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 يف العام التعلين هدارس قادة لدى اإلداري التوكني
 عفيف حمافظة

التعرف عمى واقع التمكين اإلداري  ىدفت ىذه الدراسة إلىالممخص_ 
لدى قادة وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف، كما ىدفت 
إلى التعرف عمى مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة وقائدات 
مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف، وتوصمت الدراسة إلى أن أفراد 

ادة المداس في محافظة عينة الدراسة يرون أن التمكين اإلداري لدى ق
(، 5من  6777عفيف يتم تطبيقو بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

حيث جاء بعد التقميد والمحاكاة، جاء في المرتبة األولى بين األبعاد 
المتعمقة بواقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف، 

ي، بينما جاء يميو بعد تنمية السموك اإلبداعي، ثم بعد العمل الجماع
بعد النمو الميني في المرتبة األخيرة7 كما أظيرت النتائج أن أبرز 
المقترحات ىي: )تعريف قادة المدارس بالصالحيات الممنوحة ليم؛ 
لتمكينيم من أداء مسؤولياتيم بفاعمية، االعتماد عمى التقنية الحديثة 
ام في توفير منظومة بيانات ومعمومات لقادة المدارس، تفعيل نظ

المساءلة والمحاسبة في ضوء مسؤوليات وميام قادة المدارس(7 
وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف 
الجنس، والمؤىل، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية في مجال القيادة 
المدرسية، بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

د عينة الدارسة حول درجات تمكين قادة وقيادات في استجابات أفرا
المدارس باختالف المرحمة التعميمية7 وفي ضوء ىذه النتائج، أوصت 
الدراسة بعدة توصيات تتعمق بإدارة التعميم بمحافظة عفيف، وتوصيات 

 .تتعمق بوزارة التعميم
 المقدمة. 1

تيتم المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في ظل المتغيرات      
دارة المؤسسات بتبني المفاىيم ا لمتسارعة في بيئة األعمال، وا 

اإلدارية الحديثة؛ لتحقيق الجودة في األداء والمنتج، وتحقيق 
الميزة التنافسية؛ ولذلك أخذت ىذه المؤسسات في تنمية مواردىا 
البشرية، وبرزت الكفاءة اإلدارية والمينية، من خالل األخذ 

 .بمفيوم التمكين
 فعاليةلتمكين اإلداري من أىم العوامل التي تؤثر عمى ويعد ا    

كما أنو يساعد عمى  وكفاءة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية،
التوسع في  ممارسة العديد من الظواىر السموكية، مثل:

صالحيات العاممين، والقدرة عمى اتخاذ القرار، وزيادة دوران 
لتزام أو العمل، ونسبة الغياب، وبين إحساس العاممين باال

 ].0االنتماء التنظيمي ]
وقد أشارت األدبيات في مجال التمكين اإلداري، إلى أنو      

يعد من العوامل الميمة التي تكشف عن العديد من الجوانب 
الفاعمة داخل بيئة العمل، مثل: مشاركة العاممين، وتوظيف 

رضا قدراتيم، وسموكيات العاممين، وانتمائيم، واتخاذ القرارات، وال
الوظيفي7 كما أن التمكين اإلداري يؤدي إلى االلتزام األكثر 
شمولية من مفاىيم السموك التنظيمي األخرى، مثل: الرضا 

 ].6الوظيفي ]
ويساعد التمكين العاممين في المؤسسات االقتصادية في       

كثير من الدول المتقدمة في تحقيق النمو االقتصادي بيذه 
كين اإلداري العاممين بالمؤسسات عامة الدول، كما يساعد التم

والتربوية خاصة، وما يرتبط بو من إعطاء الصالحيات، والتوسع 
في اتخاذ القرارات، وتحفيز العاممين عمى تحسين األداء، 
وتحقيق الرضا الوظيفي، حيث بناء الثقة بين اإلدارة والعاممين، 

معوقات وتحفيزىم ومشاركتيم في اتخاذ القرار، والتغمب عمى ال
اإلدارية والتنظيمية الداخمية لممؤسسة، وتطبيق مبدأ المشاركة 

 ].3بين اإلدارة والعاممين ]
ويّعد التمكين اإلداري من األساليب اإلدارية الفاعمة التي      

تمنح قادة المدارس الحرية الكاممة في التصرف عند أدائيم 
حيات لمسؤولياتيم الوظيفية؛ حيث يعمل عمى إعطائيم الصال

والمسؤوليات، ومنحيم الحرية ألداء العمل بطريقتيم، مع توفر 
 كافة الموارد وبيئة العمل المناسبة، وتأىيل المديرين فنًيا وسموكًيا 

 .ألداء العمل المدرسي والثقة المطمقة فييم
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والتمكين اإلداري استراتيجية تنظيمية إدارية تجعل مديري      
عون بو من األداء والقدرات المدارس يقدمون أفضل ما يتمت

والميارات اإلبداعية وقدرات عالية من الرضا لموزارة تجاه 
معممييم والعاممين لدييم في المدرسة؛ لبذل المزيد من الجيد في 
العمل بكفاءة أعمى تخدم أىداف الوزارة، وتعزز من سمات 
مديري المدارس؛ ويصبحوا مؤثرين في نفوس معممييم والعاممين 

مديرين وقادة تربويين، ذلك من خالل إعطائيم السمطة لدييم، 
 ].4] والسماح ليم بحرية التصرف والتفكير باستقاللية

 مشكمة الدراسة. 2
يعد العنصر البشري عاماًل ميًما في تطوير المؤسسات       

التعميمية، وتحسين األداء بيا، ولما كانت المدرسة تقوم بدور 
وير إدارة ىذه المدارس، وتنمية ىام في المجتمع؛ مما يحتم تط

قدرات المديرين بيا، واستخدام المفاىيم اإلدارية الحديثة، التي 
تعطي مزيًدا من الصالحيات ليم في إدارة ىذه المؤسسات، 

يم اإلدارية المتعمقة ىالمفاواتخاذ القرارات؛ لذلك برز من بين ىذه 
اإلدارية  بالبعد البشري مفيوم التمكين اإلداري كأحد المفاىيم

 ].5الحديثة في األلفية الثالثة ]
ولذا كانت الكثير من المدارس تعاني بشكل واضح من      

المشكالت اإلدارية والسمبيات؛ نتيجة بقائيا لفترات طويمة تدار 
بنظام يتصف بيرمية المستويات اإلدارية، ومحدودية 
 الصالحيات التي ُتمنح لممديرين عمى المستوى التنفيذي؛ مما
حداث التغيير، والتطوير لألداء  يقمل من فرص اتخاذ القرار، وا 
المؤسسي؛ وقد أدى ذلك إلى العديد من أوجو القصور اإلداري 

 ].6بيذه المدارس ]
إن تحقيق المدرسة ألىدافيا التعميمية واالجتماعية مرتبط      

 بقدرة إدارتيا عمى أداء أدوارىا اإلدارية والتربوية المنشودة، فبدون
نجاح اإلدارة ال يمكن أن يتحقق أي نجاح لمعممية التربوية 

 .بالمستوى الذي يحقق أىداف المدرسة
ورغم أىمية موضوع التمكين اإلداري، وارتباطو بالعديد من      

العوامل التنظيمية والشخصية في المدرسة، فيو أحد المسارات 
لتوجو التي تنادي بيا نظريات إصالح نظام اإلدارة، حيث صار ا

نحو مد مديري المدارس بالسمطة والصالحيات والمسؤوليات، 
ومنحيم الحرية ألداء العمل بطريقتيم الخاصة دون تدخل مباشر 
من اإلدارة العميا، إال أن كثير من الدراسات تشير إلى أن 
ممارستو مازالت دون المستوى المأمول، حيث تشير دراسة 

[ إلى أن التمكين 9] [، والشريف8[، والسبيعي ]7السمولي ]
 .اإلداري يطبق بدرجة متوسطة

وتشير الدراسات إلى أن التمكين اإلداري يحتاج إلى مزيد      
من تفويض الصالحيات لقادة المدارس نحو المشاركة في إتخاذ 
القرارات العمنية المتعمقة بشؤون مدارسيم، وترسيخ العمل كفريق 

رؤية المشتركة، وتأىيل بين عناصر العممية التربوية لتحقيق ال
[ 01القيادات لإلدارة اإلبداعية، حيث أشارت دراسة الزىيري ]

إلى انخفاض التوازن بين المسؤولية والسمطة لدى مديري 
المدارس، وقمة السمطات المفوضة ليم فيما يختص بالمسؤوليات 

[ بأن واقع 00المالية والفنية والبيئية، وكشفت دراسة زكية جابر ]
اإلداري يكشف أن ىذه الصالحيات ال تفي بالمرحمة التمكين 

الجديدة من تطوير القيادات؛ وصواًل لمتميز اإلداري المنشود، فقد 
كان أغمبيا يتعمق باإلجراءات النظامية التي ربما تحتاج إلى 
إعادة النظر في مضامين تفعيميا لتحقيق مفيوم التمكين 

ى أىمية التمكين [ بالتأكيد عم9] اإلداري، وقد أوصت الشريف
اإلداري لمديرة المدرسة بمجال المشاركة في صناعة واتخاذ 

 .القرار، وتفويض السمطة والصالحيات
وبالرغم من أن المؤسسات التربوية في المممكة العربية      

السعودية بشكل عام والمدارس بشكل خاص أصبحت بيئة 
رة التعميم مناسبة لتطبيق مفيوم التمكين اإلداري، حيث تسعى وزا

إلى تعزيز دور القيادة المدرسية، وتفعيل دورىا في عممية تطوير 
التعميم، مثل: مشروع الممك عبداهلل لتطوير القيادات التربوية، 
عطاء صالحيات لقادة المدارس بتعميم الوزير وزير التربية  وا 

،  [34]ىـ66/6/0436/ ق بتاريخ  ١١١ٕٕٖٔٔوالتعميم رقم 
سمى مدير مدرسة إلى قائد مدرسة، الذي وكذلك قرار تغيير م

أوصى بيا ممتقى القيادة المدرسية ضمن التوجيات التنظيمية 
واإلدارية، واتباع أساليب التمكين الحديثة، كما أصدرت الوزارة 
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بإعطاء   [35]ىـ0/4/0437في  67607068تعميًما رقم 
المزيد من الصالحيات لقادة المدارس، والذي يتضمن مالمح 

ين اإلداري ليذه القيادات، إال أن األبحاث تؤكد الحاجة إلى التمك
إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مستوى التمكين اإلداري لدى 
قادة المدارس بعد ىذه الخطوات التطويرية التي تسعى إلى 

 .تفويض المزيد من الصالحيات، وتأىيل القيادات اإلبداعية
بو قائد المدرسة، وما يوفره لو ونظًرا لمدور اليام الذي يقوم      

التمكين اإلداري بأبعاده المختمفة، من ممارسات إدارية، 
وصالحيات يقوم بيا، ويستطيع اتخاذ القرارات لمعالجة الكثير 
من المشكالت اإلدارية، والفنية، والتربوية، وتحسين األداء 
المؤسسي بيا؛ برزت الحاجة إلى دراسة واقع التمكين اإلداري 

قادة وقائدات المدارس بمحافظة عفيف7 ومن ىنا تتحدد لدى 
ما واقع التمكين  :مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي

اإلداري لدى قادة وقائدات مدارس التعميم العام في محافظة 
 عفيف؟

 أسئمة الدراسةأ. 
بناًء عمى ما تقدم، فإن مشكمة الدراسة تتمخص من خالل       

 :ت اآلتية، وىياإلجابة عن التساؤال
ما درجة تطبيق التمكين اإلداري لدى قادة وقائدات مدارس 7 1

 التعميم العام بمحافظة عفيف؟
ما مقترحات أفراد الدراسة لتحسين التمكين اإلداري لقادة 7 2

 وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف؟
ىل تختمف درجات تمكين قادة وقائدات مدارس التعميم العام 7 3
اختالف متغيرات: )الجنس، المرحمة التعميمية، المؤىل، وسنوات ب

الخبرة في القيادة المدرسية، الدورات التدريبية في مجال القيادة 
 ؟ة(المدرسي

 أهداف الدراسةب. 
التعرف عمى أىم المقترحات التي يمكن أن تسيم في تحسين 7 0

م التمكين اإلداري لدى القيادات المدرسية في إدارة التعمي
 .بمحافظة عفيف

 الف ــتـة باخــــائيــصــة اإلحـــــداللـــروق ذات الــــى الفــــرف عمـــالتع7 6

متغيرات: )الجنس، المرحمة التعميمية، المؤىل، وسنوات الخبرة 
في القيادة المدرسية، الدورات التدريبية( في مجال القيادة 

 .المدرسية
 أهمية الدراسةج. 
 :ذه الدراسة في أنيا تسعى إلىتأتي أىمية ى     

التعرف عمى واقع التمكين اإلداري لدى القيادات المدرسية 7 0
 .في إدارة التعميم بمحافظة عفيف

الكشف عن إمكانية منح قادة مدارس التعميم المزيد من 7 6
الصالحيات التي تدعم توجيات الوزارة الالمركزية، وتحقق 

 .رس التعميماالتجاه الصحيح لإلدارة بتمكين مدا
الكشف عن أىم المقترحات التي يمكن أن تسيم في تحسين 7 3

 .التمكين اإلداري لدى قادة المدارس
مساعدة المسؤولين في تطوير القيادة المدرسية، وذلك من 7 4

خالل الوقوف عمى أىم الصعوبات التي تواجو ىذه القيادة، 
 .ومعرفة المقترحات الالزمة

 القيادات لدى اإلداري التمكين قتطبي درجة عمى التعرف7 5
 7عفيف بمحافظة التعميم إدارة في المدرسية

 :حدود الدراسة: سوف تتمثل حدود الدراسة فيما يمي
 0436الحدود الزمانية: أجريت ىذه الدراسة في العام الدراسي )

 (7ىـ0437-
الحدود الموضوعية: اشتممت ىذه الدراسة عمى األبعاد التالية: 

ات، النمو الميني، العمل الجماعي، تنمية )تفويض السمط
 (7السموك اإلبداعي، التقميد والمحاكاة، التحفيز الذاتي

الحدود البشرية: طبقت ىذه الدراسة عمى قادة وقائدات مدارس 
 .التعميم العام في محافظة عفيف

 مصطمحات الدراسةد. 
التمكين اإلداري: يقصد بو منح األفراد حرية اإلدارة والتصرف 

ي عممية اتخاذ القرارات من خالل توسيع نطاق السمطة وتوفير ف
 ].06بيئة مناسبة لتفعيمو ]

ويقصد بو في ىذه الدراسة إعطاء قادة وقائدات المدارس      
في محافظة عفيف السمطة اإلدارية، ومنحيم الصالحية 
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والتصرف في صنع واتخاذ القرارات ضمن إطار العمل 
ستقاللية والمسؤولية من خالل توسيع المدرسي؛ بما يحقق ليم اال

نطاق السمطة وزيادة المشاركة وتحفيزىم إدارًيا وتطوير 
 .شخصيتيم، وتوفير بيئة مناسبة لتفعيمو

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
يعد مدخل التمكين اإلداري ذا صمة أكيدة باتجاىات        

داخل المؤسسة  التطوير السائدة، والمتعمقة بالجانب اإلنساني
التعميمية بشكل خاص، والمؤسسات األخرى بشكل عام7 وىذا 
المدخل يقوم عمى فمسفة قواميا أن يكون تركيز المدير عمى 
العاممين لديو في المقام األول؛ فقد يشكل العاممون تيديًدا كبيًرا 
عمى إمكانية نجاح المؤسسة، وعمى ىذا تعد العالقة بين 

المؤسسة حجر األساس لنجاح تبني  المديرين والعاممين في
 ].03أساليب التطوير داخل المؤسسات المختمفة ]

 :تعريف التمكين
مفيوم التمكين من المفاىيم المعاصرة التي ترتقي بالعنصر      

البشري في المنظمة المعاصرة إلى مستويات راقية من التعاون 
قل، وروح وروح الفريق والثقة بالنفس، واإلبداع، والتفكير المست

 .المبادرة
وتشير األدبيات والدراسات السابقة إلى أن ىناك أراًء      

مختمفة حول تعريف تمكين العاممين، إال أنيا تتمحور حول 
حصول العاممين عمى صالحيات وحرية أكبر في مجال الوظيفة 
بداء  المحددة التي يقوم بيا الموظف ومنحو حرية المشاركة، وا 

 ].5] ياق الوظيفة، أي خارج إطار الوظيفةالرأي في أمور في س
ويرى الباحث أن التمكين اإلداري ىو استراتيجية تنظيمية      

وميارة جديدة تيدف إلى إعطاء العاممين الصالحيات 
والمسؤوليات والحرية في أدائيم لمعمل دون تدخل مباشر من 
ا اإلدارة، وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأىيميم مينيً 

 .ومسمكًيا
 :أىمية التمكين: تتمثل فيما يأتي

إن التمكين اإلداري يحفز المديرين عمى مشاركتيم في       
صنع القرارات اإلدارية التربوية التي تؤدي إلى سياسات أفضل 

لألداء المدرسي الشامل، كما أن التمكين اإلداري يسيم في تأكيد 
ات المشتركة بين إدارة إدارة المديرين في إطار عممية صنع القرار 

الفريق؛ فتنمي لدييم اإلحساس بالممكية؛ وبالتالي تجعميم 
حريصين عمى تنفيذ القرارات اإلدارية التربوية؛ مما يزيد حماسيم 
لمعمل المدرسي، فيم أكثر قرًبا من المعممين، ولدييم معرفة 
أفضل فيما يتعمق بقضايا التعميم والتعمم، فمشاركتيم في صنع 

ات يمكن أن يؤدي إلى سياسات أفضل لألداء المدرسي القرار 
الشامل، والمساىمة في تأكيد مينية الروح المعنوية لدييم، وتزيد 
من حماسيم لمعمل المدرسي، ويكسبيم مشروعية اجتماعية عند 

 ].4منحيم حرية صنع القرار ]
ويرى الباحث بأن وزارة التعميم تقوم بإيالء التمكين        

لوية من خالل إعطاء قادة المدارس المزيد من اإلداري أو 
ىـ، وكذلك عقدْت 0437الصالحيات التي صدرت في عام 

ممتقًى لمقيادات المدرسية صدرت عنو عدة توصيات منيا: تعديل 
مسمى مدير المدرسة إلى "قائد المدرسة" ضمن التوجيات 

يادة التنظيمية واإلدارية، واتباع أساليب التمكين الحديثة؛ لمنح الق
المدرسية مزيًدا من الصالحيات، كذلك منح حوافز مادية 
عادة النظر في ضوابط وآليات  ومعنوية لمقيادات المدرسية، وا 
اختيار القيادات المدرسية، وفق متطمبات المستقبل بناًء عمى 
معايير الجدارة وتقبل التغيير والتطوير اإليجابي، واالستفادة من 

لتعميم العالي في مجال تطوير فرصة دمج التعميم العام وا
القيادات المدرسية، ودعم وتوفير جميع متطمبات المدارس؛ لمزيد 
من تفعيل الدليل التنظيمي واإلجرائي بمدارس التعميم العام 

[04.[ 
 مزايا التمكين اإلداري: 

 :يعمل التمكين اإلداري لممديرين عمى تحقيق المزايا التالية     
 .ء واالنتماء لممؤسسة التي يعممون بيازيادة الشعور بالوال -
إتاحة فرص المشاركة اإليجابية لتحقيق أىداف المؤسسة،  -

 .وتحسين أداء العاممين بيا
تحسين وتطوير األداء من خالل التأىيل العممي، والتدريب  -

 .المستمر
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 اكتساب المعارف والمعمومات، والميارات اإلدارية والوظيفية، -
 .وتوظيفيا بنجاح

حرص المؤسسة عمى التمسك بيم، والسعي لتطوير مياراتيم  -
 .ومعارفيم

م لذاتيم، من خالل إنجاز األعمال، وممارسة ىالشعور بتقدير  -
 .الميام والمسؤوليات بكفاءة

تحقيق الرضا الوظيفي لدييم نتيجًة لرضا الزمالء داخل  -
 .المؤسسة، وقدرتيم عمى إنجاز أعماليم

ين اإلداري عمى تشجيع الفرد وتحفيزه كما يساعد التمك      
عمى ممارسة المبادرة واإلبداع، والتخمص من الرقابة الشديدة، 
والتعميمات الجامدة، والسياسات التقميدية، ويعطيو الفرصة في 
تحمل المسئولية عن التصرفات، واألعمال التي يقوم بيا، 

طالق ة، واالنويمنحو الفرصة الستغالل مواىبو، وقدراتو الكامن
 ].4بيروقراطية الجامدة، واإلدارة المستبدة ]بعيًدا عن أنماط ال

 :أسباب التمكين
يعد تمكين العاممين جزًءا من خطوة كمية إلحراز تقدم منظم      

دارة الجودة الشاممة وخدمة  في مجاالت الفاعمية اإلنتاجية وا 
ف العميل واستمرارية التطوير، والمنظمة الممكنة تحتاج إلى أىدا

دارة حاسمة7 وتعد المنظمة ممكنة عندما يحصل  واضحة وا 
األفراد عمى المعمومات التي يحتاجونيا لصنع قرارات تتعمق 

 .بسير العمل الذي يقومون بو
وتتعدد األسباب التي تدفع المنظمة إلى تبني مدخل       

 :[ في اآلتي05] التمكين حددىا أفندي
 .ستجابة لمسوقحاجة المنظمة إلى أن تكون أكثر ا7 1
 .تخفيض عدد المستويات اإلدارية في اليياكل التنظيمية7 2
 .تركيز اىتمام اإلدارة العميا عمى القضايا االستراتيجية7 3
االستغالل األمثل لمموارد المتاحة وخاصة البشرية؛ لمحفاظ 7 4

 .عمى تطوير المنافسة
 .أىمية سرعة اتخاذ القرارات7 5
 .اإلبداعية والخالقةإطالق قدرات األفراد 7 6
 .توفير المزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء7 7

 خفض تكاليف التشغيل بتقميل عدد المستويات اإلدارية غير7 8
 .الضرورية ووظائف األفراد

إعطاء األفراد مسؤولية أكبر وتمكينيم من اكتساب إحساس 7 9
 .أكبر بإنجاز عمميم

ين اإلداري لو عدة أبعاد أو دعائم، أبعاد التمكين اإلداري: التمك
وقد تناولتيا الكثير من الدراسات بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، 
ويتعين عمى العاممين في المؤسسات التركيز عمييا في أي 

 .عممية لمتكوين اإلداري
تفويض الصالحيات: إن الفكرة األساسية لعممية التمكين  -0

حيات إلى المستويات اإلداري أن تتم عممية تفويض الصال
اإلدارية الدنيا، إذ يصبح لدى العاممين القدرة عمى التأثير في 
القرارات الممتدة من القرارات االستراتيجية في المستوى األعمى 

 .إلى القرارات المتعمقة بأدائيم لمعمل
لذلك فإن فكرة التمكين تتضمن تغييًرا في األنماط القيادية 

ية تؤمن بالمشاركة، وبالتأكيد فإن ىذا التقميدية إلى أنماط قياد
 ].06] يتطمب التحول من الرقابة والتوجيو إلى الثقة والتفوي

التدريب الميني: يعد التدريب من أىم مصادر إعداد  -6
الكوادر البشرية، وتطوير كفاياتيا وأداء العمل، وفي العصر 
 الحديث ازدادت أىمية التدريب أثناء الخدمة ليضع الفرد أمام
المسؤوليات الجديدة وميامو؛ ليكون عضًوا منتخًبا في مجتمعو 

[07.[ 
وينبغي لممنظمة أن توفر نظاًما طموًحا يتبّنى مجموعة من      

دارة الصراع، وميارة  الميارات: كالتفاوض، واتخاذ القرار، وا 
القيادة؛ لكي تمكن العاممين من القيام بمياميم في ضوء 

مستوى األداء وتحسين المخرجات التحديات المتجددة؛ لرفع 
وتغيير اتجاىات األفراد7 فالتدريب وسيمة تمكن الفرد من ممارسة 
العمل واستغالل حصيمة التعميم من أجل الحياة العممية، في 
حين اىتم التعميم بالمعارف كوسيمة تأىيل الفرد لمدخول في 

 ].08الحياة العممية ]
من الناس يشكمون العمل الجماعي: فريق العمل مجموعة  -3

نظاًما من الكيانات المترابطة لدييا ىدف مشترك، وىناك 
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اختالف واضح بين فريق العمل والجماعة من حيث شمولية 
العمل، فالفريق مكمف بإنجاز الميمة وتحقيق اليدف بصفتو 

جماعية فعمل؛ ألنو جزء من الييكل التنظيمي، أما المسؤولية 
 ].08عمى فكرة العمل الجماعي ]تقوم 
ولِفرق العمل فوائد، منيا: خمق بيئة عالية التحفيز، وتوفير      

مناخ مناسب لمعمل، واالستجابة السريعة لمتغيرات التكنولوجية، 
وتحقيق تفويض فعال لمميام مع زيادة ودقة في األداء، وتحسين 
نوعية القرارات7 وفرق العمل تعد أكثر أىمية من األفراد؛ لما 

رد أكثر وميارات متنوعة، وسمطة أكبر في تتمتع بو من موا
 ].05اتخاذ القرارات ]

إن العاممين الممكنين يجب أن يشعروا في وحداتيم       
بإمكانية أن يعمموا مًعا وبشكل جماعي في حل مشاكل العمل، 
وأن أفكارىم يتم احتراميا وتؤخذ عمى محمل الجد، ويتطمب ذلك 

 ].06مستوًى عاٍل من الثقة ]
ية السموك اإلبداعي: اإلبداع ىو أحد األبعاد األساسية تنم -4

في إدارة المنظمات بشكل عام والمنظمات التربوية بشكل 
خاص، ويعرف أنو توكيد أساليب ناجحة إلنجاز العمل7 أما 
القرار اإلبداعي، فيو القرار الذي يحمل حمواًل لممشكمة من خالل 

    طرائق جديدة في التفكير7 
[ بأنو تبني سموك جديد من خالل بروز 09دافت ] وعرفو       

إطار يمكن أن يستعمل فيو السموك الجديد الذي تتبناه المنظمة، 
أما مجال اإلبداع فيظير نتيجة الظروف التي تفرضيا تغيرات 
في بيئة المنظمة كالتكنولوجيا، والفجوة بين أداء المنظمة الفعمي 

 .واألداء المرغوب
ة بالغة في حياة المنظمات، وىو مطمب ولإلبداع أىمي      

أساسي في ظل التغيرات السريعة والمستمرة، والبيئة الديناميكية 
ىو جديد، ويساعد اإلبداع  التي تفرض عمى المنظمات تقديم ما

في تعزيز عالقات التفاعل بين المنظمة وبيئتيا، ويساعدىا عمى 
يات، كما إيجاد الحمول لمشكالتيا، ويمكنيا من مواجية التحد

يمّكن اإلبداع المنظمة من حسن استخدام مواردىا البشرية 
 ].61والمادية والمعنوية ]

التقميد والمحاكاة: يعد اكتساب ميارة جديدة بتقميد السموك  -5
 .المميز لمموظفين أحد وسائل التمكين اإلداري في بيئة العمل

ين إن قيام العاممين بتقميد ومحاكاة سموك األشخاص الذ     
يكنون ليم االحترام يعد من أكثر الوسائل في تطوير الميارات 
وتغيير السموك، كما يسيم أسموب التقميد في تغيير بعض 

 ].08العادات السموكية السمبية في العمل ]
 التحفيز الذاتي: 

تعد دراسة الحوافز وسيمة لمعرفة الكيفية التي يتم بيا       
القيادة أن تزيد من إنتاجية  إشباع حاجات العاممين، فإذا رأت

وكفاءة العاممين لدييا، عمييا التعرف عمى دوافعيم وتنمي 
حاجاتيم؛ حتى تقدم ليم حوافز مناسبة، وتحفزىم لمسموك 

 .المرغوب، وأساس التمكين ىو التعزيز اإليجابي
إن التمكين سيفقد األرضية المالئمة لمنجاح عندما ال توفر       

لمناسبة، ويتطمب التمكين نظام عوائد المنظمة المكافآت ا
، إذ أنو (العوائد المستندة إلى األداء بداًل من العمل) مختمف

عندما تربط العوائد باألداء، عن طريق ربط مكاسب العاممين 
بنجاح المنظمة؛ فإن ذلك يؤدي إلى زيادة دافعية العاممين نحو 

 ].60تحقيق غايات وأىداف المنظمة ]
 :كين اإلداريخطوات تنفيذ التم

[ إلى الخطوات الرئيسة من أجل تنفيذ 06يشير العتيبي ]      
عممية التمكين، ومساعدة المؤسسة عمى تعزيز استراتيجيتيا في 
حالة قررت تنفيذ برنامج التمكين، والتمكين في المؤسسة التربوية 
يجب أن ينفذ عمى مراحل وبأسموب تدريجي؛ ليحقق األىداف 

 :يمي ك من خالل ماالمرجوة منو، وذل
 .الخطوة األولى: تحديد أسباب الحاجة لمتغيير
 .الخطوة الثانية: التغيير في سموك المديرين

 .الخطوة الثالثة: تحديد القرارات يشارك فييا المرؤوسين
 .الخطوة الرابعة: تكوين فرق العمل

 .الخطوة الخامسة: المشاركة في المعمومات
 .اد المناسبينالخطوة السادسة: اختيار األفر 
 .الخطوة السابعة: توفير التدريب
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 .الخطوة الثامنة: االتصال لتوصيل التوقعات
 .الخطوة التاسعة: وضع برنامج لممكافآت والتقدير

 .الخطوة العاشرة: عدم استعجال النتائج
 :معوقات التمكين اإلداري لقادة المدارس

ي المدارس اختمفت وتباينت معوقات التمكين اإلداري لمدير       
في المؤسسات التربوية من حيث تمسك وزارة التعميم بالسمطة 
المركزية والتي ال تساعد عمى تمكين مديري المدارس، 
والصالحيات الممنوحة حالًيا لمديري المدارس ال تتوافق وعمميَة 
التمكين اإلداري، وضعف التطوير الوظيفي لمديري المدارس قد 

الحيات الممنوحة، والتي تحول يتسبب في إساءة استخدام الص
ان اإلعداد  دون تطبيق عممية التمكين اإلداري لممديرين، و 
الحالي لتدريب مديري المدارس ال يسيم في تمكينيم إدارًيا؛ لقمة 
تنفيذ إدارات التعميم لبرامج تدريبية تتعمق بمتطمبات تطبيق مفيوم 

ارس التمكين اإلداري، وقمة الوقت الكافي لدى مديري المد
لتطبيق ما تعمموه لتطوير العمل المدرسي؛ النشغاليم في تنفيذ 

 ].66التعميمات، وتسيير العمل داخل المدرسة ]
وقد يكون الخوف من اإلنجاز الذي سوف يحققو مديرو      

عائًقا لمذين ال  -المدارس نتيجة ممارستيم التمكين اإلداري 
ثر عمى موقفيم؛ يممكون الميارات، والقدرات اإلبداعية سوف يؤ 

ومن ثم البد من التخطيط االستراتيجي لألىداف المستقبمية، 
وتدريب مديري المدارس، وتحقيق التنسيق والتعاون؛ لتحقيق 
األىداف المشتركة لمعممية التربوية والحصول عمى الموارد 

 ].63الالزمة إلتمام أعمال مديري المدارس الممكنين إدارًيا ]
لشخصية التي تتعمق بمديري المدارس وتعد المعوقات ا     

أنفسيم عائًقا ميًما؛ نتيجة عزوفيم وتخوفيم من تحمل 
المسئوليات، كاالعتماد عمى اليياكل التنظيمية، والسمطة 
التقميدية، وقد ال تكون لدييم الرغبة من وجود الدافع لتمكينيم 
إدارًيا7 فالمديرون منخفضو الكفاءة يخافون من انكشاف 

د ال تكون لدييم القدرة إن ىم ُمنحوا حرية التصرف ضعفيم، وق
في المسؤولية لصنع القرار التربوي الناجح؛ مما يتطمب من 
الوزارة التدرج في منحيم الصالحيات والمسؤولية المتعمقة 

بوظائفيم اإلدارية ليتمكنوا من تحمل مسؤوليات التمكين اإلداري، 
 ].64ويحفز فييم اإلبداع، واالبتكار ]

ويرى الباحث أن مدارس التعميم العام تشكل لبنًة ميمة      
وبيئة مناسبة لتبني تطبيق عممية التمكين اإلداري لمديري ىذه 
المدارس، في ضوء التوجو نحو إعطاء المزيد من الصالحيات 
لقادة المدارس7 ويبقى طرح المزيد من البرامج في مختمف أبعاد 

م اإلغفال عن أىمية التمكين اإلداري لقادة المدارس، وعد
التحفيز، والتعزيز، والتقدير الذي ىو مطمب أساسي لنجاح 
عممية التمكين اإلداري، والبد أن يحظى بو القادة الجديرون بذلك 

 .من خالل وضع برنامج واضح لممكافآت والتقدير
 الدراسات السابقة

 أسموب عمى التعرف إلى [25] حمواني دراسة ىدفت     
 من كبير عدد عمى لتطبيقو المديرين ستعدادا ومدى التمكين
 وقد السعودية، العربية المممكة في جدة بمدينة الحكومية األجيزة
 إن: أبرزىا من وكان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت
 إلى يعود األسموب ىذا استخدام في المديرين رغبة عدم أسباب
 عقد: مثل ،استخدامو قبل األمور ببعض االىتمام إلى الحاجة
عطاء التفويض في والتوسع لمموظفين، مكثفة تدريبية دورات  وا 

 لتحمل الطرفين لدى الكافية الشجاعة وتوفر الصالحيات،
 حالة في العميا اإلدارة ِلموم التعرض عدم وضمان النتائج،
 .الفشل
 بدراسة [13] والعمري والعضايمة اإلبراىيم من كل وأجرى     
 العاممين لدى اإلداري التمكين ممارسة درجة معرفة إلى ىدفت

( االستبانة) الدراسة أداة وطبقت األردن في اليرموك جامعة في
 وقد (الداويين ورؤوساء والفنيين واإلداريين العمادات مدراء) عمى

 أن: أبرزىا من وكان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت
 اليرموك جامعة في العاممين لدى اإلداري التمكين ممارسة درجة
 فروق وجود كذلك الدراسة نتائج بينت كما متوسطة األردن في
 العممي والمؤىل الجنس لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات

 تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم الوظيفي والمسمى
 .الخبرة سنوات عدد لمتغير
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 المتطمبات عمى التعرف إلى [26] حسين دراسة ىدفت    
 مديري تواجو التي المعوقات وأىم لمتمكين توافرىا بالواج

 لجمع أداة االستبانة واستخدمت بمصر، العامة الثانوية المدارس
 متطمبات أىم أن إلى الدراسة وخمصت7 الدراسة معمومات
 المديرين لتمكين استراتيجيات وضع إلى المدرسي اإلصالح
 السائد اإلداري طوالنم السائدة العقمية تغيير إلى تيدف وتدريبيم،

 وآخرين العمل يديرون أفراد بين العمل تقسيم عمى والقائم
 المدارس مديري اختيار وأساليب معايير وتعديل ينفذونو،
 اإلصالح وتطبيق التمكين، متطمبات مع تتالءم بحيث والعاممين
 ومجزية محددة إضافية وحوافز المكافأة نظام ووضع المدرسي،
 المسؤولية تحمل عمى لتشجيعيم كينيم؛تم يتم الذين لممديرين
 ونقل التفويض مفاىيم وتبني واالبتكار اإلبداع عمى وتحفيزىم
 .حديثة كمفاىيم الالمركزية والمشاركة السمطة

 عمى التعرف إلى ىدفت بدراسة [27] الطعاني وقام        
 في الحكومية المدارس مديري لدى اإلداري التمكين درجة

 (65) من الدراسة مجتمع تكون ألردن،ا في الكرك محافظة
 ومديرة مديرا (066) من الدراسة عينة وتكونت ومديرة، مديرا
 أبعاد خمسة غطت فقرة (66) من تكونت أداة تطوير تم وقدم

 جميع إن: يمي ما الدراسة نتائج أبرز وكانت اإلداري، لمتمكين
 وعدم مرتفعة متوسطات عمى حصمت اإلداري التمكين أبعاد
 لدرجة المستجيبين تقديرات في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 بينيما، والتفاعل والمؤىل النوع لمتغير تعزى اإلداري التمكين
 في إحصائية داللة ذات فروق وجـود التحميل نتائج وأظيرت

 الخبرة لمتغيـر تعزى اإلداري التمكين لدرجة المستجيبين تقدير
 .فأكثر سنة( 00) الخبرة لصالح
 عن الكشف إلى ىدفت دراسة[22]  المسيميم أجرى وكذلك      
 في التربية وزارة في القرار متخذي تواجو التي الصعوبات أىم
 المدارس، مديري تمكين نحو التوجو تم ما إذا الكويت، دولة

 من وكانت7 الدراسة معمومات لجمع أداة االستبانة واستخدمت
 وزارة تمسك: لمدارسا مديري تمكين تواجو التي الصعوبات أبرز

 ال الحالية المدارس مديري وصالحيات المركزي، بالنظام التربية

ن التمكين، عممية مع تتوافق  تتسبب قد التمكين عممية تطبيق وا 
 لقمة ليم؛ الممنوحة لمصالحيات المدارس مديري إساءة في

ن ليم، الميني التطوير  مديري لتدريب الحالي اإلعداد وا 
 التربية وزارة تصميم لقمة إدارًيا؛ تمكينيم في يسيم ال المدارس
 .التمكين مفيوم تطبيق بمتطمبات تتعمق تدريبية لبرامج
 واقع عمى التعرف إلى [11] جابر دراسة ىدفت بينما      
 جدة؛ محافظة في الثانوية المدارس لمديرات اإلداري التمكين

 دراسةلم أداة واالستبانة التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت
 واقع إن: يمي ما أبرزىا من كان نتائج لعدة الدراسة ،وتوصمت
 كل في مرتفًعا جاء كما عام، بوجو مرتفًعا كان اإلداري التمكين

 الموارد وتدريب والمكانة والتأثير الذاتية الفاعمية األبعاد من
 وتدفق واالتصال الفريق روح وتنمية واالستقاللية البشرية

 السمطة تفويض: األبعاد في متوسًطا جاء حين في المعمومات،
 كما7 والحوافز القرارات اتخاذ في والمشاركة والصالحيات،

 مديرات استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت
 .عام بوجو اإلداري التمكين لواقع المدارس
 اإلداري، التمكين درجة معرفة إلى [7] السمولي دراسة وىدفت
 مدارس مديري لدى بينيما والعالقة الوظيفي األداء ودرجة

 أداة واالستبانة الوصفي، المنيج واستخدمت بيشة، محافظة
 وأن  متوسطة، كانت التمكين درجة أن النتائج وأظيرت لمدراسة،
 التمكين بين العالقة وأن كبيرة، كانت المدارس مديري أداء درجة
 .ضعيفة كانت الوظيفي األداء ودجة
 التمكين مستوى عمى التعرف إلى [3] يرفاع دراسة ىدفت بينما

 وجية من مصر في العامة الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري
 لمدراسة، كأداة االستبانة واستخدمت والمديرين المعممين نظر

 لدى عام بشكل اإلداري التمكين مستوى أرتفاع النتائج وأظيرت
 ممينالمع نظر وجية من العامة الثانوية بالمدارس المديرين

 المعممين لصالح إحصائية داللة ذات فروقا ىناك وأن والمديرين،
 ان كما المديرين، جانب من السمطة بتفويض يتعمق فيما الذكور،
 التمكين مستوى عمى والمعممات المعممين بين اتفاقاً  ىناك

 فروق توجد وال العامة، الثانوية بالمدارس المديرين لدى اإلداري
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 المؤىل نوع أو لمجنس تبعا سواء ينيمب إحصائية داللة ذات
 7التدريسية الخبرة أو( تربوي غير -تربوي) الدراسي
 التمكين عمى التعرف إلى [28] وآخرون الدوسري دراسة وىدفت
 الثانوية المدارس  مديري لدى الوظيفي بالرضا وعالقتو اإلداري

 التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت الرياض، بمدينة الحكومية
 التمكين مستوى أن النتائج وأظيرت لمدراسة، أداة الستبانةوا

 بدرجة الوظيفي الرضا أتى بينما مرتفعة، بدرجة جاء اإلداري
 لممؤىل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وتوجد متوسطة،
 لنوع تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بينما العممي،
 .الخبرة وسنوات المؤىل،
 التمكين واقع عمى التعرف إلى [4] يالمنور  دراسة وىدفت
 واستخدمت عمان، سمطنة في المدارس مديري لدى اإلداري
 توصمت وقد لمدراسة، أداة واالستبانة التحميمي، الوصفي المنيج
 تقديرات إن: أبرزىا من كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة
 كما متوسطة، جاءت قد التمكين لمجاالت التعميم مدارس مديري

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج شارتأ
: لمتغيرات تعزى اإلداري التمكين لمجاالت الدراسة أفراد لتقديرات

 أبرز وكانت7 العممي والمؤىل الخبرة، وسنوات االجتماعي، النوع
عادة أكثر، صالحيات المدارس مديري تفويض: التوصيات  وا 

 .والمكافآت الحوافز نظام في النظر
 التمكين واقع عمى التعرف إلى [8] السبيعي دراسة دفتوى

 المنيج واستخدمت 7الثانوي المدارس مديرات لدى اإلداري
 نتائج أظيرت وقد 7لمدراسة أداة واالستبانة التحميمي، الوصفي
 بعد وأنو متوسطة، بدرجة جاء اإلداري التمكين واقع أن الدراسة
 فروق وجود وعدم اري،اإلد التمكين في األعمى ىو كان التدريب

 .الدراسة لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات
 التمكين واقع عمى التعرف إلى [9] الشريف عزة دراسة وىدفت
 المكرمة، مكة مدينة في الثانوية المدارس لمديرات اإلداري

 لمدراسة، أداة واالستبانة التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت
 المديرات تمكين درجة إن: يمي ما في الدراسة نتائج أىم وكانت
 لمتغيري وفًقا إحصائًيا دالة فروق توجد ال كما  كبيرة، كانت

 موجبة ارتباطية عالقة وجود وتبين  والخبرة، العممي المؤىل
يجابية  تقديرىا وبين لممديرة اإلداري التمكين توافر درجات بين وا 
 .المينية التنمية لتحقيق
 التمكين بين العالقة معرفة إلى فتىد التي [29] حسنين ودراسة
 الغربية، الضفة ومديرات مديري لدى التنظيمي والمناخ اإلداري،

 لمدراسة أداة واالستبانة التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت
 اإلداري التمكين تطبيق درجة أن الدراسة نتائج أظيرت ،وقد

 تغيرلم تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنو  مرتفعة،
 فروق توجد بينما التخصص، ومجال والخبرة،  العممي، المؤىل

 .العمل وسير لإلنتاجية الجنس متغير في
 :األجنبية الدراسات

يقمي وىينكين موي من كل دراسة ىدفت بينما       إلى [30] وا 
 ومستوى المعمم تمكين عممية بين العالقة طبيعة عمى التعرف
 في المعممين ثقة مستوى وتحديد األشخاص، بين المتبادلة الثقة
 المدارس معممي من عينة عمى الدراسة أجريت7 المدرسة مدير

 نتائج وتوصمت 7مدرسة (60) يمثمون األمريكية االبتدائية
 في الثقة من عالية مستويات ُيظيرون المعممين أن إلى الدراسة
 واضح تأثير ليم وأنيم أىمية لو عمميم أن يرون عندما مديرىم
 المعمم تمكين بين العالقة أن الدراسة وبينت عمميم، يئةب عمى

 عمييم والمشرفين المعممين بين العالقات مع تتوافق الثقة وتحقيق
 .العمل بيئات في

 تمكين درجة بين العالقة [31] ىيونج دراسة أوضحت كما      
 في التعميمية كومسيونج منطقة في المتوسطة المدرسة معممي
 معمما (451) من العينة تكونت وقد العمل، عن ورضاىم تايوان
 وجود إلى الدراسة توصمت ،ولقد التايوانية الحكومية المدارس في

 وأبعاد المعمم تمكين بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة
 .األمن بعد وىو واحًدا بعًدا إال العمل، عن الرضا

 بين قةالعال تعريف إلى  [32]لينتنر دراسة وىدفت            
 عمى وطبقت7 لمنفوذ المدير واستخدام لمتمكين المعمم إدراك
 واستخدمت باما،أال بمقاطعة مدارس ثالث في والمعممين المدراء
 األقاليم من المعممين أكثر أن إلى النتائج وتشير مقاييس، ثالثة
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 النفوذ قاعدة من انطالًقا يعممون مديرييم أن يدركون المشاركة
 ينطمقون ال مديرييم بأن المعممين من العديد ذكر وقد7 الشرعية

 القيرية، والسمات المكافأة سمات في النفوذ تفعيل قاعدة من
 التأثير ذات القواعد بين من األقل عمى ىما السمتان وىاتان
 من استنباطيا تم التي السمات أن كما7 المعمم تمكين في الميم

 الضعيفة الجودة في تتمحور التمكين في لممعمم الراجعة التغذية
 االجتماعية، والقضايا والتواصل، المعايير، اإلدارية، الييئة في

 التعميقات من عدًدا المعممون وقدم التدريسية، غير والواجبات
 .لمسمطة المدير استخدام في نظيرىم وجية عن الجيدة
 اىتمام عمى التعرف إلى ىدفت التي[33]  سبراندو ودراسة      
 من باستمرار، حياتيا وتغيير المرأة، لدى لتمكينا بعمميات الدول
 في الريفية المدارس في القيادة عمى التدريب برامج خالل

 دراسة وأجريت الوصفي، المنيج الدراسة واستخدمت بنجالديش،
 في النساء من قيادة 056 لعدد المقابمة واستخدمت مسحية،
 نتائجيا أىم وكانت التعميم، في يعممون الذين الريفية القرى
 مجال في لمرجل التقميدية باألدوار المرأة قيام عمى التأكيد
 عند شاممة منيجية اتباع بضرورة الدراسة وأوصت التعميم،
 مبدأ وتدعيم المرأة، لدى والتمكين التغيير، مبادرات تصميم
 7الجنسين بين المساواة

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 :الدراسات السابقة ما يأتي يتضح لنا من خالل استعراض      
استعممت غالبية الدراسات السابقة المنيج الوصفي؛ وذلك  -

لمناسبتو ليذا النوع من الدراسات، كما استخدمت االستبانة أداًة 
 .لجمع البيانات التي تتعمق بالدراسة

قمة الدراسات التي تناولت واقع التمكين اإلداري في المممكة  -
عمى حد  -ل عام، بينما لم يطمع الباحث العربية السعودية بشك

عمى أي دراسة عن واقع التمكين اإلداري بمحافظة  - عممو
 .عفيف

استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في إثراء البعد  -
النظري والعممي المتضمن خالليا، في بناء االستبانة الخاصة 

وصدقيا، بالدراسة؛ مما أسيم في نضوج أداة الدراسة وشموليا 
كما تم أيًضا االستفادة من نتائجيا بمقارنتيا مع نتائج ىذه 

 .الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينيا
تختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة في بعض متغيرات  -

 .الدراسة، والزمان، والمكان الذي طبقت بو الدراسة
 الطريقة واإلجراءات. 4

 :منهج الدراسةأ. 
لمنيج المستخدم في الدراسة ىو المنيج الوصفي ا      

التحميمي، والذي يعد من أنسب المناىج مالءمة لمثل ىذه 
الدراسة؛ وذلك لمتعرف عمى واقع التمكين اإلداري لدى قادة 

 .المدارس في محافظة عفيف
 :مجتمع وعينة الدراسةب. 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع قادة وقائدات مدارس       
( قائًدا 043يم العام بمحافظة عفيف، والبالغ عددىم )التعم

وقائدة7 وقد اتبع الباحث أسموب الحصر الشامل، وذلك بتطبيق 
أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة، وبعد التطبيق 

( استبانة صالحة لمتحميل 95الميداني حصل الباحث عمى )
الي % من إجم6674اإلحصائي، وىي ما تمثل ما نسبتو 

 :مجتمع الدراسة7 ويمكن وصف أفراد الدراسة وفق التالي
 1 جدول

 توزيع أفراد الدراسة وفًقا لخصائصهم الشخصية والوظيفية
 النسبة التكرار المستويات المتغير

 الجنس
 57.9 55 ذكر
 42.1 40 أنثى

 المرحمة التعميمية
 45.3 43 ابتدائي
 22.1 21 متوسط
 32.6 31 ثانوي
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 لالمؤى
 89.5 85 بكالوريوس
 10.5 10 دراسات عميا

سنوات الخبرة في القيادة 
 المدرسية

 30.5 29 سنوات 5أقل من 
 27.4 26 سنوات 01إلى  5من 
 42.1 40 سنوات فأكثر 01من 

عدد الدورات التدريبية في 
 مجال القيادة المدرسية

 7.4 7 ال يوجد
 12.6 12 دورة واحدة
 80.0 76 دورتان فأكثر

 100.0       95      المجموع    
 
 

 أداة الدراسةج. 
بناًء عمى طبيعة البيانات المراد جمعيا، وعمى المنيج      

المتبع في الدراسة؛ استخدم الباحث االستبانة في ىذه الدراسة، 
وتكونت االستبانة في صورتيا النيائية من جزأين عمى النحو 

 :التالي
مل عمى المتغيرات الشخصية والوظيفية أ/ الجزء األول: ويشت

لعينة الدراسة، والتي تمثمت في: )الجنس، المرحمة التعميمية، 
المؤىل، سنوات الخبرة في القيادة المدرسية، عدد الدورات 

 (7التدريبية في مجال القيادة المدرسية
ب/ الجزء الثاني: ويشتمل عمى محاور الدراسة، حيث اشتممت 

 :ين رئيسين وىمااالستبانة عمى محور 
المحور األول: واقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في 7 1

( عبارة موزعة 31محافظة عفيف، ويشتمل ىذا المحور عمى )
 .عمى ستة أبعاد

المحور األول: مقترحات لتحسين التمكين اإلداري لقادة 7 2
 .( عبارة03المدارس، ويشتمل ىذا المحور عمى )

 الفقرات السابقة قائمة تحمل العبارات التالية: ويقابل كل فقرة من 
)كبيرة جًدا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جًدا(7 وقد تبنى الباحث 

 (Closed Questionnaire)في إعداد المحاور الشكل المغمق
 .الذي يحدد االستجابات المحتممة لكل سؤال

 :صدق أداة الدراسة
 :سة من خالل اآلتيقام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدرا
 (face validity)  أ / الصدق الظاىري )الخارجي( لألداة

لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت  
لقياسو، قام الباحث بعرضيا في صورتيا المبدئية عمى مجموعة 
من المحكمين األكاديميين، وعمى ضوء توجيياتيم ومقترحاتيم 

 .تيا النيائيةتوصل الباحث لالستبانة بصور 
 :ب/ صدق االتساق الداخمي لألداة

تم حساب االتساق الداخمي من خالل معامالت ارتباط       
 :البنود بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو وفق التالي

صدق االتساق الداخمي لممحور األول: واقع التمكين اإلداري  •
 .لدى قادة المدارس في محافظة عفيف

 2جدول 
 مالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المحور األول بالدرجة الكمية لممحورمعا

 معامل االرتباط أبعاد المحور األول "واقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف"
 **0.702 تفويض السمطات البعد األول
 **0.850 النمو الميني البعد الثاني
 **0.832 ماعيالعمل الج البعد الثالث
 **0.656 تنمية السموك اإلبداعي البعد الرابع
 **0.675 التقميد والمحاكاة البعد الخامس
 **0.820 التحفيز الذاتي البعد السادس

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق        .فأقل 1710دالة عند مستوى الداللة  **
ممحور األول )واقع التمكين المتعمق بصدق االتساق الداخمي ل
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اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف(، يتبين أن قيم 
 لبعد والدرجة الكمية لممحور الذيمعامالت االرتباط بين درجة ا

فأقل،  1710تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 

وجميعيا قيم موجبة7 وىذا يشير إلى صدق أبعاد المحور األول 
 .لمسمة التي وضعت لقياسياوقياسيا 

ي: مقترحات لتحسين نالثاصدق االتساق الداخمي لممحور  •
 .التمكين اإلداري لقادة المدارس

 3جدول 
 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 0.875** 8 0.828** 
6 0.887** 9 0.891** 
3 0.890** 10 0.729** 
4 0.924** 11 0.898** 
5 0.850** 12 0.849** 
6 0.890** 13 0.853** 
7 0.910**  

 .فأقل 1710 الداللة مستوى عند دالة **
 السابق بالجدول الموضحة النتائج استعراض خالل من     

 تمقترحا) الثاني لممحور الداخمي االتساق بصدق المتعمق
 معامالت قيم أن يتبين ،(المدارس لقادة اإلداري التمكين لتحسين
 تنتمي الذي لممحور الكمية والدرجة العبارة درجة بين االرتباط

 قيم وجميعيا فأقل، 1710 داللة مستوى عند إحصائًيا دالة إليو

 وقياسيا األول المحور فقرات صدق إلى يشير وىذا7 موجبة
 .لقياسيا وضعت التي لمسمة
 :الدراسة أداة ثبات

 استخدم ،(االستبانة) الدراسة أداة ثبات مدى لقياس      
 من لمتأكد ؛Cronbach'a Alpha كرونباخ ألفا معادلة الباحث
 .ذلك يوضح( 4) رقم والجدول الدراسة، أداة ثبات

 4 جدول
 الدراسة ألداة" كرونباخ ألفا معامل قيم" يوضح

 معامل ثبات ألفا كرونباخ دد البنودع محاور االستبانة محاور الدارسة
 17648 5 تفويض السمطات البعد األول
 17830 5 النمو الميني البعد الثاني
 17876 6 العمل الجماعي البعد الثالث
 17606 5 تنمية السموك اإلبداعي البعد الرابع
 17831 4 التقميد والمحاكاة البعد الخامس
 17864 5 التحفيز الذاتي البعد السادس

 17969 31 الثبات العام لممحور األول واقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف
 17970 03 مقترحات لتحسين التمكين اإلداري لقادة المدارس المحور الثاني

 17947 43 الثبات العام ألداة الدراسة )محاور الدراسة(7
 كرونباخ ألفا الثبات معامالت أن السابق الجدول من يتضح     

 األول لممحور الثبات معامل بمغ حيث مرتفعة، الدراسة لمحاور
 ،(17970) الثاني لممحور الثبات معامل بمغ بينما ،(17969)

 قيمة وجميعيا ،(17947) بمغ فقد الدراسة ألداة العام الثبات أما
 من عالية بدرجة تتمتع االستبانة أن عمى يدل مما مرتفعة؛

 الميداني التطبيق في عمييا االعتماد يمكن وبالتالي الثبات؛
 .لمدراسة
 :اإلحصائية المعالجة أساليب

 يحدد الذي المغمق الشكل االستبانة إعداد في الباحث تبنى      
 ليكرت مقياس مستخدًما فقرة، لكل المحتممة االستجابات
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 والمتوسط المئوية، والنسب التكرارات حساب وتم الخماسي،
، بيرسون االرتباط ومعامل المعياري واالنحراف ،الحسابي
 اختبار استخدام تم كما(، ت) واختبار (،كرونباخ ألفا) ومعامل
 واستخدام (ONE WAY ANOVA) األحادي التباين تحميل

 الحزم باستخدام وذلك ،(LSD) معنوي فرق أقل اختبار
 الباحث استخدم النتائج؛ تفسير ولتسييل ،(SPSS) اإلحصائية

 تم حيث األداة، بنود عمى اإلجابة مستوى لتحديد التالي سموباأل
 :التالي الجدول وفق لمبدائل وزن إعطاء

 
 

 5 جدول
 البحث أداة في المستخدم التدرج وفق لمفئات توزيع

 مدى المتوسطات الوصف
 1-1.80 قميمة جًدا
 1.81-2.60 قميمة

 2.61-3.40 متوسطة
 4761-3740 كبيرة

 5711-4760 كبيرة جًدا
 نتائج. ال5

النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي نص عمى اآلتي: ما  •
درجة تطبيق التمكين اإلداري لدى قادة وقائدات مدارس التعميم 

 العام بمحافظة عفيف؟
 لإلجابة عمى ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية  

والرتب الستجابات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
أفراد عينة الدراسة عمى درجة تطبيق التمكين اإلداري لدى قادة 
وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف، وجاءت النتائج 

 :كالتالي
 :أواًل: تفويض السمطات

 6جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بتفويض السمطات

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب واقع التطبيق

 5 متوسطة 887. 3.02 تسيم تشريعات وزارة التعميم في تفويض السمطة وتشجيعيا7 0
 0 كبيرة 921. 3.49 يفوضني رؤسائي السمطة بناًء عمى أنظمة وتعميمات وزارة التعميم7 6
 6 كبيرة 1.162 3.41 يحدد لي رؤسائي األعمال المفوضة كتابًيا7 3
 3 متوسطة 1.164 3.17 يقوم رؤسائي بتفويضي سمطات كافية إلنجاز ميام وظيفتي7 4
 4 متوسطة 983. 3.03 يقوم رؤسائي بعدم ممارسة السمطة التي قاموا بتفويضيا7 5

 متوسطة 664. 3.23 المتوسط الحسابي العام لممحور
(، 6جدول رقم )من خالل استعراض النتائج الموضحة بال     

يتبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة 
(، وىذا 5من  3763عمى بعد تفويض السمطات يساوي )

المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي 
( وىي الفئة التي تشير إلى 3741إلى  6760تتراوح ما بين )

 .التطبيق بدرجة متوسطة
(، وىي )يفوضني رؤسائي السمطة 6حصمت العبارة رقم ) -0

بناًء عمى أنظمة وتعميمات وزارة التعميم( عمى أعمى متوسط 
(، ويدل ىذا عمى أن ىناك موافقًة 5من  3749حسابي ومقداره )

بين قادة وقائدات مدارس التعميم العام في محافظة عفيف بأن 
لوزارة7 ويعزو رؤساءىم يفوضونيم السمطة بناًء عمى أنظمة ا

الباحث ذلك إلى أن ىناك حرًصا من مسؤولي إدارة التعميم عمى 
 .دعم قادة المدارس؛ إيماًنا بدورىم في تطوير العمل المدرسي

(، وىي )يحدد لي رؤسائي األعمال 3حصمت العبارة رقم ) -6
(، حيث يدل 5من  3740المفوضة كتابًيا( بمتوسط حسابي بمغ )

كبيرة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن عمى أن درجة التطبيق 
التحديد الكتابي من أولويات تنظيم العمل، ويعد مستنًدا رسمًيا 

 .يمكن الرجوع إليو عند تداخل الصالحيات مع الرؤساء
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 :ثانًيا: النمو الميني
 7جدول 

 استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالنمو المهني
متوسط ال العبارة رقم العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

واقع 
 التطبيق

 الترتيب

 0 متوسطة 1.202 3.29 تساعدني األنظمة والتعميمات عمى تطوير مياراتي في العمل7 6
 6 متوسطة 1.220 2.85 لتنمية قدراتي وفق احتياجاتي التدريبية7 واضحة تدريبية أخضع لخطة 7
 3 متوسطة 1.237 2.85 مياراتي الشخصية7يوفر لي رؤسائي دورات تدريبية لتطوير  8
 4 متوسطة 1.185 2.82 يوفر لي رؤسائي فرًصا لمتطوير الميني في مجال القيادة المدرسية7 9
 5 قميمة 1.299 2.05 يشجعني نظام المكافآت المطبق لتطوير ذاتي7 01

 متوسطة 949. 2.77 المتوسط الحسابي العام لممحور
(، 7النتائج الموضحة بالجدول رقم )من خالل استعراض      

يتبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة 
(، وىذا المتوسط 5من  6777عمى بعد النمو الميني يساوي )

يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما 
طبيق ( وىي الفئة التي تشير إلى الت3741إلى  6760بين )

 .بدرجة متوسطة
(، وىي )تساعدني األنظمة 6حصمت العبارة رقم ) -1

والتعميمات عمى تطوير مياراتي في العمل( عمى أعمى متوسط 
(، وقد يعود ذلك إلى قناعة قادة 5من  3769حسابي ومقداره )

 المدارس بأن األنظمة التي أقرتيا الوزارة ىي لمصمحة العمل، 

 .جيونياايو بات التي وتساعدىم عمى تجاوز الصعو 
( وىي )يشجعني نظام المكافآت 01حصمت العبارة رقم ) -2

المطبق لتطوير ذاتي( التي حصمت عمى أدنى متوسط حسابي 
(، وكان واقع التطبيق ضمن الفئة القميمة، 5من  6715ومقداره )

ويدل عمى أن ىناك توافًقا بين قادة المدارس، وقد يعود ذلك إلى 
رس بعدم وجود نظام لممكافآت لمعاممين في قناعة قادة المدا

القيادة المدرسية، ويتفق ذلك مع توصيات ممتقى القيادات 
ه التي أوصت بمنح 0437المدرسية الذي عقد في جدة عام 

 .حوافز مادية ومعنوية لمقيادات المدرسية
 :ثالثًا: العمل الجماعي 

 8جدول 
 متعمقة بالعمل الجماعياستجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات ال

المتوسط  العبارة رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع 
 التطبيق

 الترتيب

 0 كبيرة 972. 3.95 تتطمب طبيعية عممي مني التعاون مع رؤسائي7 00
 3 كبيرة 1.087 3.59 يدعم رؤسائي العمل الجماعي ويؤكدون عمى أىمية دوره في المدرسة7 06
 6 كبيرة 1.113 3.74 قة المتبادلة بيني وبين رؤسائي في العمل7تسود الث 03
 4 كبيرة 1.068 3.58 يحترم رؤسائي رأي المجان والمجالس المدرسية7 04
 5 متوسطة 1.081 3.29 يسمح رؤسائي بإعطاء الجماعة حرية التعبير عن أرائيم7 05
 6 متوسطة 1.237 2.85 صنع القرار يتم وفق رؤية مشتركة بيني وبين رؤسائي7 06

 كبيرة 855. 3.50 المتوسط الحسابي العام لممحور
( 8) رقم بالجدول الموضحة النتائج استعراض خالل من     
 الدراسة عينة أفراد الستجابات العام الحسابي المتوسط أن يتبين
 المتوسط وىذا ،(5 من 3751) يساوي الجماعي العمل بعد عمى
   تتراوح والتي الخماسي، المتدرج مقياسال من الرابعة بالفئة يقع
  التطبيق ىـــإل رـــتشي يــالت ةـــالفئ وىي( 4761 إلى 3740) بين ما

 .كبيرة بدرجة
 مني عممي طبيعية تتطمب) وىي ،(00) رقم العبارة حصمت -1

 3795) ومقداره حسابي متوسط أعمى عمى( رؤسائي مع التعاون
 أي بأن المدارس قادة قناعة أن إلى ذلك الباحث ويعزو ،(5 من

 في وعمميم الرؤساء، مع التعاون يتطمب مؤسسة أي في عمل
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 بما الجميع بين الجيود تضافر يتطمب جماعي عمل المدرسة
 .لنجاحو الرؤساء؛ فييم

 بيني المتبادلة الثقة تسود) وىي ،(03) رقم العبارة حصمت -2
 ،(5 من 3774) بمغ حسابي بمتوسط( العمل في رؤسائي وبين

 لدييم المدرسي بالعمل يكمفون من أن إلى ذلك الباحث ويعزو
 لتحقيق الرؤساء مع المتبادلة الثقة بأىمية الوعي من عالية درجة
 .لمعمل اإلتقان درجات من درجة أعمى
 :اإلبداعي السموك تنمية: رابًعا

 9 جدول
 اإلبداعي كالسمو  بتنمية المتعمقة العبارات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات

المتوسط  العبارة رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع 
 التطبيق

 الترتيب

 3 كبيرة 817. 3.60 أمتمك ميارات ال يمتمكيا اآلخرون في أداء عممي7 07
 6 كبيرة 1.048 3.80 أحرص عمى االلتحاق ببرامج التدريب في مجال اإلبداع اإلداري7 08
 0 كبيرة 915. 4.16 ة السموكي الريادي من خالل االستفادة من تجارب اآلخرين7أرغب دائًما بتنمي 09
 4 كبيرة 1.004 3.60 يشجع رؤسائي األفكار الريادية في العمل7 61
 5 قميمة 1.167 2.37 تتوافر في مدرستي اإلمكانات المادية لتطبيق األفكار الريادية الجديدة7 60

 كبيرة 624. 3.51 المتوسط الحسابي العام لممحور
(، 9من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم )     

يتبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة 
(، وىذا 5من  3750عمى بعد تنمية السموك اإلبداعي يساوي )

المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي 
( وىي الفئة التي تشير إلى 4761إلى  3740بين )تتراوح ما 

 .التطبيق بدرجة كبيرة
 (، وىي )أرغب دائًما بتنمية 09حصمت العبارة رقم ) -1

السموكي الريادي من خالل االستفادة من تجارب اآلخرين( عمى 
    (، ويدل ذلك 5من  4706أعمى متوسط حسابي ومقداره )

        تنمية مياراتيم  عمى وجود رغبة لدى قادة المدارس في
         الريادية واالستفادة من تجارب المتميزين، وقد يعزو الباحث 

  ر العملــذلك إلى إيمان قادة المدارس باإلبداع، وأىميتو في تطوي

 .المدرسي
 ( وىي )تتوافر في مدرستي 60حصمت العبارة رقم ) -2

دة( ضمن الفئة اإلمكانات المادية لتطبيق األفكار الريادية الجدي
 6737القميمة، وقد حصمت عمى أدنى متوسط حسابي ومقداره )

(؛ وىو مما يدل عمى وجود توافق بين قادة المدارس عمى 5من 
ضعف اإلمكانات المادية المحفزة لتطبيق األفكار الريادية، 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أكثر مدارس محافظة عفيف تقع في 

بالتالي تعاني ىذه المدارس النائية من القرى التابعة لممحافظة؛ و 
ضعف إمكاناتيا المادية، وضعف البيئة المحيطة بيا؛ مما يعيق 

 .تطبيق األفكار الريادية
 :خامًسا: التقميد والمحاكاة

 11جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالتقميد والمحاكاة

المتوسط  العبارة رقم العبارة
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

واقع 
 التطبيق

 الترتيب

 3 كبيرة 965. 3.55 تساعدني محاكاة سموك الرؤساء المميزين عمى تطوير الميارات الالزمة ألداء العمل7 66
 6 كبيرة 1.008 3.56 أقمد رؤسائي المميزين في العمل7 63
 0 رةكبي 996. 3.66 أقمد زمالئي قادة المدارس المميزين في العمل7 64
 4 كبيرة 1.119 3.49 يساعدني أسموب التقميد عمى تغيير بعض سموكاتي السمبية في العمل7 65

 كبيرة 833. 3.57 المتوسط الحسابي العام لممحور
 يتبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة  (، 01من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم )     
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(، وىذا المتوسط 5من  3757مى بعد التقميد والمحاكاة يساوي )ع
يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما 

( وىي الفئة التي تشير إلى التطبيق 4761إلى  3740بين )
وُيالحظ أن أفراد عينة الدراسة يرون أن جميع كما  .بدرجة كبيرة

لتقميد والمحاكاة يتم تطبيقيا بدرجة كبيرة؛ العبارات المتعمقة ببعد ا
مما يدل عمى تجانس وجيات نظر قادة وقائدات مدارس التعميم 
العام بمحافظة عفيف حول واقع تطبيق بعد التقميد والمحاكاة، 

وقد يعود ذلك إلى إدراك قادة المدارس بأىمية تقميد ومحاكاة 
و الباحث ذلك اآلخرين في تطوير أداء القيادات المدرسية، ويعز 

إلى وجود قيادات إدارية متميزة يمكن محاكاتيا وتقميدىا في ظل 
تدني إمكانات إدارة التعميم البشرية والمادية في القدرة عمى 
التمكين اإلداري؛ بسبب نقص اإلمكانات التدريبية في مجال 

 .التطوير الميني، وغياب تفويض الصالحيات، والتحفيز الذاتي
 :الذاتيسادًسا: التحفيز 

 11جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بالتحفيز الذاتي

المتوسط  العبارة رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع 
 التطبيق

 الترتيب

 6 متوسطة 1.182 3.28 يعمل رؤسائي عمى زيادة إحساسي باالنتماء لممدرسة7 66
 4 متوسطة 1.284 3.01 باألمن الوظيفي واالستقرار7 يوفر لي رؤسائي اإلحساس 67
 0 متوسطة 1.172 3.34 يقوم رؤسائي بتحفيزي عمى تحمل مسؤوليات أكبر7 68
 3 متوسطة 1.193 3.12 َتمقى جيودي ومبادراتي الدعم والتشجيع من رؤسائي7 69
 5 قميمة 1.151 1.81 أتمقى مكافآت مالية أو معنوية عندما أقوم بأعمال إبداعية7 31

 متوسطة 964. 2.91 المتوسط الحسابي العام لممحور
(، 00من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم )     

يتبين أن المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة 
(، وىذا المتوسط 5من  6790عمى بعد التحفيز الذاتي يساوي )

 ياس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح ما يقع بالفئة الثالثة من المق
 .بين وىي الفئة التي تشير إلى التطبيق بدرجة متوسطة

(، وىي )يقوم رؤسائي بتحفيزي 68حصمت العبارة رقم ) -0
عمى تحمل مسؤوليات أكبر( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره 

ن كانت درجة التطبيق متوسطة إال أن توافق 5من  3734) (، وا 
ارس عمى ذلك يدل عمى قناعتيم التامة بأىمية التحفيز قادة المد

في ممارسة المسؤوليات الكبرى، وقد يعود ذلك إلى التباين بين 
 .الرؤساء في تحفيز مرؤوسييم من قادة وقائدات المدارس

(، وىي )أتمقى مكافآت مالية أو 31حصمت العبارة رقم ) -6
متوسط حسابي معنوية عندما أقوم بأعمال إبداعية(، عمى أدنى 

(، وكانت درجة التطبيق قميمة، وقد يعزو 5من  0780ومقداره )
الباحث ذلك إلى عدم وجود نظام لمحوافز المادية مرتبط 

 .باألعمال اإلبداعية
من خالل النتائج السابقة يتبين أن واقع التمكين اإلداري لدى 

 :قادة المدارس في محافظة عفيف جاء كالتالي
 مكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيفواقع الت. 12جدول 

االنحراف  المتوسط الحسابي واقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف
 المعياري

 واقع التطبيق الترتيب

 متوسطة 4 664. 3.23 تفويض السمطات
 متوسطة 6 949. 2.77 النمو الميني
 كبيرة 3 855. 3.50 العمل الجماعي

 كبيرة 6 624. 3.51 مية السموك اإلبداعيتن
 كبيرة 0 833. 3.57 التقميد والمحاكاة
 متوسطة 5 964. 2.91 التحفيز الذاتي

 متوسطة 624. 3.24 واقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف
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( أن 06يتبين من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )     
قميد والمحاكاة جاء في المرتبة األولى بين األبعاد المتعمقة ُبعد الت

بواقع التمكين اإلداري لدى قادة المدارس في محافظة عفيف، 
ويدل ذلك عمى قناعة قادة المدارس بأن التقميد والمحاكاة من 
أكثر الوسائل في تطوير الميارات وتغيير السموك المتوفرة، 

ود أصحاب خبرة متميزين ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وج
يحاكونيم قادة المدارس، يميو بعد تنمية السموك اإلبداعي، ويدل 
عمى إدراك قادة المدارس لدور األفكار اإلبداعية في بيئة العمل، 
ثم بعد العمل الجماعي، وقد يعود ذلك إلى إيمانيم بأىمية العمل 
 الجماعي كأسموب لمواجية المشكالت، وبأن تشكيل فرق العمل
يعد أحد الركائز الميمة لتطبيق التمكين وتحقيق الغاية المرجوة 
منو، وال يتم ذلك إال عن طريق العمل الجماعي7 بينما جاء بعد 
النمو الميني في المرتبة األخيرة بين األبعاد المتعمقة بواقع 
التمكين اإلداري لدى قادة المداس في محافظة عفيف، وقد يعود 

التدريبية المتخصصة لقادة المدارس، ذلك إلى غياب الدورات 
وتدني اإلمكانات التدريبية في المحافظة، وغياب األنظمة 
والتعميمات التي تشجع عمى النمو الميني باإلضافة إلى غياب 

 .نظام المكافآت والحوافز التشجيعية
وجاء واقع التمكين اإلداري لدى قادة المداس في محافظة      

(، وىذا 5من  3764بمتوسط حسابي )عفيف في كافة المجاالت 
يدل عمى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن التمكين اإلداري لدى 

 .قادة المداس في محافظة عفيف يتم تطبيقو بدرجة متوسطة
ويتضح أن إدارة التعميم تفتقد إلى استراتيجية مخطط ليا       

لغرض التمكين اإلداري، حيث ال تسعى بشكل كبير في تمكين 
ة المدارس، ويالحظ أن الرؤساء ال يقومون بدور كبير في قاد

تفويض الصالحيات أو تعريف قادة المدارس بصالحياتيم، 
حيث كان من أىم مقترحات التحسين التي طرحيا أفراد الدراسة 

تعريف قادة المدارس بالصالحيات الممنوحة ليم؛ لتمكينيم من 
إلى التحفيز عمى أداء مسؤولياتيم بفاعمية، كما أنيم يفتقدون 

جيودىم ومبادراتيم، أو توفير دورات تدريبية وفق احتياجات قادة 
المدارس لتنميتيم مينًيا7 ويعزو الباحث ذلك إلى أن الوزارة تفتقد 
إلى وجود استراتيجية معمنة لمتمكين اإلداري، في ظل عدم 
وضوح الصالحيات الجديدة التي تحتاج إلى إعادة النظر في 

ميا، كما أن قادة المدارس يفتقدون إلى دورات مضامين تفعي
 .تدريبية متخصصة لتطوير أدائيم اإلداري

 جابات عينة الدراسة أن قادة المدارس تويتضح من اس     
يسعون إلى تحقيق أىداف العمل المدرسي وفق مجيوداتيم 
الذاتية من خالل التقميد والمحاكاة لزمالئيم اآلخرين في أعماليم 

ن بيا، ومن خالل رغبتيم في التنمية الذاتية لميارات التي يقومو 
 .األداء اإلبداعي عندىم

[، 7وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة السمولي ]      
[ التي أشارت إلى أن درجة تطبيق 29[ وحسنين ]8والسبيعي ]

التمكين اإلداري كانت متوسطة، بينما تختمف ىذه النتيجة مع 
[، 28[، والدوسري ]00] [، وجابر27نتيجة دراسة الطعاني ]

 [ التي أشارت إلى أن واقع التمكين اإلداري لمديري 3ورفاعي ]
 .المدارس كان مرتفًعا

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي نص عمى اآلتي: ما  •
مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة وقائدات مدارس التعميم 

 العام بمحافظة عفيف؟
 مى ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية لإلجابة ع 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات 
أفراد عينة الدراسة عمى مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة 
وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف، وجاءت النتائج 

 :كالتالي
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 13 جدول
 فراد عينة الدراسة عمى مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيفاستجابات أ

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 األهمية

 الترتيب

 9 متوسطة 1.233 3.33 امج7نشر ثقافة التمكين اإلداري لدى القيادات التربوية من خالل المقاءات والنشرات والبر  0
 01 متوسطة 1.350 3.28 منح قادة المدارس استقاللية تتناسب مع مياميم القيادية واإلدارية7 6
 7 كبيرة 1.276 3.42 تدريب قادة المدارس عمى األساليب الحديثة في مجال اتخاذ القرار وآلية تنفيذه7 3
 8 متوسطة 1.283 3.40 زز قدرتيم عمى أداء أعماليم7توفير فرص النمو الميني لقادة المدارس بما يع 4
 03 متوسطة 1.713 2.85 توفير الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لقادة المدارس المتميزين في األعمال اإلبداعية7 5
 00 متوسطة 1.447 3.23 اختيار قادة المدارس بناًء عمى أسس ومعايير واضحة في ضوء متطمبات الوظيفة7 6
 6 كبيرة 1.358 3.43 التشجيع عمى اإلبداع والتطوير في أداء القيادات المدرسية7 7
 0 كبيرة 1.113 3.87 تعريف قادة المدارس بالصالحيات الممنوحة ليم لتمكينيم من أداء مسؤولياتيم بفاعمية7 8
 06 متوسطة 1.505 3.11 إشراك قادة المدارس في رسم السياسة التعميمية، وصناعة القرارات التربوية7 9
 3 كبيرة 1.217 3.57 تفعيل نظام المساءلة والمحاسبة في ضوء مسؤوليات وميام قادة المدارس7 01
 4 كبيرة 1.155 3.56 تعزيز مفيوم فرق العمل بالمدرسة لممساىمة في تحسين التمكين اإلداري7 00
 5 كبيرة 1.228 3.48 في الفعاليات التربوية7 االستعانة بأصحاب الخبرة في مجال التمكين اإلداري لممشاركة 06
 6 كبيرة 1.241 3.73 االعتماد عمى التقنية الحديثة في توفير منظومة بيانات ومعمومات لقادة المدارس7 03

 متوسطة 1.144 3.40 المتوسط الحسابي العام لممحور
(، 03من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول رقم )     

المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة يتبين أن 
عمى مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة وقائدات مدارس 

(، حيث يتبين 5من  3741التعميم العام بمحافظة عفيف يساوي )
من النتائج الموضحة بالجدول أعاله أن أفراد عينة الدراسة يرون 

ين التمكين اإلداري أن ىناك سبعة مقترحات من مقترحات تحس
لقادة وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف ميمة بدرجة 

(، وىو )تعريف قادة المدارس 8كبيرة، وقد حصل المقترح رقم )
بالصالحيات الممنوحة ليم لتمكينيم من أداء مسؤولياتيم 

(، 5من  3787بفاعمية( عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره )
أىمية الصالحيات الممنوحة في تحقيق  ويدل ىذا التوافق عمى

التمكين اإلداري، ويعزو الباحث ذلك إلى أن ىذه الصالحيات قد 
صدرت مؤخًرا؛ وبالتالي يحتاج قادة المدارس إلى التعرف عمييا، 
وبيان اإلجراءات اإلدارية الخاصة بيا، ويتفق ذلك مع استجابات 

ض الصالحيات أفراد الدراسة بأن التمكين اإلداري في بعد تفوي
(، وىو 03كان تطبيقو بدرجة متوسطة، يميو المقترح رقم )

)االعتماد عمى التقنية الحديثة في توفير منظومة بيانات 
(، 5من  3773ومعمومات لقادة المدارس( بمتوسط حسابي بمغ )

وقد يعود ذلك إلى قناعة قادة المدارس بأىمية التقنية الحديثة في 
الباحث ذلك إلى أن ضعف البنية التمكين اإلداري، ويعزو 

التحتية، وبالذات في مدارس تعميم المحافظة يعد عائًقا كبيًرا نحو 
تحقيق التمكين اإلداري؛ مما يتطمب من إدارة التعميم جيوًدا 
مضاعفة لتزويد المدارس بشبكة تقنيات حديثة مجيزة، ثم 

(، وىو )تفعيل نظام المساءلة والمحاسبة في 01المقترح رقم )
 3757ضوء مسؤوليات وميام قادة المدارس( بمتوسط حسابي )

(، ويدل عمى ذلك عمى وجود خمل في تطبيق نظم 5من 
المساءلة والمحاسبة، ويعزو الباحث ذلك إلى التداخل في الميام 

دارة التعميم؛ مما أوجد ضعًفا   والمسؤوليات بين قادة المدارس وا 
 .في تطبيق المساءلة والمحاسبة

(، وىو )توفير الحوافز المادية 5المقترح رقم ) وحصل     
والمعنوية المناسبة لقادة المدارس المتميزين في األعمال 

(، 5من  6785اإلبداعية( عمى أدنى متوسط حسابي ومقداره )
(، وىو )إشراك قادة المدارس في رسم 9ويميو المقترح رقم )

ط حسابي السياسة التعميمية، وصناعة القرارات التربوية( بمتوس
(، ويعزو الباحث ذلك إلى تركيز قادة 5من  3700بمغ )

المدارس عمى تحسين متطمبات التمكين اإلداري ذات األولوية 
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التي تقع ضمن صالحيات رؤسائيم، حيث يرون أن توفير 
الحوافز المادية، والمعنوية، واإلشراك في السياسات التعميمية 

من السمطة التربوية العميا  والقرارات التربوية تتطمب قرارات إدارة
 .في الوزارة

وتتفق ىذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة حمواني       
[ والتي توصمت إلى مجموعة من النتائج، وكان من أبرزىا: 65]

إن أسباب عدم رغبة المديرين في استخدام ىذا األسموب يعود 
مثل: إلى الحاجة إلى االىتمام ببعض األمور قبل استخدامو، 

عقد دورات تدريبية مكثفة لمموظفين إلعدادىم لذلك، والتوسع في 
التفويض أواًل قبل استخدام التمكين، وتوفر الشجاعة الكافية لدى 
الطرفين لتحمل النتائج، وتزويد المديرين بالصالحيات الكافية 
التي تساعدىم عمى تمكين مرؤوسييم، وضمان عدم التعرض 

حالة الفشل، وتأىيل الموظفين بالشكل  ِلموم اإلدارة العميا في
الذي يرفع قدرتيم عمى تحمل ىذه المسؤولية7 كما تتفق مع نتائج 

[، والتي خمصت إلى أن أىم متطمبات 67دراسة حسين ]
اإلصالح المدرسي إلى وضع استراتيجيات لتمكين المديرين 
وتدريبيم تيدف إلى تغيير العقمية السائدة والنمط اإلداري السائد 

والقائم عمى تقسيم العمل بين أفراد يديرون العمل وآخرين 
ينفذونو، وتعديل معايير وأساليب اختيار مديري المدارس 
والعاممين، بحيث تتالءم مع متطمبات التمكين، وتطبيق 
اإلصالح المدرسي ووضع نظام مكافأة وحوافز إضافية محددة 

تحمل ومجزية لممديرين الذين يتم تمكينيم لتشجيعيم عمى 
 المسؤولية وتحفيزىم عمى اإلبداع واالبتكار7

نص عمى: ىل تختمف يالنتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي  •
درجات تمكين قادة وقيادات المدارس باختالف متغيرات: 
)الجنس، المرحمة التعميمية، المؤىل، وسنوات الخبرة في القيادة 

 ؟(دة المدرسيةالمدرسية، الدورات التدريبية في مجال القيا
 :أواًل: الفروق باختالف الجنس

ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات 
المدارس باختالف متغير الجنس، استخدم الباحث اختبار )ت( 

دول ، والج(independent sample t-test) لعينتين مستقمتين
 :( يوضح ذلك04رقم )

 14جدول 
 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات المدارس باختالف متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس أبعاد ومحاور الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

 مستوى الداللة

 غير دالة 078. 92.921 1.782- 729. 3.13 55 ذكر طاتتفويض السم
 544. 3.36 40 أنثى

 دالة* 000. 93 4.122- 945. 2.46 55 ذكر النمو الميني
 775. 3.21 40 أنثى

 دالة* 001. 93 3.324- 806. 3.26 55 ذكر العمل الجماعي
 823. 3.83 40 أنثى

 غير دالة 097. 93 1.677- 569. 3.41 55 ذكر تنمية السموك اإلبداعي
 680. 3.63 40 أنثى

 غير دالة 066. 93 1.861- 850. 3.43 55 ذكر التقميد والمحاكاة
 782. 3.75 40 أنثى

 دالة* 002. 93 3.143- 897. 2.66 55 ذكر التحفيز الذاتي
 955. 3.26 40 أنثى

 غير دالة 425. 93 802.- 1.207 3.32 55 ذكر مقترحات تحسين التمكين اإلداري
 1.054 3.52 40 أنثى
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من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول أعاله، يتبين     
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة 
الدراسة حول: )تفويض السمطات، تنمية السموك اإلبداعي، 

حاكاة، مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة التقميد والم
وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة عفيف( باختالف متغير 
الجنس، بينما يتضح من النتائج أن ىناك فروًقا ذات داللة 
إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول: )النمو الميني، 

، ومن خالل العمل الجماعي، التحفيز الذاتي( باختالف الجنس
المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله يتبين أن الفروق 
لصالح اإلناث، ويدل ذلك عمى أن واقع التمكين في ىذه األبعاد 
مرتفع لدى قائدات المدارس، ويعزو الباحث ذلك إلى أن اإلناث 

 أكثر حرًصا عمى التنمية المينية، والعمل الجماعي، والتحفيز 

 جدن وقًتا أكثر في إنجاز العمل اإلداري7 الذاتي؛ ألنين ي
 من كل دراسة نتائج مع ما حد إلى السابقة النتائج وتتفق      

 داللة ذات فروق وجود عن كشفت والتي [13] وآخرون اإلبراىيم
 سبراندو دراسة مع وتتفق الجنس، لمتغيرات تعزى إحصائية

 بكل ةالقيادي بالميام تقوم المرأة أن عمى أكدت التي [33]
 7اقتدار

 :ثانًيا: الفروق باختالف المرحمة التعميمية •
ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين  

استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات 
المدارس باختالف المرحمة التعميمية، استخدم الباحث اختبار 

 :( يوضح ذلك05رقم ))تحميل التباين األحادي( والجدول 

 15جدول 
مرحمة نتائج تحميل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات المدارس باختالف ال

 التعميمية
 مجموع المجموعات أبعاد ومحاور الدراسة

 المربعات
درجات 
 الحرية

 الداللةمستوى  قيمة ف متوسط المربعات

 1.762 765. 2 1.529 بين المجموعات تفويض السمطات
 

.177 
 

 غير دالة
 434. 92 39.930 داخل المجموعات

  94 41.459 المجموع
 2.410 2.109 2 4.218 بين المجموعات النمو الميني

 
.095 
 

 غير دالة
 875. 92 80.521 داخل المجموعات

  94 84.739 المجموع
 1.181 860. 2 1.720 بين المجموعات لجماعيالعمل ا

 
.312 
 

 غير دالة
 728. 92 67.002 داخل المجموعات

  94 68.722 المجموع
 065. 026. 2 051. بين المجموعات تنمية السموك اإلبداعي

 
.937 
 

 غير دالة
 398. 92 36.576 داخل المجموعات

  94 36.627 المجموع
 859. 598. 2 1.196 بين المجموعات التقميد والمحاكاة

 
.427 
 

 غير دالة
 697. 92 64.080 داخل المجموعات

  94 65.276 المجموع
 2.416 2.179 2 4.359 بين المجموعات التحفيز الذاتي

 
.095 
 

 غير دالة
 902. 92 82.978 داخل المجموعات

  94 87.337 المجموع
 368. 488. 2 975. بين المجموعات يمقترحات تحسين التمكين اإلدار 

 
.693 
 

 غير دالة
 1.326 92 121.950 داخل المجموعات

  94 122.926 المجموع
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من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول أعاله،      
يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 

محاور الدراسة باختالف عينة الدارسة حول جميع أبعاد و 
     المرحمة التعميمية، وقد يعود ذلك إلى أن قادة المدارس في

 ون نفس ــات، ويتمقـــىذه المراحل يمارسون نفس الميام، والصالحي
 التدريب والتأىيل والتعميمات؛ وبالتالي ال توجد فروق في واقع 

 .التمكين اإلداري

 :ثالثًا: الفروق باختالف المؤىل •
 ت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بينـا كانـــة إذا مـــلمعرف      
استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات  

المدارس باختالف متغير المؤىل، استخدم الباحث اختبار )ت( 
، والجدول (independent sample t-test) لعينتين مستقمتين

 :( يوضح ذلك06رقم )

 16 جدول
 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات المدارس باختالف المؤهل

المتوسط  العدد المؤهل أبعاد ومحاور الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

 مستوى الداللة

 غير دالة 201. 93 1.287- 682. 3.20 85 بكالوريوس تفويض السمطات
 434. 3.48 10 دراسات عميا

 غير دالة 688. 93 402. 965. 2.79 85 بكالوريوس النمو الميني
 844. 2.66 10 دراسات عميا

 غير دالة 698. 93 389. 881. 3.51 85 بكالوريوس العمل الجماعي
 620. 3.40 10 دراسات عميا

 دالة* 006. 93 2.803 576. 3.56 85 يوسبكالور  تنمية السموك اإلبداعي
 811. 3.00 10 دراسات عميا

 غير دالة 350. 93 939.- 839. 3.54 85 بكالوريوس التقميد والمحاكاة
 789. 3.80 10 دراسات عميا

 غير دالة 805. 93 247. 1.000 2.92 85 بكالوريوس التحفيز الذاتي
 610. 2.84 10 دراسات عميا

 دالة* 006. 15.465 3.147 1.158 3.49 85 بكالوريوس مقترحات تحسين التمكين اإلداري
 704. 2.68 10 دراسات عميا

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول أعاله،      
يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 

 لنمو الميني، العمل عينة الدراسة حول: )تفويض السمطات، ا
الجماعي، التقميد والمحاكاة التحفيز الذاتي( باختالف المؤىل، 
بينما يتضح من النتائج أن ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية في 
استجابات أفراد عينة الدراسة حول: )تنمية السموك اإلبداعي، 
مقترحات تحسين التمكين اإلداري لقادة وقائدات مدارس التعميم 

م بمحافظة عفيف( باختالف المؤىل7 ومن خالل العا
المتوسطات الحسابية الموضحة بالجدول أعاله، يتبين أن 
الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة أصحاب المؤىل العممي 
بكالوريوس، وقد يعود ذلك إلى أن الحاصمين عمى مؤىل 

البكالوريوس يدركون حاجتيم الماسة إلى تنمية الميارات 
 .وتفعيل ىذه المقترحات لتحقيق التمكين اإلدارياإلبداعية، 

 وتختمف ،[8] السبيعي دراسة مع الدراسة ىذه نتائج وتتفق      
 توجد ال أنو إلى توصمت التي [27] الطعاني دراسة نتائج مع

 7العممي المؤىل لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق
 :ة المدرسيةرابًعا: الفروق باختالف سنوات الخبرة في القياد •
 ولمعرفة إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات 
المدارس باختالف سنوات الخبرة في القيادة المدرسية، استخدم 

( 07الباحث اختبار )تحميل التباين األحادي( والجدول رقم )
 :يوضح ذلك
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 17جدول 
ات تائج تحميل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجات تمكين قادة وقيادات المدارس باختالف سنو ن

 الخبرة في القيادة المدرسية
 مجموع المجموعات المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 3.266 1.374 2 2.748 لمجموعاتبين ا تفويض السمطات
 

.043 
 

 دالة*
 421. 92 38.711 داخل المجموعات

  94 41.459 المجموع
 807. 730. 2 1.461 بين المجموعات النمو الميني

 
.449 
 

 غير دالة
 905. 92 83.278 داخل المجموعات

  94 84.739 المجموع
 1.047 765. 2 1.530 بين المجموعات العمل الجماعي

 
.355 
 

 غير دالة
 730. 92 67.193 داخل المجموعات

  94 68.722 المجموع
 309. 122. 2 244. بين المجموعات تنمية السموك اإلبداعي

 
.735 
 

 غير دالة
 395. 92 36.383 داخل المجموعات

  94 36.627 المجموع
 709. 495. 2 991. بين المجموعات التقميد والمحاكاة

 
.495 
 

 غير دالة
 699. 92 64.285 داخل المجموعات

  94 65.276 المجموع
 509. 478. 2 956. بين المجموعات التحفيز الذاتي

 
.603 
 

 غير دالة
 939. 92 86.382 داخل المجموعات

  94 87.337 المجموع
 221. 294. 2 589. بين المجموعات مقترحات تحسين التمكين اإلداري

 
.802 
 

 غير دالة
 1.330 92 122.337 داخل المجموعات

  94 122.926 المجموع
 .فأقل 1715 داللة مستوى عند دالة *
 أعاله، بالجدول الموضحة النتائج استعراض خالل من       

 أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يتبين
 تنمية الجماعي، العمل الميني، النمو) حول الدارسة عينة

 مقترحات الذاتي، التحفيز والمحاكاة، التقميد اإلبداعي، السموك
 العام التعميم مدارس وقائدات لقادة اإلداري التمكين تحسين

 .المدرسية القيادة في الخبرة سنوات باختالف( عفيف بمحافظة
 إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج من يتضح بينما     
( السمطات تفويض) حول الدراسة عينة فرادأ استجابات بين

 صالح ولتحديد المدرسية، القيادة في الخبرة سنوات باختالف
 المدرسية القيادة في الخبرة سنوات فئات من فئة كل في الفروق
 الفروق وجاءت "LSD "اختبار الباحث استخدم البعد، ىذا حول

 إلى 5 من) الخبرة سنوات أصحاب الدراسة عينة أفراد لصالح
 دراسة نتائج مع ما حد إلى النتيجة ىذه وتتفق(7 سنوات 01
 وجود: أبرزىا من كان نتائج، لعدة توصمت والتي ،[00] جابر
 لواقع المدارس مديرات استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق

 لصالح الفروق وجاءت الخبرة، سنوات باختالف اإلداري التمكين
 ،[27] الطعاني دراسة نتائج مع قتتف كما7 خبرة األكثر المديرات

 تقدير في إحصائية داللة ذات فروق وجـود إلى توصمت والتي
 لصالح الخبرة لمتغيـر تعزى اإلداري التمكين لدرجة المستجيبين

 .فأكثر سنة( 00) الخبرة
 كل دراسة نتائج مع ما حد إلى النتيجة ىذه تختمف بينما     

 وجود عدم بينت والتي ،[03] والعمري والعضايمة اإلبراىيم من
 .الخبرة سنوات لعدد تعزى إحصائية داللة ذات فروق
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 القيادة مجال في التدريبية الدورات عدد باختالف الفروق: خامًسا
 إحصائية داللة ذات فروق ىناك كانت ما إذا ولمعرفة :المدرسية

 قادة تمكين درجات حول الدراسة عينة أفراد استجابات بين

 مجال في التدريبية الدورات عدد باختالف ارسالمد وقيادات
 التباين تحميل) اختبار الباحث استخدم المدرسية، القيادة

 :ذلك يوضح( 08) رقم والجدول( األحادي
 18 جدول

 الدورات باختالف المدارس وقيادات قادة تمكين درجات حول الدراسة عينة أفراد استجابات بين الفروق لتوضيح( ف) األحادي التباين تحميل نتائج
 المدرسية القيادة مجال في التدريبية

 مجموع المجموعات المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 1.856 804. 2 1.608 بين المجموعات تفويض السمطات
 

.162 
 

 غير دالة
 433. 92 39.851 داخل المجموعات

  94 41.459 المجموع
 442. 403. 2 807. بين المجموعات مو المينيالن

 
.644 
 

 غير دالة
 912. 92 83.933 داخل المجموعات

  94 84.739 المجموع
 614. 452. 2 905. بين المجموعات العمل الجماعي

 
.544 
 

 غير دالة
 737. 92 67.817 داخل المجموعات

  94 68.722 المجموع
 3.528 1.305 2 2.609 ن المجموعاتبي تنمية السموك اإلبداعي

 
.033 
 

 دالة*
 370. 92 34.018 داخل المجموعات

  94 36.627 المجموع
 2.066 1.403 2 2.806 بين المجموعات التقميد والمحاكاة

 
.132 
 

 غير دالة
 679. 92 62.470 داخل المجموعات

  94 65.276 المجموع
 1.090 1.011 2 2.022 بين المجموعات التحفيز الذاتي

 
.340 
 

 غير دالة
 927. 92 85.315 داخل المجموعات

  94 87.337 المجموع
 1.134 1.479 2 2.958 بين المجموعات مقترحات تحسين التمكين اإلداري

 
.326 
 

 غير دالة
 1.304 92 119.968 داخل المجموعات

  94 122.926 المجموع
 .فأقل 1715 دالة عند مستوى داللة *
من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول أعاله،        

يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 
عينة الدارسة حول: )تفويض السمطات، النمو الميني، العمل 
الجماعي، التقميد والمحاكاة، التحفيز الذاتي، مقترحات تحسين 

 وقائدات مدارس التعميم العام بمحافظة التمكين اإلداري لقادة 
 .عفيف( باختالف الدورات التدريبية في مجال القيادة المدرسية

بينما يتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية      
بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول )تنمية السموك اإلبداعي( 

رسية، ولتحديد باختالف الدورات التدريبية في مجال القيادة المد
صالح الفروق في كل فئة من فئات الدورات التدريبية في مجال 

 "LSD "القيادة المدرسية حول ىذا البعد، استخدم الباحث اختبار
وجاءت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة الحاصمين عمى 
)دورتان فأكثر( في مجال القيادة المدرسية، وقد يعود ذلك إلى 

ة ألىمية الدورات التدريبية في تنمية السموك إدراك أفراد الدراس
 .اإلبداعي
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 التوصيات. 6
 :في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحث    

 :أواًل: التوصيات الخاصة بإدارة التعميم في محافظة عفيف
َعقد لقاء موسع لقادة مدارس التعميم العام في المحافظة  -1

 :يتضمن
 .مدارس بالتمكين اإلداري، وأىدافو، وأىميتوتعريف قادة ال -
تعريف القادة بالصالحيات الممنوحة ليم، وشرح اآلليات  -

 .الالزمة لتنفيذىا
بيان ميام ومسؤوليات قادة المدارس؛ لمنع تداخل صالحياتيم  -

 .مع رؤسائيم
 :العناية بالنمو الميني لقادة المدارس من خالل -2
درات قادة المدارس وفق حاجاتيم وضع خطة تدريبية لتنمية ق -

 .التدريبية
توفير دورات تدريبية في مجال التمكين اإلداري، والميارات  -

 .الشخصية، والمينية
وضع حوافز مشجعة لقادة المدارس الميتمين بالتطوير  -

 .الذاتي
 :تحفيز قادة المدارس ذاتًيا من خالل -3
شعور باالنتماء توفير األمن واالستقرار الوظيفي، وتنمية ال -

 .لممدرسة
 تشجيع جيود قادة المدارس وتسميط الضوء عمى مبادراتيم  -

 .الذاتية ودعميا
وضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيع األعمال اإلبداعية لقادة  -

 .المدارس
توفير وسائل التقنية الحديثة في المدارس التي توفر البيانات  -4

ن دور في سرعة اإلنجاز، والمعمومات لقادة المدارس؛ لما ليا م
 .وانسياب المعمومات؛ مما يسيل عممية التمكين اإلداري

 :ثانيا: التوصيات المتعمقة بوزارة التعميم
دارات التعميم من  -1 نشر ثقافة التمكين عمى مستوى الوزارة وا 

ت والدورات التدريبية، وورش العمل، وتوضيح اخالل المقاء
 .، وتشجيع القادة عمى تطبيقومفيوم التمكين اإلداري، وفوائده

ضرورة منح قادة المدارس صالحيات أكثر؛ لتعزيز  -2
 ي اتخاذ القرارات التي تتعمق بيم، وتمكينيم من أداء ــم فـــمشاركتي

 .واجباتيم بفاعمية
تعديل اليياكل التنظيمية، بما يشجع قادة المدارس عمى  -3

اتخاذه وآليات ممارسة الصالحيات، والمشاركة في صنع القرار و 
 .تنفيذه

تميين وظيفة قائد المدرسة، وتحويل المسمى الوظيفي من  -4
"معمم" إلى "قائد مدرسة"، ومنحو عالوة مالية مقابل ممارسة 
القيادة المدرسية؛ مما يسيم في تشجيع قادة المدارس عمى النمو 

 .الميني وحفزىم لتحقيق التمكين اإلداري
 :مقترحات لدراسات مستقبمية

 .إجراء دراسة عن واقع تمكين معممي مداس التعميم العام •
إجراء دراسة عن دور تفويض الصالحيات في تحقيق التمكين  •

 .اإلداري
إجراء دراسة عن العالقة بين درجة تمكين قادة مدارس التعميم  •

 .العام ورضاىم عن العمل
إجراء دراسة عن معوقات التمكين اإلداري في مدارس التعميم  •
 .لعاما

 المراجع 
 أ. المراجع العربية

 لدي (7 التمكين اإلداري6103رفاعي، عقيل محمود ) [3]
المديرين بالمدارس الثانوية من وجية نظر المديرين 
والمعممين: تصور مقترح في ضوء مسؤوليات وميام مدير 

، 61المدرسة، مصر، مجمة مستقبل التربية العربية، مج 
 687ع

 اإلداري التمكين واقع (61047) دالعزيزعب أحمد المنوري، [4]
 محافظة في األساسي بعد ما التعميم مدارس مديري لدى

 ،(61) المجمد المنارة، مجمة عمان، بسمطنة شمال الباطنة
 (87) العدد

 إداري التمكين كمفيوم (61167سميم ) يحيى ممحم، [5]
 اإلدارية7 لمتنمية العربية المنظمة معاصر،
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 التمكين بين العالقة (61007رمضان ) غيثاء سالمة، [6]
 ألدوارىم اإلدارية ممارستيم ودرجة المدارس لمديري اإلداري
 المدارس في والمديرات المديرين نظر وجية من والفنية
 غير ماجستير دمشق، رسالة مدينة في العامة الثانوية
 دمشق7 جامعة التربية، كمية منشورة،

7 التمكين اإلداري لدى (6103السمولي، عبداهلل سعود ) [7]
مديري المدارس في محافظة بيشة وعالقتو بأدائيم، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الباحة7

(7 التمكين اإلداري لدى مديرات 6104السبيعي، دينا محمد ) [8]
المدارس بمحافظة األحساء: الواقع وسبل التطوير، رسالة 

 التربية جامعة الممك فيصل7 ماجستير غير منشورة، كمية

 اإلداري التمكين (7 واقع6105الشريف، عزة حسين ) [9]
 المدارس في لممعممات المينية لممديرات وعالقتو بالتنمية

ماجستير غير منشورة،  مكة المكرمة، رسالة الثانوية بمدينة
والتخطيط، كمية التربية، جامعة أم  التربوية قسم اإلدارة

 القرى7

 والصفية، المدرسية اإلدارة م(7 ٢ٕٓٓ) إبراىيم يري،الزى [10]
 العربي7 الفكر دار :الشاممة7 القاىرة الجودة منظور

(7 واقع التمكين اإلداري 6106جابر، زكية عبداهلل ) [11]
لمديرات المدارس الثانوية بمنطقة جدة التعميمية، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة7

(7 6100القضاة، محمد حامد، الطراونة، نجاة صالح ) [12]
واقع التمكين اإلداري لممرأة األردنية العامة، والمعوقات 
المؤثرة فيو من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، رسالة 
ماجستير منشورة، مؤتة لمبحوث والدراسات، سمسمة العموم 

 0787(، 4)66اإلنسانية واالجتماعية"، جامعة مؤتة، 

اإلبراىيم، عدنان؛ العضايمة، عدنان عبدالسالم؛ العمري،  [13]
(7 درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى 6118جمال )

 العاممين في جامعة اليرموك، دراسات تربوية واجتماعية، 

 417-39، 00(3)04مصر،       

 القيادات ممتقى ،(0437) السعودية األنباء وكالة موقع [14]
  لو،أعما يختتم المدرسية

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsi

d=1332502 7ىـ65/7/0437 بتاريخ أخذ 

 مدخل (7 تمكين العاممين6113( حسين عطية أفندي، [15]
لمتنمية  العربية المنظمة المستمر، والتطوير لمتحسين
 القاىرة7 اإلدارية،

 تمكين (7 جوىر2005مرزوق ) بن سعد العتيبي، [16]
السنوي العاشر إلدارة  الممتقى مفاىيمي، طارإ العاممين:
 السعودية7 الخبر، إبريل، 18الجودة 

(7 أبعاد التمكين اإلداري لدى 6118القاضي، نجاح ) [18]
القادة التربويين في الجامعات الحكومية في إقميم الشمال 
وعالقتو بالتدريب اإلداري، رسالة دكتوراه، كمية التربية، 

 دن7جامعة اليرموك، األر 

 في واإلبداع االبتكار (7 حول٩٩٢ٔ) سعيد عامر، [20] 
 سيرفيس وايد مركز .القاىرة التغيير7 استراتيجيات
 7اإلداري والتطوير لالستشارات

صعوبات تمكين مدراء  (61067المسيميم، محمد يوسف ) [22]
المدارس من وجية نظر قيادّي المناطق التعميمية"، المجمة 

 917-87(، 013)66يت، التربوية، جامعة الكو 

 فاعمية عمى التمكين أثر (2009) أحمد محفوظ جودة، [23]
 7لمنشر وائلاأل دار: عمان المنظمة،
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 ومياراتو السموكية، المدير (20057سيد ) أحمد مصطفى، [24]
 الجمعية العربية لإلدارة، القاىرة7

(7 أسموب التمكين 6110حمواني، ابتسام عبد الرحمن ) [25]
تعداد المديرين لتطبيقو: دراسة ميدانية عمى عينة ومدى اس

 عشوائية من مديري اإلدارات الحكومية بمدينة جدة، المجمة
(، 473) 05 العممية لمبحوث والدراسات التجارية،     
 747ـ64

(7 أبعاد تمكين 6119حسين، سالمة عبد العظيم )[26] 
ية المديرين كمدخل لإلصالح المدرسي، مجمة مستقبل الترب

(، 55)05العربية المركز العربي لمتعميم والتنمية، 
 0367ـ031

(7 درجة التمكين اإلداري 6100الطعاني، حسن أحمد ) [27]
لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الكرك األردن، 

 6357-636(، 98)65المجمة التربوية، الكويت، 

7 (6104) محمد محمد والحربي، مبارك، سعيد الدوسري، [28]
 مديري لدى الوظيفي بالرضا وعالقتو اإلداري التمكين
 وجية من الرياض مدينة في الحكومية الثانوية المدارس
 ،(65) المجمد بنيا، جامعة التربية، كمية مجمة نظرىم،
 997-53 ص ص ،(98) العدد

 التمكين درجة( 6105) مصطفى حسن منار حسنين، [29]
 مديري لدى بينيما والعالقة التنظيمي، والمناخ اإلداري
 الغربية الضفة في ومديراتيا األساسية الحكومية المدارس

 غير ماجستير رسالة أنفسيم، المديرين نظر وجية من
 7فمسطين النجاح، جامعة منشورة،

 ،36055560 رقم تعميم7 (6100) والتعميم التربية وزارة [34]
 . السعودية الرياض، التربوي، لإلشراف العامة اإلدارة

 اإلدارة ،67607068 رقم تعميم(7 6105) التعميم وزارة[35] 
 7السعودية الرياض، التربوي، لإلشراف العامة
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the administrative empowerment of the leaders of public 

education schools at Affif governerate, it also aimed to know the improvement’s suggestions 

administrative empowerment of the leaders of public education at affif governerate, the study 

found a range of results, the most notable was: The members of the study sample sees that the 

administrative empowerment of the leaders of public education at affif  governerate is applied 

moderately with an arithmetic average (2.77 of 5) where it came at the first place after the 

stimulation among the related dimensions to the administrative empowerment of the leaders of the 

public education schools at Affif governerate, followed by the development dimension of the 

creative behavior while the professional growth in last place came at the last place. The most 

prominent proposals are (notifying the school leaders about their granted authorities to enable 

them to perform their responsibilities effectively, reliance on the modern technology in providing 

data and information to the leaders of the schools, activating the accountability and interrogation 

system according to the responsibilities and tasks of schools leaders. The study revealed three 

statistically significant differences according to sex, and qualification, and years of experience, 

and training courses in the school leadership field, while the results showed that there were no 

statistically significant differences in the responses of the members of the study sample about the 

Degrees of enabling the leaders of schools depending on the educational stage. According to these 

results the study recommended a number of recommendations relating to the educational 

administration at Affif governerate and recommendations relating the Ministry of Education. 

Key Word: Administrative Empowerment, Leaders, Public Education. 

 

 

 

 

 


