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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى عينة
مكونة من ( )291معلم ًا من معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،والتحقق من وجود عالقة ارتباطية
بني التمكني النف�سي والتوجه نحو احلياة ،والك�شف عن وجود فرق يف م�ستوى التمكني
النف�سي والتوجه احلياتي لدى �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات( :اجلن�س ،و �سنوات اخلربة،
واجلهة امل�رشفة) .وا�ستخدم الباحث مقيا�س التمكني النف�سي من �إعداد �سربايتزر ()1995
 ،Spreitzerومقيا�س التوجه احلياتي من �إعداد �شاير وكارفر )Scheier & Carver, (1985
 ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التمكني النف�سي بلغ ( ، )% 91.2وبلغ م�ستوى التوجه
احلياتي ( ، )% 77.8وبينت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية بني �أبعاد التمكني النف�سي
والتوجه احلياتي ،كما ات�ضح عدم وجود فروق يف التمكني النف�سي تبع ًا ملتغري اجلن�س ما
عدا (بعد الت�أثري) فقد كانت الفروق ل�صالح الذكور ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق يف
التمكني النف�سي تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة ل�صالح ذوي اخلربة (� 11سنة فما فوق)  ،وبينت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق يف التمكني النف�سي تبع ًا ملتغري اجلهة امل�رشفة ما عدا
(بعد الت�أثري) ل�صالح وكالة الغوث.من جانب �آخر �أظهرت النتائج وجود فروق يف التوجه
احلياتي تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق يف التوجه
احلياتي تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق يف التوجه
احلياتي تبع ًا ملتغري اجلهة امل�رشفة ل�صالح وكالة الغوث.
الكلمات املفتاحية :التمكني النف�سي ،والتوجه احلياتي
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Psychological Empowerment and Life Orientation
in a Sample of Teachers in Basic Stage

Abstract:
The study aimed to identify the psychological empowerment and life
orientation at the level of a sample of (291) teachers from elementary teachers
to verify the existence of a correlation between psychological empowerment
and life orientation.The researcher detected a difference related to the
variable of sex, experience years, and supervising authority.The psychological
empowerment scale by Spreyzer (1995) and life orientation scale by Scheier
& Carver, (1985) are used.The study showed that the level of psychological
empowerment is (91.2%) , the level of life orientation is (77.8%) and the
existence of a correlation between psychological empowerment and life
orientation.There are no differences depending on the variable of sex except
in impact branch, in favor of males; there are no differences according to
years’ experience in favor of the experienced of 11 years or more; there are
no differences depending on supervising authority variable except in impact
branch in favor of relief agency.
Keywords: psychological empowerment, life orientation
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مقدمة:
ُيعد مفهوم التمكني (� )empowermentأحد �أ�شكال التدخل الإيجابي التي تهتم
بزيادة �شعور الفرد بالبهجة وال�سعادة و الر�ضا عن خمتلف مناحي احلياة ،وتعزيز القدرات
وتعظيمها ،ورفع الروح املعنوية املوجهة نحو حت�سني جودة احلياة ،فمفهوم التمكني من
املفاهيم الف�ضفا�ضة ،التي ت�ستوعب العديد من املرتادفات و املعاين واملفاهيم من قبيل.
(التقوية ،وتعزيز االقتدار ،والتدعيم ،والإ�سناد ،وحت�سني احلال) .
وتع ّد درا�سة مو�ضوع التمكني النف�سي من املو�ضوعات احلديثة ن�سبي ًا يف العلوم
الإن�سانية ،وال �سيما يف علم الإدارة الرتبوية والنف�سية ،وتربز مظاهره يف الكفاءة والفاعلية
الذاتية ،والقدرة على �أداء املهمات ،والت�أثري يف العمل ،وال�شعور بقيمة العمل ومعناه،
والتحفيز الذاتي والتغلب على م�شاعر الإحباط والي�أ�س.
وو�صف بوين والولر ( )Bowen, and Lawler ,1995 :76التمكني النف�سي ب�أنه حالة
ذهنية داخلية ( )State of Mindحتتاج �إىل تبني ومتثُل لهذه احلالة من قبل الفرد ،لكي
تتوافر له الثقة بالنف�س والقناعة مبا ميتلك من قدرات معرفية ت�ساعده يف اتخاذ قراراته،
واختيار النتائج التي يريد �أن ي�صل �إليها”.
وي�شري رفيق و�أحمد (� )Rafiq, & Ahmed, 1998,381إىل �أن املوظف الذي ميتلك
هذه احلالة الذهنية ،يت�صف مبجموعة من اخل�صائ�ص الآتية( :الإح�سا�س بال�سيطرة والتحكم
الكبري يف �أدائه ،الإدراك الواعي مب�ضمون العمل ،وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية عن نتائج �أعمال
املوظف ،وامل�شاركة يف حتمل امل�س�ؤولية فيما يتعلق ب�أداء امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها) .

وحدد ثوما�س وفالذو�سي (� Thomas and Velthouse )1990أربعة �أبعاد فرعية
للتمكني النف�سي هي:
♦ ♦�إعطاء معنى للعمل meaningfulness :يهتم هذا البعد بقيم الهدف �أو املهمات

التي يتم احلكم فيها ،من خالل معايري �أو �أفكار الفرد».وي�شمل �إعطاء معنى للعمل مقارنة
املهمات التي يقوم بها
بني متطلبات دور العمل ،ومعتقدات الفرد ،واعتقاد الفرد مث ًال �أن
َّ
مهمات لأغرا�ض
ذات قيمة له ف�إعطاء معنى للعمل تعنى �أن ي�شعر الفرد بالفر�صة مبمار�سته َّ
نبيلة ،فال�شعور باملعنى للعمل ميثل �إح�سا�س ًا �أن الفرد يف طريق ي�ستحق جهده ووقته ،و�أنه
ي�ؤدى ر�سالة ذات قيمة.
♦

♦الكفاءة Competence :ويق�صد بها الدرجة التي ميكن للفرد �أداء تلك الأن�شطة
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مبهارة عالية عندما يقوم باملحاولة».فالأفراد الذين يتمتعون بالكفاءة ي�شعرون ب�أنهم
املهمات
املهمات التي يقومون بها ويعرفون جيداً ب�أنهم ميكن �أن ي�ؤدوا تلك
يجيدون
َّ
َّ
املهمات التي
ب�إتقان و�أنهم بذلوا جهداً.فالكفاية �شعور الفرد بالإجناز عند �أدائه �أن�شطة
َّ
املهمات ب�شكل جيد ،واجلودة
اختارها مبهارة ،وال�شعور بالكفاية يت�ضمن الإح�سا�س ب�أداء
َّ
املهمات.
يف �أداء
َّ
♦ ♦الت�أثري احل�سي �أو الإدراكي :Sense of impact :ويق�صد بالت�أثري احل�سي»
الدرجة التي ينظر لل�سلوك «على �أنه ميكن �أن تعمل اختالفاً» فيما يتعلق ب�إجناز الهدف �أو
املهمة التي بدورها حتدث الت�أثري املق�صود يف بيئة الفرد».ويقيم الت�أثري باالعتقاد ب�أن
الفرد ميكن �أن ي�ؤثر يف عمل الآخرين ،وتلك القرارات التي ميكن �أن تتخذ على امل�ستويات.
♦ ♦االختيار :Choice :تت�ضمن امل�س�ؤولية امل�سببة لت�رصفات الفرد».االختيار �أن
املهمات ذات املعنى له و�أدائها بطريقة تبدو مالئمة،
ي�شعر الفرد بالفر�صة يف اختيار
َّ
قادر على
حر يف اختياره ،والإح�سا�س ب�أنه ٌ
وهذا ال�شعور باالختيار يوفر �شعوراُ �أن الفرد ُّ
ا�ستخدام حكمه ال�شخ�صى والت�رصف من خالل تفهمه للمهمة التي يقوم بها(.العتيبي،
)2004:96-95
ونظراً لأهمية الرتبية والتعليم يف تقدم الأمم ونه�ضتها ،ف�إنه من الأهمية مبكان
االهتمام بتمكني املعلم ،وخا�صة �إذا ما علمنا �أن كفاءة انتاجيته ال تتوقف على قدراته
الذاتية فح�سب ،و�إمنا تتوقف بدرجة كبرية على قوى �إيجابية يجب �أن تتوافر للمعلم مثل
تلبية رغباته و�إ�شباع حاجاته النف�سية واالجتماعية ،ومتكينه من ا�ستغالل قدراته ومواهبه
اال�ستغالل الأمثل وم�ساندته ودعمه ،وخلق جو من العالقات الإن�سانية ،وذلك �سعي ًا لرفع
روحه املعنوية ،وزيادة ثقته بذاته و�شعوره بالأمن والأمان الوظيفي ،وت�ؤكد ذلك درا�سة:
كل هولدورث ،وكارورايت ( ,Holdsworth & Cartwright )2003من كارلي�س ()2004
 ،Carlessودرا�سة وجن ويل ( Wang, Lee )2009على دور التمكني النف�سي يف حتقيق
ال�شعور بالتفا�ؤل والر�ضا عن احلياة.

وقد حدد حكيم ( )8:2009العوامل التي ت�ؤثر يف م�ستوى �شعور املوظف بالر�ضا
عن احلياة ومنها:
مهمات
♦ ♦ العوامل اخلا�صة مبحتوى العمل وهو مرتبط بعنا�رص عدة �أهمها :تنوع َّ
العمل ،فر�ص النمو والتقدم املهني ،العالقات مع الر�ؤ�ساء والزمالء.
♦ ♦العوامل اخلا�صة بالأداء حيث ي�شتمل على عنا�رص عدة منها� :شعور الفرد ب�أهمية
العمل ،وجود نظام مكاف�آت مرتبط بالأداء� ،شعور الفرد بالعدالة يف طريقة توزيع املكاف�آت،
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ومتكني العاملني و�إعطائهم لتقدمي �أف�ضل ما لديهم ،وكلما توافر ذلك ازداد م�ستوى الر�ضا
والعك�س �صحيح.
فالر�ضا حالة من امل�شاعر التي تنتج عن تقومي الفرد لبيئة العمل مقارنة مع
توقعاته ،وهي متثل مدركات وتوقعات داخلية خمفية �أو �ضمنية ،وقد تظل هذه امل�شاعر
والأحا�سي�س م�سترتة داخل الفرد ،وقد تظهر يف �سلوكه اخلارجي ،وتبدو يف ت�رصفاته.
(ملحم.)2006:11 ،
وتربز �أهمية ال�شخ�صية املتفائلة بامل�ستقبل يف االجتاهات النف�سية الإيجابية
التي يتبناها الفرد نحو امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ،ونحو العالقات االجتماعية فيها،
وب�صورة عامه يرى املعنيون بال�سلوك الب�رشي �أن االجتاه النف�سي الإيجابي من جانب
الفرد من �ش�أنه الت�أثري ب�صورة �إيجابية على عملية املواجهة مع م�صادر ال�ضغوط
املهنية( .ع�سكر.)2000:30 ،
ويقرتن ال�شعور بالتفا�ؤل والتوجه احلياتي ب�إ�شباع الفرد حلاجاته الأ�سا�سية
والثانوية ،وينخف�ض هذا ال�شعور بفقدان هذه احلاجات ،فالبيئة املدر�سية الإيجابية ت�ؤثر
مهمان يف ال�شعور بال�سعادة،
يف التوجه نحو احلياة ،فاال�ستقرار والأمان الوظيفي عامالن َّ
وتقدير الذات ،وتقبل الواقع والر�ضا عنه.
ويرتبط مفهوم التمكني النف�سي ارتباط ًا �إيجابي ًا ووثيق ًا مبفهوم التوجه احلياتي ،و
يعد مدخ ًال مهم ًا وفعا ًال يف الرتقي والتطوير امل�ستمر ،ويف زيادة الكفاءة الذاتية ،والإبداع،
والتفكري اخلالق ،والتحفيز الذاتي و امل�شاركة و�إبداء الر�أي ،وبناء الثقة بني الر�ؤ�ساء
واملر�ؤو�سني ،كذلك يع ُّد و�سيلة مهمة ميكن ا�ستثمارها وتوظيفها يف �إطالق قدرات العاملني
الإبداعية اخلالقة ،وتوفري املزيد من الر�ضا ،والتوجه الإيجابي نحو احلياة امل�ستقبلية ،مما
ميكنهم من اكت�ساب �إح�سا�س �أكرب بالكفاءة والإجناز فالتوجه نحو احلياة من �أهم املخرجات
الإيجابية الناجتة عن التمكني النف�سي ،فالإح�سا�س بقيمة العمل ومعناه ،وال�شعور بالكفاءة
وحرية الت�رصف وامل�شاركة واال�ستقاللية من العوامل ايل ت�ؤدي �إىل زيادة الر�ضا وال�شعور
بالتفا�ؤل وال�سعادة والأمل.
ويعتمد جناح ا�سرتاتيجيات التمكني النف�سي �أو ف�شلها على البيئة املدر�سية ،والأ�ساليب
الإدارية امل�ستخدمة يف تنفيذ ا�سرتاتيجيات التمكني ،فالبيئة املدر�سية امل�شجعة واملحفزة
للمعلمني ،تعزز من الفعالية الذاتية ،وحتقق املرونة النف�سية ،وترفع م�ستوى الر�ضا ،وتزيد
ال�شعور بالتفا�ؤل والتوجه الإيجابي نحو احلياة� ،أما البيئة املحبطة ،والتي ي�ستحيل بها
تطبيق ا�سرتاتيجيات التمكني النف�سي ،ف�إنها تزعزع الثقة بالنف�س ،وتبعث على ال�شعور بعدم
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الأمان الوظيفي ،والإح�سا�س بالي�أ�س والإحباط.
ويت�ضمن مفهوم التوجه نحو احلياة عدة مفاهيم متقاربة كال�شعور بال�سعادة،
والتفا�ؤل ،والأمل ،والر�ضا عن احلياة ،وجودة احلياة ،وال ريب يف �أن م�شاعر الفرد الإيجابية
تت�أثر بعدد من املتغريات �أبرزها نوعية عمل الفرد ،وطبيعة العالقات االجتماعية،
وخ�صائ�ص امل�ؤ�س�سة.
ويعرف مو�سى ( : )2001:186التوجه نحو احلياة“ :ب�أنه اجتاه من جانب فرد ما
نحو احلياة �أو نحو �أحداث معينة ،مييل �أحيان ًا �إىل حد مفرط للعي�ش على الأمل �أو نحو
الرتكيز على الناحية امل�رشقة من احلياة �أو الأحداث �أو اجلانب املفعم بالأمل واخلري”.
وي�شري الغندور (� )1999:27-18إىل �أن مفهوم الر�ضا عن احلياة يرتبط مبا يقوم به
مهمة ميكن �أن يكون لها ت�أثري على
الفرد من عمل �أو ما ي�شغله من وظيفة وثمة حمددات َّ
حتقيق هذا املفهوم �إجرائيا مثل� :أو�ضاع العمل نف�سه والعائد املادي وما ميكن �أن يوفره
العمل من فر�ص للحراك املهني واملكانة املهنية ،مما يكون له ت�أثريه على حياة الفرد يف
عالقته باملهنة ،كما �أن نوعية الإ�رشاف وعالقة الزمالة تعد من العوامل الفعالة يف حتقيق
هذا املفهوم ،فهي ت�ؤثر بدرجة ملحوظة على ر�ضا �أو عدم ر�ضا العامل عن عمله.
ويرى رايف و�آخرون (� )Ryff et al, 2006:95-85أن التوجه نحو احلياة يعني الإح�سا�س
الإيجابي بح�سن احلال كما ير�صد بامل�ؤ�رشات ال�سلوكية التي تدل على ارتفاع م�ستويات
ر�ضا املرء عن ذاته وعن حياته ب�شكل عام ،و�سعيه املتوا�صل لتحقيق �أهداف �شخ�صية
مقدرة وذات قيمة ومعنى بالن�سبة له وا�ستقالليته يف حتديد وجهة حياته وم�سارها ،و�إقامة
عالقات اجتماعية �إيجابية مع الآخرين كما يرتبط التوجه نحو احلياة بكل من الإح�سا�س
العام بال�سعادة وال�سكينة والطم�أنينة النف�سية.
ويحدد رايف  Ryffمفهوم التوجه الإيجابي نحو احلياة ،ب�ستة �أبعاد تعك�س �شعور
الفرد بال�سعادة والتفا�ؤل وهي( :اال�ستقاللية ،وتعني قدرة ال�شخ�ص على اتخاذ القرارات،
والتمكن البيئي ،والنمو ال�شخ�صي ،والعالقات الإيجابية مع الآخرين ،وتقبل الذات ،والهدف
من احلياة) .

مشكلة الدراسة:
�أدرك القائمون وامل�رشفون على �ش�ؤون الرتبية والتعليم� ،أن مهنة التعليم �ش�أنها �ش�أن
باقي املهن الأخرى تت�أثر مبجموعة من العوامل واملتغريات ،قد يكون يف مقدمتها العوامل
النف�سية ،والتي ت�ؤثر ب�شكل كبري يف متكني املعلم من اجلانب ال�شخ�صي واملهني ،وتطور
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�أدائه ،وحتقق له مزيداً من ال�شعور بالر�ضا ،و هذا ما �أكدته درا�سة كل من راي�س و�شنايدر
( ،Rice & Schneider )1994ورينهارت و�شوت ( Rinehart & Short )1994وجود عالقة
موجبة قوية بني كل من متكني املعلم و ال�شعور بالتفا�ؤل وال�سعادة وال�شعور بالر�ضا
والتوجه احلياتي ،كما بينت درا�سة �سويتلند و هوي ( Sweetland & Hoy )2000وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني متكني املعلم وخ�صائ�صه ال�شخ�صية ،كذلك �أظهرت درا�سة بارلو
( Parlow )2010وجود عالقة بني الر�ضا الوظيفي والر�ضا عن احلياة ،وال�شعور بال�سعادة
والأمل والتفا�ؤل.وعليه ف�إنه ال ميكننا النظر �إىل عملية الرتبية والتعليم مبعزل عن العوامل
الآنفة الذكر ،فاملتابع لل�ش�أن الفل�سطيني يجد �أن هناك �صعوبات جمة يعاين منها املعلم
الفل�سطيني تتمثل يف تدين الرواتب مقارنة مب�ستوى املعي�شة املرتفع ،عالوة على ذلك ف�إن
هناك م�شكالت �أخرى تواجه املعلمني ،وحتول دون متكينهم من �أداء الأدوار املنوطة بهم
كمربني ،مثل تكد�س الف�صول الدرا�سية بالطلبة ،وازدحام اليوم الدرا�سي باللقاءات ال�صفية،
فمن حق املعلم �أن ي�شعر بالأمن الوظيفي ،للتفرغ لوظيفته ،و حتى ال يندفع ملمار�سة مهمات
و�أعمال �أخرى ،تنعك�س على �أدائه ،و�سلوكه ،ويخلق لديه حالة من القلق واخلوف والتوتر،
ف�إذا مل يحظ املعلم بالدعم وامل�ساندة لت�أمني حياته وحياة �أبنائه ،مل ي�ستطع �أن يقوم
بعمله خري قيام ،كذلك من املربرات التي دفعت بالباحث لإجراء هذه الدرا�سة �أن التغريات
التي حتدث يف ال�سياق الذي يعمل به املعلم مثل :التطورات العلمية والتكنولوجية ،وتطور
العلوم الرتبوية والنف�سية والتغري يف النظم التعليمية ،تفر�ض على امل�ؤ�س�سات الرتبوية
متكني املعلم وتهيئته للتعامل مع تلك التغريات وذلك ملواكبة امل�ستجدات الرتبوية ،حيث
�إن التطور املهني للمعلم وتوجيه العملية الرتبوية وجناحها ،يجعل من مهنة التعليم مهنة
حمببة لنف�س املعلم ،وتزيد من �إنتاجيته ،ويحقق له مزيداً من الر�ضا عن احلياة ،وت�أ�سي�س ًا
على ما �سبق ذكره ف�إن هناك �رضورة بحثية لإجراء هذه الدرا�سة وخا�صة �إننا يف حاجة
ما�سة �إىل �إيجاد ر�ؤي علمية م�ستقبلية لتطوير املعلم يف �أثناء اخلدمة على �أن تكون هذه
الر�ؤى �شاملة لكي يتحقق من خاللها التمكني بكافة �أ�شكاله ،ولهذا تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة
احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما م�ستوى التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى عينة من معلمي
املرحلة الأ�سا�سية مبحافظة خان يون�س؟
وينبثق عن هذا الت�سا�ؤل الأ�سئلة الفرعية الآتية.

تساؤالت الدراسة:
●

●ما م�ستوى التمكني النف�سي لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟
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● ● ما م�ستوى التوجه احلياتي لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟
● ●هل توجد عالقة بني التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟
● ●هل توجد فروق يف م�ستوى التمكني النف�سي لدى �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريات
(اجلن�س ،واخلربة ،و اجلهة امل�رشفة) ؟
● ●هل توجد فروق يف م�ستوى التوجه احلياتي لدى �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريات
(اجلن�س ،واخلربة ،واجلهة امل�رشفة) ؟

فرضيات الدراسة:
♦ ♦توجد عالقة بني التمكني النف�سي والتوجه نحو احلياة لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
♦ ♦ال توجد فروق يف التمكني النف�سي لدى �أفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريات (اجلن�س،
واخلربة ،واجلهة امل�رشفة) .
♦ ♦ال توجد فروق يف التوجه نحو احلياة لدى �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات:
(اجلن�س ،واخلربة ،واجلهة امل�رشفة) .

أهمية الدراسة:
♦ ♦تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية من �أهمية املتغريات التي تتناولها ،والتي ت�ؤثر ت�أثرياً
مهم ًا ومبا�رشاً على �أداء املعلمني ،ف�ض ًال عما متثله هذه املتغريات يف تطور امل�ؤ�س�سات
ورقيها ،وما يرتتب عليها من ت�أثريات �إيجابية تنعك�س على �شعور املعلمني
التعليمية
ّ
بالأمل والتفا�ؤل ،وال�سعادة ،كما تعد هذه الدرا�سة مدخ ًال مهم ًا يف زيادة الكفاءة الذاتية
للمعلمني وحت�سني �أو�ضاعهم النف�سية و الرتبوية والإدارية ،مما ميكنهم من تنفيذ مهماتهم
على �أكمل وجه.
♦ ♦تعد �رشيحة املعلمني من �أهم ال�رشائح يف املجتمع ،كونها م�س�ؤولة عن تربية
الطلبة الذين هم بناة الغد وامل�ستقبل الواعد وتعليمهم ،فالتمكني النف�سي ي�سهم يف تفعيل
قدرات ومهارات املعلمني ،ومينحهم الطاقة للعمل با�ستمرار.
♦ ♦تعد هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية يف جمال الدرا�سات الرتبوية والنف�سية والإدارية،
خا�صة تلك املتعلقة مبو�ضوع التمكني النف�سي والتوجه احلياتي ،مما قد يزيد من �إمكانية
الك�شف عما يواجهه املعلم من م�شكالت و�صعوبات قد ت�ؤثر �سلب ًا على فعالية �أدائه.
♦ ♦زيادة �إدراك الإدارات الرتبوية لأهمية تطبيق �سيا�سات التمكني خا�صة يف ظل
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ازدياد امل�شكالت التي يعاين منها املعلم ،وكخطوة لتعزيز ال�شعور بالثقة بالنف�س والدافعية
والإح�سا�س بالتوجه الإيجابي نحو احلياة.

أهداف الدراسة:
حتاول الدرا�سة احلالية حتقيق الأهداف الآتية:
1.1التعرف �إىل م�ستوى كل من التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى �أفراد عينة

الدرا�سة.

2.2التحقق من وجود عالقة ارتباط بني التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى �أفراد
عينة الدرا�سة.
3.3الك�شف عن وجود فروق يف م�ستوى كل من التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى
�أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغريات( :اجلن�س ،واخلربة ،واجلهة امل�رشفة) .

حدود الدراسة:
تتحدد حدود الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
♦ ♦احلد املو�ضوعي :التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى عينة من معلمي املرحلة
الأ�سا�سية.
♦ ♦احلد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من معلمي ومعلمات املدار�س الأ�سا�سية
يف حمافظة خان يون�س بقطاع غزة.
♦ ♦احلد الزماين :طبقت الدرا�سة خالل الف�صل الثاين من العام الدرا�سي .2014-2015
♦ ♦احلد الإجرائي :متثلت �أدوات الدرا�سة يف مقيا�س التمكني النف�سي والتوجه احلياتي،
كما حتددت بالعينة والطرق الإح�صائية امل�ستخدمة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄التمكني النف�سي:

Empowerment Psychological

عرفه �سربيتزر ( )4Spreitzer, 1995: 144ب�أنه العن�رص الدافعي والنف�سي الذي
يتمحور يف �أربعة �أبعاد فرعية هي:
Ú

Úاملعنى :ويعني الإح�سا�س واالرتباط ال�شخ�صي بالعمل.
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Ú Úالكفاءة :وتعني امتالك الأفراد قدرات ومهارات وخ�صائ�ص متكنهم من �أداء عملهم
على نحو جيد.
ملهمات
Ú Úاالختيار :ويعني الإح�سا�س باال�ستقاللية واحلرية خالل ت�أدية الأفراد
َّ
عملهم.
Ú Úالت�أثري ويعني قدرة الأفراد على التحكم يف امل�ؤ�س�سة التي يعملون بها.
و يتبنى الباحث تعريف �سربيتزر ،ويعرفه �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها
امل�ستجيب (املعلم) على مقيا�س التمكني النف�سي امل�ستخدم بالدرا�سة احلالية.

◄◄التوجه احلياتي:

Life Orientation

عرفه �شاير وكارفر ( )Scheier & Carver, 1985, p.219النظرة الإيجابية والإقبال
على احلياة واالعتقاد ب�إمكانية حتقيق الرغبات يف امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل االعتقاد
باحتمال حدوث اخلري �أو اجلانب اجليد من الأ�شياء بد ًال من حدوث ال�رش �أو اجلانب ال�سيئ».
ويعرفه الباحث �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب (املعلم) على مقيا�س التوجه
نحو احلياة امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

الدراسات السابقة:
أوالً -دراسات تناولت التمكني النفسي:
هدفت درا�سة �ستاندر وروثمان ( Stander & Rothmann )2010التعرف �إىل
العالقة بني التمكني النف�سي وانعدام الأمن الوظيفي وم�شاركة املوظفني ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )442موظفاً ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س التمكني النف�سي من �إعداد �سربايتز
( , )Spreitzer, 1995و�أظهرت النتائج وجود عالقات مهمة بني التمكني النف�سي وانعدام
الأمن الوظيفي وم�شاركة املوظفني.و�أظهر النتائج �أن انعدام الأمن الوظيفي العاطفي كان
له ت�أثري مهم على ثالثة �أبعاد من �أبعاد التمكني النف�سي هي( :الكفاءة واملعنى والأثر)
وعلى م�شاركة املوظفني.
كما هدفت درا�سة بنت مطلب ( )2011التعرف �إىل قوة العالقة واجتاهها بني
�إدراك الإداريات العامالت يف جامعة امللك �سعود للتمكني النف�سي وم�ستوى الر�ضا
الوظيفي لديهن.و معرفة عالقة املتغريات الدميوغرافية (العمر ،وامل�ؤهل العلمي ،واحلالة
االجتماعية ،و�سنوات اخلربة ،والراتب ال�شهري) يف درجة التمكني و الر�ضا الوظيفي.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )569موظفة �إدارية.وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
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�إدراك التمكني (ب�شكل عام) لدى �أفراد العينة مرتفع ،حيث كان م�ستوى �إدراك امل�سئولية هو
الأكرث ارتفاعا ً ،يليه بعد اال�ستقاللية ،ثم بعد امل�شاركة بينما كان م�ستوى الر�ضا الوظيفي
(ب�شكل عام) لدى �أفراد العينة متو�سطاً ،حيث كان م�ستوى الر�ضا عن العالقات مع الزمالء
هو الأعلى ،ويليه بعد الر�ضا عن كفاية امل�صادر ثم بعد الراحة يف العمل ،ثم بعد التحديات
يف العمل ،ثم بعد الثواب املادي ،و�أخرياً كان بعد الرتقية يف العمل هو الأدنى.م�ستوى،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطيه متو�سطة ذات داللة �إح�صائية بني الدرجة
الكلية لإدراك التمكني والر�ضا الوظيفي ب�شكل عام ،و�أي�ض ًا مع �أبعاده ال�ستة كل على حدة.
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية لإدراك التمكني وم�ستوى
الر�ضا الوظيفي تبعا ً ملتغريي �سنوات اخلربة والراتب ال�شهري.
وبحثت درا�سة كل من �سافن ،هاغيغي ،ري�ستغر ،وجام�شيدي (Haghighi, ,)2011
 ،Rastegar.Jamshidi Safariالعالقة بني التمكني النف�سي والتعلم التنظيمي ،وقد
اختري ( )350فرداً من مقاطعة فار�س يف ق�سم الرتبية البدنية ،وا�ستخدم الباحثون مقيا�س
التمكني النف�سي من �إعداد �سربايتزر ( )Spreitzer( )1995و ومقيا�س التعلم التنظيمي من
�إعداد ارم�سرتونغ وفويل. )Armstrong & Foley( )2003( ،و �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أبعاد
التمكني النف�سي املتمثلة يف( :الكفاءة الذاتية ،وتقرير امل�صري ،والأثر واملغزى) كانت �أكرث
قوة للتنب�ؤ بالتعلم التنظيمي على التوايل.كما بينت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني الثقة والتعلم التنظيمي.
وحاولت درا�سة ايرتريك (� Erturk )2012إىل ا�ستك�شاف ت�أثريات التمكني النف�سي
والثقة يف تطوير قدرات امل�رشف على املوظفني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )518موظف ًا
من منظمات �صناعية يف تركيا.وا�ستخدم الباحث مقيا�س �سربايتزر )،. Spreitzer (1995
وت�شري النتائج �إىل �أن ثالثة من الأبعاد الأربعة للتمكني النف�سي ،وهي( :املعنى والكفاءة
والت�أثري)  ،ت�سهم يف تطوير قدرات امل�رشفني على املوظفني.
و�سعت درا�سة كل من �أغي و�سافري (� Savari & Aghaei )2014إىل معرفة العالقة
بني التمكني النف�سي وااللتزام املهني من معلمي الرتبية البدنية املختارة يف حمافظة
خوز�ستان يف �إيران ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )230معلم ًا من معلمي الرتبية البدنية
من الذكور والإناث ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س التمكني النف�سي من �إعداد �سربايتز ()1995
 ،’spritzerكما ا�ستخدما مقيا�س االلتزام املهني من �إعداد �آالن ومايرز (Allen )1993
 ،and Meyer’sوبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني �أبعاد التمكني النف�سي (املعنى،
الكفاءة ،الت�أثري ،واالختيار) وااللتزام املهني ،و�أظهرت النتائج �أنه ميكن التنب�ؤ بااللتزام
املهني من خالل التمكني النف�سي.
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ثانياً  -دراسات تناولت التوجه احلياتي:
�أجرى علي ( )2013درا�سة �سعت �إىل التعرف �إىل العالقة بني التوجه نحو احلياة
واال�ستقرار الزواجي لدى املوظفني.وقد حتددت عينة الدرا�سة مبوظفي اجلامعة امل�ستن�رصية
والبالغة ( )200موظف و موظفة ،وقام الباحث ببناء مقايي�س الدرا�سة ،و�أظهرت النتائج
وجود عالقة قوية بني التوجه نحو احلياة واال�ستقرار الزواجي ،و �أظهر �أفراد العينة توجه ًا
م�ستوى عالي ًا من اال�ستقرار الزواجي.
�إيجابي ًا نحو احلياة و
ً
كذلك �سعت درا�سة �صالح (� )2013إىل الك�شف عن العالقة بني ال�شعور بال�سعادة،
والتوجه نحو احلياة لدى عينة من املعوقني حرك ًيا املت�رضرين من العدوان على غزة ،كما
هدفت �إىل معرفة فيما �إذا كانت الفروق يف ال�سعادة ،والتوجه نحو احلياة تعزى �إىل متغريات
احلالة االقت�صادية ،و العمر ،واجلن�س ،و درجة الإعاقة ،وبلغ قوام عينة الدرا�سة ( )122طال ًبا
وطالبة من املعوقني حرك ًيا امللتحقني بربنامج التعليم امل�ستمر باجلامعة الإ�سالمية ،وقد
ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س ال�شعور بال�سعادة والتوجه نحو احلياة من �إعدادها ،وتو�صلت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني ال�شعور بال�سعادة والتوجه نحو احلياة ،كما تو�صلت
النتائج �إىل عدم وجود فروق بني الطالب على مقيا�س ال�سعادة ومقيا�س التوجه نحو احلياة
تعزى �إىل متغري اجلن�س ،فيما �أظهرت النتائج وجود فروق يف التوجه نحو احلياة وال�سعادة
تعزى �إىل متغري العمر ل�صالح الأعمار من ( )30-21كما �أظهرت النتائج وجود فروق يف
ال�سعادة والتوجه نحو احلياة تعزى �إىل متغري درجة الإعاقة بني الفئة املتو�سطة والكبرية
جداً ل�صالح الكبرية جداً ،وبني الكبرية والكبرية جداً ل�صالح الكبرية جدا ،وبني الإعاقة
الب�سيطة والكبرية ج ًدا ل�صالح الكبرية ج ًدا.
وحاولت درا�سة املطريي ( )2013التعرف �إىل العالقة بني قلق امل�ستقبل والتوجه نحو
احلياة لدى عينة من ال�سجينات مبدينة جدة بلغ قوامها (� )150سجينة ،والك�شف عن الفروق
يف قلق امل�ستقبل والتوجه نحو احلياة تبع ًا ملتغري العمر واحلالة االجتماعية وامل�ستوى
التعليمي واجلن�سية ونوع اجلرمية ،وا�ستخدم الباحث مقيا�س قلق امل�ستقبل �إعداد� :شقري
( ، )2005ومقيا�س التوجه نحو احلياة �إعداد� :شاير وكارفر ( ، )1985تعريب :الأن�صاري
( ، )2002و�أظهرت النتائج وجود عالقة عك�سية �سالبة دالة �إح�صائيا بني قلق امل�ستقبل
والتوجه نحو احلياة لدى ال�سجينات ،كما تو�صلت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف التوجه
نحو احلياة لدى ال�سجينات وفق ًا ملتغري العمر ،بينما ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف
التوجه نحو احلياة لدى ال�سجينات وف ًقا ملتغريات :احلالة االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي،
واجلن�سية ،ونوع اجلرمية.
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و�سعت درا�سة كل من بربرا و �أماي (� )Amy &Barbara ,2014إىل التعرف �إىل العالقة
بني امل�شاركة يف الأن�شطة والإدراك ال�صحي وال�ضغوط والتوجه نحو احلياة ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )675بالغ ًا ترتاوح �أعمارهم من (� 18-91سنة)  ،وبينت النتائج وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية بني امل�شاركة يف الأن�شطة ،والإدراك ال�صحي الأمثل ،وانخفا�ض ال�ضغط،
والتوجه الإيجابي نحو احلياة ،بينما �أ�شارت النتائج �إىل �أن عدم امل�شاركة يف الأن�شطة
ت�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة العامة ،والتوجه ال�سلبي نحو احلياة ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن الإناث
ح�صلن على درجات �أعلى من الذكور على مقيا�س ال�ضغوط.

و�أجرى كل من نورجيز ونورياه وبرافني

()Narges, Nooriyeh, Parvin 2014

درا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة االرتباطية بني التوجه نحو احلياة وال�ضغوط واالكتئاب
والقلق ،لدى عينة مكونة من ( )240طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الإمام اخلميني ب�إيران،
وا�ستخدم الباحثون مقيا�س التوجه نحو احلياة من �إعداد �شاير وكارفر Scheier and
) Carver (1985و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني الت�شا�ؤم
وال�ضغوط واالكتئاب والقلق ،من جانب �آخر بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية �سلبية
بني التفا�ؤل وال�ضغوط واالكتئاب والقلق ،ومل ت�رش النتائج �إىل وجود فرق بني متو�سطات
درجات الطالب والطالبات يف التفا�ؤل والت�شا�ؤم.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
♦ ♦من حيث الهدف :بحثت درا�سات املحور الأول :عالقة التمكني النف�سي مبجموعة
من املتغريات مثل( :الر�ضا الوظيفي ،وانعدام الر�ضا الوظيفي ،والتعلم التنظيمي ،وااللتزام
املهني ،وتطور قدرات امل�رشفني ،والتعرف �إىل الفروق يف التمكني النف�سي تبع ًا ملتغريات
العمر ،امل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،واحلالة االجتماعية ،والراتب ال�شهري.و�أما فيما يتعلق
بدرا�سات املحور الثاين ،فقد هدفت �إىل بيان عالقة التوجه نحو احلياة باال�ستقرار الزواجي،
وال�شعور بال�سعادة ،وقلق امل�ستقبل ،والإدراك ال�صحي ،وال�ضغوط والقلق واالكتئاب.
♦ ♦من حيث العينة :اختريت عينات املحور الأول من املوظفني ،والإداريني يف
اجلامعات ،وامل�رشفني الأكادمييني ،واملعلمني�.أما درا�سات املحور الثاين فقد خ�صت
عيناتها من املوظفني ،واملعوقني ،وال�سجناء والطالب.
♦ ♦من حيث النتائج� :أظهرت نتائج درا�سات املحور الأول بوجود عالقة ارتباطية
بني التمكني النف�سي والر�ضا الوظيفي ،والتعلم التنظيمي ،وااللتزام املهني� ،أما فيما يت�صل
بدرا�سات املحور الثاين فقد بينت النتائج وجود عالقة بني التوجه نحو احلياة واال�ستقرار
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الزواجي ،وال�سعادة ،من جانب �آخر �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة عك�سية �سالبة دالة
�إح�صائي ًا بني التوجه نحو احلياة و قلق امل�ستقبل ،واالكتئاب والت�شا�ؤم ،وال�ضغوط.
♦ ♦مدى اال�ستفادة :متثلت اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة فيما ي�أتي :حتديد م�شكلة
الدرا�سة ،اختيار الأدوات ،و�صياغة الفر�ضيات ومعرفة اجتاهاتها ،التعرف على املراجع ذات
ال�صلة بالدرا�سة ،والإفادة من نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف تف�سري نتائج الدرا�سة احلالية.

الطريقة واإلجراءات:
♦ ♦منهج الدرا�سة :ا�ستخدِم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي للتعرف �إىل م�ستوى
التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى عينة من معلمي املرحلة الأ�سا�سية من خالل الإجابة
عن فقرات �أدوات الدرا�سة.
♦ ♦عينة الدرا�سة :طُ بقت �أدوات الدرا�سة على عينة ع�شوائية ب�سيطة بلغ قوامها ()291
معلم ومعلمة يف حمافظة خان يون�س.
♦ ♦عينة الدرا�سة اال�ستطالعية :للتحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأدوات الدرا�سة،
طبقها الباحث على عينة مكونة من ( )30معلم ومعلمة.

أدوات الدراسة:
أوالً  -مقياس التمكني النفسي Scale Empowerment Psychological

و�ضعته �سربايتزر ( Spreitzer )1995ويت�ألف املحور من ( )12فقرة توزعت على
�أربعة �أبعاد هي( :املعنى ،الكفاءة ،الت�أثري ،االختيار) بواقع ( )3فقرات لكل بعد.
ثانياً  -مقياس التوجه احلياتيScale S Life Orientation :

و�ضعه �شاير وكارفر ) , Scheier &Carver, (1985ويت�ألف املقيا�س من ( )12فقرة.
ويقابل كل فقرة من املقيا�سني ال�سابقني قائمة حتمل اخليارات الآتية (موافق=3
درجات ،وحمايد= درجتان ،ومعار�ض= درجة واحدة)  ،والدرجة العظمى لكل مقيا�س
ت�ساوي ( )36درجة ،والدرجة ال�صغرى ت�ساوي ( )12درجة ،واجلدير ذكره �أن جميع الفقرات
�إيجابية.
اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة:
♦ ♦�صدق املحكمني :جرى عر�ض �أدوات الدرا�سة على ( )7من املتخ�ص�صني يف علم
النف�س و ال�صحة النف�سية يف اجلامعات الفل�سطينية ،وطلب �إليهم تقومي مدى مالءمة الفقرات،
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وو�ضوح �صياغتها ،وذلك بعد اطالعهم على التعريفات الإجرائية ملفاهيم الدرا�سة ،واقرتاح
التعديالت املنا�سبة ،وبناء على توجيهات ال�سادة املحكمني املخت�صني مت الأخذ ببع�ض
التعديالت.وقد حازت درجة االتفاق بني املحكمني على ن�سبة ()% 90
♦

♦االت�ساق الداخليُ :ح�سب االت�ساق الداخلي بطريقتني هما:

Ú Úالطريقة الأوىل :ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات البعد والدرجة
الكلية للبعد كما هو مو�ضح يف اجلدول ()1
الجدول ()1
معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية للتمكين النفسي

البعد
املعنى

الكفاءة
االختيار
وح�سن
الت�رصف
الت�أثري

الرقم

ن�ص الفقرة

معامل
االرتباط

1

العمل الذي �أقوم به مهم جداً بالن�سبة يل

0.84

م�ستوى
الداللة
**

2

وظيفتي هي ذات مغزى بالن�سبة يل على امل�ستوى ال�شخ�صي

0.69

**

3

العمل الذي �أقوم به ذو معنى بالن�سبة يل.

0.81

**

4

لدي ما يكفي من الثقة يف �إمكانياتي على القيام بعملي

0.78

**

5

�أثق بقدراتي حينما �أجنز عم ًال ما

0.69

**

6

�أتقن املهارات الالزمة لوظيفتي

0.81

**

7

لدي ما يكفي من اال�ستقاللية يف حتديد الكيفية التي �أجنز بها عملي

0.78

**

8

�أ�ستطيع اتخاذ قرار لوحدي بكيفية ت�أدية مهام عملي.

0.55

**

9

امتلك م�ساحة من احلرية واال�ستقاللية يف ممار�سة عملي.

0.67

**

10

ت�أثريي كبري على ما يحدث يف مدر�ستي

0.73

**

11

لدي قدراً كبرياً من ال�سيطرة على ما يحدث يف مدر�ستي.

0.78

**

12

لدي نفوذ هائل على ما يحدث يف مدر�ستي

0.46

**

(**) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.496
(*) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.388

يت�ضح من اجلدول ( )1وجود عالقة طردية قوية عند م�ستوى داللة  0.05بني كل
فقرة والبعد الذي تنتمي �إليه ،حيث �إن كل منها له م�ستوى داللة �أقل من  ،α = 0.05وهذا
ي�شري على وجود معامل ارتباط منا�سب.
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Ú Úالطريقة الثانية :ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية
للتمكني النف�سي
الختبار االت�ساق الداخلي قام الباحث بح�ساب معامالت االرتباط بني كل بعد من
�أبعاد (التمكني النف�سي) مع الدرجة الكلية للبعد للمحور وح�صل الباحث على م�صفوفة
االرتباط الآـتية:
الجدول ()2
معامالت ارتباط كل بعد واألبعاد ألخرى وكذلك مع الدرجة الكلية للتمكين النفسي

الكفاءة

االختيار

الت�أثري

البعد

املعنى

املعنى

-

الكفاءة

**0.62

-

االختيار وح�سن الت�رصف

**0.57

**0.56

-

الت�أثري

**0.59

*0.46

**0.66

-

الدرجة الكلية

**0.71

**0.74

**0.81

**0.82

الدرجة الكلية

-

(**) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.496
(*) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.388

يت�ضح من اجلدول ( )2وجود عالقة عند م�ستوى داللة  0.05بني الأبعاد والدرجة
الكلية للمقيا�س ،حيث �أن كل منها له م�ستوى داللة �أقل من α = 0.05
مت التحقق من االت�ساق الداخلي ملقيا�س (التوجه احلياتي) من خالل ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�س.
الجدول ()3
معامالت االرتباط الفقرات و الدرجة الكلية للتوجه الحياتي

الرقم

ن�ص الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

1

�أتوقع الأح�سن عاد ًة حتى يف الظروف ال�صعبة.

0.64

**

2

علي �أن �أ�سرتخي.
من ال�سهل ّ

0.74

**

0.79

**

3

�إذا �أمكن حدوث �شيء ما خط�أ بالن�سبة يل ،ف�سوف يتحقق هذا اخلط�أ.
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الرقم

ن�ص الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

4

�أنظر عاد ًة �إىل اجلانب امل�رشق من الأمور.

0.77

**

5

�أنا متفائل دائم ًا بالن�سبة مل�ستقبلي.

0.74

**

6

�أ�ستمتع كثرياً ب�صحبة �أ�صدقائي.

0.69

**

7

من املهم بالن�سبة يل �أن �أكون م�شغوال.

0.45

**

8

�أتوقع �أن ت�سري الأمور يف �صاحلي.

0.85

**

9

تتحقق الأمور بالطريقة التي �أريدها.

0.74

**

10

لي�س من ال�سيل �أن �أ�صبح قلقاً.

0.86

**

11

�أ�ؤمن بالفكرة القائلة :بعد الع�رس ي�رساً.

0.42

**

12

�أهتم بالأ�شياء الطيبة التي حتدث يل.

0.68

**

(**) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.496
(*) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.388

يت�ضح من اجلدول ( )3وجود معامل ارتباط منا�سب عند م�ستوى داللة0.05 ،0.01
بني كل فقرة والدرجة الكلية.
الثبات :اُ�ستخل�ص م�ؤ�رشات ثبات �أدوات الدرا�سة من خالل ا�ستخدام �أ�سلوبني وهما:
التجزئة الن�صفية و�ألفا كرونباخ واجلدول الآتي يو�ضح ذلك
الجدول ()4
معامالت الثبات التجزئة النصفية والفا كرونباخ

املقايي�س

التجزئة الن�صفية

�ألفا كرونباخ

قبل التعديل

بعد التعديل �سبريمان براون

التمكني النف�سي

0.86

0.89

0.84

التوجه احلياتي

0.79

0.88

0.81

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيم معامل الثبات مرتفعة ودال �إح�صائيا عند م�ستوى
داللة .0.05
املعاجلات الإح�صائية :يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية
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الآتية( :املتو�سطات احل�سابية ،الن�سب املئوية ،معامل ارتباط بري�سو ن �Pearson correla

 ،tionاختبار (ت)  ،t-testلعينة واحدة ،وحتليل التباين الأحادي . )ONE WAY ANOVA

تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول والذي ين�ص :ما م�ستوى التمكني النف�سي لدى �أفراد
عينة الدرا�سة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحراف
املعياري والوزن الن�سبي والرتب لكل بعد من �أبعاد متغري التمكني النف�سي كما هو
مو�ضح بجدول (. )5
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمتغير التمكين النفسي

املتغري

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

قيمة «ت»

الرتتيب

املعنى

2.93

0.18

97.7

63.4

2

الكفاءة

2.96

0.12

98.6

97.1

1

االختيار وحرية الت�رصف

2.75

0.34

91.6

24.9

3

الت�أثري

2.3

0.49

76.8

1.91

4

الدرجة الكلية

2.74

0.2

91.2

42.1

الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )α = 0.05عند قيمة جدوليه ()1.98
الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )α = 0.01عند قيمة جدوليه ()2.617

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن م�ستوى الوزن الن�سبي ملتغري التمكني النف�سي بلغ
( ، )% 91.2وتعد هذه الن�سبة مرتفعة �إذا ما قورنت بامل�ستوى االفرتا�ضي املقدر بـ (75
 ، )%وقد يرجع ذلك �إىل ما تقدمه اجلهات امل�رشفة على التعليم �سواء وزارة الرتبية والتعليم
�أو وكالة الغوث من جهود حثيثة يف �سبيل حت�سني بيئة وظروف العمل ،و حتقيق التطور
املهني للمعلمني من دورات تدريبية ،وتقدمي مزايا ت�ؤثر يف حتفيز املعلمني ،ويرفع من
م�ستوى حالتهم املعنوية ،و يزيد من قدرتهم على الفاعلية والت�أثري يف املدر�سة ،كما تبني
�أن الأبعاد الثالثة الأوىل جاءت مب�ستويات مرتفعة ،كان �أعالها بعد الكفاءة حيث و�صلت
ن�سبته �إىل ( ، )% 98.6ورمبا يعزى هذا االرتفاع �إىل �أن معظم املعلمني حا�صلون على
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درجات علمية كالبكالوريو�س واملاج�ستري ،بالإ�ضافة �إىل برامج التطوير املهني املقدمة
لهم ،الأمر الذي يزيد من �شعور املعلم بفاعليته الذاتية و املهنية ،و تقدير و ت�أكيد ذاته،
وبينما جاء بالرتتيب الثاين بعد املعنى بوزن ن�سبي و�صل �إىل ( ، )% 97.7و يف�رس الباحث
ذلك يف �ضوء مزايا العمل ،فمعنى احلياة ذو �صلة وثيقة بالوظيفة ،فاملوظف َيبني ت�صوره
وتقييمه لذاته على �أ�سا�س عمله ووظيفته ،فالعمل �أمر �إيجابي ج ّداً ،يقلل من ال�شعور بال�س�أم
وامللل وال�ضجر ،ويحمي من الرذيلة واحلاجة للنا�س ويت�سق هذا التف�سري مع ما �أ�شار �إليه
عيد (� )1992:65إن فقدان املعنى من احلياة هو مبعنى الوقوع يف �أ�رس ما ي�سميه فرانكل
الفراغ الوجودي.وهو حالة من امللل وال�س�أم ي�شعر من يخربها ب�أن احلياة مت�ضي بغري
معنى �أو هدف و�أن حياته راكدة مملة وبغري معنى ،يلي ذلك (بعد االختيار وحرية الت�رصف)
�إذ ح�صل على وزن ن�سبي ( )% 91.6ورمبا يعود هذا �إىل ،حرية املعلم يف �إثراء �أي مو�ضوع
درا�سي داخل املنهج ،واختيار طرق التدري�س التي تتنا�سب مع درو�سه وم�ستويات الطلبة،
و�أما البعد الرابع (الت�أثري) فهو �أدنى �أبعاد التمكني النف�سي توافراً لدى �أفراد عينة الدر�سة؛ �إذ
بلغ ما ن�سبته ( ، )% 76.8وهو م�ستوى مقارب للم�ستوى االفرتا�ضي املقدر ،ورمبا يعزى
ذلك �إىل �أن بعد الت�أثري �أحد �أبعاد ال�شخ�صية النا�ضجة الكارزمية ،والتي يت�صف بها قلة قليلة
من النا�س ،وهي رمبا تكون فطرية وهبة من اهلل ،كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء
طبيعة �أ�ساليب القيادة املدر�سية الديكتاتورية ال�سائدة لدى معظم مديري املدار�س ،والتي
ما زالت ت�ستحوذ على ال�ش�أن الإداري والتي تعوق يف بع�ض الأوقات من �إ�رشاك املعلمني
يف اتخاذ القرارات املدر�سية.وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة جرادات واملعاين
وها�شم (. )2013
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص :ما م�ستوى التوجه احلياتي لدى �أفراد

عينة الدرا�سة؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحراف
املعياري والوزن الن�سبي والرتب لكل بعد من �أبعاد متغري التمكني النف�سي كما هو
مو�ضح بجدول ()6
الجدول ( )6
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمتغير التوجه الحياتي

املتغري

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

قيمة «ت»

التوجه نحو احلياة

2.34

0.27

77.8

5.3

الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )α = 0.05عند قيمة جدوليه ()1.96
الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )α = 0.01عند قيمة جدوليه ()2.617
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة « ت» اجلدولية ،و�أن
الوزن الن�سبي للتوجه احلياتي بلغ ( ، )% 77.8وهو م�ستوى ميكن اعتباره م�ستوى جيد
وقريب من امل�ستوى االفرتا�ضي املقدر بـ  % 75كم�ستوى افرتا�ضي.وهذا يعني ان التوجه
احلياتي لدى �أفراد العينة يقرتب مما هو متوقع ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة يف �ضوء
�أن الوظيفة هي قمة اال�ستقرار النف�سي ،فاملعلم الذي يعمل حينما يقارن نف�سه بزمالئه
اخلريجني املتعطلني عن العمل ي�شعر بالطم�أنينة النف�سية والأمل والتفا�ؤل ،قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ
َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم( :ا ْنظُ ُروا ِ�إلىَ َم ْن �أَ ْ�سفَلَ مِ ْنك ُْم َو اَل َت ْنظُ ُروا ِ�إلىَ َم ْن ُه َو ف َْو َقك ُْم َف ُه َو �أَ ْج َد ُر
�أَ ْن اَل َت ْز َد ُروا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َعل َْيك ُْم) .رواه البخاري (. 6490فمفهوم التوجه نحو احلياة يرتبط
مبحددات متعددة كالقناعة والر�ضا مبا ق�سم اهلل ،و�إ�شباع احلاجات ،واخلربات ال�شخ�صية
ملواقف احلياة ،وتقبل الذات ،والعالقات الإيجابية مع الآخرين ،والكفاية الذاتية ،وال�شعور
بالر�ضا وانخفا�ض ال�ضغوط.كما يرتبط مفهوم التوجه نحو احلياة ما يقوم به الفرد من عمل
�أو ما ي�شغله من وظيفة وثمة حمددات مهمة ميكن �أن يكون لها �أثر على حتقيق هذا املفهوم
مثل �أو�ضاع العمل نف�سه ما ميكن �أن يوفره العمل من فر�ص للحراك املهني واملكانة ملهنية
للفرد مما يكون له ت�أثري على حياة الفرد يف عالقته باملهنة.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص :هل توجد عالقة ذات داللة اح�صائية
بني التمكني النف�سي والتوجه احلياتي لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟ وللإجابة عن
هذا ال�س�ؤال ح�سب الباحث معامالت االرتباط بني التمكني النف�سي والتوجه نحو احلياة) ،
وح�صلوا على النتائج التالية كما هو مو�ضح يف اجلدول ()7
الجدول ()7
معامالت االرتباط بيرسون بين التمكين النفسي والتوجه الحياتي

املتغريات

التمكني النف�سي

م�ستوي الداللة

التوجه احلياتي

0.421

* 0.000

* دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول (� )7أن معامل االرتباط بني التمكني النف�سي والتوجه نحو احلياة
بلغ ( )0.421وهو معامل ارتباط طردي ،وهذا ي�شري �إىل وجود ارتباط �إيجابي بني
التمكني النف�سي ب�أبعاده واملتمثلة يف (�إح�سا�س املعلم مبعنى احلياة ،واعتداده بقدراته
وبجدارته ال�شخ�صية و�إدراكه لكفاءته ،وا�ستقالليته وحريته يف االختيار ودرجة ممار�سة
الت�أثري) والتوجه نحو احلياة ،وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �أنه كلما زادت درجة االهتمام
باملعلمني وتنمية قدراتهم ،ومواكبتهم للم�ستجدات التطويرية احلديثة ،ارتفعت فاعليتهم
املهنية ،وزاد انتمائهم للعمل والرغبة يف التقدم والرقي ،فالتمكني النف�سي هو �أحد العوامل
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املهمة وامل�ؤثرة يف حتقيق ال�شعور بال�سعادة النف�سية والتفا�ؤل والأمل ،واحلياة ال�سليمة،
والوجداين الإيجابي والر�ضا عن احلياة.وميكن القول �إن التمكني النف�سي والتوجه احلياتي
يقعان على خط مت�صل ويتكامالن مع بع�ضهما� ،إذ �إن احلياة بدون متكني تعد منقو�صة،
كما �أن التمكني النف�سي دون توجه �إيجابي للحياة يعرتيه اخللل ،وهذا ما يف�رس العالقة
التبادلية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية

بني متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س التمكني النف�سي وفقاً
ملتغريات( :اجلن�س–�سنوات اخلربة–اجلهة امل�رشفة)؟ وينبثق من ال�س�ؤال الثالث

الفر�ضيات الآتية:
 .أال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التمكني النف�سي تعزى ملتغري اجلن�س (ذكر – �أنثى) ؟ وللتحقق من الفر�ضية ا�ستخدم الباحث
اختبار “ ”t.testللتعرف �إىل الفروق بني املجموعتني.
الجدول ()8
المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في التمكين النفسي تبعاً لمتغير الجنس

املتغري
املعنى
الكفاءة
االختيار وح�سن الت�رصف
الت�أثري
الدرجة الكلية

اجلن�س

التكرار

املتو�سط

االنحراف
املعياري

ذكر

99

2.94

0.19

�أنثى

192

2.93

0.18

ذكر

99

2.95

0.16

�أنثى

192

2.96

0.1

ذكر

99

2.74

0.34

�أنثى

192

2.75

0.34

ذكر

99

2.43

0.56

�أنثى

192

2.24

0.43

ذكر

99

2.77

0.22

�أنثى

192

2.72

0.18

قيمة «ت» عند مستوى  0.01تساوي 1.96
قيمة «ت» عند مستوى  »0.05تساوي 2.58
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قيمة «ت «

م�ستوى
الداللة

0.54

0.58

1.00

0.25

0.301
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0.001

1.25

0.67

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الرابع  -ع ()15

 -تشرين األول

2016

يتبني من اجلدول (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة  sig=0.67وهي �أكرب من α=0.05
و�أن قيمة “ت” املح�سوبة �أقل من قيمة “ت” اجلدولية ،وبالتايل �سنقبل الفر�ضية ال�صفرية،
حيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التمكني النف�سي تبع ًا ملتغري اجلن�س
ما عد بعد الت�أثري يوجد فروق ل�صالح الذكور.حيث كان الفرق يف املتو�سط احل�سابي يف
بعد (املعنى ،والكفاءة ،واالختيار) بني متو�سط �إجابة املعلمني ومتو�سط �إجابة املعلمات
متقارب جداً.وميكن تف�سري عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا ملتغري اجلن�س �أن
ك ًال من املعلمني واملعلمات لديهم الإدراكات والت�صورات نف�سها عن معنى احلياة ،ولديهم
القدرات واملهارات نف�سها التي متكنهم من حتقيق م�ستوى مت�شابه من الكفاءة الذاتية�.أما
فيما يتعلق بوجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف بعد الت�أثري ل�صالح املعلمني ،ف�إن هذه
النتيجة ت�شري �إىل �أن م�ستوى الت�أثري يزداد لدى املعلمني بدرجة �أعلى من املعلمات ،وقد
يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن املعلمات �أقل قدرة على املواجهة واالختيار وحتمل امل�س�ؤولية
الإدارية من املعلمني ،حيث �إن الرتكيز على املعلمات يف العمل الإداري يكون �أقل مقارنة
باملعلمني ،وترتبط هذه النتيجة بالفكر ال�سائد الذي يحدد الأدوار ،ال�سلوك ،امل�س�ؤوليات،
لكال اجلن�سني ،وعليه ميكن تف�سري القدرة التي يتمتع بها املعلمون على الت�أثري يف القرارات
املدر�سية مقارنة باملعلمات �إىل طبيعة التكوين البيولوجي للأنثى وطبيعة ال�سياق
االجتماعي امل�ستمد �رشعيته من العادات والتقاليد والثقافة ال�سائدة يف املجتمع.
.بال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التمكني النف�سي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة (�أقل من � 5سنوات� 10 - 6 ،سنوات� 11 ،سنة
ف�أعلى) .وللتحقق من الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار ( )One Way Anovaللتعرف �إىل
الفروق يف متغري �سنوات اخلربة.
الجدول ()9
نتائج ( )ANOVA One Wayفي التمكين النفسي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

الأبعاد
املعنى

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.04

2

0.02

داخل املجموعات

9.7

288

0.03

املجموع

9.74

290

305

قيمة

F

0.55

م.الداللة

0.58
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الأبعاد
الكفاءة
االختيار
وح�سن
الت�رصف
الت�أثري

الدرجة الكلية
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م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.13

2

0.07

داخل املجموعات

4.34

288

0.02

املجموع

4.48

290

بني املجموعات

0.83

2

0.42

داخل املجموعات

33

288

0.11

املجموع

33.8

290

بني املجموعات

3.26

2

1.63

داخل املجموعات

65.9

288

0.23

املجموع

69.2

290

بني املجموعات

0.41

2

داخل املجموعات

10.8

288

املجموع

11.2

290

قيمة

F

4.46

3.63

7.12

م.الداللة

0.01

0.03

0.00

0.2
5.4

0.04

0.01

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف) عند مستوى  0.01لدرجة حرية ()3.83= 291-3
حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف) عند مستوى  0.05لدرجة حرية ()2.62= 291-3

يتبني من نتائج اجلدول (� )9أن قيمة م�ستوى الداللة = α 0.01وهي �أقل من
 ،α=0.05و�أن قيمة “ف” املح�سوبة �أكرب من قيمة “ف” اجلدولية ،وبالتايل �سرنف�ض
الفر�ضية ال�صفرية ،حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التمكني النف�سي
تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة جلميع الأبعاد ما عد البعد الأول وهو املعنى.
الجدول ()10
يوضح اختبار شيفيه لمعرفة الفروق في متغير سنوات الخبرة

�أقل من

1.84

�أقل من 5
1.84
10-6
1.74

 11فما فوق
2.22

10-6
1.74

5

 11فما فوق
2.22

0.24

-

0.02

0.001
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تبني من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق ل�صالح الفئة ( 11فما فوق) .وت�شري هذه
النتيجة �إىل �أن �سنوات اخلربة ترتبط بدرجات الكفاءة واالختيار وح�سن الت�رصف يف
املواقف الرتبوية املختلفة ،والت�أثري يف الآخرين ،وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء دور و�أهمية
اخلربة يف زيادة فعالية املعلمني عن طريق حت�سني كفايتهم الإنتاجية ،ورفع م�ستوى
�أدائهم ،وتنمية قدراتهم و�إنعا�ش معلوماتهم وجتديد خرباتهم ملواجهة املواقف التعليمية،
ومواكبة التطورات الرتبوية يف التدري�س.من جانب �آخر يف�رس الباحث عدم وجود فروق يف
البعد الأول (املعنى) تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة ،رمبا يعود �إىل �أن ال�شعور مبعنى احلياة،
يرتبط بعوامل ذاتية داخلية للإن�سان ،وال يرتبط بعوامل مو�ضوعية كخربات الإن�سان
املعرفية والعمر الزمني ،فمعنى احلياة �شعور ي�سعى اجلميع �إىل بلوغ متامه بغ�ض النظر
عن عدد �سنوات اخلربة والعمر الزمني ،وامل�ستوى االقت�صادي ،واالجتماعي ،والتعليمي.
وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (�أبي زيد . )2010
.تال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التمكني النف�سي تعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة (حكومة – وكالة) ؟ وللتحقق من الفر�ضية
ا�ستخدم الباحث اختبار “ ”t.testللتعرف على الفروق بني املجموعتني
الجدول ()11
المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في التمكين النفسي تبعاً لمتغير الجهة

الأبعاد
املعنى
الكفاءة
االختيار
وح�سن
الت�رصف
الت�أثري
الدرجة
الكلية

اجلهة امل�رشفة

التكرار

املتو�سط

االنحراف املعياري

حكومة

142

2.92

0.18

وكالة الغوث

149

2.94

0.19

حكومة

142

2.95

0.12

وكالة الغوث

149

2.97

0.12

حكومة

142

2.73

0.4

وكالة الغوث

149

2.77

0.27

حكومة

142

2.25

0.46

وكالة الغوث

149

2.36

0.51

حكومة

142

2.74

0.22

وكالة الغوث

149

2.73

0.18

قيمة «ت» عند مستوى  0.01تساوي 1.96
قيمة «ت» عند مستوى  »0.05تساوي 2.58
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قيمة «ت «

م.الداللة

0.58

0.56

1.56

0.12

1.16

0.24

2.02

0.04

0.36

0.71
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يتبني من اجلدول (� )11أن قيمة م�ستوى الداللة  sig=0.71وهي �أكرب من α=0.05
و�أن قيمة “ت” املح�سوبة �أقل من قيمة “ت” اجلدولية ،وبالتايل �سنقبل الفر�ضية ال�صفرية،
حيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التمكني النف�سي تبع ًا ملتغري اجلهة
امل�رشفة جلميع الأبعاد ما عدا البعد الرابع حيث توجد فروق ل�صالح وكالة الغوث.ويعزو
الباحث عدم وجود فروق يف بعد الكفاءة بني معلمي الوكالة واحلكومة �إىل ح�صول جميع
املعلمني بغ�ض النظر عن مكان العمل على م�ؤهالت درا�سية متقاربة (درجة البكالوريو�س)
 ،كما يح�صل جميع املعلمني خالل �سنوات عملهم على دورات تدريبية وت�أهيلية جتعلهم
يتمتعون بقدر متقارب من الكفاءة الذاتية ،كما يف�رس الباحث عدم وجود فروق يف بعدي
املعنى واالختيار وح�سن الت�رصف �إىل �أن تلك املتغريات تكت�سب من خالل خربات الطفولة
املبكرة ،وهذا ما ت�ؤيده نظرية �أريك�سون ،اما بالن�سبة لبعد الت�أثري ،فقد اظهرت النتائج �أن
هناك فروق ًا يف بعد الت�أثري بني املدار�س احلكومية ووكالة الغوث ل�صالح وكالة الغوث رمبا
يعود �إىل االمتيازات التي تقدمها وكالة الغوث للعاملني لديها مقارنة باملدار�س احلكومية.

◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س التوجه احلياتي تعزى
ملغريات( :اجلن�س و�سنوات اخلربة واجلهة امل�رشفة) ؟ وينبثق من ال�س�ؤال الرابع

الفر�ضيات الآتية:
 .أال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التوجه احلياتي تعزى ملتغري اجلن�س( :ذكر – �أنثى) ؟ وللتحقق من الفر�ضية ا�ستخدم الباحث
اختبار “ ”t.testللتعرف �إىل الفروق بني املجموعتني.
الجدول ()12
المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في التوجه الحياتي تبعاً لمتغير الجنس

املتغري
التوجه احلياتي

اجلن�س

التكرار

املتو�سط

االنحراف املعياري

ذكر

99

2.38

0.31

�أنثى

192

2.31

0.25

قيمة «ت «

م.الداللة

2.004

0.04

قيمة «ت» عند مستوى  0.01تساوي 1.96
قيمة «ت» عند مستوى  »0.05تساوي 2.58

يتبني من اجلدول (� )12أن قيمة م�ستوى الداللة  sig=0.04وهي �أقل من  α=0.05و�أن
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قيمة “ت” املح�سوبة �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية ،وبالتايل �سرنف�ض الفر�ضية ال�صفرية،
حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التوجه احلياتي تبع ًا ملتغري اجلن�س
ل�صالح الذكور.
وميكن تف�سري ذلك يف �ضوء الواقع املجتمعي الذي يفر�ض بع�ض القيود على الإناث،
فهن ما زلن ال يح�صلن على فر�ص عادلة مقارنة بالذكور للم�شاركة يف مناحي احلياة
كافة ،والو�صول �إىل ت�أكيد ذواتهن وحتقيقها.وعليه ف�أن هناك عوامل عدة ت�ؤثر على
�إقبال الإناث على احلياة ،وحتكم توجهاتهن العملية والعلمية ،وتتحدد تلك العوامل ما
بني التكوين الفطري ،وظروف التن�شئة الأ�رسية ،والت�أثريات املجتمعية من عادات وتقاليد
وموروثات ثقافية تعيق �إقبال وتوجه الإناث نحو احلياة.ولعل �أحد الأ�سباب الرئي�سة لهذه
النتيجة هو ما تقرره الأدوار املجتمعية ،فدور الذكور يف جمتمعاتنا ما زال هو دور ال�سيادة
والقيادة واال�ضطالع مب�س�ؤولية الإدارة ابتداء من الأ�رسة وانتهاء ب�أعلى املنا�صب ،و تتفق
هذه النتيجة مع درا�سة علي ( ، )2010وتختلف هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة
�صالح (. )2013
.بال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التوجه احلياتي تعزى ملتغري �سنوات اخلربة�( :أقل من � 5سنوات� 10 - 6 ،سنوات� 11 ،سنة
ف�أعلى) .وللتحقق من الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار ( )One Way Anovaللتعرف على
الفروق يف متغري �سنوات اخلربة.
الجدول ()13
نتائج تحليل ANOVA) (One Wayفي التوجه الحياتي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات
احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

1.09

2

0.54

التوجه احلياتي داخل املجموعات

20.7

288

21.8

290

املتغري

املجموع

0.07

قيمة

F

0.44

م.الداللة

0.48

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف) عند مستوى  0.01لدرجة حرية ()3.83= 291-3
حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف) عند مستوى  0.05لدرجة حرية ()2.62= 291-3

يتبني من اجلدول (� )13أن قيمة م�ستوى الداللة  sig=0.00وهي �أقل من  ،α=0.05و�أن
قيمة “ف” املح�سوبة �أكرب من قيمة “ف” اجلدولية وبالتايل �سنقبل الفر�ضية ال�صفرية،
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حيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التوجه احلياتي تبع ًا ملتغري �سنوات
اخلربة.وهذا ي�شري �إىل �أن التوجه نحو احلياة ال يتحدد باخلربات ال�سابقة ،و�إمنا يرتبط
بعوامل �أخرى ك�سمات ال�شخ�صية ،واحلالة ال�صحية ،وحالة التدين ،والتوقعات الإيجابية
للأحداث امل�ستقبلة ،فالإن�سان بطبيعته ينظر نحو امل�ستقبل نظرة ا�ستب�شار وتفا�ؤل ويتوقع
الأف�ضل وحدوث اخلري ،ويتطلع �إليه.
.تال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س
التوجه احلياتي تعزى ملتغري اجلهة امل�رشفة (حكومة – وكالة) ؟ وللتحقق من الفر�ضية
ا�ستخدم الباحث اختبار “ ”t.testللتعرف على الفروق بني املجموعتني.
الجدول ()14
المتوسط والقيمة المحوسبة وداللتها للتعرف إلى الفروق في التوجه الحياتي تبعاً لمتغير الجهة التابع لها

املتغري

اجلهة امل�رشفة

التكرار

املتو�سط

التوجه
احلياتي

حكومة

142

2.3

وكالة الغوث

149

2.37

االنحراف
املعياري
0.29
0.25

قيمة «ت «

م.الداللة

3.18

0.02

قيمة «ت» عند مستوى  0.01تساوي 1.96
قيمة «ت» عند مستوى  »0.05تساوي 2.58

يتبني من اجلدول (� )14أن قيمة م�ستوى الداللة  sig=0.02وهي �أقل من  α=0.05و�أن
قيمة “ت” املح�سوبة �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية ،وبالتايل �سرنف�ض الفر�ضية ال�صفرية،
حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التوجه احلياتي تبع ًا ملتغري اجلهة
امل�رشفة ل�صالح الوكالة.
وميكن تف�سري هذه النتيجة ،يف �ضوء ما ينفرد به معلمو وكالة الغوث الدولية مبا يتعلق
بالأمن الوظيفي ،واملتمثل بالدخل ال�شهري املرتفع واملنتظم ،بخالف معلمي احلكومة
الذين يتقا�ضى بع�ضهم رواتب متدنية ،وغري منتظمة ،وخا�صة يف فرتة �إجراء الدرا�سة
والفرتة التي �سبقتها ،وخا�صة ال�سنوات التي اعقبت االنق�سام الفل�سطيني ،والتي اثرت على
�شتى مناحي احلياة.فالأجور واملكاف�آت و�سيلة مهمة لإ�شباع حاجات املعلم الف�سيولوجية
والنف�سية واالجتماعية ،عالوة على ذلك ف�إن النظام الإداري املهني واملو�ضوعي املعمول
به يف مدار�س وكالة الغوث واملتمثل يف( :نظام التعيني والرتقية ،والتدريب ،والإ�رشاف
الرتبوي) الذي يديره فريق من اخلرباء الأجانب يزيد من دافعية املعلمني وكفاءتهم ،مما
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يعزز االجتاه املوجب نحو �إقبالهم على احلياة.كما �أن الأمان الوظيفي واال�ستقرار يف العمل
من احلاجات املهمة التي ي�سعى املعلم �إىل �إ�شباعها فالطم�أنينة واال�ستقرار الوظيفي من
العوامل املهمة يف ال�شعور بال�سعادة والتفا�ؤل والتوجه نحو احلياة.

التوصيات:
يف �ضوء ما متخ�ضت عنه الدرا�سة من نتائج ميكن �إدراج عدد من التو�صيات
بح�سب الآتي:
�1.1إك�ساب املعلمني اجلدد جوانب عدة من اخلربات التي حتقق يف جمملها منو اخلربة

املهنية ،وتزيد الكفاءات الأدائية.
2.2العمل على زيادة الر�ضا والأمان الوظيفي لدى معلمي احلكومة ،حيث �إن عدم
انتظام دفع املكاف�آت ال�شهرية ي�شعرهم بعدم اال�ستقرار الوظيفي ،وهذا ي�ؤثر على �أداء املعلم
و�إنتاجيته.
�3.3إثارة االهتمام يف تطوير معايري مو�ضوعية تراعي جن�س املعلم ،من زاوية نظام
التحفيز املادية واملعنوية.
4.4تقدمي برامج تدريبية وترفيهية تكفل حت�سني م�ستوى التفا�ؤل ،والتوجه نحو احلياة
لدى املعلمني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
�5.5إجراء املزيد من البحوث للوقوف على العوامل التي ت�سهم يف زيادة التمكني
النف�سي واالجتماعي والإداري للمعلمني ،باعتبار �أن متغري التمكني من املتغريات املهمة
يف زيادة �شعور املعلم بال�سعادة والإقبال على احلياة.

املقرتحات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة احلالية من نتائج ميكن اقرتاح �إجراء درا�سات
�أخرى �آمالً �أن تكون �ضمن االهتمامات البحثية امل�ستقبلية:
�1.1إجراء درا�سة علمية بعنوان العالقة بني التمكني النف�سي للمعلم واجلدية بالعمل.
2.2العالقة بني التمكني النف�سي و�إنتاجية املوظف.
3.3فاعلية برنامج �إر�شادي لزيادة التمكني النف�سي و�أثره يف التوجه احلياتي لدى
عينة من املعلمني.

4.4العالقة بني التوجه الإيجابي والقدرة على التكيف مع املواقف ال�ضاغطة.
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