومحاوره

الرتبة

رقم
املحور

1

3

2

1

3

2

الرتبة

رقم
املحور

جمال
االعتقاد بفعالية الذات
وحماوره
االعتقاد بفعالية �أحداث
النتائج
االعتقاد بالفعالية الإدارية
ال�شخ�صية
االعتقاد بالفعالية الإدارية
العامة

الكلي للمقيا�س

املتو�سط االنحراف
امل�ستوى
احل�سابي املعياري
4.24

0.52

مرتفع

4.22

0.60

مرتفع

3.19

0.43

متو�سط

4.01

0.40

مرتفع

جمال التمكني من ال�سلطة وحماوره
جمال
التمكني من ال�سلطة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1

3

املكانة

4.57

0.41

مرتفع

2

4

اال�ستقاللية

4.55

0.45

مرتفع

3

5

الت�أثري

4.38

0.61

مرتفع

4

1

اتخاذ القرار

4.29

0.56

مرتفع

5

2

النمو املهني

4.12

0.57

مرتفع

4.36

0.40

مرتفع

الكلي للمجال الثالث

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

جمال االنهماك يف العمل وحماوره
الرتبة

رقم
املحور

جمال االنهماك يف العمل
وحماوره

● ●للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال َّأول فقد مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمجال وحماوره والفقرات التي
تتبع ملحاوره
● ●للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين فقد مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وف ًقا للمتغريات ثم مت
�إجراء حتليل التباين وف ًقا للمتغريات.

عرض النتائج

رقم
املحور

جمال
االعتقاد بفعالية الذات
وحماوره

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1

2

الإخال�ص

4.61

0.48

مرتفع

2

1

الن�شاط

4.34

0.55

مرتفع

3

3

االنغما�س

3.97

0.77

مرتفع

4.31

0.48

مرتفع

الكلي للمقيا�س

يالحظ من اجلدول (� )3أن جماالت الأداة الثالث وحماور كل
منها قد جاءت مبتو�سط مرتفع ،با�ستثناء حمور االعتقاد بالفعالية
الإدارية العامة فقد جاءت �ضمن م�ستوى متو�سط.ويعر�ض اجلدول
( )4املتو�سطات لكل فقرة من فقرات املجاالت الثالث.
الجدول (:)4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محاور األداة

حمور االعتقاد بالفعالية
الرتبة الرقم
الإدارية ال�شخ�صية
عندما �أحاول فعال �أ�ستطيع
1
1
التعامل حتى مع �أكرث
املعلمني �صعوبة
�إذا مل يتمكن املعلم من �أداء
2
2
مهمة ما ف�أ�ستطيع حتليل
املوقف ملعرفة ال�سبب
�أ�ستطيع االحتفاظ بعالقة
3
� 5إيجابية مع املعلمني حتى لو
حدث توتر بيني وبينهم
�إذا واجهت معلما مثريا
3
4
للم�شاكل فلدي من الأ�ساليب
ما ميكنني من التفاهم معه
عندما �أتعر�ض ال�ستفزاز
�أثناء قيامي بالعمل �أحتفظ
6
5
بتما�سكي و�أ�ستمر يف �أداء
عملي وك�أن �شيئا مل يكن
عندما يواجه املعلم �صعوبة
4
6
يف تنفيذ واجب ما ف�أ�ستطيع
تكييفه ليحظى بقبوله
�أ�ستطيع تطوير طرق خالقة
للتعامل مع قيود النظام
8
7
وامل�شكالت التنظيمية
واال�ستمرار يف �أداء عملي
ب�شكل جيد
لدي االعتقاد ب�أنني قادر على
7
8
االهتمام بحاجات املعلمني
حتى لو كان مزاجي متعكرا
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.40

4.38

4.38

4.18

4.16

4.12

4.09

4.08

0.77

0.84

0.83

0.77

0.84

0.78

0.83

0.89

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

الرتبة الرقم

حمور االعتقاد بالفعالية
الإدارية ال�شخ�صية

أ .انعام نايف فالح اخلشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

حمور االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة
1

10

2

12

3

11

4

9

1

16

2

14

3

15

4

17

5

18

6

13

7

19

ما ميكن �أن يفيد منه املعلم
من برامج التدري�س يعتمد
على موقفه ال�شخ�صي بغ�ض
النظر عن مقدرتي
ال �أدري كيف �أدفع بع�ض
املعلمني لتحقيق مزيد من
التقدم
الوقت الذي �أق�ضيه مع املعلم
حمدود قيا�سا مع م�صادر
الت�أثري الأخرى
مقدرتي على الت�أثري يف �أداء
املعلم حمدودة لأن الظروف
املحيطة لها ت�أثري كبري يف
�أداء املعلم

5

3.40

1.12

متو�سط

3.32

1.36

متو�سط

3.19

1.08

متو�سط

2.83

1.20

متو�سط

2

الرتبة الرقم
1

11

2

10

3

12

4

6

5

7

4.47

0.88

مرتفع

6

9

4.31

0.77

مرتفع

7

8

4.30

0.74

مرتفع

حمور االعتقاد بفعالية �أحداث النتائج
�أومن �أن كل معلم ميكن �أن
يتح�سن
عندما �أبذل جهدا كبريا
�أ�ستطيع غر�س الدافعية حتى
لدى �أقل املعلمني دافعية
�إذا مل يتح�سن �أداء املعلم يف
البداية ف�أ�ستطيع �أن �أتعاون
معه ليتح�سن فيما بعد
�أ�شعر ب�أنني قادر على الت�أثري
الإيجابي يف النمو ال�شخ�صي
والعلمي للمعلمني
�أ�ستطيع حتفيز املعلمني
للم�شاركة يف م�شاريع خالقة
�إذا حت�سن �أداء املعلم عن
املعتاد فيعود ذلك �إىل �أنني
وجدت طرقا منا�سبة �أف�ضل
لتوجيه ذلك املعلم
�أ�ستطيع القيام مب�شاريع عمل
خالقة رغم ت�شكك الآخرين

الرتبة الرقم

الرتبة الرقم
1

15

4.25

0.73

مرتفع

2

17

4.21

0.78

مرتفع

3

14

4

16

4.09

0.78

مرتفع

5

18

4.06

0.86

مرتفع

6

13

الرتبة الرقم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات التمكين

الرتبة الرقم
1

1

2

5

3

4

4

3

حمور (اتخاذ القرار)
�أ�شارك يف متابعة تنفيذ
برامج املدر�سة
�أ�شعر ب�أنني �صاحب قرار يف
هذه املدر�سة
لدي ال�صالحية التخاذ قرارات
تتعلق مبا �أقوم بعمله يف هذه
املدر�سة
�أ�شارك يف قرارات تتعلق
مبيزانية املدر�سة

1

19

امل�ستوى

2

20

4.62

0.56

مرتفع

3

21

4.60

0.69

مرتفع

4

22

4.47

0.74

مرتفع

4.42

0.94

مرتفع

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة الرقم
1
2

201

25
26

حمور (اتخاذ القرار)
تفو�ضني �إدارة مديرية الرتبية
والتعليم اتخاذ قرارات تتعلق
بالربامج اجلديدة يف امليدان
حمور (النمو املهني)
�أ�شعر �أن لدي فر�صة للنمو من
خالل عملي اليومي
�أ�شعر ب�أنني �أ�ساعد الزمالء
على االنهماك يف عملهم
�أ�شارك يف برامج النهو�ض
بالنمو املهني للعاملني
باملدر�سة
�أ�شعر �أنني �أعمل يف م�ؤ�س�سة
تراعي املعايري املهنية
�أ�شعر �أن الإدارة حترتم قدراتي
و�إمكانياتي املهنية
تي�رس الإدارة يل فر�صا
للتعاون مع الزمالء الآخرين
يف البيئة املحيطة
توفر الإدارة يل فر�ص النمو
املهني
حمور (املكانة)
�أ�شعر �أنني عن�رص فعال يف
هذه املدر�سة
�أ�شعر ب�أنني �أقوم بعمل مهم
مل�صلحة املدر�سة
�أ�شعر ب�أنني ك�شخ�ص �أحظى
باالحرتام يف هذه املدر�سة
�أعتقد ب�أنني �أحظى بدعم
زمالئي يف هذه املدر�سة
�أثق مبقدرتي على �إجناز ما �أنا
مكلف به
يطلب املدير والعاملون يف
املدر�سة ن�صيحتي
حمور (اال�ستقاللية)
�أعمل يف هذه املدر�سة وفق
�شعار "م�صلحة العمل �أوال"
لدي املهارات الالزمة للقيام
باملهام التي �أكلف بها
�أ�ستطيع التحكم بجدويل
اليومي يف هذه املدر�سة
�أ�ستطيع العمل بالطريقة التي
�أريدها يف هذه املدر�سة
حمور (الت�أثري)
�أ�شعر �أن لعملي ت�أثريا على
املدر�سة
�أ�شعر مبقدرتي على الت�أثري يف
الآخرين يف هذه املدر�سة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.35

1.19

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى
متو�سط
امل�ستوى

0.77

مرتفع

4.23

0.71

مرتفع

4.23

0.74

مرتفع

4.08

0.82

مرتفع

4.08

0.82

مرتفع

4.03

0.83

مرتفع

3.91

0.98

مرتفع

4.26

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

4.78

0.48

مرتفع

4.69

0.49

مرتفع

4.61

0.59

مرتفع

4.53

0.58

مرتفع

4.53

0.90

مرتفع

4.29

0.89

مرتفع

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

4.82

0.42

مرتفع

4.58

0.59

مرتفع

4.49

0.68

مرتفع

4.30

0.74

مرتفع

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.53
4.48

0.70
0.72

امل�ستوى
مرتفع
مرتفع
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الرتبة الرقم
3

24

4

23

حمور (اتخاذ القرار)
ي�ؤخذ ر�أيي باالعتبار فيما
يتعلق بت�صميم جدول عملي
�أ�شارك بتدريب الزمالء
الآخرين

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

4.29

0.82

مرتفع

4.22

0.80

مرتفع

العلمي ،اخلربة) ؟" فقد مت ح�ساب حتليل التباين الثالثي (عدمي
التفاعل) ملجال االعتقاد بفعالية الذات وف ًقا للمتغريات ،وذلك كما
هو مبني يف اجلدول (.)5
الجدول (:)5
تحليل التباين في إجابات المشاركين بخصوص االعتقاد بفعالية الذات ً
وفقا للمتغيرات

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جمموع املربعات

درجة احلرية

4.35

0.43

0.02

4.37

0.39

0.00

4.36

0.39

0.80

1
1
1

4.37

0.43

11.48

73

4.53

0.28

12.30

4.30

0.42

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جمموع املربعات

درجة احلرية

4.35

0.43

0.02

1

0.02

4.37

0.39

0.00

1

دبلوم عالٍ ف�أدنى

4.36

0.39

0.80

1

3.52

1.21

متو�سط

�أنثى

4.37

0.43

11.48

73

4.53

0.28

12.30
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4.30

◄◄ثان ًيا .للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين "هل توجد فروق
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة  α=0.05بني املتو�سطات
احل�سابية الجابات امل�شاركني ُتعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل

0.42

�أعلى من � 15سنة

0.16

اخلربة

5.09

خم�س ع�رشة �سنة ف�أدنى

0.03

يتبني من اجلدول (� )4أن جميع فقرات املجاالت الثالث
جاءت بتقدير مرتفع عدا فقرة من حمور "امل�شاركة باتخاذ القرار
وهي "تفو�ضني �إدارة مديرية الرتبية والتعليم اتخاذ قرارات تتعلق
بالربامج اجلديدة يف امليدان" التي جاءت بتقدير "متو�سط".

ماج�ستري ف�أعلى

76

امل�ؤهل

0.00

3.97

1.00

مرتفع

اجلن�س

0.80

4.00

1.01

مرتفع

ذكر

ف

5

13

4.12

1.03

مرتفع

0.11

4

15

4.23

0.83

مرتفع

املتغري

م�ستويات
املتغري

0.03

3

14

امل�ستوى

0.75

2

12

ً
وفقا للمتغيرات.

0.87

1

11

�أ�شعر ك�أن الوقت يطري و�أنا
�أعمل
�أن�سى كل �شيء حويل و�أنا
�أعمل
�أ�شعر باالنت�شاء و�أنا �أ�ؤدي
عملي
من ال�صعب االنف�صال عن
عملي
ا�شعر بال�سعادة و�أنا �أعمل
حتت ال�ضغط

تحليل التباين في إجابات المشاركين بخصوص التمكين من السلطة لدى المشاركين

احتمالية اخلط�أ

الرتبة الرقم

حمور (االنغما�س)

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

76

5

10

�أ�شعر ب�أن عملي يت�صف
بالتحدي

4.42

0.77

مرتفع

و�سط جمموع املربعات

4

8

�أح�س ب�أن عملي يلهمني

4.53

0.66

مرتفع

0.02

3

9

عملي �سبب لإح�سا�سي بالفخر

4.64

0.58

مرتفع

0.00

2

7

�أح�س بحما�س جتاه عملي

4.70

0.59

مرتفع

�أعلى من � 15سنة

و�سط جمموع املربعات

1

6

�أجد عملي ذا معنى وهدف

4.74

0.50

مرتفع

اخلربة

0.80

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

خم�س ع�رشة �سنة ف�أدنى

5.09

امل�ستوى

ماج�ستري ف�أعلى

0.03

الرتبة الرقم

حمور (الإخال�ص)

4.18

0.82

مرتفع

امل�ؤهل

0.16

5

4

4.23

0.86

مرتفع

دبلوم عايل ف�أدنى

0.11

4

3

4.32

0.75

مرتفع

�أنثى

اجلن�س

0.03

3

5

4.45

0.62

مرتفع

ذكر

0.75

2

2

4.52

0.75

مرتفع

0.87

1

1

�أح�س ب�أنني مفعم باحليوية
و�أنا �أ�ؤدي عملي
�أح�س و�أنا �أثناء العمل ب�أنني
قوي االرادة ومتيقظ
�أعمل مبثابرة حتى لو مل ت�سري
الأمور ح�سبما �أريد
عندما �أ�ستيقظ �صباحا �أح�س
ك�أنني ذاهب للعمل
ب�إمكاين �أن �أ�ستمر يف عملي
لفرتات زمنية طويلة

امل�ستوى

ف

الرتبة الرقم

حمور (الن�شاط)

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املتغري

م�ستويات
املتغري

احتمالية اخلط�أ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االنهماك في العمل

أ .انعام نايف فالح اخلشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري

االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

تحليل التباين في اجابات المشاركين بخصوص االنهماك في العمل لدى المشاركين
ً
وفقا للمتغيرات

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جمموع املربعات

درجة احلرية

4.21

0.44

0.26

0.26

1.13

1

و�سط جمموع املربعات

ف

احتمالية اخلط�أ

ذكر

0.29

املتغري

م�ستويات
املتغري

اجلن�س
4.36

0.50

0.09

1

4.30

0.51

0.51

1

0.09

4.32

0.42

16.67

73

4.47

0.42

17.71

76

4.25

0.49

�أعلى من � 15سنة

0.51

اخلربة

0.23

خم�س ع�رشة �سنة ف�أدنى

0.39

ماج�ستري ف�أعلى

2.22

امل�ؤهل

0.53

دبلوم عالٍ ف�أدنى

0.14

�أنثى

يت�ضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني الأو�ساط احل�سابية لدى امل�شاركني
ُتعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) با�ستثناء وجود
فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني الو�سطني
احل�سابيني ملجال التمكني من ال�سلطة ُيعزى ملتغري (اخلربة) ؛
ل�صالح مديري املدار�س ذوي اخلربات الأقل (خم�س ع�رشة �سنة
ف�أدنى) مقارن ًة بنظرائهم ذوي اخلربات املتقدمة (�أعلى من 15
�سنة) .

مناقشة النتائج
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى
االعتقاد بفعالية الذات والتمكني واالنهماك يف العمل لدى مديري
املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة نظرهم؟
ك�شفت النتائج �أن املتو�سطات احل�سابية ملجال االعتقاد
بفعالية الذات ككل كانت مرتفعة.وجاء حمور االعتقاد بفعالية
�إحداث النتائج باملرتبة الأوىل ثم االعتقاد بالفعالية الإدارية
ال�شخ�صية باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي مرتفع ،بينما جاء
حمور االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة باملرتبة الأخرية
ومبتو�سط ح�سابي متو�سط.وكانت متو�سطات جميع فقرات حمور
االعتقاد بالفعالية الإدارية ال�شخ�صية ،وفعالية �إحداث النتائج
مرتفعة بينما جاءت جميع فقرات حمور االعتقاد بالفعالية الإدارية
العامة متو�سطة.
تتفق هذه النتيجة مع النتائج التي �أوردتها درا�سة اخلاليلة
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( )2011حيث جاءت الفعالية الذاتية الكلية مرتفعة.كما �أنها تتفق
مع درا�سة نتائج درا�سة فري�سالند ( )Versland, T., 2009حيث �أورد
امل�شاركون درجات مرتفعة العتقادهم بفعالية الذات.من ناحية
�أخرى تن�سجم النتيجة اخلا�صة بـ "االعتقاد بالفعالية الإدارية
العامة" مع النتائج التي �أ�سفرت عنها معظم الدرا�سات ال�سابقة مع
الو�ضع باالعتبار االختالف بني جمتمع الدرا�سة احلالية وغريها
والزمن وال�سياق التي متت فيه الدرا�سات ال�سابقة.لقد ك�شفت درا�سة
عطاري وجربان ( )2007مثال �أن الفعالية التعليمية ال�شخ�صية
وفعالية �إحداث النتائج جاءت مبتو�سطات مرتفعة بينما الفعالية
التعليمية العامة جاءت مبتو�سط معتدل.وهو االجتاه ذاته الذي
ك�شفت عنه درا�سة  Nordin, 2012و )Tai Me Kin (2001وقد تعزى
هذه النتيجة �إما �إىل �أن امل�شاركني يعتقدون بفعاليتهم الذاتية،
ولكنهم يرون وجود قيود �أو عوائق خارجية �أو �إىل �أن امل�شاركني
مييلون �إىل االعالء من فاعلية الذات لديهم ،ويلقون اللوم على
غريهم �إذا مل تتحقق النتائج.على �أية حال توفر هذه النتيجة دعما
لالجتاه القائل بالتمايز بني االعنقاد بالفعالية ال�شخ�صية والعامة
( )Woolfolk and Hoy, 1990وب�رضورة درا�سة فعالية الذات اجلمعية
(. )Angelle and Teague, 2014وكان "باندورا ( )1977قد �أ�شار
منذ بلور املفهوم يف �سبعينيات القرن املا�ضي �إىل �أن "من يعتقد �أن
�سلوكا معينا قد ي�ؤدي �إىل نتائج معينة ال يعني بال�رضورة �أنه يثق
بالقدرة على القيام بال�سلوك امل�ؤدي �إىل تلك النتائج".
�أما جمال التمكني من ال�سلطة وحماوره فقد كان مبتو�سطات
مرتفعة ،وجاءت الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمحاور
وجميع الفقرات مرتفعة ما عدا الفقرة الأخرية من حمور اتخاذ
القرار.وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة عطاري
وال�شنفري ( )2007التي �أوردت متو�سطات معتدلة جلميع حماور
جمال التمكني وب�شكل خا�ص حمور امل�شاركة يف اتخاذ القرار.
وتعزو الباحثة ال�سبب يف النتائج املرتفعة لدى مديري املدار�س على
حماور جمال التمكني اىل ما �أ�شار اليه (الدوري و�صالح  )2009,من
�أن التمكني �أ�صبح مفهوما را�سخا ومتجذرا وعابرا للميادين ،فهناك
متكني املر�أة ،والتمكني الإداري والنف�سي واالقت�صادي ،ومتكني
الأقليات واملهم�شني وما �إىل ذلك�.أما الفقرة الأخرية من "امل�شاركة
يف اتخاذ القرار" التي جاءت مبتو�سط معتدل وهي "تفو�ضني �إدارة
مديرية الرتبية والتعليم اتخاذ قرارات تتعلق بالربامج اجلديدة يف
امليدان" فيمكن عزوها �إىل حر�ص مديريات الرتبية على الربامج
اجلديدة وعادة ما تدخل هذه الربامج ب�شكل جتريبي مع حذر من
الوقوع يف اخلط�أ.
�أما جمال االنهماك يف العمل وحماوره فقد جاءت مب�ستوى
مرتفع ،وكذلك جاءت فقرات املجال مبتو�سطات مرتفعة عدا الفقرة
الأخرية من حمور االنغما�س" �أ�شعر بال�سعادة و�أنا �أعمل حتت
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ال�ضغط" فقد جاءت مبرتبة متو�سطة ويبدو �أن امل�شاركني يف هذه
الدرا�سة مل يتدربوا على العمل حتت ال�ضغط �أو �أنهم رمبا يخ�شون
الوقوع يف اتخاذ القرار اخلط�أ يف حال العمل حتت ال�ضغط.تتفق هذه
النتائج مع درا�سة با�سيكني ( )Basikin, 2007حيث �أ�شارت الدرا�سة
�إىل �أن درجة االنهماك عموما عالية للأبعاد الثالثة من املقيا�س.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني املتو�سطات
احل�سابية لالعتقاد بفعالية الذات والتمكني واالنهماك يف العمل
ُتعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) ؟"
�أظهرت النتائج عدم وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا ملتغريات
(اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي) على حماور جمال االعتقاد بفعالية الذات
والتمكني واالنهماك يف العمل.وبينما مل تظهر النتائج وجود فروق
دالة �إح�صائ ًيا بني الأو�ساط احل�سابية ملجال االعتقاد بفعالية الذات
تعزى ملتغري اخلربة لدى امل�شاركني؛ فقد �أظهرت عن وجود فرق دال
�إح�صائي ًا يعزى ملتغري (اخلربة) على جمال التمكني ل�صالح مديري
املدار�س ذوي �سنوات اخلربة الأقل (خم�س ع�رشة �سنة ف�أدنى)
مقارن ًة بنظرائهم ذوي �سنوات اخلربة الأعلى (�أعلى من � 15سنة)
.وهذه النتيجة الفتة للنظر وقد تعزى �إىل كون ذوي �سنوات اخلربات
الأعلى ي�صبحون �أكرث واقعية ،ورمبا حتفظ ًا من ذوي �سنوات اخلربة
الأقل �أو رمبا �أن ذوي �سنوات اخلربة الأقل �أكرث وعيا بهذا املفهوم
بعد �أن �أ�صبح عابرا للمجاالت كما �سبقت الإ�شارة.وتتفق هذه
النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كما تختلف مع بع�ضها
الآخر�.إنها تتفق مع درا�سة بو�سامل ( )2010حيث تو�صلت النتائج
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية مل�ستوى �إدراك امل�شاركني
تعزى ملتغريات اجلن�س ،العمر ،امل�ؤهل ،امل�ستوى الوظيفي ،و�إىل �أن
هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة.وتختلف مع
درا�سة الفا�ضل ( )2009حيث �أظهرت النتائج �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية على م�ستوى ممار�سة التمكني الإداري ،وتطبيق
اجلودة ال�شاملة لدى مديري املدار�س تعزى للم�ؤهل العلمي ،واخلربة،
واجلن�س.
وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( )α=0.05بني الأو�ساط احل�سابية ملجال االنهماك يف
العمل لدى مديري املدار�س يف لواء الأغوار ال�شمالية من وجهة
نظرهم ُتعزى ملتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) .

بالفعالية الإدارية العامة ،وتدريب املديرين على ذلك فقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن االعتقاد بالفعالية الإدارية العامة
جاءت مبتو�سط معتدل.وقد يحتاج الأمر �إىل برامج تدخلية
وتدريبية لتدريب املديرين على ر�ؤية مدار�سهم يف �سياقها
العام ،وتغيري ثقافة العمل ال�سائدة.وقد ين�صح بانتهاج
ا�سرتاتيجيات �إدارية جديدة مثل الإدارة الذاتية ،وفرق العمل
خا�صة متداخلة االهتمامات.
2 .2تعزيز مفهوم التمكني وبخا�صة امل�شاركة يف �صنع القرار
واتخاذه.
3 .3يو�صي الباحثان ب�إجراء مزيد من الدرا�سات حول املو�ضوع
با�ستخدام مناهج بحث ومتغريات وعينات �أخرى ،ويف مناطق
�أخرى.وذلك لأن نتائج الدرا�سة �أظهرت قدرا من االختالف
واالتفاق مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أي �أن نتائج الدرا�سات
يف هذا املجال ال تزال غري قاطعة فكما �أ�شار )Ross (1994
منذ وقت طويل "�إن مفاهيم مثل االعتقاد بفعالية الذات يرتبط
بال�سياق ،ولي�س �شيئا ثابتا لذلك يجب درا�سته يف عدة �أطر".

املصادر واملراجع
أوالً -املراجع باللغة العربية
1 .1بو�سامل,بوبكر�. )2010(.أثر متكني العاملني يف الوالء التنظمي –درا�سة
ميدانية على �رشكة �سوناطراك البرتاولية اجلرائرية(.ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،جامعة ال البيت ،عمان ،الأردن.
2 .2اخلاليلة,هدى. )2011(.الفاعلية الذاتية ملعلمي مدار�س حمافظة الزرقاء
ومعلماتها يف �ضوء بع�ض املتغريات.جملة جامعة النجاح لالبحاث
(العلوم االن�سانية))1( 25 ،
3 .3عطاري,عارف وجربان ,علي. )2007(.االعتقاد بفعالية الذات والتمكني
من ال�سلطة للمعلمني يف حمافظة �إربد :درا�سة جملة العلوم الرتبوية
,جامعة الريموك. )3( 3 ,
4 .4عطاري ،عارف وال�شنفري ،عبداهلل ( )2007تقدير املعلمني والعاملني يف
مديريات الرتبية يف �سلطنة عمان لدرجة متكنهم من ال�سلطة :درا�سة جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية ,جامعة البحرين)2( 8 ,
5 .5الفا�ضل,حممد.)2009(.عالقة التمكني الإداري لدى مديري املدار�س
احلكوميه بتطبيق مبادى ادارة اجلودة ال�شامة يف مدار�س اقليم �شمال
الأُردن من وجهة نظر املعلمني�(.أطرواحة دكتوراه) ،جامعة الريموك� ،إربد،

التوصيات
يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�شتها يتقدم الباحثان
بالتو�صيات الآتية:

الأردن.
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ملحق
ا�ستبانه
االنهماك يف العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني لدى مديري مدار�س منطقة الأغوار ال�شمالية يف الأردن

الرقم

ينطبق
علي �إىل
حد كبري
جدا

الفقرات

املجال الأول :مقيا�س معايري االعتقاد بفعالية الذات
املحور االول :االعتقاد بالفعالية االدارية ال�شخ�صية
1

عندما �أحاول فعال �أ�ستطيع التعامل حتى مع �أكرث املعلمني �صعوبة

2

�إذا مل يتمكن املعلم من �أداء مهمة ما ف�أ�ستطيع حتليل املوقف ملعرفة ال�سبب

3

�إذا واجهت معلما مثريا للم�شاكل فلدي من الأ�ساليب ما ميكنني من التفاهم معه

4

عندما يواجه املعلم �صعوبة يف تنفيذ واجب ما ف�أ�ستطيع تكييفه ليحظى بقبوله

5

�أ�ستطيع االحتفاظ بعالقة �إيجابية مع املعلمني حتى لو حدث توتر بيني وبينهم

6

عندما �أتعر�ض ال�ستفزاز �أثناء قيامي بالعمل �أحتفظ بتما�سكي و�أ�ستمر يف �أداء عملي وك�أن �شيئا مل يكن

7

لدي االعتقاد ب�أنني قادر على االهتمام بحاجات املعلمني حتى لو كان مزاجي متعكرا

8

�أ�ستطيع تطوير طرق خالقة للتعامل مع قيود النظام وامل�شكالت التنظيمية واال�ستمرار يف �أداء عملي ب�شكل جيد

املحور الثاين :االعتقاد بالفعالية االدارية العامة
9

مقدرتي على الت�أثري يف �أداء املعلم حمدودة لأن الظروف املحيطة لها ت�أثري كبري يف �أداء املعلم

10

ما ميكن �أن يفيد منه املعلم من برامج التدري�س يعتمد على موقفه ال�شخ�صي بغ�ض النظر عن مقدرتي

11

الوقت الذي �أق�ضيه مع املعلم حمدود قيا�سا مع م�صادر الت�أثري الأخرى

12

ال �أدري كيف �أدفع بع�ض املعلمني لتحقيق مزيد من التقدم

املحور الثالث :االعتقاد بفعالية احداث النتائج
13

�إذا حت�سن �أداء املعلم عن املعتاد فيعود ذلك �إىل �أنني وجدت طرقا منا�سبة �أف�ضل لتوجيه ذلك املعلم

14

عندما �أبذل جهدا كبريا �أ�ستطيع غر�س الدافعية حتى لدى �أقل املعلمني دافعية

15

�إذا مل يتح�سن �أداء املعلم يف البداية ف�أ�ستطيع �أن �أتعاون معه ليتح�سن فيما بعد

16

�أومن �أن كل معلم ميكن �أن يتح�سن

17

�أ�شعر ب�أنني قادر على الت�أثري الإيجابي يف النمو ال�شخ�صي والعلمي للمعلمني

18

�أ�ستطيع حتفيز املعلمني للم�شاركة يف م�شاريع خالقة

19

�أ�ستطيع القيام مب�شاريع عمل خالقة رغم ت�شكك الآخرين
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ينطبق
علي
�إىل حد
كبري

�إىل حد
ما

قليال

�إطالقا

االنهماك في العمل وعالقته باالعتقاد بفعالية الذات والتمكني
لدى مديري مدارس منطقة األغوار الشمالية في األردن

الرقم

أ .انعام نايف فالح اخلشان
أ.د عارف توفيق محمد العطاري

ينطبق
علي �إىل
حد كبري
جدا

الفقرات

ينطبق
علي
�إىل حد
كبري

�إىل حد
ما

قليال

�إطالقا

املجال الثاين :مقيا�س معايري االنهماك يف العمل
املحور االول :الن�شاط
20

�أح�س ب�أنني مفعم باحليوية و�أنا �أ�ؤدي عملي

21

�أح�س و�أنا �أثناء العمل ب�أنني قوي االرادة ومتيقظ

22

عندما �أ�ستيقظ �صباحا �أح�س ك�أنني ذاهب للعمل

23

ب�إمكاين �أن �أ�ستمر يف عملي لفرتات زمنية طويلة

24

�أعمل مبثابرة حتى لو مل ت�سري الأمور ح�سبما �أريد

املحور الثاين :االخال�ص
25

�أجد عملي ذا معنى وهدف

26

�أح�س بحما�س جتاه عملي

27

�أح�س ب�أن عملي يلهمني

28

عملي �سبب لإح�سا�سي بالفخر

29

�أ�شعر ب�أن عملي يت�صف بالتحدي

املحور الثالث :االنغما�س
30

�أ�شعر ك�أن الوقت يطري و�أنا �أعمل

31

�أن�سى كل �شيء حويل و�أنا �أعمل

32

ا�شعر بال�سعادة و�أنا �أعمل حتت ال�ضغط

33

�أ�شعر باالنت�شاء و�أنا �أ�ؤدي عملي

34

من ال�صعب االنف�صال عن عملي

الرقم

ينطبق
علي �إىل
حد كبري
جدا

الفقرات

املجال الثالث  :مقيا�س معايري التمكني من ال�سلطة
املحور االول :اتخاذ القرار
35

�أ�شارك يف متابعة تنفيذ برامج املدر�سة

36

تفو�ضني �إدارة مديرية الرتبية والتعليم اتخاذ قرارات تتعلق بالربامج اجلديدة يف امليدان

37

�أ�شارك يف قرارات تتعلق مبيزانية املدر�سة

38

لدي ال�صالحيه التخاذ قرارات تتعلق مبا �أقوم بعمله يف هذه املدر�سة

39

�أ�شعر ب�أنني �صاحب قرار يف هذه املدر�سة
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املحور الثاين :النمو املهني
40

�أ�شعر �أنني �أعمل يف م�ؤ�س�سة تراعي املعايري املهنية

41

�أ�شعر �أن الإدارة حترتم قدراتي و�إمكانياتي املهنية

42

توفر الإدارة يل فر�ص النمو املهني

43

تي�رس الإدارة يل فر�صا للتعاون مع الزمالء الآخرين يف البيئة املحيطة

44

�أ�شعر ب�أنني �أ�ساعد الزمالء على االنهماك يف عملهم

45

�أ�شعر �أن لدي فر�صة للنمو من خالل عملي اليومي

46

�أ�شارك يف برامج النهو�ض بالنمو املهني للعاملني باملدر�سة

املحور الثالث :املكانه
47

يطلب املدير والعاملون يف املدر�سة ن�صيحتي

48

�أ�شعر ب�أنني ك�شخ�ص �أحظى باالحرتام يف هذه املدر�سة

49

�أ�شعر �أنني عن�رص فعال يف هذه املدر�سة

50

�أعتقد ب�أنني �أحظى بدعم زمالئي يف هذه املدر�سة

51

�أ�شعر ب�أنني �أقوم بعمل مهم مل�صلحة املدر�سة

52

�أثق مبقدرتي على �إجناز ما �أنا مكلف به

املحور الرابع :اال�ستقاللية
53

�أعمل يف هذه املدر�سة وفق �شعار "م�صلحة العمل �أوال"

54

لدي املهارات الالزمة للقيام باملهام التي �أكلف بها

55

�أ�ستطيع التحكم بجدويل اليومي يف هذه املدر�سة

56

�أ�ستطيع العمل بالطريقة التي �أريدها يف هذه املدر�سة

املحور اخلام�س :التاثري
57

�أ�شارك بتدريب الزمالء الآخرين

58

ي�ؤخذ ر�أيي باالعتبار فيما يتعلق بت�صميم جدول عملي

59

�أ�شعر �أن لعملي ت�أثريا على املدر�سة

60

�أ�شعر مبقدرتي على الت�أثري يف الآخرين يف هذه املدر�سة
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