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 :مستخلص الدراسة

التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس بإدارة تعلٌم مكة المكرمة  هدفت الدراسة تعرؾ درجة
وعالقته بتحقٌق التمٌز التنظٌمً من وجهة نظر قادة المدارس. وقد استخدم المنهج الوصفً 

( قابد مدرسة فً 222اسة من )( قابداً،  وعٌنة الدر:;7اإلرتباطً،  وتكون مجتمع الدراسة من )

( فقرة،  وموزعة على محورٌن،  ;8المراحل التعلٌمٌة الثالث،  وطبقت علٌهم استبانة مكونة من )

وأظهرت النتابج أن درجة التمكٌن اإلداري لقادة مدارس إدارة تعلٌم مكة متوسطة وبمتوسط 
لة إحصابٌة عند مستوى (،  وعدم وجود فروق ذات دال:238( وانحراؾ معٌاري )3.9.حسابً )

( على مجاالت المحور تبعاً لمتؽٌري المرحلة التلعٌمٌة والمإهل العلمً،  كما α≤2328الداللة )

( تبعاً لمتؽٌر α≤2328أظهرت النتابج وجود فروق ذات دالله إحصابٌاً عند مستوى الداللة )

ماعً فقط مع عدم وجود سنوات( فً مجال بناء الفرق والعمل الج 02الخبرة لصالح فبة )أقل من 

فروق ذات داللة إحصابٌاً فً الدرجة الكلٌة وبقٌة المجاالت تبعاً لهذا المتؽٌر. وأشارت النتابج إلى 
( وانحراؾ 2;3.أن مستوى تحقٌق التمٌز التنظٌمً جاء بدرجة عالٌة،  وبمتوسط حسابً )

ت الدراسة )المرحلة (،  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة تبعاً لمتؽٌرا2392معٌاري )

التعلٌمٌة،  والمإهل العلمً،  وسنوات الخبرة(. كما أظهرت النتابج وجود عالقة ارتباطٌة موجبة 
( بٌن التمكٌن اإلداري والتمٌٌز التنظٌمً. وأوصت 2320ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة )

نً من خالل التدرٌب الخارجً الدراسة بعدد من التوصٌات منها: تمكٌن القادة فً مجال النمو المه
ببرامج الدراسات العلٌا،  والمحافظة على المستوى المرتفع من التمٌز التنظٌمً فً  وااللتحاق
 المدارس.

 .التمكٌن اإلداري،  التمٌز التنظٌمً،  إدارة تعلٌم مكة،  قادة المدارسكلمات مفتاحٌة: 

Abstract: 

Management Empowerment of School Leaders in the Educational 
Department of Mecca and its Relationship to Achieve Organizational 

Excellence. 

The study aimed to identify the degree of administrative 
empowerment of school leaders in the administration of Mecca education 
and its relationship to achieve organizational excellence from the point 
view of school leaders. The descriptive descriptive approach was used. 
The study population consisted of (487) leaders, the sample of the 
studywas (220) leaders, and applied a questionnaire of (58) item, 
distributed in two axes. The results showed that the degree of 
administrative empowerment of the leaders of the schools of the 
Department of Education Mecca was medium with mean of (3.36). And 
thewere no significant statistical differences at the level of significanceα 
≤2328 of the domains of the variables of the stage and scientific 
qualification, abut there were significant statistical differences on the 
variable of experience in favor of the category less than 10 years. The 
results indicated that the level of achievement of organizational 
excellence was high, with mean of (3.82), and there were no statistically 
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significant differences on the variables of (educational level, qualification, 
& experience. The results also showed a positive correlation between 
administrative empowerment and organizational discrimination. The 
studyrecommended a number of recommendations, including: 
empowering leaders in the field of professional growth through training 
and registration in graduate programs, and maintaining the high level of 
organizational excellence in schools. 

Keyword: Administrative empowerment, organizational excellence, 
administration of Mecca Educatinal 

 مقدمة: 

 كافة المإسسات الحكومٌة والصناعٌة فً ومتالحقة سرٌعة تؽٌرات وتطورات العالم ٌشهد
النظم  عن االستؽناء علٌها تفرض تحدٌدات أمام وقت َخر من نفسها اإلدارة وجدت لذا عمال، واأل

 .والتحسٌن مجال التطوٌر فً السابق فً استخدامها تم التً واألسالٌب والمبادئ

 مبادئ تطبٌق دعوات إلى االستجابة من ال بد كان ونتٌجة لهذه التطورات المتسارعة، 
 وصوال القرارات،  والالمركزٌة،   فً صنع والمشاركة الصالحٌات وتفوٌض اإلدارة المفتوحة، 

التمكٌن اإلداري  ، وٌؤتً(;0، 2227العبٌدٌن،  (اإلداري والمهارة واالحتراؾ المعرفة درجة إلى

 أحد األعمدة لٌشكل وظٌفٌة،  مسإولٌات وتحمل الكاملة،  ممارسة السلطة من للموظؾ ٌتٌح الذي
 للنمو قابلٌة وأكثر المتالحقة،  والتطورات المإسسة لمواجهة التحدٌات إستراتٌجٌةعلٌها  تقوم التً

 أن وجدت العالمٌة،  فاإلدارة للمتؽٌرات استجابة وأكثر والفاعلٌة،  للكفاءة واالزدهار وتحقًٌقا
 ياإلدار التمكٌن خالل من اإلنتاجٌة وزٌادة دوافع العاملٌن،  وتطوٌر النفقات،  تقلٌص بإمكانها

 (.97، 2202الضالعٌن،  (لدٌها للقوى العاملة

وعلى الرؼم من وجود بعض الجهود المبذولة لدعم التمكٌن اإلداري قادة المدارس فً 
بعض البلدان العربٌة إال أنها ال تزال جهوداً محدودة وؼٌر كافٌة لتحقٌق الرعاٌة المطلوبة للتمكٌن 

 (0> ، 2202اإلداري لمدٌري المدارس )المسٌلٌم،   

وفً مجال التعلٌم ٌعد التمكٌن اإلداري إستراتٌجٌة تنظٌمٌة إدارٌة تجعل قادة المدارس 
ٌقدمون أفضل ما ٌتمتعون به من األداء والقدرات والمهارات اإلبداعٌة،  وجعل العاملٌن أكثر 

 التربوٌة للمإسسة األهداؾرضا وحفزهم لبذل المزٌد من الجهد فً العمل بكفاءة أعلى لتحقٌق 
 (.78،  .220)الجراٌده،  والمنوري، 

وللتمكٌن اإلداري جوانب إٌجابٌة تتمثل فً أن قابد المدرسة ٌكون أكثر قرباً من المعلمٌن 
ولدٌه معرفة أفضل فٌما ٌتعلق بقضاٌا التعلٌم والتعلم،  وبناًء على ذلك فإن مشاركته فً صنع 

ء المدرسً الشامل والمساهمة فً تؤكٌد القرارات ٌمكن أن تإدي إلى تنفٌذ أفضل لسٌاسات األدا
 (. .8،   :222مهنٌة قابد المدرسة )المهدي،  

 حتمٌة من ذلك على وما ٌترتب الٌوم عالم ٌمٌز الذي واالنفتاحالمعلوماتٌة  عصر وفً
 انفتاحاً واألكثر  المشارك الدٌمقراطً والنمط البناء إلى الهرمً التقلٌدي اإلداري البناء من التحول
 عصر المعرفة ألن وذلك الباحثٌن،  مختلؾ قبل من الواسع والنقاش االهتمام نة وضعومرو

 على ٌعتمد وإنما التقلٌدٌة،  الوظٌفٌة تحكمها المواصفات نمطٌة بقٌادة ٌعترؾ ٌعد لم والمعلومات
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 )إبراهٌم،  وتنوعها المعارؾ تتسم بالتمكن الوظٌفً،  والتمٌز فً األداء وتعدد التً العناصر
2001 ،78.) 

التمٌز نظاماً متكامالً ٌضم فعالٌات اإلدارة الحدٌثة وتقنٌاتها بهدؾ رفع مستوٌات  دوٌع
إلى المستوى العالمً ولن ٌتحقق  واالرتقاءاألداء واإلنجاز إلى أعلى المستوٌات،  من أجل التفوق 

ن طرٌق فهم ذلك إال من خالل مجمل جهود العاملٌن فً المإسسة،  وإن التمٌز الحقٌقً ٌؤتً ع
المعلمٌن معها من أجل تحقٌق األهداؾ المشتركة )السلمً،  وتجاوبواقتناع القٌادة المدرسٌة 

2220  ،::.) 

حٌث منحت وزارة التعلٌم قادة  العربٌة إلى جانب االهتمام المتزاٌد بقطاع التعلٌم بالمملكة

دٌة) وزارة التعلٌم،  لتمكٌنهم من القٌام بؤدوارهم القٌا :.07( صالحٌة عام 92المدارس )

ٌّز:.07  حٌث والمإسسات التعلٌمٌة،  األفراد مستوى على التنظٌمً ه(،  كذلك وجود اهتمام بالتم
ٌّز التربوي،   وٌؤتً إنشاء الجابزة انطالًقا من ) ه(1434فً عام  وزارة التعلٌم  أطلقت جابزة التم

عضاء مجتمع التعلٌم فً الوزارة،   بما سعً وزارة التعلٌم إلى نشر ثقافة التمٌز فً األداء بٌن أ
ٌحقق أهدافها فً إعداد جٌل صالح ٌنهض بمستقبل البالد فً إطار القٌم اإلسالمٌة السامٌة،  
والكشؾ عن إبداعات كافة عناصر العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة،  وما تحوٌه المدارس من طاقات 

على  التربوي المٌدان تحفز خاصة انلج لذلك وأنشؤت وإمكانات توظفها فً خدمة الطالب،  
ٌّز ثقافة لنشر وتسعى فٌها،   المشاركة تقدٌراً  وزارة التعلم،   من مستوٌات  عدة مستوٌات على التم

ٌّزة الوقت نفس فً منها  المنشودة) المحٌمٌد،    التعلٌمٌة األهداؾ تحقٌق إلى الرامٌة للجهود المتم

07.7  ،02.) 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

( إلى وجود معوقات تواجه 2227أشارت بعض الدراسات مثل دراسة العتٌبً )

المإسسات العربٌة تحد من قدرتها على تطبٌق تمكٌن العاملٌن كالبناء التنظٌمً الهرمً،  
كما أن  والمركزٌة الشدٌدة فً سلطة اتخاذ القرارات،  وخوؾ اإلدارة العلٌا من فقدان السلطة.

عد أحد الجوانب التً بدأت تنادي بها نظرٌات إصالح نظم اإلدارة. إال أن تمكٌن قادة المدارس ٌ
التوجه نحو التمكٌن ال شك ٌواجه صعوبات وعقبات متعددة قد ٌكون منها ما هو مرتبط بطبٌعة 
النظام التعلٌمً من حٌث المركزٌة،  أو بعملٌة تؤهٌل وتدرٌب قادة المدارس،  أو بدرجة تقبل 

 (.28،  2200س والمناطق التعلٌمٌة لفكرة التمكٌن )البداعً، العاملٌن فً المدار

من المعوقات التً تقؾ أمام تمٌز المإسسات،  وقد صنفها اللوقان  ةهناك مجموعو

( إلى معوقات بشرٌة وتنظٌمٌة ومالٌة ٌؤتً فً مقدمتها الروتٌن،  والجمود وعدم وضوح 07.2)

ة للتمٌز،  ومن هنا تزداد الحاجة لوجود مإسسات األهداؾ،  وانخفاض الثقافة التنظٌمٌة الداعم
 عصرٌة تعتمد على التمكٌن فلسفة ومنهاجاً فً إدارة العاملٌن فٌها. 

الطعانً  المدارس كدراسة لقادة اإلداري التمكٌن ضرورة نتابج الدراسات على وقد أكدت 
 أن هذه ٌكشؾ اإلداري واقع التمكٌن ( بؤن2202( جابر زكٌة دراسة (، وكشفت (2011

المنشود، حٌث  اإلداري للتمٌز وصواًل  القٌادات؛ تطوٌر من بالمرحلة الجدٌدة تفً ال الصالحٌات
 تفعٌلها لتحقٌق مضامٌن فً النظر إلى إعادة تحتاج ربما التً النظامٌة باإلجراءات أؼلبها ٌتعلق كان

 التمكٌن اإلداري.  مفهوم

ٌدان التربوي أن هناك تباٌناً بٌن القٌادات كما الحظ الباحث من خالل عمله معلماً فً الم
بالتمٌز التنظٌمً،  وأن هناك فبة من قادة المدارس تهتم  واالهتمامالمدرسٌة فً تمكٌن المعلمٌن،  

 باإلجراءات الروتٌنة لتنفٌذ التعلٌمات،  وال تشارك فً برامج التمٌز التً تطرحها الوزارة.
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جة الماسة لدراسة العالقة بٌن التمكٌن اإلداري ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة فً الحا
لدى قادة المدارس ومستوى التمٌز التنظٌمً فً مدارس تعلٌم مكة المكرمة من خالل اإلجابة عن 

 :األسبلة اَتٌة

 ما درجة التمكٌن اإلداري لدى قادة مدارس تعلٌم مكة المكرمة من وجهة نظرهم؟ .1

 مكة المكرمة من وجهة نظر قادة المدارس؟ما درجة تحقٌق التمٌز التنظٌمً لمدارس  .2
( بٌن درجة α≤0.5.هل هناك عالقة ارتباطٌة ذات داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة) .3

 التمكٌن اإلداري لقادة مدارس تعلٌم مكة المكرمة ودرجة تحقٌق التمٌز التنظٌمً بها؟

 أهداف الدراسة: 

مدارس مكة المكرمة من وجهة  هدفت الدراسة تعرؾ درجة التمكٌن اإلداري لدى قادة
نظرهم،  وأٌضاً التعرؾ على درجة تحقٌق التمٌز التنظٌمً فً مدارس مكة المكرمة باإلضافة 
إلى الكشؾ عن العالقة بٌن درجة التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس و درجة تحقٌق التمٌز 

 التنظٌمً فً مدارس منطقة مكة المكرمة.

 :أهمٌة الدراسة

 :ظرٌةاألهمٌة الن

تتمثل أهمٌة الدراسة فً اإلثراء المعرفً سواء كان ذلك من خالل الجانب النظري 
للدراسة بالنسبة لموضوع للتمكٌن اإلداري ومفاهٌمه ونماذجه وكذلك التمٌز التنظٌمً،   ومن 
جانب آخر من خالل النتابج المتحصل علٌها التً هً معٌار لدعم الدراسات السابقة،  واقتراح 

دراسات من شؤنها أن تساهم فً توضٌح التمكٌن اإلداري أو بربطه بمتؽٌرات كما تتضح  توصٌات
األهمٌة النظرٌة للدراسة فً إعدادها ألداة لقٌاس التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس وكذاك لقٌاس 

 مستوى التمٌز التنظٌمً.  

 األهمٌة التطبٌقٌة:

 من المتوقع أن تسهم نتابج هذه الدراسة:

إلعداد برامج تدرٌبٌة خاصة لقادة المدارس  التدرٌبٌةد القابمٌن على إعداد البرامج تزوٌ
 .أدابهمفً مجالً التمكٌن اإلداري والتمٌز التنظٌمً لتطوٌر مهاراتهم وتحسٌن 

بإدارة تعلٌم مكة  تالقراراؤمول أن ٌستفٌد من نتابج الدراسة القابمون على اتخاذ مومن ال
واقع   ل أهمٍة الموضوع لمجتمع الدراسة الذي ٍتناول ذه الدراسة من خالأهمٍة هل أٌضاً تتمثو

حد فً حٍث تعتبر هذه الدراسة بالتمٌز التنظٌمً،   عالقتهو مكةفً مداس تعلٌم التمكٍن اإلداري 
 السعودي.دراسة هذا الموضوع فً المجتمع ل التً تتناومن الدراسات القلٌلة علم الباحث 

 مصطلحات الدراسة:  

  Administrative Empowermentتمكٌن اإلداري: ال

" منح األفراد حرٌة اإلدارة والتصرؾ فً عملٌة اتخاذ القرارات من خالل توسٌع نطاق هو 
 (. 0.8،  2200ونة، االسلطة وتوفٌر بٌبة مناسبة لتفعٌلة")القضاة والطر

مكة الصالحٌات  بؤنه "إعطاء قادة مدارس تعلٌم وٌعرف الباحث التمكٌن اإلداري إجرائٌا
والتصرؾ فً صنع واتخاذ القرارات ضمن إطار العمل المدرسً بما ٌحقق لهم االستقاللٌة 
والمسبولٌة من خالل توسٌع نطاق السلطة وزٌادة المشاركة وتحفٌزهم إدارٌا وتطوٌر شخصٌتهم 
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على األداة التً وتوفٌر بٌبة مناسبة لتفعٌله. وٌقاس بالدرجة الكلٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة 
 أعدها الباحث لهذا الؽرض.

 

 

  0rganization Excellence: التمٌز التنظٌمً

( التمٌز التنظٌمً بؤنه " القدرة المتفوقة للمنظمة على تحقٌق 28،  2220عرؾ السلمً )

أفضل الممارسات فً أداء أعمالها وحل مشكالتها وجودة منتجاتها وخدماتها واستؽالل اإلمكانات 
اَخرٌن وٌحقق األهداؾ،  وفق إستراتٌجٌة فعالة  ٌتجاوزمستؽلة والفرص الحاسمة بما ؼٌر ال

ورإٌة موحدة تتناؼـم فٌها القٌادة الداعمة والعاملون والعوامل التنظٌمٌة التً تتٌح المرونة الالزمة 
اع للمتؽٌرات فً إطار ثقافة تنظٌمٌة إٌجابٌة تعزز التعلم واإلبد لالستجابةلهٌكل المإسسة 

  "والتحسٌن المستمر بما ٌكفل التمٌز المستمر عن باقً المإسسات

وٌعرؾ الباحث التمٌز التنظٌمً إجرابٌا بؤنه: قدرة المدرسة على تحقٌق أفضل الممارسات 
بالدرجة الكلٌة  فً أدابها إلعمالها وحل مشكالتها،  واستؽالل إمكاناتها لتحقٌق أهدافها وتقاس

 دراسة على األداة التً أعدها الباحث لهذا الؽرض.أفراد عٌنة ال الستجابات

 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على موضوع التمكٌن اإلداري فً مجاالت )الصالحٌات : الموضوعٌةالحدود 
ومشاركة المعلومات،  وبناء فرق العمل الجماعً(  االتصالوتفوٌض السلطة،  والنمو المهنً،  
قته بتحقٌق التمٌز التنظٌمً فً مجاالت )القٌادة اإلبداعٌة،  لدى قادة مدارس مكة المكرمة وعال

 إدارة الموارد البشرٌة،  اإلدارة اإللكترونٌة،  إدارة العملٌات وتقٌٌم األداء(.

 : قادة المدارس الحكومٌة التابعة إلدارة تعلٌم مكة المكرمة.الحدود البشرٌة

ٌم مكة المكرمة الحكومٌة للبنٌن فً المراحل تعل : أقتصر تطبٌق الدراسة على مدارسالحد المكانٌة
 التعلٌمٌة الثالث.

تم تطبٌق الدراسة فً الفصل الدراسً األول من العام الدراسً : الحدود الزمانٌة
 هـ.>.07هـ/;.07

 الدراسات السابقة:

ٌّز التنظٌمً 2.16أجرى العلً ) ( دراسة هدفت إلى التعرؾ على متطلبات تحقٌق التم
الباحث المنهج الوصفً  استخدموٌة فً محافظة الطابؾ من وجهة نظر قادتها،  بالمدارس الثان

( عبارة،  وتكون مجتمع الدراسة وعٌنتها من 35ستبانة تكونت من )االمسحً،  وقام بتصمٌم 
ٌّز التنظٌمً جاءت بدرجة عالٌة جًدا،  1.8) ( قابًدا،  وكانت أبرز النتابج: أّن متطلبات تحقٌق التم

( تعزى لمتؽٌر 0.5.راسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة )وأظهرت الد
ٌّنت النتابج عدم وجود فروق ذات .1سنوات الخدمة لصالح من خدمتهم ) ( سنوات فؤكثر،   كما ب
( تعزى الختالؾ متؽٌر الحصول على الدورة التدرٌبٌة 0.5.داللة إحصابٌة عند مستوى الداللة )

ٌّز فبة الفصلٌة فً القٌ ادة المدرسٌة،  وكذلك الختالؾ متؽٌر المشاركة فً جابزة التعلٌم للتم
ٌّزة.   اإلدارة والمدرسة المتم
( هدفت الكشؾ عن درجة ممارسة القٌادات النسابٌة فً 2.16وي )اودراسة جمٌلة البرم

العاملٌن.  مدٌرٌات تربٌة عمان فً األردن للتمكٌن اإلداري وعالقته بمستوى األداء الوظٌفً لدى
 اختٌارموظًفا،  وتم  282وتكون مجتمع الدراسة من العاملٌن فً مدٌرٌات تربٌة عمان وعددهم 
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المنهج الوصفً اإلرتباطً،  كما تم  واستخدم( موظفاً،  .13عٌنة عشوابٌة طبقٌة تكونت من )
ي،  وتقٌس الثانٌة ستبانتٌن،  تقٌس األولى درجة ممارسة القٌادات النسابٌة للتمكٌن اإلدارا استخدام

مستوى األداء الوظٌفً لدى العاملٌن من وجهة نظر العاملٌن أنفسهم. وكانت أهم نتابج الدراسة أن 
الدرجة الكلٌة لممارسة القٌادات النسابٌة فً مدٌرٌات تربٌة عمان للتمكٌن اإلداري كانت كبٌرة،  

فٌما ٌتعلق بدرجة ممارسة   ووجود فروق دالة إحصابٌاً بٌن متوسطات إجابات عٌنة الدراسة،
القٌادات النسابٌة للتمكٌن اإلداري،  تعزى لمتؽٌر المإهل العلمً ولصالح حملة دبلوم كلٌة 

 المجتمع والبكالورٌوس،  والخبرة لصالح من لدٌهم خبرة أقل من خمس سنوات. 
( التً هدفت إلى قٌاس درجة ممارسة مدٌري المدارس الثانوٌة 2.15ودراسة الحٌة )

محافظة ؼزة لإلدارة اإلستراتٌجٌة وتحدٌد درجة تحقٌق مدٌري المدارس الثانوٌة بؽزة للتمٌز ب
اإلداري وكشؾ العالقة اإلرتباطٌة بٌن ممارسة مدٌري المدارس الثانوٌة بمحافظة ؼزة لإلدارة 

ة الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً،  وأدا واستخدماإلستراتٌجٌة وبٌن تحقٌق التمٌز اإلداري،  
االستبانة،  وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع مدٌري المدارس الثانوٌة بمحافظات ؼزة وعددهم 

وأظهرت النتابج أن درجة تحقٌق التمٌز  ( فرداً، 131) عٌنة الدراسةبلؽة ( مدٌرا ومدٌرة. و141)
 اإلداري كبٌرة جدا.

دارة الّتمٌز ( هدفت إلى التعرؾ على درجة فاعلٌة إ2.15كما أن دراسة فاتن ربحً )
ٌّات محافظات شمال الّضفة الؽربٌة  ٌّة األساسٌة فً مدٌر ًّ لمدٌري المدارس الحكوم المإسس
ٌّة من وجهات نظر المدٌرٌن أنفسهم،  ولتحقٌق هدؾ الدراسة قامت  وعالقتها باألنماط القٌاد

انة،  تم ستباالمنهج الوصفً االرتباطً،  وتصمٌم أداة للدراسة عبارة عن  باستخدامالباحثة 
( مدٌراً ومدٌرة من مدٌري المدارس األساسٌة فً شمال الضفة .26تطبٌقها على عٌنة قوامها )

وأظهرت نتابج الدراسة أن إدارة التمٌز المإسسً  ( مدٌراً ومدٌرة،  932الؽربٌة البالػ عددهم )
 لمدٌري المدارس األساسٌة فً مدٌرٌات محافظات شمال الضفة الؽربٌة من وجهات نظر
المدٌرٌن أنفسهم كانت كبٌرة جداً على الدرجة الكلٌة لمجال التمٌز المإسسً،   وعلى 

)التمٌز فً اإلجراءات،  وعبر توزٌع المهام  والوظابؾ،  وعبر العالقة بٌن المعلمٌن محاور
أنظمة الترقٌات والحوافز،  وعبر  محاور،   وكانت كبٌرة على (والمدٌر،  وعبر تقدٌر الرإساء

رتباطٌة بٌن التمٌز المإسسً والنمط ال،  وعبر التعزٌز والمكافبات،  ووجود عالقة التعام
 رتباطٌة بٌن التمٌز المإسسً والنمط الدكتاتوري والفوضوي.االدٌمقراطً،  وعدم وجود عالقة 

( التً هدفت إلى التعرؾ على أهمٌة تمكٌن المعلمٌن ,Moran 2.15دراسة مورن )
فاءة وحرٌة فً مدارس والٌة أوهاٌو بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. لتحقٌق أهداؾ المإسسة بك

 محاولةوبالتالً فإن قادة المدارس ٌرون الحاجة إلى تعٌٌن مهام القٌادة والتمكٌن لمعلمٌهم فً 
( مقاطعات فً 9لتحقٌق األهداؾ،  ومنهج البحث المنهج الوصفً التحلٌلً،  وشملت الدراسة )

(،  وقد صممت هذه الدراسة حول 1968أوهاٌو وعدد الموظفٌن )مقاطعة شمال شرق والٌة 
تمكٌن المعلمٌن،  وبالتالً إعالم قادة المدارس على أهمٌة ممارسة تمكٌن المعلمٌن،  وقد شعر 
المعلمون بؤنهم ٌتمتعون بالتمكٌن ولهم صوت فً حٌاتهم فٌصبح لدٌهم دوافع للقٌام بؤدوار قٌادٌة 

للمنظمة،  وزٌادة الثقة بالنفس ومن أهم  االنتماءلتمكٌن هو تعمٌق إضافٌة،  ومن أهم فوابد ا
المعلمٌن  وانتماءالنتابج أن تمكٌن المعلمٌن له أثره فً تحقٌق أهداؾ المإسسة وزٌادة فاعلٌة 

 .لمنظمتهم
التً هدفت إلى التعرؾ على العالقة بٌن التمكٌن اإلداري  م(2.15ودراسة منار حسنٌن )

لدى مدٌري المدارس الحكومٌة األساسٌة ومدٌراتها فً شمال الضفة الؽربٌة من  والمناخ التنظٌمً
وجهات نظر المدٌرٌن أنفسهم،  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفً االرتباطً،  واالستبانة لجمع 
البٌانات. وتكون مجتمع الدراسة من جمٌع مدٌري المدارس الحكومٌة األساسٌة ومدٌراتها فً 

( مدٌراً ومدٌرة،  ومن أهم النتابج 283( والعٌنة تكونت من )443ربٌة وعددهم )شمال الضفة الؽ
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التً توصلت لها الباحثة وجود درجة مرتفعة من التمكٌن اإلداري فً المدارس الحكومٌة فً 
الضفة الؽربٌة من فلسطٌن،  وال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة تبعاً لمتؽٌر المإهل العلمً،  

 د عالقة إٌجابٌة بٌن التمكٌن اإلداري والمناخ التنظٌمً. والخبرة،  ووجو

 مدٌري ممارسة درجة بٌن العالقة عن ( التً هدفت إلى الكشؾ2207دراسة الزعٌم )
 واستخدم المنهج معلمٌهم،   أداء بالتمكٌن ومستوى لإلدارة ؼزة بمحافظات الثانوٌة المدارس
( معلما ومعلمة. 335الدراسة من ) وتكونت عٌنةواالستبانة لجمع البٌانات،   التحلٌلً الوصفً

 بمحافظات الثانوٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة أن إلٌها الدراسة توصلت التً النتابج ومن أهم
 بٌن إحصابٌة داللة ذات فروق بدرجة مرتفعة،   كما أنه توجد كانت بالتمكٌن لإلدارة ؼزة

 بالتمكٌن لإلدارة الثانوٌة المدارس مدٌري ارسةالدراسة لدرجة مم عٌنة أفراد تقدٌرات متوسطات
 .الذكور لصالح لمتؽٌر الجنس تعزى ؼزة وشمال ؼزة بمحافظتً

(  هدفت إلى التعرؾ على واقع التمكٌن اإلداري لدى .220دراسة  الجراٌدة،  والمنوري )

ون مجتمع مدٌري مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً محافظة الباطنة شمال فً سلطنة عمان،  تك
( >( فقرة فً );7ستبانة مكونة من)االدراسة على  واشتملت( مدٌراً ومدٌرة،  82الدراسة من )

المنهج الوصفً التحلٌلً،   وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  استخدمتمجاالت،  كما 
طنة النتابج كان من أبرزها: أن تقدٌرات مدٌري مدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً محافظة البا

شمال بسلطنة عمان لمجاالت التمكٌن قد جاءت متوسطة،  كما أشارت النتابج إلى عدم وجود 
( لتقدٌرات أفراد الدراسة لمجاالت التمكٌن 2328فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة)

 اإلداري تعزى لمتؽٌرات: النوع االجتماعً،  وسنوات الخبرة،  والمإهل العلمً. 

( تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على مستوى التمكٌن اإلداري لدى .220دراسة رفاعً )

 استخداممدٌري المدارس الثانوٌة العامة فً مصر من وجهة نظر المعلمٌن والمدٌرٌن،  وتم 

لجمع  استبٌان( مدٌراً ومعلماً،  ووزع علٌهم 7.;المنهج الوصفً واختٌرت عٌنة بلؽت )

مستوى التمكٌن اإلداري بشكل عام  ارتفاعم التوصل إلٌها المعلومات،  ومن أبرز النتابج التً ت
لدى المدٌرٌن بالمدارس الثانوٌة العامة من وجهة نظر المعلمٌن والمدٌرٌن،  وأن هناك فروقاً ذات 

 داللة إحصابٌة لصالح المعلمٌن الذكور.

( تهدؾ إلى التعرؾ على واقع التمكٌن اإلداري لمدٌرات 2.12دراسة زكٌه جابر )
دارس الثانوٌة فً منطقة جدة التعلٌمٌة فً السعودٌة بوجه عام وفً أبعاده العشرة بوجه خاص الم

: مقٌاس لواقع التمكٌن اإلداري لمدٌرات واستخدمتوتحدٌد أهم معوقات وفوابد تمكٌنهن،  
( عبارة؛ لقٌاس 18( عبارة،  باإلضافة إلى )47المدارس الثانوٌة تضمن عشرة أبعاد مثلتها )

( مدٌرة ومشرفة 168معوقات وفوابد التمكٌن اإلداري للمدٌرات،  وبلؽت عٌنة الدراسة )ترتٌب 
تربوٌة،  وأظهرت النتابج أن واقـع التمكٌن اإلداري لمـدٌرات المدارس الثانوٌـة بمنطقة جـدة 
التعلٌمٌـة مـن وجهـة نظـر أفراد عٌنـة الدراسـة كـان مرتفعاً بوجه عام،  ووجود فروق تعزى 

 تؽٌر الخبرة لصالح الخبرة األطول.لم

( بدراسة هدفت إلى التعرؾ على درجة التمكٌن اإلداري لدى مدٌري 2200وقام الطعانً)

( مدٌراً ومدٌرة 282المدارس الحكومٌة فً محافظة الكرك فً األردن تكون مجتمع الدراسة من)

( فقرة ؼطت 29نت من )( مدٌراً ومدٌرة وقد تم تطوٌر أداة تكو099تكونت عٌنة الدراسة من)

خمسة أبعاد للتمكٌن اإلداري وكانت أبرز نتابج الدراسة ما ٌلً: أن جمٌع أبعاد التمكٌن اإلداري 
حصلت على متوسطات مرتفعة،  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌرات المستجٌبٌن 

وأظهرت نتابج التحلٌل  لدرجة التمكٌن اإلداري تعزى لمتؽٌر النوع والمإهل والتفاعل بٌنهما، 
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وجـود فروق ذات داللة إحصابٌة فً تقدٌر المستجٌبٌن لدرجة التمكٌن اإلداري تعزى لمتؽٌـر 
 ( سنة فؤكثر.00الخبرة لصالح الخبرة)

( دراسة هدفت إلى تمكٌن المعلمٌن بمدارس التعلٌم األساسً 2200وأجرى الضامري )

العالمٌة المعاصرة،  وتحقٌقاً لهذا الهدؾ  التجاهاتا)الحلقة الثانٌة( بسلطنة عمان فً ضوء بعض 
ستبانة طبقت على اتم إجراء دراسة تحلٌلٌة لألدبٌات المرتبطة بموضوع الدراسة،  كما تم إعداد 
( معلماً،  ومن 802عٌنة من معلمً ومعلمات مدارس الحلقة الثانٌة للتعلٌم األساسً بلػ عددهم )

التمكٌن الكلٌة جاءت مرتفعة،  وأن مجال اإلشراؾ الفنً لعمل أبرز نتابج هذه الدراسة أن درجة 
المرتبة األولى فً درجة مشاركة المعلمٌن فً عملٌة التمكٌن،  وأن مجال العمل  احتلالمدٌر قد 

الجماعً قد جاء فً المرتبة الثانٌة،  وجاء مجال المناهج واألنشطة المدرسٌة فً المرتبة الثالثة،  
 لقرارات المرتبة الرابعة واألخٌرة وكلها تمثل درجة مشاركة مرتفعة.ا اتخاذمجال  واحتل

 :التعقٌب على الدراسات السابقة
التحلٌلً،  وبعضها استخدم  الوصفً للمنهج استخدامها فً السابقة الدراسات معظم اتفقت

 تاتفق ، كماالمنهج الوصفً االرتباطً. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفً االرتباطً
وبعضها استخدم المقابلة،  والبعض  .ربٌسة كؤداة االستبانة استخدام فً السابقة العدٌد من الدراسات

 ، واعتمدتاَخر استخدم تحلٌل الوثابق. وقد استخدمت هذه الدراسة االستبانة لجمع البٌانات
العلمً وقد الدراسات السابقة عدد من المتؽٌرات مثل المرحلة التعلٌمٌة،  والخبرة،  والمإهل 

تنوع ، وهذه الدراسة هذه المتؽٌرات باإلضافة إلى متؽٌر المشاركة فً دورات التمٌز تناولت
مدٌري ومدٌرات المدارس،  والبعض  تناولمجتمع الدراسة وعٌنتها فً الدراسات السابقة بعضها 

ٌن. وقد اعتمدت المعلم تناولمدٌري التربٌة والتعلٌم والمشرفٌن التربوٌٌن،  والبعض  تناولاَخر 
 هذه الدراسة قادة المدارس كمجتمع وعٌنة. 

 
منها ما ٌؤتً: تحدٌد مشكلة الدراسة  أمور عدة السابقة الدراسات من الباحث واستفاد

 أداة بناء ،الوصفً االرتباطً المنهج وهو الدراسة منهج اختٌار، إعداد األدب النظريوأسبلتها، 

المعالجات اإلحصابٌة المناسبة فً تحلٌل ، وفقراتها تهامجاال وتحدٌد االستبانة وهً الدراسة
 النتابج.

تمٌزت هذه الدراسة عن ؼٌرها من الدراسات بموضوعها فقد سعت للتعرؾ إلى العالقة و
بٌن التمكٌن اإلداري والتمٌز التنظٌمً،  مما أثرى األدب النظري،  وٌفتح المجال أمام الباحثٌن 

 الموضوع.إلجراء مزٌد من الدراسات حول 

 اإلطار النظري:

 : المحور األول: التمكٌن اإلداري

 مفهوم التمكٌن اإلداري: .2

واتجاهاتهم الفكرٌة،  فقد عرفه محمود،  الكتاب آراء تعرٍؾ التمكٍن باختالؾ  ٌختلؾ

( بؤنه " أحد أهم مخرجات المشاركة فً العملٌات والقرارات واإلجراءات 222،  :222ومحمود )

ً تعزز من دافعٌتهم الجوهرٌة نحو هذه النشاطات،  وٌزٌد التمكٌن من إدراكهم بٌن العاملٌن الت
ألهمٌة العمل الذي ٌمارسونه بحٌث ٌكون ذا معنى وتحد،  مع امتالك القدرة والمسإولٌة فً بٌبة 

 العمل".

 ، وتشجٌع الفرد ، ( أن التمكٌن ٌعنً " تحرٌر اإلنسان من القٌود.8،  2229ملحم )وٌرى 

 واإلبداع". ، ومكافؤته على ممارسة روح المبادرة ، وتحفٌزه
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( إلى التمكٌن" حالة ذهنٌة تضفً على الفرد شعوراً بالتحكم 2208وتشٌر منار حسنٌن )

فً األداء واإلحساس باألعمال الموكلة إلٌه باإلضافة إلى تحمله المسإولٌة،  أما التمكن اإلداري 
إلى إعطاء العاملٌن الصالحٌات والمسإولٌات والحرٌة فإستراتٌجٌة تنظٌمٌة ومهارة جدٌدة تهدؾ 

فً أدابهم للعمل دون تدخل مباشر من اإلدارة وتوفٌر الموارد وبٌبة العمل لتؤهلٌهم مهنٌاً 
 ومسلكٌاً".

( بؤن التمكٌن اإلداري هو " مفهوم إداري .;،  2202كما تشٌر صفاء عبد الحسٌن )

حسٌن وتوثٌق العالقة بٌن الربٌس والمرإوسٌن كونها بالموارد البشرٌة وت االهتمامٌركز على 
أساس نجاح العمل اإلداري،  والثقة بالمرإوسٌن وجعلهم ٌتحملون المسإولٌة والعمل على 
تزوٌدهم بالمهارات التً تإهلهم الكتساب المعارؾ والخبرات لٌكونوا قادرٌن على ممارسة دور 

 كالت".القرارات وحل المش اتخاذأكبر فً المشاركة فً 

 األهداؾ الخاصة وضع فً للعاملٌن الصالحٌة ( بؤنه إعطاء7.2،  2207وٌعرفه النوٌقة )
 وسلطاتهم. نطاق مسإولٌاتهم فً المشكالت وحل القرارات واتخاذ بعملهم

والمقدرة  االستقاللٌة( بؤنه" عملٌة منح القادة التربوٌٌن 02،   ;222وتعرفه القاضً )

وإصدار األحكام والتقدٌر وحرٌة التصرؾ فً القضاٌا التً  جتهاداالبحٌث تصبح لدٌهم ملكة 
 تواجههم خالل ممارساتهم لمهماتهم". 

أن التمكٌن "مفهوم إداري حدٌث ٌعنً منح أفراد التنظٌم فً كافة ( 07.2وٌرى الجهنً )

السلٌمة،   القرارات اتخاذالمستوٌات التنظٌمٌة،  خصوًصا المستوٌات التنفٌذٌة،  الثقة بقدرتهم على 
وتزوٌدهم بمختلؾ الموارد المادٌة والمعنوٌة  باستمراربوساطة تؤهٌلهم تؤهٌالً مناسًبا وتدرٌبهم 

والقانونٌة التً تكفل رضاهم النفسً عن عملهم،  فً إطار من القدرة على تحمل المسإولٌة 
 "والقابلٌة للمساءلة وفً جو من الشفافٌة 

 مجال فً أكبر وحرٌة صالحٌة الموظفٌن إعطاء( بؤنه ".0،  2202وٌعرفه بوسالم )
 حرٌة الموظفٌن هو منح أخرى ناحٌة ومن الخاص بها،  الوظٌفً الوصؾ حسب المحددة الوظٌفة

 .سٌاق الوظٌفة" من أمور فً القرارات واتخاذ الرأي وإبداء المشاركة

وإعطابهم  القرارات اتخاذوٌمكن القول بؤّن التمكٌن هو" ببساطة مشاركة العاملٌن فً 
المزٌد من الحرٌة فً العمل والتصرؾ والرقابة الذاتٌة مع دعم قدراتهم ومهاراتهم بتوفٌر الموارد 

 الكافٌة والمناخ المالبم وتؤهٌلهم فنٌاً وسلوكٌاً والثقة فٌهم.

على عدد من النقاط المشتركة فً  اتفقتوبالنظر للتعرٌفات السابقة للتمكٌن ٌالحظ أنها 
 وحرٌة اإلدارة،  مجال فً أكبر وحرٌة صالحٌة لتمكٌن منها: إعطاء قادة المدارستحدٌد مفهوم ا

 ومكافؤته وتحفٌزه الفرد وتشجٌع القٌود،  من الرأي،  واتخاذ القرار،  والتحرر المشاركة وإبداء
 نتابج عن والمسبولٌة والمساءلة المسبولٌة،  تحمل فً واإلبداع،  والمشاركة روح المبادرة على
 له.أعما

 قدارتسبق ٌستخلص الباحث أن التمكٌن ٌشمل كل ما ٌملكه الفرد من  ومن خالل ما
الذاتً،  والتصرؾ فً المواقؾ،  والمشكالت  وااللتزامومهارات تمكنه من تحمل المسإولٌة،  

 اَنٌة،  ووضع الحلول الناجحة بما ٌعود على المإسسة وعلٌه بالنفع. 

 أهمٌة التمكٌن اإلداري:    .1
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ن العاملٌن ال ٌمكن أن ٌتم دون إٌمان من القادة بؤهمٌته وفوابده،  فؽالباً ما ٌحتاج تمكٌ
األمر إلى تنمٌة األفراد ورفع قدراتهم ومهاراتهم لحل المشكالت ومواجهة المواقؾ،  ومنحهم 

 ( :79،  2208الفرص للمبادأة وتقبل التحدي )جمال الدٌن،  والحبٌسة،  وحامد،  

 ه،( إلى عدد من المزاٌا لتمكٌن قادة المدارس منها:07.2)الجهنً  أشاروقد 

  الثقة اإلٌجابٌة: وٌعنً قادة المدارس بذواتهم،  وأهمٌة األدوار التربوٌة المنوطة بهم. وهو
شعور مإهل لالنتقال إلى سابر العاملٌن فً المدرسة وطلبتها أًٌضا،  وبالتالً سٌادة روح الفرٌق،  

 نظٌمً،  ومستوى العالقات اإلنسانٌة لدى كافة أفراد المدرسة. وارتفاع درجة الوالء الت

  السرعة والدقة والحسم فً القرار التربوي المدرسً: إضافة إلى تطوٌر المدرسة ومناهجها
وطرابق تدرٌسها من واقع الممارسة التربوٌة الٌومٌة التً قد تبدو ؼٌر واضحة لدى القٌادات 

 التربوٌة العلٌا قدر وضوحها لدى القٌادة التنفٌذٌة. التربوٌة فً المستوٌات اإلدارٌة 

 إذ فً عدم احتٌاجاتهعلى المجتمع المحلً،  وتلبٌة  االنفتاح: من خالل المجتمعٌة الشراكة  ،
 تمكٌن القٌادات المدرسٌة تفوٌت لفرص سانحة للمدرسة نحو التفاعل مع المجتمع المحلً. 

  باالنتماءشعور وتحقٌق الذات ناتج عن اللمدرسٌة: تحقٌق الذات لدى العاملٌن فً القٌادة ا 
،  وتنظٌم فاعل فً تعدٌل سلوك األفراد المنتمٌن إلٌها اجتماعٌةللمدرسة من قبل أفرادها كمإسسة 

 . باطرادوتحسٌن أدابهم 

  ظهور المبادرات المدرسٌة المبدعة والرابدة: التً ٌمكن أن تمثل تجارب تربوٌة إبداعٌة ٌمكن
قبل المدارس األخرى،  إضافة إلى مساعدة القٌادات على تحمل المسإولٌة،  ومهارة  إتباعها من

وتقوٌمها والقدرة فً الدفاع عنها عند اللزوم،  من خالل تحقٌق مبدأ  واتخاذهافً صنع القرارات 
م القرار التربوي،  وعد التخاذالمركزٌة التنظٌمات التربوٌة،  وتقلٌل المستوٌات اإلدارٌة الالزمة 

 إشؽال القٌادات التربوٌة العلٌا بالقضاٌا والمشكالت التربوٌة الٌومٌة الشابكة. 

  الوصول بالمدرسة إلى منظمة متعلمة: تنبع منها المعرفة التربوٌة بقدر أكبر من المعرفة
دفع أألفراد فً المدرسة نحو مواصلة التعلم والتدرب وتالتربوٌة التً تفرض علٌها من الخارج،  

 الذات بشكل مستمر.وتطوٌر 

كما ٌمكن القول إن التمكٌن ٌحقق العدٌد من المزاٌا للعاملٌن فً المإسسة منها: زٌادة 
التزامهم وتعهدهم بمسإولٌات جدٌدة وإمدادهم بما ٌنمً مهاراتهم وقدراتهم،  إطالق عنان 

 باستمرارعمل األفراد؛ لتفعٌل معرفتهم وقدراتهم اإلبتكارٌة،  ومنحهم الطاقة والمقدرة على ال
والسرعة فً إنجاز المهام،  ورفع مستوى مشاركة العاملٌن،  وزٌادة فاعلٌتهم اإلٌجابٌة التً تنبع 

الفرد وشعوره بالمسإولٌة تجاه أهداؾ المإسسة وؼاٌاتها،  حٌث أن المشاركة  انتماءمن واقع 
أنواع المشاركة مثل  الناجمة عن التمكٌن هً المشاركة الفاعلة والهادفة ولٌست أي نوع آخر من

زٌادة معرفة ومهارة العاملٌن: وذلك من خالل المشاركة السلبٌة أو المشاركة دون هدؾ،  
انخراط الموظؾ بدورات تدرٌبٌة وندوات وورش عمل ومإتمرات ٌكتسب من خاللها معرفة 

ٌعمل بها  وحتى بعد مؽادرته للمإسسة التً كان ارتحلثمٌنة تصبح ثروة ٌمتلكها أٌنما حل وأٌنما 
 (.87،  6..2( و)ملحم 33،  2.15)حسنٌن سابقاً 

 خصائص التمكٌن اإلداري: .3

 (:;2 ، ;072الجمٌلً،  ناك عدد من الخصابص التً تمٌز تمكٌن العاملٌن منها )ه 

التقرٌر الذاتً: وٌعنً حرٌة العاملٌن فً خٌاراتهم،  وانتقاء أسالٌب عملهم،  والمفاضلة  (أ )
 اتهم.بٌن بدابلهم لصٌاؼة قرار
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األهمٌة الذاتٌة: وهً إحساس العاملٌن بمكانتهم ودورهم واستشارتهم،  وأهمٌة العمل  (ب )
 الذي ٌإدونه،  واالهتمام الذي ٌحظون به.

ثقتهم بؤنفسهم: فالعاملون ٌدركون إمكانٌاتهم وما لدٌهم من طاقات وٌثقون بقدرتهم على  (ج )
 أداء مهامهم ومواجهة الصعاب. 

ا ٌعنً إٌمانهم بدورهم على أن ٌكون لهم دور فاعل فً قدرتهم على التؤثٌر: وهذ (د )
منظماتهم،  وإحساس اَخرٌن بهم،  واالستماع لهم،  واألخذ بمقترحاتهم وآرابهم 

  واالستفادة من ذلك كله.

القرار فً  اتخاذ( إلى أن التمكٌن ٌتحقق من خالل: المشاركة فً >222وأشار العتٌبً )

المدٌرٌن،  ومن  اختصاصالعمل والتً كانت فً األساس من بعض األمور والمهام المتعلقة ب
 االستشارةمن خبرة وتجربة األفراد فً تقدٌم الخدمة من خالل  واالستفادة االندماجخالل 

القرار ولكن ٌشارك الموظفٌن فً  اتخاذوالمشاركة فً حل المشكالت،  حٌث ٌحتفظ المدٌر بسلطة 
 واستشارةالدورٌة بكثرة لتوصٌل المعلومات  عاتاالجتماتقدٌم المعلومات،  حٌث تستخدم 

بؤهداؾ المإسسة وتشجٌعهم  االلتزامالموظفٌن للحصول على معلومات مسترجعة. كذلك من خالل 
 التزامعلى تحمل مسإولٌات أعلى من األداء المطلوب. وتستطٌع المإسسات الحصول على 

 للمنظمة.  باالنتماء العاملٌن من خالل تحسٌن رضا العاملٌن عن العمل والشعور

التنظٌمً المسطح بمستوٌات  وأخٌراً من خالل تقلٌل المستوٌات اإلدارٌة،  حٌث أن البناء
وخطوط سلطة أقل ٌمكن أن ٌوفر بٌبة مالبمة وصالحة للتمكٌن تسمح للموظفٌن باتخاذ القرارات 

 فً الوقت المناسب. 

 مبادئ التمكٌن اإلداري: .4

 األولى األحرؾ من مستمدة دد من المبادئٌتكون التمكٌن اإلداري من ع
 فً: تتمثل المبادئ وهذه مبدأ الكلمة هذه من حرؾ كل ٌمثل حٌث        (Empower)لكلمة

 (: 29،  2229)الزٌدانٌن،  

 الذ ٌإدي فً المإسسة األمر العاملٌن فعالٌة زٌادة إلى العاملٌن: أن تعلٌم الفرد ٌإدي تعلٌم 
 .نجاحها إلى بدوره

 دورهم  ولبٌان التمكٌن فكرة لتقبل المرإوسٌن تشجٌع لكٌفٌة تخطط أن اإلدارة ٌة: علىالدافع
   المختلفة،  العمل فرق وبناء والتوعٌة التوجٌه برامج خالل من المإسسة فً نجاح الحٌوي
  .العلٌا اإلدارة قبل من المفتوحة للعاملٌن األبواب سٌاسة واعتماد

 أساس  إن المإسسة،  وأهداؾ ومهمة لفلسفة ر تامالهدؾ: أي فهم واضح،  وتصو وضوح
  اإلبداعٌة لإلمكانٌات والموجه المخطط االستخدامهً  اإلداري التمكٌن عملٌة موضوع
  .المإسسة أهداؾ لتحقٌق لألفراد

     اإلنجاز: ولتحقٌق اإلنجاز فإن على اإلدارة والعاملٌن فٌها قبول المسإولٌة عن أفعالهم 

 إولٌة ٌمكن أن تكون ممتعة للعاملٌن خاصة إذا تم تشجٌعهم على تقدٌم وقراراتهم،  والمس
 أفكارهم  لإلدارة العلٌا وكان مسموح لهم ممارسة سلطاتهم على أعمالهم.  

 أداء مهامها،   فً الحدٌثة الطرق إلى المإسسة تقود أن ٌمكن التمكٌن التؽٌٌر: نتابج فً الرؼبة
التؽٌٌر  والوسطى العلٌا اإلدارة جحة،  وأن تشجعونا جدٌدة عمل لذا ٌجب البحث عن طرق

 .لتجنب الفشل

 المتمثل القدٌم اإلداري النمط وإتباع الذات بحب المدٌرٌن الذات: ٌتصؾ بعض نكران    
   مستوى لتحسٌن طرٌقاً  ولٌس لهم أنه تحد على التمكٌن إلى وٌنظرون والسلطة،  بالسٌطرة
 للمإسسة. والربحٌة التنافسٌة
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 حتى تتمكن عملٌة المإسسة فً جوهرٌة فلسفة العاملٌن احترام: ٌجب أن ٌشكل ماالحترا 

 من سبب ألي العاملٌن بٌن التمٌٌز ،  وعدمواالحترام المرجوة النتابج التمكٌن من تقدٌم
 .األسباب

 
 
 
 

 أبعاد التمكٌن اإلداري: .5

د ( عدداً من األبعا.;،  2202ن )ٌالحس (،  وعبد98،  2229حدد كل من الساعدي )

 للتمكٌن على النحو اَتً:

الفكرة األساسٌة لمفهوم التمكٌن اإلداري أن تتم عملٌة تفوٌض الصالحٌات إلى : التفوٌض (أ )
المستوٌات اإلدارٌة الدنٌا،  إذ ٌصبح العاملٌن لهم القدرة فً التؤثٌر على القرارات الممتدة من 

علقة بؤدابهم لعملهم،  ولذلك فإن القرارات اإلستراتٌجٌة فً المستوى األعلى إلى القرارات المت
فكرة التمكٌن تتطلب تؽٌٌراً فً األنماط القٌادٌة التقلٌدٌة إلى أنماط قٌادٌة تإمن بالمشاركة،   

 وبالتؤكٌد فان هذا ٌتطلب التحول من الرقابة والتوجٌه إلى الثقة والتفوٌض.

ٌة،  وتطوٌر كفاٌاتها ٌعد التدرٌب من أهم مصادر إعداد الكوادر البشر: التدرٌب والتعلم (ب )
وأداء العمل،  وفً العصر الحدٌث ازدادت أهمٌة التدرٌب أثناء الخدمة لٌضع الفرد أمام 

هدؾ التدرٌب إلى تمكٌن العاملٌن للقٌام وٌ مسإولٌات الجدٌدة،  ومهامه لٌكون عضواً منتجاً، 
   اتجاهاتوتؽٌٌر بمهامهم فً ضوء التحدٌات المتجددة لرفع مستوى األداء وتحسٌن المخرجات 

األفراد وقد ظهرت الحاجة للتدرٌب منذ أقدم األزمنة من حٌن توصل اإلنسان إلى اكتشاؾ ما 
  .وأمنه استقرارهٌلزمه وما ٌلبً 

: وهً تشٌر إلى شعور العاملٌن بؤنهم ٌملكون التحكم فً جوانب متعددة فً  العمل االستقاللٌة (ج )
بالحرٌة واالستقاللٌة فً صنع القرارات  فً البٌبة  المدرسً،  وهذا التحكم ٌمكنهم من الشعور

اإلبداعٌة من   األفكارالتربوٌة،  كما تشٌر إلى إدراك العاملٌن بحرٌتهم فً التعبٌر وتقدٌم 
 خالل تعزٌز فاعلٌة العاملٌن.  

: هً االستعداد نحو اإلنجاز وأداء األعمال بدافعٌة ذاتٌة من قبل األفراد،  وهً  قوى الدافعٌة (د )
ابعة من داخل الفرد تإثر فً توجٌهه بشدة نحو العمل والمثابرة وهو سلوك إرادي  طوعً،  ن

وعند منح الفرد التفوٌض والثقة تزداد دافعٌته نحو اإلنجاز والعمل،  وٌكون قادراً على تحمل 
القرارات المبنٌة على الخبرة،   واتخاذعلى تحمل المخاطر  االستعدادمسإولٌات أكبر ولدٌه 

تمكٌن اإلداري هو الطرٌق الذي من شؤنه زٌادة دافعٌة العمل،  والتمكٌن ٌمثل طرق   مهمة فال
 واتخاذٌستخدمها القادة لدعم دافعٌة العاملٌن،  وهو تمكٌن العاملٌن لوضع أهداؾ عملهم  

القرارات وحل المشكالت من قبلهم من خالل توسٌع مساحة المسإولٌة والصالحٌة الممنوحة 
 لهم.

ظ الباحث من خالل ما سبق أن التفوٌض والتدرٌب وتحدٌد المهام،  والسعً إلى وٌالح
السلوكً الذاتً لدى العاملٌن،  إضافة إلى الثقافة التنظٌمً السابدة فً  واالنضباط االلتزامتنمٌة 

المإسسة أمور كلها تسهم فً تمكٌن قادة المدارس وزٌادة دافعٌة العاملٌن للعمل وٌمكن أن تحقق 
 إداري فعال داخل المإسسات التربوٌة. تمٌز

 متطلبات التمكٌن:    .6
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عملٌة تنفٌذ برنامج التمكٌن للعاملٌن متشابكة فً عناصرها متداخلة فً مكوناتها وأبعادها 
( إلى :9،  2229(،  وملحم )2228وقد أشار العتٌبً ) المتطلباتوٌعتمد نجاحها على عدد من 

 بعض من هذه المتطلبات منها: 

  ٌمثل تطوٌر الرإٌة للمإسسة التعلٌمٌة الخطوة األولى نحو واألهداؾالرإٌة وضوح :
التمكٌن،  لذا ٌجب أن ٌتم دعم رسالة المإسسة بالقٌم األساسٌة،  وإعطاء العاملٌن حٌز 

القرارات،  وٌمكن لقابد المدرسة  التخاذومتسع للقٌام بالعمل وإعطابهم كذلك الثقة الالزمة 
من خالل تحقٌق مبدأ المركزٌة التنظٌمات التربوٌة،  عن طرٌق  تحقٌق رإٌة المدرسة

القرار التربوي،  وبالتالً عدم إشؽال القٌادات  التخاذتقلٌل المستوٌات اإلدارٌة الالزمة 
التربوٌة العلٌا بالقضاٌا والمشكالت التربوٌة الٌومٌة الشابكة،  فالتمكٌن ٌمكن أن ٌكون 

 مإسسة،  وإٌضاح رإٌة ورسالة المإسسة للعاملٌن.فعاالً فً حالة ربطه بؤهداؾ ال

   الثقة اإلدارٌة: تعتبر الثقة مقوم أساسً من مقومات التمكٌن،  وهً مإشر عن رضا
األفراد عن مإسساتهم،  فعندما ٌوفر القابد مناخاً من الثقة فإنه سٌتجنب السٌطرة،  وٌسمح 

 .االلتزامضوح،  ومستوى مرتفع من للعاملٌن بالمساهمة،  والقادة ذوي الثقة ٌكتسبون الو

  فرق العمل: تعد فرق العمل من عناصر القوة فً تطبٌق التمكٌن بسبب الدور المهم للعمل
الجماعً فً مواجهة المشكالت،  فالشعور المشترك بالمسإولٌة الجماعٌة ٌجلب قوة 

ؽلب على ،  وٌساعد فً التوااللتزام واالنتماءحقٌقٌة تتمثل فً زٌادة درجات الوالء 
 المشكالت من خالل السعً لبناء رإٌة مالبمة تحقق مصلحة كل من المإسسة والفرٌق.

 الفعال مع كل المستوٌات اإلدارٌة،  عنصر هام لتمكٌن العاملٌن،   االتصالالفعال:  االتصال
فاإلدارة ال تستطٌع حل أي مشكلة بمفردها،  ألن المعلومات المتعلقة بالمشكلة لٌست 

ها،  وإنما لدى األشخاص المنؽمسٌن فً المشكلة،  ولذلك ٌجب إشراك هإالء متوفرة لدٌ
،  التزاماألفراد فً الحل ألنه بدون مشاركة األفراد لن تحل المشكلة،  ولن ٌكون هناك 

 لن ٌتحقق التمكٌن. االلتزاموبدون 

 الالزمة  التدرٌب المستمر: إن تمكٌن العاملٌن ٌتطلب إكسابهم المعرفة والمهارة واألدوات
للتصرؾ بصفة مستمرة،  وال ٌمكن تمكٌن العاملٌن بدون توفٌر التدرٌب المالبم،  وٌجب 

 أال ٌفترض القادة أن الموظفٌن ٌفهمون أعمالهم،  أو ٌمتلكون المعرفة عن وظابفهم. 

  تحفٌز العاملٌن: ٌعد التحفٌز من أهم متطلبات تمكٌن العاملٌن،  النه ٌشجع على بذل مزٌد
د والتحسٌن المستمر لألعمال،  وتعطً رسالة للموظؾ بؤن سلوكه وتصرفاته من الجه

وأداءه مقبول،  لذلك فالبد من نظام للحوافز ٌشجع العاملٌن على تحمل المسبولٌة بحٌث 
ٌكون من ٌستثمر التمكٌن فً تحقٌق نتابج أداء متفوقة ٌحصل على حوافز أكبر،  وهذا 

حو تحمل أفضل للمسبولٌة،  والكفاءة واإلبداع والتفكٌر ٌإدي إلى المنافسة بٌن الممكنٌن ن
 الخالق.

 النظام والتوجٌه عنصر هام من عناصر التمكٌن اإلداري،  فمن د النظام والتوجٌه: ٌع
المعلوم لدى الجمٌع أن العمل اإلداري فً المدرسة ال ٌكاد ٌتشابه مع أي عمل إداري آخر 

لفة مفتوحة،  ألن بهما تكتمل رسالة التعلٌم إذ تظل الحدود ؼٌر مربٌة،  ومساحات األ
والتربٌة،  سواء الفكرٌة أو االجتماعٌة. وتكمن هنا أٌضاً مهارة اإلدارة فً الجمع بٌن 

 الضبط واالنضباط وبٌن األسرٌة والتآلؾ.
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 األنماط القٌادٌة التقلٌدٌة التً تركز على السلطة  القٌادة اإلدارٌة: تتطلب فكرة التمكٌن تؽٌٌر
. وهذا ٌتطلب تؽٌٌراً جوهرٌا فً والتشاورتوجٌه إلى نمط قٌادي ٌإمن بالمشاركة وال

 أدوار العمل،  ومن ثم العالقة بٌن القادة والمرإوسٌن.

وبالنسبة لدور قابد المدرسة ٌتطلب التحول من التحكم والتوجٌه إلى الثقة والتفوٌض،  أما          
ن إتباع التعلٌمات والقواعد إلى المشاركة فً اتخاذ بالنسبة لدور المعلمٌن فٌتطلب التحول م

 القرارات. 

  العلم والمعرفة: ٌمثل العلم والمعرفة والمهارة أهمٌة كبٌرة لعملٌة التمكٌن،  فمن خالل
المعرفة  ٌمنح الفرد حرٌة فً التصرؾ والمشاركة،  فكلما زادت معرفة الفرد كلما زادت 

تكمن أهمٌة التؤهٌل العلمً والتدرٌب التربوي واإلداري مهاراته ومكتسباته العلمٌة،  وهنا 
 المستمر لقابد المدرسة،  ومالحقة الجدٌد فً هذٌن المجالٌن.

 معوقات التمكٌن اإلداري: .7

 ( إلى عدد من المعوقات51،  2.13( والقحطانً )29،  2.14أشار معراج )

 منها: التمكٌن تطبٌق تواجه التً والصعوبات

 لتطبٌق  الالزمة التنظٌمٌة الموارد توفر واإلدارٌة: وتشٌر إلى عدم ةالتنظٌمٌ الصعوبات
 والبٌروقراطٌة التنظٌمً،  الهٌكل وجمود ورتابة التنظٌمٌة الثقافة التمكٌن،  وجمود منهج

داخل   االتصال نظام العاملٌن،  ورداءة على الملقاة األعباء وكثرة الوقت وضؽط السلبٌة
  العاملٌن بٌن االتصال ضعؾ إلى ٌإدي المإسسة اخلد سًء نظام فوجود المإسسة؛

 .التمكٌن عملٌة ٌعٌق مما للعاملٌن إلٌها الحاجة وقت الالزمة إتاحة المعلومات عدم وبالتالً

 ومقاومةتؤهٌلها،   البشرٌة،  وضعؾ الموارد فً البشرٌة: وتشٌر إلى النقص الصعوبات  
 وخوؾ المسإولٌة،  تحمل من العاملٌن وؾوخ أنفسهم،  القادة والعاملٌن قبل من التؽٌٌر

 تلك أهم من الذاتً والتطوٌر التدرٌب ضعؾ ٌعد كما الوظٌفٌة،  على مراكزهم القادة

 وٌفجر التؽٌٌر بها على القدرة التً ٌشجع القادة افتقاد كذلك المعوقات المعوقات،  ومن

 أهم الفردي من جاحهمن على العاملٌن تركٌز أن كما العاملٌن،  لدى اإلبداعٌة الطاقات

 نجاح على وتفضٌله الشخصً نجاحه على تركٌزه خالل من وذلك للتمكٌن البشرٌة المعوقات
  .التمكٌن تطبٌق نجاح فً األساس ٌعتبر الجماعً الذي

 ( عدد من المعوقات التً تواجه عملٌة التمكٌن اإلداري منها:43،  5..2وأضاؾ العتٌبً )

 التمكٌن توفر مهارات وسلوكٌات متجددة،  وهذه المهارات   التدرٌب ؼٌر المناسب: ٌتطلب
ال تتوفر إال بوجود تدرٌب مستمر لكل أفراد المإسسة لزٌادة صقل مهاراتهم وتنمٌة 

 قدراتهم

 الخبرة   واعتمادالقادة،   اختٌارة القٌادات: وقد ٌعود ذلك إلى عدم كفاٌة معاٌٌر اءنقص كف
 ت التربوٌة.األطول فً الؽالب فً تعٌن القٌادا

  :ٌكون هابط من األعلى إلى األسفل،  مما ٌإدي إلى ؼٌاب   االتصالسٌادة البٌروقراطٌة
المرإوسٌن على الرإساء،  نتٌجة جمود اللوابح والقواعد التً  واعتماد،  واإلبداعالمبادأة 

 تحدد  ما ٌفعله المرإوسٌن. 

 4. مهارة فً عملهم من قدراتهم،  تخوؾ القادة: من أن ٌكون العاملٌن معهم أكثر قدرة و
مما   ٌظهرهم بمظهر الضعؾ أمام اإلدارة العلٌا،  وٌفقد القابد السلطة والنفوذ الذي ٌتمتع 

 به.
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 5. الخاطا: من المإسسة أن عملٌة التمكٌن للعاملٌن هو الحل السرٌع لكافة  االعتقاد
ة تتسم بالبطء،  عملٌة سلوكٌالتمكٌن المشاكل   التً تواجه المإسسة،  فً حٌن أن 

 من جانب كل األطراؾ. والتزاموتحتاج إلى وقت  ودعم 

 الثانً: التمٌز التنظٌمً: المحور

 مفهوم التمٌز التنظٌمً: .2

المإسسات الفرص  استثمار( بؤنه" Pinar & Girard,2008عرفه بنر وجرارد )

مشتركة ٌسودها وضوح إلدراك رإٌة  وااللتزامالحاسمة التً ٌسبقها التخطٌط اإلستراتٌجً الفعال 
 الهدؾ وكفاٌة المصادر والحرص على األداء". 

( المإسسات المتمٌزة بؤنها " المإسسات التً تتفوق ..7،   2207وعرؾ النوٌقة )

باستمرار على أفضل الممارسات العالمٌة فً أداء مهامها،  وترتبط مع زبابنها،  والمتعاملٌن معها 
ؾ قدرات أداء منافسٌها،  ونقاط الضعؾ والقوة الخارجٌة والبٌبة بعالقات التؤٌٌد والتفاعل،  وتعر

 المحٌطة بها. 

( بؤنه "تحقٌق األهداؾ التً تشكل قٌمة فً حٌاة اإلنسان،  29،  2220وعرفه إبراهٌم )

فالتمٌز الشخصً ٌحتاج إلى تحفٌز داخلً أما التمٌز التنظٌمً فٌحتاج إلى مناخ تؽلب فٌه 
 والتعاونالمثبطات،  وتسوده روح الفرٌق التً تدفع الفرد نحو المنافسة  المحفزات الخارجٌة على

التمٌز  باعتبارمع ؼٌره،  فالتمٌز ٌمكن الفرد من مواصلة األداء رؼم رتابة ونمطٌة العمل،  
باألداء إلى مستوى ٌتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم وصوالً إلى أداء  االرتقاءمتطلباً مهماً نحو 

 القمة".

 المإسسً والتفوق اإلداري اإلبداع من حالة" ( التمٌز بؤنه:،  .220سهمود ) وٌعرؾ
 وؼٌرها والمالٌة والتسوٌقٌة اإلنتاجٌة للعملٌات األداء والتنفٌذ من عادٌة ؼٌر عالٌة مستوٌات تحقق

 عنها الفبة وترضى المنافسون،  ٌحققه ما على تتفوق نجازاتإو نتابج عنه ٌنتج بما المإسسة،  فً
 فً المإسسة.  كافة المصلحة وأصحاب مستهدفةال

 أهداف التمٌز التنظٌمً: .1

قوة عمل قوٌة وممًكنه،  ولدٌها قدرة على إنتاج  استحداثٌهدؾ التمٌز التنظٌمً إلى 
لدى العاملٌن،  وعدم ربط التمٌز  واالبتكارخدمات تفوق التوقعات،  وإطالق طاقات اإلبداع 

 واالتصالؼٌر المرنة،  وتوفٌر القٌادة المرنة لتوجٌهه وتحفٌزه بالسٌاسات واإلجراءات الجامدة و

 (. .:2،  2207معه )الهالالت، 

طموحات تحقق  اكتسابكما ٌهدؾ إلى إحداث قفزة فً أداء المإسسة ومساعدة القادة على 
الكفاءة والتمٌز فً األداء وصوال إلى المستوى العالمً،  وبما ٌنعكس على إثراء روح المنافسة 

 (.  ;،  2207ً كافة المجاالت واألنشطة فً المإسسة )ؼازي،  ف

 عناصر التمٌز التنظٌمً: .3

( عناصر التمٌز التنظٌمً فً خمسة عناصر 07.9( والبحٌصً )2209ٌلخص العلً )

 هً:

 التمٌز القٌادي: - أ

عنً قدرة القٌادة على القٌام بمجموعة من األنشطة التً تشجع على ظهور التمٌز فً ٌو
األفكار  فنظام الالمركزٌة فً العمل داخل المإسسة ٌسهل من حصول العاملٌن على  المإسسة،
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والمعلومات بٌن العاملٌن والقٌادة دون حواجز بٌروقراطٌة،  كذلك فإن القدرة اإلبداعٌة لدى 
على  العاملٌن تتؤثر بنمط القٌادة السابد،  وقدرة القابد على رإٌة المإسسة من عدة زواٌا والتعرؾ

 حً النقص والقصور،  واإلحساس بمشكالت العمل.نوا

 :الهٌكل التنظٌمً -ب

 مصادر تحدٌد خالله من ٌتم والذي المإسسة البنابً فً التركٌب تمثل الهٌاكل التنظٌمٌة
 محددة صٌاؼة عن منظم بنابً فالهٌكل التنظٌمً تركٌب األداء مستوٌات القرار وقٌاساتخاذ 

 االتصال العالقات وقنوات األعمال وأنماط وطبٌعة مجاالت فسروٌ للوظابؾ واإلدارات،  وواضحة
 ومصادر والمسبولٌة،  السلطة وخطوط التً ٌحتوٌها،  اإلدارٌة والمراكز المستوٌات كافة بٌن

 والوفاء لتحقٌق األهداؾ األداء ومستوى اإلنجاز معدالت وتقدٌر وقٌاس القرارات،  واتخاذ األوامر
  .المؤمولة

 الستراتٌجً:ا التخطٌط -ج

 على المإسسات مساعدة تصمٌمه بهدؾ ٌتم التخطٌط من أشكال شكل اإلستراتٌجً التخطٌط
مفتوح،  تعلٌمً نظام مع ٌتعامل للظروؾ المتؽٌرة بٌنما فهو منهج دٌنامٌكً بشكل جٌد االستجابة

 وتحلٌلهاوالممكنة،   المتاحة والبشرٌة المادٌة التعلٌمٌة اإلمكانات أسالٌب لرصد شكل فً ٌتم
 القرارات على أن متخذي أمام بمزاٌاها وعٌوبها البدابل والخٌارات من مجموعة ووضع وتفسٌرها

 مراحلها بكل عملٌة التخطٌط فً التعلٌمٌة المإسسة أعضاء ٌتم ذلك فً شكل دٌمقراطً بمشاركة
 راتمسا تحلٌل وتوجه خالل المتمٌزة من المإسسات فً االستراتٌجً التخطٌط أهمٌة وتبرز

القرار وٌجعل اتخاذ  عملٌات من الحًقا علٌها ٌترتب وما العلمٌة التخطٌطٌة المقومات الحلول وفق
 تحقٌقها. من ٌزٌد مما قٌادة وعاملٌن ومستهدفٌن من للجمٌع واضحة للمإسسة األهداؾ العامة

 الموارد البشرٌة:  -د

 هنا ومن أهدافها،  قألداء األعمال وتحقٌ أساس المإسسات هو فً البشري ٌعد العنصر
ٌسهم فً تحقٌق  بما وتؤهٌلهم البشرٌة العناصر هذه إدارة فً الموارد البشرٌة إدارة أهمٌة تؤتً

العاملٌن فً صنع القرارات واتخاذها،   إشراكٌتم ذلك من خالل  أنالتنظٌمً،  وٌمكن  التمٌز
بالمشاركة فً القرار الذي  واحترام  األفراد وتشجٌعهم وتنمٌتهم وتدرٌبهم،  وإتاحة الفرص لهم

وتحدٌث القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المعمول بها،  والتخلً عن الروتٌن والمركزٌة  ٌتعلق بهم،
 فً التعامل.

 التنظٌمٌة: الثقافة -ه

 والمجتمع المإسسة على نفعه تنظٌمً ٌعود مناخ فً خلق المتمٌزة التنظٌمٌة الثقافة تساهم
وتطوٌر القٌم   وفاعلٌة،  كفاءة أدابها بشكل أكثر وتطوٌر هدافها، أ تحقٌق على ٌساعدها مما

 والمعاٌٌر التً تساعد فً تطوٌر األداء داخل المإسسة،  وتساعد على تحسٌن عالقة واالتجاهات
 المإسسة بالمجتمع الذي تنتمً إلٌه وكل ذلك ٌسهم فً تحقٌق التمٌز التنظٌمً.

هناك مجموعة من مجاالت التمٌز التنظٌمً فً  مجاالت التمٌز التنظٌمً فً المدارس:  .4
 المدارس منها:

دور  إدي: هً إحدى أهم معاٌٌر التمٌز التنظٌمً فً المدارس،  حٌث تالقٌادة المدرسٌة (أ 
المشتركة  بٌنهم من أجل تحقٌق األهداؾ التعاونربٌسً فً التؤثٌر على العاملٌن وخلق روح 

وهً  تحرٌك العاملٌن وتحفٌزهم ذاتٌاً نحو العمل،  والوصول إلى التمٌز،  فالقٌادة تعمل على
نشاط وفعالٌة فً التؤثٌر على سلوك اَخرٌن نحو تحقٌق األهداؾ المرؼوبة،  من خالل 
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جهود العاملٌن وحفزهم وتوجٌههم،  وهً مسإولٌة تجاه المجموع المقادة وفن تعببتهم  تنسٌق
(. وٌتطلب نجاح قٌادة التمٌز وجود 2207  ٌندفعوا ذاتٌاً نحو العمل )الهالالت، وتحفٌزهم كً

على من ٌشرؾ علٌهم من العاملٌن وتوجٌه سلوكهم،  لٌتمكن من القٌام  قابد ٌستطٌع التؤثٌر
 بؤدواره المختلفة بفاعلٌة وكفاءة،  وتوحٌد جهود المرإوسٌن،  وتحقٌق األهداؾ. 

ل وإدراك المستق استشراؾوهو عملٌة تقوم على مجال التخطٌط اإلستراتٌجً:  (ب 
من الوضع القابم إلى  واالنتقالبالبٌبة الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة،   المتؽٌرات المرتبطة

(،  وتظهر أهمٌة التخطٌط 16،  2.12متطلبات التمٌز )القرنً،  الوضع المؤمول الذي ٌحقق
الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة،  وتعرؾ جوانب القوة  االستراتٌجً من خالل تحلٌل البٌبة

العامة للمإسسة واضحة للعاملٌن،  وتحدٌد  والضعؾ والفرص والتهدٌدات،  وجعل األهداؾ
أسلوب المإسسة فً المنافسة من خالل تقلٌل الجهد والكلفة وصوالً إلى اإلبداع والتمٌز )علً،  

 (.43،  2.13عبد الؽفار،  السٌد، 

لعاملٌن من معلمٌن وإدارٌٌن ا انتقاءوتشٌر إلى قدرة قادة المدارس على الموارد البشرٌة:  (ج 
طاقاتهم  الستثمارالمناسبة لهم فً الهٌكل التنظٌمً،  وتدرٌبهم وتحفٌزهم والتخطٌط  للمهام

 المهارٌة والفكرٌة.

 بل المدرسة وحدها،  على كلٌاً  اعتماداً  تعتمد التعلٌمٌة : لم تعد العملٌةالشراكة المجتمعٌة (د 
بشتى فباته،  فالشراكة  والمجتمع األسرة المدرسة جانب إلى لتشمل وانتشرت تطورت

المجتمعٌة بٌن المدرسة كمنظمة تعلٌمٌة وبٌن المجتمع المحلً توجد جواً من التقارب المعرفً 
والتربوي والتناسق والتناؼم الفكري والتعلٌمً بٌن المدرسة واألسرة وبقٌة مإسسات المجتمع 

التعلٌمٌة للعمل على تقدٌم أفضل تمٌز  المحلً فٌكون ذلك سبباً ربٌساً فً تنافس المإسسات
 التعاون المجتمعٌة تحقق ( أن الشراكة.7،  2208وٌرى الحٌة ) (. :2،  2200)القرشً،  

 والتً والتعلٌم،  واألهداؾ،  والمنافع،  والقٌم الرإٌة تحقٌق فً بٌن المدرسة واألسرة المشترك
 .الزمن مرور مع تتطور

 كل ما تمتلكه المدرسة من موارد مختلفة ٌمكن توظٌفها لخدمة: وتعنً مجال الموارد المادٌة (ه 
وتجهٌزاته  المدرسً أهدافها وشراكتها مع المجتمع وبٌان تمٌزها وإنفرادها،  وتشمل المبنً

 الرٌاضة،  واللجنة ؼرفة مثل الالزمة التعلٌمٌة به،  والمرافق المحٌطة والمساحات وأدواته
 والمالعب الطلبة،  ومتطلبات ؼذابٌة مواد من فٌه رٌتوف وما المدرسً الصحٌة والمقصؾ

 (.  :7،  2208بؤنواعها )الحٌة، 

تشكل العملٌات اإلدارٌة فً المدرسة المحرك األساس لزٌادة فاعلٌتها العملٌات:  مجال إدارة (و 
وهـً بمثابـة قاعدة للتجدٌد والتطوٌر التربوي ألنشطتها وبرامجها،  وتمارس اإلدارة 

ـا داخل البٌبة المدرسٌة والمجتمع المدرسً من خالل المعلمٌن والتالمٌذ،  المدرسٌة مهام
أولٌاء األمور والمجتمع المحلً،  وهً أٌضاً عملٌات  والموظفٌن،  وخـارج المدرسة مع

إدارٌة متداخلة،  تتم عن طرٌق وظابؾ ٌقوم  بها قابد المدرسة وهً التخطٌط،  التنظٌم،  

 (. >.،  2202حنون، (القرار واتخاذ،  واالتصالبعـة والتقـوٌم التنفٌذ،  التوجٌـه والمتا

 معوقات التمٌز التنظٌمً: .5

ٌّز:77،  2209ٌشٌر العلً )       ( إن من أهم المعوقات التً تواجه المإسسات من بلوغ التم

 .ضعؾ التناسق بٌن أهداؾ وقٌم المإسسات وبٌن سلوك وأهداؾ العاملٌن 

 ٌن مستوٌات اإلدارة واألفراد مما ٌضعؾ المحاسبة.توزٌع المسإولٌات وتشتتها ب 
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  لها. االستجابةضعؾ القدرة على مالحظة المتؽٌرات الخارجٌة وبطء 

 .عدم وضوح أسس ومعاٌٌر اإلدارة فً تخطٌط األداء وتوجٌه سلوك العاملٌن 

 الرإى الشخصٌة للقادة بالحقابق والمعلومات الفعلٌة. اختالط 

 ٌدٌة فً التنظٌم وبناء الهٌاكل التنظٌمٌة على أساس المجموعات أنماط ومعاٌٌر تقل اعتماد
 الوظٌفٌة المتباعدة ولٌس على أساس العملٌات المترابطة المنتجة للقٌم فً المإسسات.

 كاٍؾ لمتطلبات اإلعداد للمستقبل. اعتبارفً مشكالت الحاضر دون  االنحصار 

 ت أطول.تعدد صور إهدار الموارد وأهمها الوقت من خالل عملٌا 

ٌّز التنظٌمً فً المإسسات التعلٌمٌة إلى 2.،   2200بٌنما ٌقسم اللوقان ) ( معوقات التم

 معوقات تنظٌمٌة،  وبشرٌة،  ومالٌة،  وتكنولوجٌة كما ٌلً: 

من جمود،  وتعقٌد،  وعدم وضوح  معوقات تنظٌمٌة وتشمل: البٌروقراطٌة وما ٌصاحبها (أ 
التنظٌمً،  والقصور فً ربط المإسسة بالبٌبة  األهداؾ،   عدم مرونة وكفاءة الهٌكل

 التنظٌمً.االستقرار الخارجٌة،  وعدم 

،  والضؽوط التً تمارسها الجماعات ؼٌر االستبدادٌةمعوقات بشرٌة تشمل: القٌادة  (ب 
ٌّز.  الرسمٌة،  وعدم  وجود مناخ تنظٌمً مناسب ومشجع على التم

ٌّز،  وعدم إدارة معوقات مالٌة تشمل: عدم وجود الدعم الكافً لتط (ج  بٌقات إدارة التم
 الممتلكات العامة بكفاءة،  وعدم بناء شراكات مع المجتمع المحلً.

إلى قواعد معلومات دقٌقة،  وعدم وجود إدارة لنظم  االفتقارمعوقات تكنولوجٌة تشمل:  (د 
 المعرفة،   وعدم مواكبة التقنٌات المستجدة.

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 :الدراسة منهج

كمٌاً  تعبٌرا المدروسة الظاهرة عن الذي ٌعبر الوصفً االرتباطً،  المنهج استخدام مت
 الظاهرة تلك على تحلٌل ٌعمل وإنما الظاهرة،  لوصؾ المعلومات جمع حد عند ٌقؾ وال وكٌفٌاً 

 فً تسهم عامة استنتاجات إلى والوصول أجل تفسٌرها من المختلفة،  أبعادها بٌن العالقات وكشؾ
 وتطوٌره. الواقع تحسٌن

 مجتمع الدراسة: 

( قابداً ;:7جمٌع قادة مدارس مكة المكرمة والبالػ عددهم ) فً الدراسة تكون مجتمع

 و.ه(>.07ه/ ;.07حسب إحصابٌات اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسً )

 لمرحلة التعلٌمٌة:( ٌبٌن توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب مكاتب التعلٌم وا0جدول )

 ( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب المكتب التعلٌمً والمرحلة التعلٌمٌة2جدول )

 مكتب التعلٌم
 المرحلة التعلٌمٌة

 النسبة المبوٌة % المجموع
 الثانوٌة المتوسطة االبتدابٌة

  :2 8 > .0 تعلٌم الكامل

  90 02 22 0. ةجنوب مك

  7: > 22 .7 ةشرق مك
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  2: 07 22 ;. ةمكشمال 

 ( توزٌع أفراد مجتمع الدراسة حسب المكتب التعلٌمً والمرحلة التعلٌمٌة2تابع جدول )

 مكتب التعلٌم
 المرحلة التعلٌمٌة

 النسبة المبوٌة% المجموع 
 الثانوٌة المتوسطة االبتدابٌة

  >9 .0 22 9. ةؼرب مك

  ;8 00 08 2. الجموم

  28 8 9 07 بحرة

  2> .0 22 >8 ةوسط مك

  ;:7 2; 0.2 299 المجموع

  %022 %:093 %2:39 %8839 النسبة المبوٌة

 عٌنة الدراسة:

نظراً لصؽر مجتمع الدراسة فكانت عٌنة الدراسة هً جمٌع أفراد مجتمع الدراسة بعد 
راسة للدراسة وقد تم توزٌع أداة الدراسة على جمٌع أفراد مجتمع الد االستطالعٌةالعٌنة  استبعاد

ستبانة وجمٌعها صالحة ا( 222( بطرٌقة الحصر الشامل،  أسترد منها );77والبالػ عددهم )

( ٌبٌن توزع أفراد عٌنة الدراسة حسب 2%( من مجتمع الدراسة،  وجدول )32>7وتشكل )

 متؽٌراتها الدٌموؼرافٌة )المرحلة التعلٌمٌة،  المإهل العلمً،  وسنوات الخبرة(.

عٌنة الدراسة تبعاً للمتؽٌرات الدٌموؼرافٌة )المرحلة التعلٌمٌة،  المإهل  د( توزع أفرا2جدول )

 ) العلمً،  وسنوات الخبرة

 النسبة المبوٌة العدد الفبات المتؽٌرات

 التعلٌمٌةالمرحلة 

 %30>2 97 االبتدابٌة

 %>783 020 المتوسطة

 %2832 88 الثانوٌة

 %022 222 المجموع

 المإهل العلمً

 %738; 9;0 وسبكالورٌ

 %0838 7. دراسات علٌا

 %022 222 المجموع

 سنوات الخبرة

 %>223 79 سنوات 02أقل من 

 %30>: 0:7 سنوات فؤكثر02

 %022 222 المجموع

( أٌ عذد أفزاد انعُُت نًخغُز انًزحهت انخعهًُُت يٍ فئت انًزحهت 2حشُز انُخبئج فٍ جذول )

( لبئذاً وبُسبت 1.1%(،  ويٍ فئت انًزحهت انًخىسطت )2901( لبئذاً بُسبت )64) االبخذائُت

%(،  أٌ أٌ َسبت انًزحهت .250( لبئذاً وبُسبت )55%(،  ويٍ فئت انًزحهت انثبَىَت )4509)

انًخىسطت هٍ األعهً فٍ عذد أفزاد انعُُت،  أيب يخغُز انًإهم انعهًٍ فبهغ عذد فئت انبكبنىرَىص 
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%(،  أٌ أٌ َسبت يٍ 1505( لبئذاً بُسبت )34فئت دراسبث عهُب )%(،  و8405( لبئذاً بُسبت )186)

يإهههى بكبنىرَىص هى األعهً فٍ أفزاد انعُُت،  أيب يخغُز انخبزة عذد أفزاد فئت يٍ هى )ألم يٍ 

( 174سُىاث فأكثز( بهغ ).1%(،  أيب يٍ نذَهى خبزة )2.09( لبئذاً بُسبت )46سُىاث( بهغ ) .1

 0تسُىاث فأكثز( هٍ األعهً فٍ عُُت انذراس .1أٌ أٌ َسبت يٍ خبزحهى ) %(، 7901لبئذاً بُسبت )

 الدراسة:   أداة

 ستبانةاال استخدامالدراسات،  فقد تم  أدبٌات تقصً ومن الدراسة،  أهداؾ فً إطار تحقٌق
لدرجة التمكٌن اإلداري وعالقته بتحقٌق  الدراسة عٌنة البٌانات واستجابات الدراسة لجمع لهذه أداة

 :الدراسة وفق الخطوات التالٌة أداة إعداد تم التمٌز التنظٌمً وقد

  مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة واالستفادة من الدراسات السابقة وأدواتها التً تمت
(،  2200(،  والضامري )2208(،  وفاتن ربحً )2209فً هذا المجال مثل دراسة: العلً )

 (.;222والبلوي )

 تعرٌفٌة بالدراسة  لدراسة )االستبانة( بصورتها األولٌة وتكونت من مقدمةا أداة تصمٌم
المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة وهً)المرحلة  من للمستجٌب تضمن عدد أولٌة وأهدافها،  وبٌانات

( فقرة .:وتضمنت األداة فً صورتها األولٌة )،  الخبرة( سنوات المإهل العلمً،  التعلٌمٌة، 

 ٌؤتً : موزعة على محورٌن كما 

( فقرة موزعة على المجاالت 2.الفقرات المتعلقة بمحور التمكٌن اإلداري،  وقد تكون من ) - أ

 اَتٌة:

 ( فقرات.>مجال الصالحٌات وتفوٌض السلطة وتكون من ) -0         

 ( فقرات.:مجال النمو المهنً وتكون من ) -2         

 ( فقرات.9ن من )مجال االتصال ومشاركة المعلومات وتكو -.         

 ( فقرات.;مجال بناء فرق العمل الجماعً وتكون من ) -7         

 ( فقرة موزعة على   .7أما الفقرات المتعلقة بمحور التمٌز التنظٌمً فقد تكونت من ) - ب

 أربعة مجاالت وهً: 

 ( فقرة.:0مجال القٌادة اإلدارٌة والثقافة التنظٌمٌة وتكون من ) -0         

 ( فقرة.;مجال إدارة الموارد البشرٌة وتكون من ) -2         

 ( فقرة.:مجال اإلدارة االلكترونٌة وتكون من ) -.    

 ( فقرة.00مجال تنظٌم وإدارة العملٌات وتقٌٌم األداء وتكون من ) -7    

 8وتم تدرٌج أداة الدراسة تدرٌجا خماسٌا حسب مقٌاس لٌكرت الخماسً كبٌرة جداً )
 .درجات(،  قلٌلة)درجتان(،  قلٌلة جداً )درجة واحدة( .درجات( متوسطة ) 7ة )درجات(،  كبٌر

 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري )صدق المحكمٌن(: .2

تم عرض أداة الدراسة بصورتها األولٌة على عدد من المحكمٌن من ذوي الخبرة 
ٌة والعربٌة بلػ عددهم واالختصاص فً اإلدارة التربوٌة والقٌاس والتقوٌم فً الجامعات السعود
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( محمكاً للتعرؾ على مربٌاتهم حول أداة الدراسة من حٌث الصٌاؼة والوضوح وانتماء 00)

الفقرات للمجاالت،   و فً ضوء المالحظات التً وردت تم حذؾ فقرة واحدة من محور التمكٌن 
لثانً : النمو ( فقرة للمحور، حٌث تم حذؾ فقرة من المجال ا;2اإلداري لٌصبح عدد الفقرات )

( فقرات،  كما تم إضافة فقرة جدٌدة إلى المجال الثالث :( بدالً من )9المهنً لٌصبح عدد فقراته )

( فقرات أما المجال الرابع فقد تم حذؾ ثالث فقرات لٌصبح 9( بدالً من ):لٌصبح عدد فقراته )

 ( فقرات.;( فقرات بدالً من )9العدد )

( فقرات من المجال األول" القٌادة اإلدارٌة 9تم حذؾ )أما محور التمٌز التنظٌمً فقد 

( فقرة مع تؽٌٌر إسم المجال إلى القٌادة :0( فقرة بدالً من )00والثقافة التنظٌمٌة" لٌصبح )

( فقرات بدالً من 9اإلبداعٌة كما تم حذؾ فقرتٌن من المجال الثانً إدارة الموارد البشرٌة لٌصبح )

( :قرات من مجال التنظٌم وإدارة العملٌات وتقٌٌم األداء لٌكون )( ف7( فقرات كما تم حذؾ );)

(،  وبذلك .7( بدالً من )2.( فقره. وبالتالً أصبح عدد فقرات المحور )00فقرات بدالً من )

 (. 0( فقرة بعد إجراءات صدق المحكمٌن علٌها)ملحق;8تكون عدد فقرات األداة بمحورٌها )

 صدق البناء الداخلً:  .1

( قابداً من مجتمع الدراسة ومن 2.مكونة من ) استطالعٌةاألداة على عٌنة  تم تطبٌق 

بٌرسون للفقرات،  والمجاالت لكل محور من   خارج عٌنتها األساسٌة،  وتم حساب معامل إرتباط
 : اَتًأداة الدراسة والدرجة الكلٌة وعلى النحو  محاور

 

 :الصدق الداخلً لفقرات محور التمكٌن اإلداري 

الفقرات بالمجاالت التً تنتمً إلٌها فً  ارتباطمعامل ارتباط بٌرسون لحساب  تخداماستم 
 ( التالً:.محور التمكٌن اإلداري لقادة المدارس كما فً جدول )

 الفقرات مع المجال الذي تنتمً إلٌه الفقرة على محور التمكٌن اإلداري ارتباط( معامل 3جدول )

مجال الصالحٌات 
 وتفوٌض الصالحٌات

 مجال النمو المهنً
 االتصالمجال 

 ومشاركة المعلومات

 مجال بناء فرق

 العمل الجماعً

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م

0 .543** 02 .860** 09 .656** 2. .845** 

2 .701** 00 .879** 17 .820** 27 .806** 

. .896** 02 .690** 18 .910* 28 .843** 

7 .762** 0. .932** 19 .854** 29 .908** 

8 .681** 07 .740** 20 .850** 2: .828** 

9 .653** 08 .843** 21 .707** 2; .875** 

: .710** 
 

22 .877** 
 

; .585**  
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< .603**  

 (.0002** دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )           

ا موجبة ودالة إحصابٌ االرتباط( أن جمٌع قٌم معامالت .الجدول ) تشٌر النتابج الواردة فً

(،  وفٌما ٌتعلق بالمجال األول .2387 -2.>23بٌن ) وتراوحت(،  2320عند مستوى الداللة )

 9>;23معامالت ارتباطه بٌن ) تراوحتوالذي ٌقٌس تقدٌر الصالحٌات وتفوٌض الصالحٌات فقد 

ومشاركة  االتصال( ولمجال 2.>23 – 2>239ما بٌن )(،  ولمجال النمو المهنً .2387 -

 -0.908(،  ولمجال بناء الفرق والعمل الجماعً بٌن )23989-02>23المعلومات ما بٌن )

 (،  وتشٌر إلى تمتع األداة بصدق مقبول إلجراء الدراسة.0.806

ما فً كما تم حساب معامل ارتباط المجاالت مع الدرجة الكلٌة لمحور التمكٌن اإلداري ك
 ( التالً:7جدول )

    

 

 

 

 

 

 ( مصفوفة معامالت ارتباط المجاالت مع الدرجة الكلٌة لمحور التمكٌن اإلداري:4جدول ) 

 المجاالت
الصالحٌات 
وتفوٌض 

 السلطة

النمو 
 المهنً

 االتصال
ومشاركة 
 المعلومات

بناء فرق 
العمل 
 الجماعً

الدرجة 
 الكلٌة

الصالحٌات وتفوٌض 
 السلطة

_ 2.868** 2.940** 2.938** 2.930** 

 **2.857 **2.828 **2.752 _ _ النمو المهنً

ومشاركة  االتصال
 المعلومات

_ _ _ 2.668** 2.883** 

 **2.755 _ _ _ _ بناء فرق العمل الجماعً

 (.0002عند مستوى الداللة ) إحصائٌا** دال 

مستوى الداللة  دالة إحصابٌاً عند االرتباط( أن جمٌع قٌم معامالت 7ٌتبٌن من جدول )

 ارتباط(،  وأن أعلى معامل 0.668 – 0.940بٌن ) االرتباطمعامالت  تراوحت(،  وقد 2320)

(،  وأن جمٌع القٌم موجبة،  وهذا مإشر على تمتع أداة 72>23ومشاركة المجتمع ) لالتصالجاء 

ع البٌانات من فً جم األداة استخدامالدراسة لمحور التمكٌن بمعامل صدق داخلً كبٌر،  مما ٌمكن 
 عٌنة الدراسة.

 :ًالصدق الداخلً لمحور التمٌز التنظٌم 
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 ( اَتً:8بٌرسون لفقرات محور التمٌز التنظٌمٌكما فً جدول ) ارتباطتم حساب معامل 

 الفقرات مع المجال الذي تنتمً إلٌه لمحور التمٌز التنظٌمً: ارتباط( معامالت 5جدول )

 القٌادة اإلدارٌة

 مٌةوالثقافة التنظٌ

إدارة الموارد 
 البشرٌة

 اإلدارة

 اإللكترونٌة

 إدارة العملٌات

 وتقٌٌم األداء

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
 معامل

 االرتباط
 م

 معامل

 االرتباط

0 .848** 7 .921** 12 .857** 18 .827** 24 .626** 

2 .796** 8 .907** 13 .918** 19 .929** 25 .674** 

. .697** 9 .905** 14 .858** 20 .945** 26 .859** 

7 .806** 02 .888** 15 .870** 21 .869** 27 .807** 

8 .885** 00 .849** 16 .851** 22 .880** 28 .860** 

9 .880**   17 .842** 23 .642** 29 .806** 

 30 0.572 

 (.0002عند مستوى الداللة ) إحصائٌا** دال 

( أن جمٌع قٌم معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصابٌا 8نتابج الواردة فً جدول )تشٌر ال

(   وفٌما 238:2 -78>23معامالت ارتباط الفقرات بٌن ) وتراوحت(،  2320عند مستوى الداللة )

 - 8;;23معامالت ارتباطه بٌن ) تراوحتٌتعلق بالمجال األول والذي ٌقٌس القٌادة اإلبداعٌة؛ فقد 

( ولمجال اإلدارة االلكترونٌة ;0>23-72;23،  ولمجال إدارة الموارد البشرٌة ما بٌن )(:>239

(،  238:2 -92;23(،  ولمجال تنظٌم وإدارة العملٌات وتقٌٌم األداء بٌن )23972-78>23مابٌن )

 الدراسة. أداةتسمح بتطبٌق  مقبولةوهً قٌم 

لٌة لمحور التمٌز التنظٌمً كما فً كما تم حساب معامالت ارتباط المجاالت مع الدرجة الك
 :اَتً( 9جدول )

 المجاالت مع الدرجة الكلٌة لمحور التمٌز التنظٌمً ارتباط( معامالت 9جدول )

 الدرجة الكلٌة المجاالت الرقم

 **88>.2 القٌادة اإلبداعٌة 2

 **:2>.2 إدارة الموارد البشرٌة 1

 **72>.2 اإلدارة االلكترونٌة 3

رة العملٌات وتقٌٌم األداءتنظٌم وإدا 4  2.8;;** 

 (α= 0002** دال إحصائٌاً عند مستوى الداللة )                        

بٌن الدرجة الكلٌة على كل بعد  االرتباطقٌم معامالت  ارتفاع( 9ٌتضح من الجدول )

ٌمً،  حٌث والدرجة الكلٌة على المحور مما ٌشٌر إلى صدق البناء الداخلً لمقٌاس التمٌز التنظ
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( وكان أعلى ;;238-88>23لكل مجال بعد مع الدرجة الكلٌة بٌن ) االرتباطمعامالت  تراوحت

(،  وهو دال 88>23بلػ ) ارتباطبٌن مجال القٌادة اإلبداعٌة والدرجة الكلٌة بمعامل  ارتباط

 إحصابٌا،  وٌشٌر إلى تمتع األداة بصدق مقبول إلجراء الدراسة.

 م التحقق من ثبات أداة الدراسة بطرٌقتٌن:ت ثبات أداة الدراسة:

(: وذلك من خالل تطبٌق أداة الدراسة على عٌنة استطالعٌة Test, retestثبات اإلعادة ) (1
( معلماً من مجتمع الدراسة ومن خارج عٌنتها،  وإعادة التطبٌق على نفس العٌنة .3مكونة من )

 ( 7بٌن التطبٌقٌن كما فً جدول )بفاصل زمنً مدته ثالثة أسابٌع،  ومن ثم حساب الثبات 

معادلة  باستخدامالداخلً لمجاالت كل محور  االتساقالداخلً: تم حساب  االتساقثبات  (2
 (.7كرونباخ ألفا كما فً جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( معامالت ثبات أداة الدراسة:1جدول )

 الفا كرونباخ ثبات اإلعادة عدد الفقرات المجاالت المحور

التمكٌن 
 اإلداري

 0.851 0.874** 9 وتفوٌض السلطةالصالحٌات 

 0.904 0.829** 6 النمو المهنً

 0.912 0.893** 7 ومشاركة المعلومات االتصال

 0.923 0.874** 6 بناء فرق العمل الجماعً

 0.964 0.923** 28 الدرجة الكلٌة للمحور

محور 
التمٌز 
 التنظٌمً

 0.961 0.828** 11 القٌادة اإلبداعٌة

 0.929 0.887** 6 د البشرٌةإدارة الموار

 0.921 0.719** 6 اإلدارة اإللكترونٌة

وتقٌٌم  تنظٌم وإدارة العملٌات
 األداء

7 **0.87. 0.864 

 0.964 0.845** .3 الدرجة الكلٌة للمحور

 (.0003عند مستوى الداللة ) إحصائٌادال  **
عند مستوى الداللة  إحصابٌاً ة ( أن جمٌع قٌم معامالت الثبات دال7تشٌر النتابج فً الجدول )

الدراسة حٌث بلػ معامل ثبات محور التمكٌن اإلداري بطرٌقة  إلجراء(،  وهً قٌم مقبولة 0.1.)
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(،  أما معامل ثبات محور التمٌز 0964.كرونباخ ) ألفا(،  وبطرٌقة 0923.) اإلعادةثبات 
 (.0964.اخ ألفا )(،  وبطرٌقة كرونب0845.) اإلعادةالتنظٌمً فقد بلػ بطرٌقة ثبات 

 اإلستبانة فً صورتها النهائٌة:
 ( فقرة موزعة على محورٌن كما58ستبانة )بعد التحقق من صدق األداة وثباتها بلػ عدد فقرات اال

 ٌؤتً:
 ( فقرة كما ٌأتً:11المحور األول: التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس،  وٌضم )-
 ( فقرات.9وتشمل ) السلطة،  وتفوٌض: الصالحٌات المجال األول-
 ( فقرات.6النمو المهنً،  وٌشمل )المجال الثانً: -
 ( فقرات.7المعلومات،  وٌشمل ) ومشاركة االتصالالمجال الثالث: -
 ( فقرات.6بناء فرق العمل الجماعً،  وٌشمل )المجال الرابع: -

 ( فقرة كما ٌأتً: 10المحور الثانً: التمٌز التنظٌمً،  وٌضم )
 ( فقرة.11القٌادة اإلبداعٌة،  وٌضم )ل: المجال األو-
 .( فقرات6إدارة المارد البشرٌة،  وٌضم )المجال الثانً: -
 ( فقرات.6اإلدارة اإللكترونٌة،  وٌضم )المجال الثالث: -
 ( فقرات.7إدارة العملٌات وتقٌٌم األداء،  وضم )المجال الرابع: -

 نتائج اندراست ومناقشتها وتفسيرها:

درجة التمكٌن اإلداري لدى قادة ما علقة بالسؤال األول ومناقشاتها وتفسٌرها: النتائج المت
 وجهة نظرهم؟  مدارس تعلٌم مكة المكرمة من من

لإلجابة عن هذا السإال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للمجاالت 
 ( اَتً:;والدرجة الكلٌة للمحور كما فً جدول )

طات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجاالت محور التمكٌن اإلداري               ( المتوس;جدول )

 مرتبة تنازلٌاً حسب متوسطاتها الحسابٌة

رقم 
 المجال

 المجاالت
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الرتبة
درجة 
 التمكٌن

 عالٌة 0 :239 :39. بناء فرق العمل الجماعً 7

 عالٌة 2 >239 .38. علوماتاإلتصال ومشاركة الم .

 عالٌة . .239 382. الصالحٌات وتفوٌض السلطة 0

 متوسطة 7 .:23 2398 النمو المهنً 2

 متوسطة - :238 3.9. الدرجة الكلٌة

( أن الدرجة الكٌة لمجاالت التمكٌن اإلداري لقادة المدارس ;تشٌر النتابج فً جدول )

م جاءت بدرجة متوسطة،  وبمتوسط حسابً بلػ بإدارة تعلٌم مكة المكرمة من وجهة نظره
(،  وأن أعلى المجاالت جاء مجال بناء فرق العمل الجماعً :238( وانحراؾ معٌاري )3.9.)

 االتصال(،  ٌلٌه مجال :239( وانحراؾ معٌاري ):39.فً الرتبة األولى بمتوسط حسابً )

وبرجة تمكٌن عالٌة وبانحراؾ  (.38.ومشاركة المعلومات فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً )

(،  وانحراؾ 2398(،  وأقل المجاالت كان مجال النمو المهنً بمتوسط حسابً )>239معٌاري )

(،  وبدرجة تمكٌن متوسطة وفً الرتبة األخٌرة،  وإن االنحرافات المعٌارٌة .:23معٌاري )
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أفراد عٌنة  باتاستجالجمٌع المجاالت جاءت أقل من واحد صحٌح،  وهذا مإشر على تجانس 
 الدراسة. 

وتعزى هذه النتٌجة إلى أن التمكٌن من المفاهٌم المعاصرة فً الفكر اإلداري بشكل عام،  
واإلداري التربوي بشكل خاص،  وأنه ٌتمحور حول إعطاء الفرد صالحٌة وحرٌة أكبر،  فً 

أخرى منحه حرٌة مجال الوظٌفة المحددة التً ٌقوم بها وحسب الوصؾ الوظٌفً لها،  ومن ناحٌة 
المشاركة وإبداء الرأي،  كما أنه ٌتطلب تزوٌد قادة المدارس بالتؤهٌل الكافً لوظابفهم وتعهدهم 

وربما  ، فً العمل،  مع قدر من الثقة بقراراتهم واالنخراطببرامج تدرٌبٌة مستمرة بعد التؤهٌل 
المدارس،  حٌث أن معظمها برامج  تعود هذه النتٌجة إلى عدم كفاٌة البرامج التدرٌبٌة المقدمة لقادة

 عامه وؼٌر متخصصة فً موضوعات محددة كالتمكٌن اإلداري وآلٌات تحقٌقه.

(،  والتً جاءت بدرجة متوسطة،  2209وتتفق هذه النتٌجة مع نتابج دراسة الروقً )

(،  والتً جاءت بدرجة متوسطة،  وتختلؾ مع نتابج كل من: .220ودراسة الجراٌدة والمنوري )

 والبلوي (، 2200والطعانً) (، .220) (،  ورفاع2207ً(،  والزعٌم)2209مٌلة البرماوي )ج

( والتً جاءت جمٌعها بدرجة 2208(  ودراسة منار حسنٌن )2200والضامري ) (، ;222)

 مرتفعة. 

(،  :39.وجاء فً المرتبة األولى مجال بناء فرق العمل الجماعً بمتوسط حسابً ) 

(،  وقد ٌعزى ذلك إلى أن تشكٌل فرق العمل ٌعد أحد الركابز المهمة :2.9وانحراؾ معٌاري )

لتطبٌق التمكٌن،  وتحقٌق الؽاٌة المرجوة منه وال ٌتم ذلك إال عن طرٌق العمل الجماعً،  كما أن 
جهود التمكٌن تتطلب إستخدام إسلوب الفرٌق من قبل قادة المدارس،  حتى ٌكون للمعلمٌن القدرة 

ي فٌما ٌتعلق بوظابفهم وٌكونوا على وعً وتفهم بكٌفٌة تؤثٌر وظابفهم على ؼٌرهم على إبداء الرأ
أفضل  موقراراتهمن المعلمٌن والمدرسة ككل،  فالقادة الذٌن ٌعملون بشكل جماعً تكون أفكارهم 

 من القادة الذٌن ٌعملوا  بشكل منفرد.  

(،  وانحراؾ 2398لػ )حسابً ب بمتوسط األخٌرةوجاء مجال النمو المهنً فً المرتبة 

وقد ٌعزى ذلك إلى ؼٌاب األنظمة والتعلٌمات التً (،  ودرجة تمكٌن متوسطة،  .:23معٌاري )

الوظٌفً  واالستقرارتشجع على النمو المهنً باإلضافة إلى ضعؾ نظام المكافآت والتحفٌز،  
الجامعات،  ببرامج الدراسات العلٌا فً  لاللتحاقبسبب عملٌات النقل،  ومحدودٌة الفرص 

 ومحدودٌة الفرص للمشاركة فً البرامج التدرٌبٌة الخارجٌة. 

بالتفصٌل وعلى النحو  تناولهاوفٌما ٌتعلق بمجاالت محور التمكٌن اإلداري سوؾ ٌتم 
 :اَتً

 النتائج المتعلقة بالمجال األول: الصالحٌات وتفوٌض السلطة:  - أ

ة لفقرات المجال كما فً الجدول تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌ
 ( التالً: >)

 ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال الصالحٌات وتفوٌض السلطة>جدول )

 مرتبة تنازلٌاً حسب متوسطاتها الحسابٌة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة
درجة 
 التمكٌن

 عالٌة 2 0.89 4.18نشطة على حرٌة توزٌع المهام واأل 3
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 المجالس واللجان المدرسٌة.

 المتؽٌبٌن المعلمٌن حق قرارات فً إصدار 6
 1.09 4.11 الدوام الرسمً. عن

 عالٌة 1

 تتالءم المدرسٌة التً الجداول بناء 9
 0.88 4.09 .خطط المدرسة وفعالٌات

 عالٌة 3

تحدٌد أنصبة المعلمٌن من الحصص  1
 0.91 4.05 .الدراسٌة

 عالٌة 4

 عالٌة 5 1.09 3.99 منح اإلجازات الطاربة للمعلمٌن. 2

المدرسً للموارد  االستثمارتحدٌد آلٌات  4
 1.15 3.24 المتاحة.

 متوسطة 6

 متوسطة 7 1.28 2.80 .الطاربة الحاالت فً الرسمً الدوام تعلٌق 8

 واإلدارٌٌن للمعلمٌن المادٌة الحوافز منح 5
 1.44 2.60 .ءفً األدا المتمٌزٌن

 متوسطة 8

اللوابح  حسب مدرستً وكٌل اختٌار 7
 1.38 2.48 .المنظمة

 منخفضة 9

 عالٌة - 0.60 3.50 الدرجة الكلٌة

( أن الدرجة الكلٌة لمجال الصالحٌات وتفوٌض السلطة جاءت >تشٌر النتابج فً جدول )

النحرافات المعٌارٌة (،  وأن ا.239(،  وانحراؾ معٌاري )382.عالٌة وبمتوسط حسابً )

للفقرات جاءت متباٌنة بٌن أقل من واحد صحٌح وأكثر من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى تباٌن 
متوسطاتها بٌن  وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة عالٌة 8أفراد عٌنة الدراسة،  وأن ) استجابات

 -327.متوسطاتها بٌن ) وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة متوسطة .(،  وأن )>>3. -;730)

 (.;237(،  وفقرة واحدة جاءت بدرجة منخفضة وبمتوسط حسابً )2392

حرٌة توزٌع المهام ( والتً نصها " .وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

( >;23( وانحراؾ معٌاري );730" بمتوسط حسابً )واألنشطة على المجالس واللجان المدرسٌة.

تمكٌن الصالحٌات لقابد المردسة من ممارسة توزٌع  ودرجة تمكٌن عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك إلى
المهام على المعلمٌن وفقا لتخصصاتهم ووفق لحاجات المدرسة وتشكٌل اللجان المختلفة التً تسٌر 

 العمل فً المدرسة دون تدخل من أٌة جهة.

 المعلمٌن حق قرارات فً إصدار ( والتً نصها "9وتالها فً المرتبة الثانٌة الفقرة )
(،  وهذا >032(،  وانحراؾ معٌاري )7300" بمتوسط حسابً )الدوام الرسمً. عن ٌبٌنالمتؽ

ٌعزى إلى وجود صالحٌات ممنوحة لقادة المدارس من قبل وزارة التعلٌم وضمن تشرٌعات 
اإلجراءات  واتخاذعن العمل  المتؽٌبٌنواضحة تعطً قابد المدرسة الحق بمساءلة المعلمٌن 

 لتعلٌمات.المناسبة بحقهم وفقاً ل

 المدرسٌة التً الجداول بناء (،  والتً نصت على ">وجاء فً المرتبة الثالثة الفقرة )
(،  ودرجة ;;23( وانحراؾ معٌاري )>732"بمتوسط حسابً ) .خطط المدرسة وفعالٌات تتالءم

المدرسٌة  الجداولفً إعداد  مأدهوراهتمكٌن عالٌة،  وهذا ٌعزى إلى تمكن قادة المدارس من 
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متعلقة بتوزٌع الحصص واألنصبة على المعلمٌن وفق التعلٌمات المدرسٌة،  وتوزٌع الحصص ال
 بما ٌخدم مصالح المدرسة والطالب والمعلمٌن.

 الحاالت فً الرسمً الدوام تعلٌق ( والتً نصها";أما أقل الفقرات فقد جاءت الفقرة )
ودرجة تمكٌن متوسطة،  وقد   (،;032(،  وانحراؾ معٌاري )2;23بمتوسط حسابً )".  الطاربة

التً تقرر التعلٌق أو  التعلٌمٌعزى ذلك إلى أن قرار تعلٌق الدراسة فً بعض الحاالت مناط بإدارة 
عدمه حسب طبٌعة الظروؾ التً تدعوا إلى التعلٌق،  وأحٌاناً قد ٌعزى إلى تردد قادة المدارس 

 واالعتمادوجب،  أو ال تستوجب التعلٌق هذه الصالحٌة،  وفً تقدٌر الحالة التً تست استخدامعند 
 على قرار إدارة التعلٌم فً التعلٌق.

فً  المتمٌزٌن واإلدارٌٌن للمعلمٌن المادٌة الحوافز منح ( والتً نصها "8تلٌها الفقرة ) 

(،  ودرجة تمكٌن متوسطة،  وقد 0377(،  وانحراؾ معٌاري )2392" بمتوسط حسابً ).األداء

الحوافز مقٌد بتعلٌمات صادرة من وزارة التعلٌم،  وبالتالً ال ٌستطٌع قابد  ٌعزى ذلك إلى أن نظام
 المدرسة منح أي حافز مادي بسبب التعلٌمات وقلة الصالحٌات فً هذا الجانب.

حسب اللوابح  مدرستً وكٌل اختٌار ( والتً نصها":وجاء فً المرتبة األخٌرة الفقرة )

(،  ودرجة تمكن منخفضة،  وٌعزى ;.03معٌاري ) ( وانحراؾ;237المنظمة" بمتوسط حسابً )

ذلك إلى وجود معاٌٌر محددة من قبل وزارة التعلٌم ٌتم التنافس بموجبها على المراكز القٌادٌة فً 
 .المدرسة،  ووجود لجان مقابلة ٌتم من خاللها تحدٌد األفراد المرشحٌن للمراكز القٌادٌة

 

 

 

 

 

 

 الموارد البشرٌة:النتائج المتعلقة بالمجال الثانً: إدارة  - ب

 المعٌارٌة لفقرات المجال وعلى النحو التالً: تواالنحرافاتم حساب المتوسطات الحسابٌة  

مرتبة تنازلٌاً حسب  ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال النمو المهن02ًجدول )

 متوسطاتها الحسابٌة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 ٌاريالمع

 الرتبة
درجة 
 التمكٌن

 عالٌة 2 1.00 3.47 انمدرسيت انقيادة مجال في تدريبيت دوراث 10

15 
 وخارجها انممهكت داخم انمناسبت انتدريبيت انبرامج

 انمهني0 أدائي نتطىير
 متوسطة 1 90. 3.31

 متوسطة 3 1.02 2.73 حىافز تشجيعيت وفق األنظمت نتطىير أدائي انمهني0 13

12 
مهاراتً القٌادٌة فً إطار األنظمة تنمٌة فرص ل

 والتعلٌمات.
 منخفضة 4 1.13 2.38

 منخفضة 5 1.05 2.05فرصة االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا )الدبلوم،   11
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 الماجستٌر والدكتوراه( فً الجامعات.

14 
 انمدارس قادة مع انميدانيت انزياراث نتبادل فرصت

 انتربىيت خبراتهمو تجاربهم من نالستفادة األخري
 منخفضة 6 1.02 2.02

الدرجة 
 الكلٌة

 متوسطة - 0.73 2.65

( إلى أن الدرجة الكلٌة لمجال النمو المهنً جاءت 02تشٌر النتابج الواردة فً جدول )

(،  وأن االنحرافات المعٌارٌة .:23(،  وانحراؾ معٌاري )2398متوسطة وبمتوسط حسابً )

ل من واحد صحٌح وأكثر من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى تباٌن للفقرات جاءت متباٌنة بٌن أق

(،  :37.أفراد عٌنة الدراسة،  وأن فقرة واحدة فقط جاءت بدرجة عالٌة ومتوسطها ) استجابات

( فقرات .( على التوالً،  و).:23 -3.0.وأن فقرتٌن جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابً )

 ( على التوالً.2322،  2.28،  ;.23جاءت بدرجة منخفضة ومتوسطاتها )

 فٍ حذرَبُت دوراث ( والتً نصها "02وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

( ودرجة تمكٌن عالٌة 0322( وانحراؾ معٌاري ):37." بمتوسط حسابً ) انًذرسُت انمُبدة يجبل

لمدارس فً أثناء وقد ٌعزى ذلك إلى ما تقوم به وزارة التعلٌم من دورات تدرٌبٌة وبرامج لقادة ا
 الخدمة مثل برنامج القٌادة المدرسٌة. 

 داخم انًُبسبت انخذرَبُت انبزايج( والتً نصها " 08وتالها فً المرتبة الثانٌة الفقرة )

(،  2>23(،  وانحراؾ معٌاري )3.0." بمتوسط حسابً )0انًهٍُ أدائٍ نخطىَز وخبرجهب انًًهكت

ى محدودٌة البرامج الخارجٌة للتدرٌب،  كما أن ودرجة تمكٌن متوسطة،  وقد ٌعزى ذلك إل
البرامج التدرٌبٌة الداخلٌة فً معظمها عامة وتقلٌدٌة تركز على وظابؾ اإلدارة من تخطٌط،  
 وشإون مالٌة،  وإدارة اللوازم وؼٌرها مما ٌجعل أثرها محدود فً تطوٌر أداء القٌادات المدرسٌة. 

مهاراتً القٌادٌة فً فرص لتنمٌة  والتً نصها " (02أما أقل الفقرات فقد جاءت الفقرة )

(،  ودرجة .030(،  وانحراؾ معٌاري );.23" بمتوسط حسابً )إطار األنظمة والتعلٌمات.

تمكٌن منخفضة،  وقد ٌعزى ذلك إلى نمطٌة البرامج التدرٌبٌة المقدمة لقادة المدارس وعدم وجود 
ت قٌادٌة جدٌدة تسهم فً تطوٌر األداء برامج نوعٌة تمكن قادة المدارس من اكتساب مهارا

فرصة االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا )الدبلوم،   ( والتً نصها "00تلتها الفقرة ) وتحسٌنه

(،  0328(،  وانحراؾ معٌاري )2328" بمتوسط حسابً )الماجستٌر والدكتوراه( فً الجامعات.

الطالب  اختٌاراٌٌر فً عملٌة ودرجة تمكٌن منخفضة،  وقد ٌعزى ذلك إلى وجود شروط ومع
الملتحقٌن ببرامج الدراسات العلٌا ضمن أعداد محدودة،   وأحٌاناً بعد الجامعات عن أماكن العمل 

 بالدراسات العلٌا. لاللتحاقوالسكن للطالب وعدم تفرٌػ قادة المدارس 

 نًُذاَُتا انشَبراث نخببدل فزصت (،  والتً نصها"07وفً المرتبة األخٌرة جاءت الفقرة )

(،  2322"بمتوسط حسابً ) انخزبىَت وخبزاحهى حجبربهى يٍ نالسخفبدة األخزي انًذارص لبدة يع

( ودرجة تمكٌن منخفضة،  وقد ٌعزى ذلك إلى ؼٌاب التنسٌق من قبل 0322وانحراؾ معٌاري)

دارس،  إدارات التعلٌم لتبادل الزٌارات بٌن إدارات المدارس،  وأحٌاناً تباعد المسافات بٌن الم
وكثرة األعباء والمهام اإلدارٌة  الكبٌرة الملقاة على عاتق قادة المدارس خاصة وأن بعض 
المدارس ال ٌوجد بها طاقم إداري كامل ٌمكن أن ٌساعد فً تصرٌؾ أعمال المدرسة،  وقد ٌعود 

 لعدم الرؼبة لدى بعض قادة المدارس فً تبادل الزٌارات.

 ثالث: اإلتصال ومشاركة المعلوماتالنتائج المتعلقة بالمجال ال -ج

 : اَتًتم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال وعلى النحو 
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 االتصال ومشاركة المعلومات( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال 00جدول )

 مرتبة تنازلٌا حسب متوسطاتها الحسابٌة.

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة
درجة 
 التمكٌن

18 
 فٍ رؤسبئٍ يع االحصبل وسبئم حُىَع

 م0انعً
4.07 2.92 0 

 عالٌة

17 
 فٍ انعًم سيالء يٍ اِخزٍَ يشبركت

 انًخبحت0 وانًعهىيبث انبُبَبث
3.85 2.92 2 

 عالٌة

 عالٌة . 2.93 3.77 وَسز0 بسهىنت رؤسبئٍ يع انخىاصم 19

16 
 انالسيت وانًعهىيبث انبُبَبث عهً انحصىل

 .ولج أٌ فٍ يهبيٍ إلَجبس
3.47 2.90 7 

 عالٌة

20 
 أيىر أونُبء يع يثًزة لبثعال حطىَز

 انطالة0
3.38 2.90 8 

 متوسطة

22 
 يإسسبث يع حشبركُه حىاصم عاللت بُبء

 انًحه0ٍ انًجخًع
3.31 1.01 9 

 متوسطة

21 
 ًَكٍ يعهىيبث َظبو عهً انحصىل

 بسهىنه ئنُه انىصىل
2.87 1.04 : 

 متوسطة

 متوسطة - 0.68 3.53 الدرجة الكلٌة

ومشاركة  االتصال( أن الدرجة الكلٌة لمجال 00تشٌر النتابج الواردة فً جدول )

(،  وأن االنحرافات ;239(،  وانحراؾ معٌاري ).38.جاءت عالٌة وبمتوسط حسابً ) المعلومات

بٌن أقل من واحد صحٌح وأكثر من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى  المعٌارٌة للفقرات جاءت متباٌنة
متوسطاتها  وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة عالٌة 7أفراد عٌنة الدراسة،  وأن ) استجاباتتباٌن 

 -;.3.متوسطاتها بٌن ) وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة متوسطة .(،  وأن ):37. -:732بٌن )

23;:.) 

 االحصبل وسبئم حُىَع( والتً نصها " ;0ءت الفقرة )وأعلى الفقرات فً هذا المجال جا

( ودرجة تمكٌن عالٌة 2>23( وانحراؾ معٌاري );732" بمتوسط حسابً )انعًم0 فٍ رؤسبئٍ يع

فً العمل  الرإساءوالتواصل مع  االتصالوقد ٌعزى ذلك إلى تمكن قادة المدارس من مهارات 
وبرامج  االجتماعًلكترونً،  ومواقع التواصل وسابل متنوعة مثل الهاتؾ،  والبرٌد اال باستخدام

 الشفهً. االتصالالكتابً أو  االتصالالجوال مثل توتٌر والواتس آب،  ومن خالل 

 فٍ انعًم سيالء يٍ اِخزٍَ يشبركت( والتً نصها " :0وتلٌها فً المرتبة الثانٌة الفقرة )

(،  ودرجة 2>23حراؾ معٌاري )(،  وان8;3." بمتوسط حسابً ) انًخبحت وانًعهىيبث انبُبَبث

تمكٌن عالٌة وتعزى هذه النتٌجة إلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة تمكٌن العاملٌن من المعلومات 
وتحسٌنه،  كما أن إتاحة المعلومات للعاملٌن ٌحقق لدٌهم  وتطوٌرهوالبٌانات لتوظٌفها فً العمل 

 الرضا الوظٌفً وبالتالً ٌزٌد من ممارساتهم االٌجابٌة. 
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( والتً نصت على " التواصل مع رإسابً بسهولة >0وجاء فً المرتبة الثالثة الفقرة )

(،   وقد ٌعزى .>23( وانحراؾ معٌاري )::3.عالٌة بمتوسط حسابً ) تمكٌنوٌسر. " بدرجة 

ذلك إلى طبٌعة المجتمع السعودي والثقافة اإلسالمٌة التً ٌنطلق منها فً بناء العالقات اإلنسانٌة،  
القٌم التً ٌحملها الرإساء فً العمل ومنها سٌاسة الباب المفتوح،   وتعدد قنوات االتصال  وإلى

 رأي اَخرٌن مما ٌسهل عملٌة التواصل بٌنهم. واحتراموالتواصل،  وتقبل األفكار 

 عاللت بُبء( فً المرتبة قبل األخٌرة والتً نصها " 22أما أقل الفقرات؛ فقد جاءت الفقرة )

(،  وانحراؾ معٌاري 3.0." بمتوسط حسابً )انًحه0ٍ انًجخًع يإسسبث يع ُهحشبرك حىاصم

(،  ودرجة تمكٌن متوسطة وقد ٌعزى ذلك إلى ضعؾ العالقات مع مإسسات المجتمع 0320)

المحلً وقد ٌعود ذلك إلى أن عملٌة التواصل مع مإسسات تحتاج إلى إجراءات إدارٌة مما ٌإدي 
مإسسات المجتمع  تعاونرستها،  وقد ٌعزى ذلك إلى ضعؾ إلى عزوؾ قادة المدارس عن مما

 المحلً مع المدارس.

 َظبو عهً انحصىل ( والتً جاءت فً المرتبة األخٌرة والتً نصها "20تلٌها الفقرة )

(،  0327(،  وانحراؾ معٌاري ):;23" بمتوسط حسابً ) بسهىنه ئنُه انىصىل ًَكٍ يعهىيبث

علومات قٌاسا مذلك إلى الكلفة العالٌة للحصول على نظام للودرجة تمكٌن متوسطة،  وقد ٌعزى 
بإمكانات المدرسة المحدودة،  وضرورة الحصول على موافقات رسمٌة من إدارة التعلٌم لتفعٌل 

 هذا النظام.

 النتائج المتعلقة بالمجال الرابع: بناء الفرق والعمل الجماعً - د

 ٌة لفقرات المجال كما فً اَتً:تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌار

 مرتبة بناء فرق العمل الجماعً( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال 02جدول )

 تنازلٌاً حسب متوسطاتها الحسابٌة.

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة
درجة 
 التمكٌن

 عالٌة 2 91. 3.90 انًذرست0 احخُبجبث وفك انعًم فزق حشكُم 28

 ئدارة باشزاف انًذارص لبدة يع انخعبوٍَ انعًم 27

 انخعهُى0
 عالٌة 1 83. 3.89

 وبٍُ بٍُُ يشخزكت رؤَت وفك انمزار صُع 23

 انعًم فٍ رؤسبئٍ
 عالٌة 3 84. 3.80

 عالٌة 4 88. 3.74    أدائهى0 عهً انًذرسُت نهجبٌ راجعه حغذَت حمذَى 25

 انًجخًع أفزاد نذي انجًبعٍ انعًم دعى 24

 انًذرسٍ
 عالٌة 5 86. 3.61

 انًخعهمت انًذرسُت انهجبٌ يمخزحبث حفعُم 26

 انطالة0 سهىكُبث بخمىَى
 متوسطة 6 1.00 3.11

 عالٌة - 0.67 3.67 الدرجة الكلٌة

( إلى أن الدرجة الكلٌة لمجال بناء فرق العمل 02تشٌر النتابج الواردة فً جدول )

(،  وأن االنحرافات :239(،  وانحراؾ معٌاري ):39.اءت عالٌة وبمتوسط حسابً )الجماعً ج



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربٌة
311 

المعٌارٌة للفقرات جاءت متجانسة واحد صحٌح أو أقل من واحد صحٌح،  مما ٌشٌر إلى تباٌن 
متوسطاتها بٌن  وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة عالٌة 8استجابات أفراد عٌنة الدراسة،  وأن )

 (.300.فقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة ومتوسطها )(،  وأن 390. -2>3.)

( والتً نصها " تشكٌل فرق العمل وفق ;2وأعلى الفقرات فً هذا المجال كانت الفقرة )

( ودرجة تمكٌن عالٌة 0>23( وانحراؾ معٌاري )2>3.احتٌاجات المدرسة." بمتوسط حسابً )

عرؾ على حاجات المدرسة من األنشطة وقد ٌعزى ذلك إلى أن قادة المدارس لدٌهم القدرة على الت
والبرامج،  وبالتالً تحدٌد الحاجات وفق أدوات معٌنة كالمالحظة والسجالت والتؽذٌة الراجعة من 
الطالب وأولٌاء األمور ومن المعلمٌن ٌتم تشكٌل فرق العمل فً المدرسة من لجان تطوٌر،  

 لثقافٌة وؼٌرها من اللجان. وا االجتماعٌة،  ولجنة األنشطة،  واللجنة مناوبةولجان 

مع قادة المدارس  التعاونً( والتً نصها " العمل :2وتلٌها فً المرتبة الثانٌة الفقرة )

(،  وقد ٌعزى ذلك .;23(،  وانحراؾ معٌاري )>;3.بإشراؾ إدارة التعلٌم." بمتوسط حسابً )

نفٌذ األنشطة المدرسٌة،  مع قادة المدارس فً ت التعاونًإلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة العمل 
العامة مثل الٌوم الوطنً،  والمبارٌات الرٌاضٌة بٌن المدارس،  وتنفٌذ األعمال  واالحتفاالت

التطوعٌة فً المجتمع فً المناسبات المختلفة مثل موسم الحج،  والٌوم العالمً للمرور،  وؼٌرها 
بٌن قادة المدارس  التعاونٌدعو إلى  من المناسبات العامة التً تتطلب مشاركة المدارس فٌها،  مما

 .التعاونوبتنسٌق مع مكاتب التعلٌم أو إدارة التعلٌم لهذا 

( والتً نصت على " صنع القرار وفق رإٌة مشتركة .2وجاء فً المرتبة الثالثة الفقرة )

(،  ودرجة 7;23( وانحراؾ معٌاري )2;3.بٌنً وبٌن رإسابً فً العمل " بمتوسط حسابً )

لٌة،  وهذا ٌعزى إلى تقدٌر قادة المدارس ألهمٌة مشاركة العاملٌن فً صنع القرارات تمكٌن عا
المدرسٌة لما لهذه المشاركة من أهمٌة فً تحمل مسإولٌة تنفٌذ القرار وتحمل النتابج المترتبة 

 علٌه،  وأن ٌكون هناك رإٌة مشتركة فً آلٌات تنفٌذ القرارات وتحمل آثارها.

( فً المرتبة األخٌرة والتً نصها " تفعٌل مقترحات 29جاءت الفقرة ) أما أقل الفقرات فقد

(،  وانحراؾ معٌاري 300.اللجان المدرسٌة المتعلقة بتقوٌم سلوكٌات الطالب. " بمتوسط حسابً )

(،  ودرجة متوسطة،  وقد ٌعود إلى كثرة المشاؼل الٌومٌة لقادة المدارس،  وأحٌاناً كثرة 0322)

 .االجتماعٌةقعٌة بعضها،  أو اصطدام تنفٌذ بعضها بالتعلٌمات أو الضؽوط المقترحات وعدم وا

 

 ثانٌاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً ومناقشتها وتفسٌرها: 
 قادة المدارس؟  ما مستوى التمٌز التنظٌمً لمدارس تعلٌم مكة المكرمة من وجهة نظر

االنحرافات المعٌارٌة لمجاالت عن هذا السإال تم حساب المتوسطات الحسابٌة و لإلجابة
 (.13محور التمٌز التنظٌمً كما فً جدول )

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجاالت محور التمٌز التنظٌمً                         .0جدول )

 مرتبة تنازلٌاً حسب متوسطاتها الحسابٌة

رقم 
 المجال

 المجاالت
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 لمعٌاريا

 الرتبة
مستوى 
 التمٌز

 عالٌة 0 >239 >;3. لكترونٌةاإلدارة اإل 3

 عالٌة 2 2398 .;3. القٌادة اإلبداعٌة 2
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 عالٌة . 2390 0;3. إدارة العملٌات وتقٌٌم األداء 4

 عالٌة 7 >239 3:9. إدارة الموارد البشرٌة 1

 عالٌة - 2392 2;3. الدرجة الكلٌة

( إلى أن مستوى تحقٌق التمٌز التنظٌمً لدى قادة المدارس .0)تشٌر النتابج فً جدول 

(. 2392( وانحراؾ معٌاري )2;3.تعلٌم مكة المكرمة جاء بدرجة عالٌة وبمتوسط حسابً )بإدارة 

( وانحراؾ معٌاري >;3.وجاء مجال اإلدارة االلكترونٌة فً المرتبة األولى بمتوسط حسابً )

( وانحراؾ 3:9.ال إدارة الموارد البشرٌة بمتوسط حسابً )(،  وفً المرتبة األخٌرة مج>239)

( ولدرجة عالٌة،  وأن جمٌع االنحرافات المعٌارٌة جاءت أقل من واحد صحٌح >239معٌاري )

 س وتقارب استجابات أفراد العٌنة.ناجمما ٌشٌر إلى ت

لهم وربما تعزى هذه النتٌجة إلى ما ٌمتلكه قادة المدارس من كفاٌات ومهارات حققت 
التمٌز التنظٌمً من خالل الخبرات اإلدارٌة والتراكمٌة لدٌهن،  نتٌجة الدورات تدرٌبٌة فً أثناء 

الخدمة،  ونتٌجة عالقاتهم الممٌزة فً بٌبة العمل مع العاملٌن والمجتمع المحلً وإدارة التعلٌم،  
تزام قادة المدارس وجذب للطالب،  وال ةوألف تعاونوالبٌبة التنظٌمٌة للمدرسة وما ٌسودها من 

بالعمل والتفانً فٌه،  بهدؾ تحسٌن المنتج والمخرج الطالبً،  وأٌضاً وجود رإٌة ورسالة 
 واضحة لدى قادة المدارس فً تحقٌق التمٌز التنظٌمً.

(،   :.07(،  ودراسة الحٌة)2208وهذه النتٌجة تتفق مع نتابج دراسة دراسة فاتن عامر ) 

( والتً جاء التمٌز التنظٌمً 2209بدرجة كبٌرة جداً،  ودراسة العلً)والتً جاء التمٌز التنظٌمً 

 .بدرجة عالٌة جدا

( وانحراؾ >;3.لكترونٌة بمتوسط حسابً )وجاء فً المرتبة األول مجال اإلدارة اإل

( ومستوى تقدٌر عالً،  وربما ٌعزى ذلك إلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة التقنٌة >239معٌاري )

ل المدرسة،  حٌث أصبحت معظم المخاطبات بٌن المدارس وإدارات التعلٌم تتم فً تصرٌؾ أعما
كترونٌة فً تطوٌر العمل المدرسً من حٌث توظٌؾ لبشكل إلكترونً،  وأٌضاً أهمٌة التقنٌات اإل
 التكنولوجٌا فً عملٌات التدرٌس والتقوٌم. 

(،  وانحراؾ 3:9.ابً )وفً المرتبة األخٌرة جاء مجال إدارة الموارد البشرٌة بمتوسط حس

( ربما ٌعود إلى وعً قادة المدارس لدور الموارد البشرٌة فً المدرسة فً تحقٌق >239معٌاري )

األهـداؾ والؽاٌـات المرجـوة،  وأٌضاً وعٌهم بؤسالٌب إدارة الموارد البشرٌة من حٌث التدرٌب،  
 اء. والتحفٌز المادي والمعنوي،  والمشاركة الجماعٌة،  وتقٌٌم األد

 : اَتًتفصٌالت مجاالت المحور فكانت على النحو  أما

 النتائج المتعلقة بالمجال األول: القٌادة اإلبداعٌة  - أ

 :اَتًالحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال على النحو  المتوسطاتتم حساب 

اعٌة مرتبة تنازلٌاً ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال القٌادة اإلبد07جدول )

 .حسب متوسطاتها الحسابٌة

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الدرجة الرتبة

1 
م مع رؤٌة المدرسة ءتوفٌر بٌئة مدرسٌة جاذبة تتال
 ورسالتها.

 عالٌة جداً  2 76. 4.21
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5 
المعلمٌن على تطبٌق استراتٌجٌات تدرٌس  تحفٌز

 ة التعلٌمٌة.متنوعة وحدٌثة فً العملٌ
 عالٌة 1 79. 4.17

 عالٌة 3 84. 3.89 تطبٌق أفكار جدٌدة لتطوٌر أسالٌب العمل. 22

8 
 جمٌع لدى التمٌز ثقافة إعداد برنامج شامل لنشر

 .منسوبً المدرسة
 عالٌة 4 82. 3.88

4 
الطاقات الفكرٌة  الستثمارتنظٌم حلقات نقاشٌة 

 واإلبداعٌة فً حل المشكالت المدرسٌة.
 عالٌة 5 82. 3.88

 عالٌة 6 82. 3.79 تكرٌم المتمٌزٌن من معلمٌن المدرسة. 6

2 
تهٌئة مناخ مدرسً إٌجابً داعم لتحقٌق التمٌز 

 .المدرسً
 عالٌة 7 1.03 3.75

20 
وضع خطط لمواجهة مشكالت العمل المحتمل 

 حدوثها.
 عالٌة 8 82. 3.73

 عالٌة 9 82. 3.70 .ةتنمٌة الوالء التنظٌمً لدى العاملٌن فً المدرس 9

3 
المتابعة المستمرة لمرافق المدرسة لتحسٌن آلٌات 

 .تقدٌم الخدمة للمستفٌدٌن
 عالٌة 20 93. 3.60

7 
التخطٌط لبرامج التحسٌن المدرسً وفق الخطة 

 اإلستراتٌجٌة للمدرسة وأهدافها.
 عالٌة 22 89. 3.56

 عالٌة - 0.65 3.83 الدرجة الكلٌة 

(،  وبانحراؾ معٌاري .;3.( أن الدرجة الكلٌة للمجال )07جدول )تشٌر النتابج فً 

(،  ودرجة تحقٌق عالٌة،  وأن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالٌة جداً وبمتوسط حسابً 2398)

(،  وجمٌع 389. -:730متوسطاتها بٌن ) وتراوحت( فقرات بدرجة عالٌة 02(،  و)7320)

قل من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى تجانس استجابات االنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال جاءت أ
 أفراد عٌنة الدراسة.

توفٌر بٌبة مدرسٌة جاذبة ( والتً نصها " 2وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

( 23:9(،  وانحراؾ معٌاري )7320" بمتوسط حسابً ) م مع رإٌة المدرسة ورسالتها، ءتتال

عزى ذلك إلى دور قادة المدارس فً السعً إلى بناء بٌبة ودرجة تحقق عالٌة جداً،  وربما ٌ
والراحة،  بٌبة تسودها عالقات  باالستقرارمدرسٌة آمنه وجاذبة ٌشعر فٌها الطالب والمعلمٌن 

إنسانٌة طٌبة،  بعٌدة عن العنؾ والتوتر،  بٌبة تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن،  وتسعى إلى 
مناخ ٌتمٌز بتنوع استراتٌجٌات التدرٌس والتقوٌم،  بٌبة نظٌفة،   توفٌر مناخ تعلٌمً داعم،   

 ومقصؾ نظٌؾ. مرٌحة،  ساحات خالٌة من المعٌقات،  ودورات مٌاه مرٌحةمقاعد 

( فً المرتبة الثانٌة والتً نصها " تحفٌز المعلمٌن على تطبٌق 8وجاءت الفقرة )

(،   وانحراؾ :730ٌة" بمتوسط حسابً)استراتٌجٌات تدرٌس متنوعة وحدٌثة فً العملٌة التعلٌم

( ودرجة تحقق عالٌة،  وٌعزى ذلك إلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة تنوٌع >:23معٌاري )

استراتٌجٌات التدرٌس فً زٌادة تحصٌل الطالب،  وفً توجٌه الطالب إلى التعلم الذاتً،  وقد 
ات وزارة التعلٌم فً تطبٌق ٌعزى إلى دور قادة المدارس فً توجٌه المعلمٌن إلى تنفٌذ توجه

،  والمشارٌع،  والتعلم من خالل النشاط،  التعاونًاستراتٌجٌات التعلم النشط القابمة على التعلم 
والدراما ولعب األدوار،  وكذلك التوجه ألن ٌكون الطالب هو محور العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وأن 

الطالب باحث ومستقصً للمعلومة من دور المعلم موجه،  ومٌسر لعملٌة التعلٌم،  ودور 
 . مصادرها المختلفة
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تطبٌق أفكار جدٌدة لتطوٌر أسالٌب ( فً المرتبة الثالثة والتً نصها " 00وجاءت الفقرة )

(،  ودرجة تقدٌر عالٌة،  وقد ٌعزى إلى 7;23( وانحراؾ معٌاري)>;3."بمتوسط حسابً) العمل

التنوٌع فً أنماط القٌادة؛ تشاركٌة،  تحوٌلٌة،  ومن  ممارسة قادة المدارس إلدارة التؽٌر من خالل
والتقدٌر،  وتوظٌؾ  االحترامخالل ممارسة اإلدارة بالتجوال،  والعالقات اإلنسانٌة القابمة على 

( القابمة على تحدٌد جوانب القوة والضعؾ Sowtمعاٌٌر جٌدة فً التخطٌط مثل معاٌٌر سوات )

طر فً البٌبة الخارجٌة،  وتنوٌع استراتٌجٌات التقوٌم من التقوٌم فً البٌبة الداخلٌة والفرص والمخا
المعتمد على الورقة والقلم إلى توظٌؾ استراتٌجٌات تقوٌم معتمد على اإلنجاز والتقوٌم المعتمد 
على األداء ونماذج التقدٌر،  وتنوٌع أسالٌب اإلشراؾ من خالل تفعٌل إشراؾ األقران وتبادل 

  ن.بٌن المعلمٌ تالزٌارا

المتابعة المستمرة لمرافق ( فً المرتبة قبل األخٌرة ونصت على " .وجاءت الفقرة )

( وانحراؾ 392.بمتوسط حسابً) المدرسة لتحسٌن آلٌات تقدٌم الخدمة للمستفٌدٌن" 

( ودرجة تقدٌر عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك إلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة المتابعة فً .>23معٌاري)

وانب التً تحتاج إلى صٌانة وتحسٌن،  وذلك من خالل اإلدارة بالتجوال ومن التعرؾ على الج
من الطالب بهدؾ تحسٌن نوع الخدمة  الراجعةإلى مالحظات المعلمٌن والتؽذٌة  االستماعخالل 

المقدمة لمنسوبً المدرسة سوى فً المقصؾ أو المعامل أو المختبرات أو الؽرؾ الصفٌة 
 ٌرها من مرافق المدرسة.ودورات المٌاه والمالعب وؼ

التخطٌط لبرامج التحسٌن ( والتً نصت على " :وجاء فً المرتبة األخٌرة الفقرة )

( وانحراؾ 389.المدرسً وفق الخطة اإلستراتٌجٌة للمدرسة وأهدافها"بمتوسط حسابً )

مٌة (  ودرجة تقدٌر عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك إلى إدراك وتقدٌر قادة المدارس إلى أه>;23معٌاري)

التخطٌط للبرامج المدرسٌة من خالل فرٌق بناء الخطة االستراتٌجٌة والقابمة على تحدٌد الحاجات 
تنفٌذها والمتابعة والتقوٌم،   بهدؾ تحسٌن  توإجراءاوترتٌب األولوٌات ومن ثم اختٌار األهداؾ 

 ح دراسٌاً واجتماعٌاً.كافة العلمٌات التً تقوم بها المدرسة وصوالً إلى منتج قادر إلى التمٌز والنجا

 

 

 

 

 

  

 النتائج المتعلقة بالمجال الثانً: إدارة الموارد البشرٌة  - ب

 نحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال على النحو اَتً:واال الحسابٌةتم حساب المتوسطات 

مرتبة  ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال إدارة الموارد البشرٌة08جدول )

 متوسطاتها الحسابٌة. تنازلٌاً حسب

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الدرجة الرتبة

تطوٌر آلٌـات لقٌـاس رضـا العـاملٌن  07
/ مقـابالت استبٌانات/  استطالعات)

 عالٌة 0 86. 4.12
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 شخصـٌة وؼٌرهـا(.

0: 
منسوبً المدرسة  لدمج فعال برنامج استخدم

 فً العمل. الجدد
 عالٌة 2 94. 4.05

02 
إتاحة الفرصـة المناسـبة والعادلـة لجمٌـع 
العـاملٌن لتنمٌـة المهـارات الشخصـٌة 

 والمهنٌـة لدٌهم.
 عالٌة . 86. 3.90

09 
 وفق البشرٌة الموارد لتطوٌر خطط وضع

 الخطة االستراتٌجٌة للمدرسة.
 عالٌة 7 90. 3.69

08 
تفوٌض بعض العاملٌن بالصـالحٌات 

زمـة لتحسـٌن جـودة العملٌـات الال
 .المرتبطـة بؤعمالهم

 عالٌة 8 86. 3.55

0. 
 بالشفافٌة تتسم وعادلة فعالة وضع إجراءات

 التنظٌمٌة بالمدرسة. الصراعات لحل
3.30 1.02 9 

متوس
 طة

 عالٌة - 0.69 3.67 الدرجة الكلٌة

عٌاري (،  وبانحراؾ م3:9.( أن الدرجة الكلٌة للمجال )08تشٌر النتابج فً جدول )

متوسطاتها بٌن  وتراوحت( فقرات جاءت بدرجة عالٌة 8(،  ودرجة تحقٌق عالٌة،  وان )>239)

(،  وجمٌع ..3.(،  وفقرة واحدة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابً )388. -7302)

االنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال جاءت أقل من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى تجانس استجابات 
 ة الدراسة.أفراد عٌن

( فً المرتبة األولى والتً نصها " 07وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

" تطوٌر آلٌـات لقٌـاس رضـا العـاملٌن )اسـتطالعات/ اسـتبٌانات/ مقـابالت شخصـٌة وؼٌرهـا(.
(،  ودرجة تتقدٌر عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك 9;23(،  وانحراؾ معٌاري )7302بمتوسط حسابً )

ر قادة المدارس فً التعرؾ على رضا العاملٌن فً المدرسة والتعرؾ على حاجات الطالب من دو
 خالل عدة أدوات،  وهذا من متطلبات تحقٌق إدارة الجودة الشاملة فً المدارس. 

( فً المرتبة الثانٌة والتً نصها " :0وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

(،  7328فً العمل." بمتوسط حسابً ) نسوبً المدرسة الجددم لدمج فعال برنامج استخدم

 ( ودرجة تقدٌر عالٌة.7>23وانحراؾ معٌاري )

إتاحة ( فً المرتبة الثالثة والتً نصها " 02وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

ـة الفرصـة المناسـبة والعادلـة لجمٌـع العـاملٌن لتنمٌـة المهـارات الشخصـٌة والمهنٌ
( ودرجة تقدٌر عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك 9;23( وانحراؾ معٌاري )2>3."بمتوسط حسابً )لدٌهم.

إلى دور قادة المدارس فً السعً لتحقٌق تنمٌة مهنٌة شاملة للعاملٌن فً المدرسة من خالل 
إلحاقهم فً برامج تدرٌبٌة وورش عمل ومن خالل الزٌارات اإلشرافٌة للمعلمٌن،  وتبادل 

 بٌن المعلمٌن،  ومن خالل الندوات والمإتمرات،  ومن خالل النشرات التوعوٌة. الزٌارات

 فعالة ( فً المرتبة األخٌرة والتً نصها " وضع إجراءات.0وأقل الفقرات كانت الفقرة )
( وانحراؾ 3.2.التنظٌمٌة بالمدرسة" بمتوسط حسابً بلػ)  الصراعات لحل بالشفافٌة تتسم وعادلة

جة تقدٌر متوسطة،  وقد ٌعزى ذلك إلى أن األحداث المدرسٌة كثٌرة وقد ( ودر0322معٌاري)
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تظهر خالفات بٌن المعلمٌن واإلدارة أو بٌن المعلمٌن وأنفسهم،  وهناك صراعات ؼٌر متوقعه فد 
تحدث نتٌجة ألن قادة المدارس ٌتعاملوا مع بشر لهم طبابع مختلفة،   وأن الصراعات بعضها 

وبالتالً ٌعتمد قادة المدارس اإلدارة الظرفٌة الموقفٌة فً معالجة  سلبً وبعضها إٌجابً،  
  الصراعات التنظٌمٌة حسب حدوثها وقوتها أو ضعفها.

 النتائج المتعلقة بالمجال الثالث: اإلدارة االلكترونٌة -ج 

 :اَتًتم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال وعلى النحو 

 ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال اإلدارة االلكترونٌة                        09جدول )

 مرتبة تنازلٌاً حسب متوسطاتها الحسابٌة.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 الدرجة الرتبة

0; 
إلكترونٌاً مع  االجتماعًقنوات للتواصل 

 .ٌاء األمورمنسوبً المدرسة وأول
4.20 .88 0 

عالٌة 
 جداً 

22 
خطة صٌانة دورٌة وشاملة لألجهزة 

 والتقنٌات المستخدمة.
 عالٌة 2 80. 4.17

2. 
تطبٌق البرامج الحاسوبٌة فً إنجاز 

 األعمال اإلدارٌة.
 عالٌة . 86. 3.88

22 
بٌبة تعلم مدعومة بالتقنٌات التعلٌمٌة 

 .الحدٌثة
 عالٌة 7 84. 3.81

20 
 التقنٌة دمج بؤهمٌة للمعلمٌن توعٌةبرامج 

 التعلٌمٌة فً العملٌة
 عالٌة 8 1.02 3.65

0< 
 المعلومات لكافة إلكترونٌة بٌانات قاعدة

 ومنسوبً عن الطالب واإلحصاءات
 .المدرسة

 عالٌة 9 1.02 3.64

 عالٌة - 0.69 3.89 الدرجة الكلٌة

(،  وبانحراؾ معٌاري >;3.)( أن الدرجة الكلٌة للمجال 09تشٌر النتابج فً جدول )

( ودرجة تقدٌر عالٌة،  وأن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالٌة جداً وبمتوسط حسابً >239)

(،  وجمٌع 397. -:730( فقرات جاءت بدرجة عالٌة وتراوحت متوسطاتها بٌن )8(،  و)7322)

ٌشٌر إلى  االنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال جاءت واحد صحٌح أو أقل من واحد صحٌح مما
 تجانس استجابات أفراد عٌنة الدراسة.

( فً المرتبة األولى والتً نصها " ;0وأعلى الفقرات فً هذا المجال جاءت الفقرة )

قنوات للتواصل االجتماعً إلكترونٌاً مع منسوبً المدرسة وأولٌاء األمور. " بمتوسط حسابً 
وهذا ٌعزى إلى إدراك قادة المدارس ( ودرجة تقدٌر عالٌة،  ;;23(،  وانحراؾ معٌاري )7322)

لدور التكنولوجٌا فً تحقٌق اتصال فعال بٌنه وبٌن منسوبً المدرسة من خالل برامج التواصل 
لما لها من دور فً  االجتماعًمثل توٌتر والواتس آب وؼٌرها من برامج التواصل  االجتماعً

الفورٌة،  وإبالغ أولٌاء  الراجعةسرعة إٌصال الرسابل للفبات المستهدفة والحصول على التؽذٌة 
 األمور بسلوكٌات أبنابهم وتحصٌلهم. 
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( فً المرتبة الثانٌة،  ونصت على "وضع خطة صٌانة دورٌة وشاملة 22وجاءت الفقرة )

(،  ودرجة 2;23(،  وانحراؾ معٌاري):730لألجهزة والتقنٌات المستخدمة"،  بمتوسط حسابً )

قادة المدارس على استمرار صالحٌة األجهزة والتقنٌات تقدٌر عالٌة، وهذا ٌعزى إلى حرص 
المتوافرة فً المدرسة من خالل الصٌانة ألي عطل ٌحدث،  إدراكاً منهم ألهمٌة توظٌؾ هذه 

 التقنٌات واألجهزة فً العملٌات اإلدارٌة المختلفة،   وفً عملٌات التعلم والتعلٌم فً المدرسة.

ثة ونصت على " تطبٌق البرامج الحاسوبٌة فً إنجاز ( فً المرتبة الثال.2وجاءت الفقرة )

(،  ودرجة تقدٌر عالٌة،  9;23(،  وانحراؾ معٌاري );;3.األعمال اإلدارٌة ". بمتوسط حسابً )

وٌعود ذلك إلى تقدٌر قادة المدارس ألهمٌة توظٌؾ التقنٌات التربوٌة فً إنجاز األعمال والمهام 
علٌة فً األداء من خالل التنظٌم وسرعة العودة للملفات وذلك لتحقٌق الفا المختلفةاإلدارٌة 

الوقت والجهد،  وتحقٌق رإٌة وزارة التعلٌم فً  واختصارفً حالة الحاجة إلٌها،   اإللكترونٌة
 .تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة

 بٌانات (،  والتً نصت على " توفٌر قاعدة>0جاءت الفقرة ) األخٌرةوفً المرتبة 
المدرسة"،  بمتوسط حسابً  ومنسوبً عن الطالب واإلحصاءات المعلومات لكافة إلكترونٌة

(،  ورؼم أنها فً المرتبة األخٌرة إال أنها جاءت بدرجة تقدٌر 0322( وانحراؾ معٌاري )397.)

عالٌة،  وهذا ٌعود إلى إدراك قادة المدارس ألهمٌة توفر بٌانات عن المدرسة ومحتوٌاتها المختلفة 
ٌة،  وأن خٌر وسٌلة لحفظ هذه البٌانات وتوظٌفها هً األجهزة اإللكترونٌة سوى مادٌة أو بشر

 ممثلة بالحواسٌب الموجودة فً المدرسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المتعلقة بالمجال الرابع: إدارة العملٌات وتقٌٌم األداء  -د 

 :اَتًتم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال على النحو 

 ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمجال إدارة العملٌات وتقٌٌم األداء:0ول )جد

 رتبة تنازلٌا حسب متوسطاتها الحسابٌةم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الدرجة الرتبة
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16 
تأسـٌس نظـام متكامـل لكافـة اإلجـراءات لضـمان 

 مها المدرسة.جـودة الخـدمات التـً تقد
4.32 0.72 2 

عالٌة 
 جداً 

30 
كافة العملٌات  لقٌاس أداء للعاملٌن معاٌٌر وضع

 .المدرسة واإلجراءات فً
 عالٌة 1 0.89 4.18

14 
 المتعلقة القضاٌا لمناقشة دورٌة اجتماعات عقد

 وتطوٌرها العمل المدرسً بٌئة بتحسٌن
 عالٌة 3 0.83 3.78

19 
تحسٌن وإعداد تطوٌر آلٌات لرصد مواطن ال

الخطط لتنفٌذها ومتابعة نتائجها بشكل دوري 
 ومنتظم.

 عالٌة 4 0.80 3.74

17 
تحدٌد واضح لصالحٌات ومسؤولٌات كل موظف 

 فً المدرسة.
 عالٌة 5 0.93 3.58

15 
 وتحسٌن المهام تنفٌذ فً واضحة منهجٌة اعتماد

 .بطرق إبداعٌة العملٌات
 عالٌة 6 0.86 3.56

18 
إلدارة العملٌات فً  عالمٌة ر وأنظمةمعاٌٌ اعتماد

 الصحة المهنٌة الجودة،  إدارة المدرسة مثل
 .والسالمة الصحة والبٌئٌة، 

 عالٌة 7 0.80 3.52

 عالٌة - 0.96 3.81 الدرجة الكلٌة

(،  وبانحراؾ معٌاري 0;3.( أن الدرجة الكلٌة للمجال );0تشٌر النتابج فً جدول )

وأن فقرة واحدة جاءت بدرجة عالٌة جداً وبمتوسط حسابً  ( ودرجة تحقٌق عالٌة، >239)

(،  وجمٌع 382. -;730متوسطاتها بٌن ) وتراوحت( فقرات بدرجة عالٌة،  9( و)73.2)

االنحرافات المعٌارٌة لفقرات المجال جاءت أقل من واحد صحٌح مما ٌشٌر إلى تجانس استجابات 
 أفراد عٌنة الدراسة.

( فً المرتبة األولى والتً نصها " 29جال جاءت الفقرة )وأعلى الفقرات فً هذا الم

تؤسـٌس نظـام متكامـل لكافـة اإلجـراءات لضـمان جـودة الخـدمات التـً تقدمها المدرسة " 

( ودرجة تحقق عالٌة جداً. وهذا ٌعود لوعً 23:2(،  وانحراؾ معٌاري )73.2بمتوسط حسابً )

ة وأن ٌقوم على عدد من المدخالت والعملٌات قادة المدارس للنظام التعلٌمً فً المدرس
والمخرجات وأن هذه العناصر بٌنها تكامل لتحقٌق أهداؾ مرسومة مسبقاً،  فهناك مدخالت مادٌة 
وأخرى بشرٌة ومعنوٌة تتطلب مجموعة من العملٌات واإلجراءات كالتدرٌس والمتابعة والصٌانة 

ٌتمتع بجودة عالٌة من حٌث نوعٌة المعارؾ  واالختبارات واإلرشاد واإلشراؾ وصوالً إلى منتج
 والمعلومات التً ٌمتلكها الطالب،  والتمٌز على مستوى إدارة التعلٌم ووزارة التعلٌم.

 لقٌاس أداء للعاملٌن معاٌٌر ( فً المرتبة الثانٌة والتً نصها " وضع2.وجاءت الفقرة )
( >;23(،  وانحراؾ معٌاري );730المدرسة" بمتوسط حسابً ) كافة العملٌات واإلجراءات فً

ودرجة تقدٌر عالٌة،  وهذا ٌعود إلى تقدٌر قادة المدارس ألهمٌة وجود مثل هذه المعاٌٌر فً تقٌٌم 
األداء بموضوعٌة بعٌداً عن التحٌز والمحاباة،  وإدراك هذه المعاٌٌر فً تحدٌد مستوى األداء 

 الفعلً مقارنة بهذه المعاٌٌر.

 لمناقشة دورٌة اجتماعات لمرتبة الثالثة والتً نصها " عقد( فً ا27وجاءت الفقرة )
(،  وانحراؾ ;:3." بمتوسط حسابً ).وتطوٌرها العمل المدرسً بٌبة بتحسٌن المتعلقة القضاٌا
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 االجتماعات( ودرجة تحقق عالٌة وهذا ٌعزى إلى تقدٌر قادة المدارس ألهمٌة .;23معٌاري )

ملٌن واتجاهاتهم نحو المدرسة،  وطرح حلول وأفكار واللقاءات فً التعرؾ على توجهات العا
فً  االجتماعاتإبداعٌة لتطوٌر العمل وتحسٌنه،  وحل المشكالت التً تواجه العاملٌن،  ودور 

 بلورة رإٌة ورسالة واضحة للمدرسة.

 عالمٌة معاٌٌر وأنظمة اعتماد( فً المرتبة األخٌرة والتً نصها" ;2وجاءت الفقرة )
" والسالمة  الصحة المهنٌة والبٌبٌة،  الصحة الجودة،  إدارة ت فً المدرسة مثلإلدارة العملٌا

عالٌة،  وقد ٌعزى ذلك إلى  ( ودرجة تقدٌر2;23(،  وانحراؾ معٌاري )382.بمتوسط حسابً )

بها فً  االسترشادإدراك قادة المدارس ألهمٌة وجود معاٌٌر سواًء كانت محلٌة أو عالمٌة ٌمكن 
طوٌرٌة،  وخطط المتابعة والتقوٌم،  وتطوٌر االختبارات،  وممارسة القٌمة بناء الخطط الت

 المضافة بدالً من القٌمة وصوالً إلى ما ٌعرؾ بالمدرسة المتعلمة.  

والذي نصه: هل هناك عالقة إرتباطٌة ذات داللة إحصائٌة ثالثاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
درجة التمكٌن اإلداري ومستوى التمٌز التنظٌمً لقادة ( بٌن α≤0005عند مستوى الداللة )

  مدارس تعلٌم مكة المكرمة؟

 :( اَتً>0لإلجابة عن هذا السإال تم حساب معامل ارتباط بٌرسون كما فً جدول )

( معامالت االرتباط للعالقة بٌن التمكٌن اإلداري والتمٌز التنظٌمً لقادة المدارس فً >0جدول )

 إدارة تعلٌم مكة

 لمجاالتا
القٌادة 
 اإلبداعٌة

إدارة 
الموارد 
 البشرٌة

إدارة 
 االلكترونٌة

إدارة العملٌات 
 وتقٌٌم األداء

الدرجة 
 الكلٌة

الصالحٌات وتفوٌض 
 السلطة

.498** .448** .470** .520** .535** 

 **447. **443. **408. **377. **401. النمو المهنً

االتصال ومشاركة 
 المعلومات

.608** .584** .549** .571** .641** 

 **791. **677. **642. **705. **798. بناء الفرق والعمل الجماعً

 **704. **648. **605. **615. **670. الكلٌة

 (0002عند مستوى الداللة ) إحصائٌا** دال     

( إلى وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن التمكٌن اإلداري >0تشٌر النتابج  فً جدول )

التمٌز التنظٌمً،   حٌث بلػ  ازدادٌز التنظٌمً فكلما زاد التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس والتم

(،  وٌشٌر 2320(،  وهو دال إحصابٌاً عند مستوى الداللة )23:27معامل االرتباط للدرجة الكلٌة )

ً قابم على ،   وقد ٌعزى ذلك إلى أن بناء مدرسة،   أو مناخ تنظٌمالمتؽٌرٌنإلى عالقة جٌدة بٌن 
أساس التمٌز واإلبداع  ٌحتاج إلى مقوم أساسً  وهو المورد البشري،  حٌث أن عملٌة التجدٌد 
والتفوق فً زمن المنافسة نحو التمٌز ال تؤتً من التكنولوجٌا،   أو الموارد المالٌة،   أو البنى 

د والمطور التحتٌة فجمٌعها تدار بواسطة العنصر البشري،  فالعنصر البشري هو: المجد
للتكنولوجٌا والمإسس للبنى التحتٌة فً المنظمة،  وهو المحرك األساسً لكل العناصر األخرى 

بهذا العنصر وتمكٌنه من أداء مهام عمله بطرق تشجعه  االهتمامفً المإسسة ؛ وبالتالً البد من 
وقعات قوة عمل قوٌة وممكنة ولدٌها قدرة على توفٌر خدمات تفوق ت واستحداثعلى ذلك،  
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العاملٌن فً المإسسة،  وتحقق رؼبات العاملٌن والتعرؾ علٌها،  والتركٌز على المعلم مقدم 
الوعً لدٌه نحو تحقٌق هدؾ المإسسة،  وذلك بإطالق طاقات  واستحداثالخدمة للطالب،  

 لدٌهم،  وعدم ربطه بالسٌاسات واإلجراءات المقٌدة والروتٌنة ؼٌر المرنة. واالبتكاراإلبداع 

ولم ٌجد الباحث فً حدود علمه دراسة تناولت المتؽٌرٌن معاً؛ التمكٌن اإلداري والتمٌز  
 التنظٌمً لمقارنة نتابجها بنتابج الدراسة الحالٌة فً هذا الجانب.

 توصٌات الدراسة:

  العمل على تحدٌد آلٌات االستثمار المدرسً للموارد المتاحة سواًء كانت موارد بشرٌة أم
 مادٌة.

 ادة المدارس لصالحٌاتهم بتعلٌق الدوام الرسمً فً الحاالت الطاربة.تفعٌل ق 

  ًتمكٌن قادة المدارس من صالحٌات منح الحوافز المادٌة للمعلمٌن واإلدارٌٌن المتمٌزٌن ف
 األداء.

 .إشراك قابد المدرسة فً عملٌة اختٌار وكٌل مدرسته حسب اللوابح المنظمة 

 درٌبٌة المناسبة داخل المملكة وخارجها لتطوٌر أدابهم إشراك قادة المدارس فً البرامج الت
 المهنً.

 .توفٌر حوافز تشجٌعٌة وفق األنظمة لتطوٌر األداء المهنً لقادة المدارس 

 .توفٌر فرص لتنمٌة المهارات القٌادٌة لقادة المدارس فً إطار األنظمة والتعلٌمات 

  امج الدراسات العلٌا )الدبلوم،  ببر لاللتحاقلقادة المدارس  المخصصةزٌادة عدد المقاعد
 الماجستٌر والدكتوراه( فً الجامعات.

  من تجاربهم  لالستفادةإتاحة الفرصة لتبادل الزٌارات المٌدانٌة مع قادة المدارس األخرى
 .التعلٌموخبراتهم التربوٌة من خالل إدارة 

 ًالتعاون مع  العمل على تطوٌر عالقات مثمرة مع أولٌاء أمور الطالب لزٌادة دورهم ف
 المدرسة وتنفٌذ برامج التمٌز فٌها.

 ٌمع مإسسات المجتمع المحلً لدعم المدارس مادٌا،  وتقدٌم  ةبناء عالقة تواصل تشارك
 خدمات  

 تعلٌمٌة وتدرٌبٌة للمدارس.          

  ًالعمل على الحصول على نظام معلومات ٌمكن الوصول إلٌه بسهوله من قبل العاملٌن ف
 المدرسة.

  فعٌل مقترحات اللجان المدرسٌة المتعلقة بتقوٌم سلوكٌات الطالب،  ومتابعتها من قبل قادة ت
 المدارس.

 .المتابعة المستمرة لمرافق المدرسة لتحسٌن آلٌات تقدٌم الخدمة للمستفٌدٌن 

 .التخطٌط لبرامج التحسٌن المدرسً وفق الخطة اإلستراتٌجٌة للمدرسة وأهدافها 

 الصـالحٌات الالزمـة لتحسـٌن جـودة العملٌـات المرتبطـة تفوٌض بعض العاملٌن ب
 بؤعمالهم.
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 .وضع إجراءات فعالة وعادلة تتسم بالشفافٌة لحل الصراعات التنظٌمٌة بالمدرسة 

 .إقامة برامج توعٌة للمعلمٌن بؤهمٌة دمج التقنٌة فً العملٌة التعلٌمٌة 

 اءات عن الطالب ومنسوبً توفٌر قاعدة بٌانات إلكترونٌة لكافة المعلومات واإلحص
 المدرسة.

 منهجٌة واضحة فً تنفٌذ المهام وتحسٌن العملٌات بطرق إبداعٌة. اعتماد 

 معاٌٌر وأنظمة عالمٌة إلدارة العملٌات فً المدرسة مثل إدارة الجودة،  الصحة  اعتماد
 المهنٌة

 والبٌبٌة،  الصحة والسالمة.    

 مقترحات الدراسة:

 ادة المدارس وعالقتها بالتمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس.األنماط القٌادٌة لدى ق 

  .دور التدرٌب التربوي فً تحقٌق متطلبات التمكٌن اإلداري لدى قادة المدارس 

 .بناء معاٌٌر مقترحة للتمٌز التنظٌمً فً مدارس التعلٌم العام فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 كة المكرمة.معوقات تطوٌر الشراكة المجتمعٌة فً مدارس م 

 .تطبٌق أداة الدراسة على قابدات المدارس بإدارة تعلٌم مكة المكرمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

(. استراتٌجٌات النجاح وأسرار التمٌز. القاهرة: دار التوزٌع والنشر 1..2) ىإبراهٌم، ٌحٌ
 .اإلسالمٌة

)رسالة المإسسً.  (. دور تمكٌن العاملٌن فً تحقٌق التمٌز2.14البحٌصً، عبد المعطً محمود )
 ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة األزهر. ؼزة.

( التمكٌن اإلداري وعالقته باألداء الوظٌفً لدى معلمً المدارس 8..2البلوي، محمد سلٌمان )
المملكة العربٌة السعودٌة من وجهة نظرهم. )رسالة  –الحكومٌة فً محافظة الوجه 

 ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة مإتة، األردن.
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(. دور سٌاسة تمكٌن العاملٌن فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة دراسة 2.13بكر ) بوسالم، أبو
مٌدانٌة على شركة سوناطراك البترولٌة. )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة سطٌؾ. 

 الجزابر
 لنظام ةالمطبق بالمدارس للمعلمٌن اإلداري التمكٌن متطلبات (2011) ناصر محمد موزة البداعً،

جامعة  :مسقط منشورة(، ؼٌر ماجستٌر رسالة .(عمان بسلطنة الذاتٌة المدرسٌة اإلدارة
 قابوس السلطان

ممارسة القٌادات النسابٌة فً مدٌرٌات تربٌة عمان  (. درجة2.16حسٌن )البرماوي، جمٌلة 
ؼٌر  . )رسالة ماجستٌرللتمكٌن اإلداري وعالقتها بمستوى األداء الوظٌفً لدى العاملٌن

 منشورة(، الجامعة الهاشمٌة، الزرقاء، األردن.
(. واقع التمكٌن اإلداري لدى مدٌري 2.13الجراٌدة، محمد والمنوري، أحمد بن عبد العزٌز )

 .2عمان. مجلة المنارة،  ةبسلطنشمال  الباطنمدارس التعلٌم ما بعد األساسً فً محافظة 
(1 )41-87. 

. األنماط القٌادٌة وعالقتها بمستوٌات التمكٌن من وجهة هـ(1429الجمٌلً، مطر عبد المحسن )
. )رسالة ماجستٌر ؼٌر نظر موظفً مجلس الشورى فً المملكة العربٌة السعودٌة

 منشورة(، جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة.
هـ( تمكٌن مدٌري المدارس بالصالحٌات: مزاٌا ومتطلبات ومزالق 1432الجهنً، محمد فالح )

 (، وزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة.192عرفة. )مجلة الم
م(. التمكٌن اإلداري للقٌادات 2.15جمال الدٌن، نجوى؛ والحبٌسة، رضٌة؛ وحامد، نجالء )

 -451( .2)3الوسطى التربوٌة فً ضوء بعض التجارب العالمٌة. مجلة العلوم التربوٌة. 
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  جدة بمنطقة الثانوٌة المدارس لمدٌرات اإلداري التمكٌن ع(. واق2.12هلل ) عبد زكٌة ،جابر

 المكرمة مكة القرى، أم جامعة منشورة(، ؼٌر التعلٌمٌة. )رسالة ماجستٌر
م(. درجة التمكٌن اإلداري والمناخ التنظٌمً والعالقة بٌنهما لدى 2.15حسنٌن، منار حسن )

لضفة الؽربٌة. )رسالة ماجستٌر مدٌري المدارس الحكومٌة األساسٌة ومدٌراتها فً شمال ا
 ؼٌر منشورة(. جامعة النجاح الوطنٌة. نابلس. فلسطٌن.

أسلوب الهندسة اإلدارٌة فً ممارسة العملٌات اإلدارٌة  استخدام( درجة .2.1حنون، نادٌة مراد )
فً المدارس الحكومٌة فً محافظات الضفة الؽربٌة، من وجه نظر المدٌرٌن والمدٌرات. 

 ٌر ؼٌر منشورة(. جامعة النجاح الوطنٌة. نابلس فلسطٌن.)رسالة ماجست

وعالقتها  اإلستراتٌجٌة لإلدارة الثانوٌة المدارس مدٌري ممارسة درجة م(.2.15الحٌة، ولٌد نمر )
نظرهم. )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(، الجامعة  وجهة من اإلداري التمٌز بتحقٌق

 اإلسالمٌة ؼزة.
التمكٌن اإلداري لدى المدٌرٌن بالمدارس الثانوٌة العامة فً مصر  (.2.13) رفاعً، عقٌل محمود

من وجهة نظر المعلمٌن والمدٌرٌن: تصور مقترح فً ضوء مهام ومسإولٌات مدٌر 
  414 -339(،86) .2مستقبل التربٌة العربٌة،  .المدرسة

ًّ لمدٌري المدارس ا (.2.15ربحً فاتن محمد ) ٌّة درجة فاعلٌة إدارة الّتمٌز المإسس لحكوم
ٌّة من  ٌّات محافظات شمال الّضفة الؽربٌة وعالقتها باألنماط القٌاد األساسٌة فً مدٌر

. )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة النجاح، نابلس، وجهات نظر المدٌرٌن أنفسهم
 فلسطٌن.

ة فً (. أثر التمكٌن اإلداري فً تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشامل6..2الزٌدانٌٌن، محمد مطر )
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة مإتة، (المإسسات المالٌة الحكومٌة األردنٌة. 

 األردن.
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 بمحافظات ؼزة الثانوٌة المدارس مدٌري ممارسة ( درجة2.14الرحمن ) عبد الزعٌم، محمد

 الجامعة . )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(.معلمٌهم أداء بمستوى وعالقتها بالتمكٌن لإلدارة

 ؼزة. مٌةاإلسال
 ـ(. خواطر فً اإلدارة المعاصرة. القاهرة: دار ؼرٌب للطباعة والنشر1..2السلمً، عمً محمد)

( واقع إدارة التمٌز فً جامعة األقصى وسبل تطوٌرها فً ضوء 2.13سهمود، إٌهاب عبد ربه )
 . )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة( ؼزة. جامعة األقصى.EFQM النموذج األوروبً للتمٌز

 عمان: الوراق للنشر البشرٌة. الموارد وإدارة التنظٌمً (. السلوك2202) اعدي، مإٌدالس
  والتوزٌع.

  شركة فً مٌدانٌة التنظٌمً دراسة التمٌز فً اإلداري التمكٌن (. أثر2202الضالعٌن، علً )
 2> -97(،0):.األردنٌة. دراسات العلوم اإلدارٌة، االتصاالت

 بسلطنة ) )الحلقة الثانٌة األساسً التعلٌم بمدارس المعلمٌن مكٌنت (2011) جمعة مالك الضامري،
 سلطنة ؼٌر منشورة(، ماجستٌر المعاصرة. )رسالة العالمٌة االتجاهات بعض ضوء فً عمان

 .نزوى جامعة عمان،

 فً الحكومٌة المدارس مدٌري (.  درجة التمكٌن اإلداري لدى2200) الطعانً، حسن أحمد
 .2.8 -2.2(، ;>)28(الكوٌت، التربوٌة، ةالكرك. المجل محافظة

  للعلوم بؽداد كلٌة م( أثر تمكٌن العاملٌن فً االلتزام التنظٌمً. مجلة2202عبد الحسٌن، باسم )
 .2;2-:28(، 0.) الجامعة االقتصادٌة

م( أثر التمكٌن اإلداري على الرضا الوظٌفً لدى العاملٌن فً 2202عبد الحسٌن، صفاء جواد )

  ;>-::( ،2.ٌم التقنً. مجلة كلٌة بؽداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة )هٌبة التعل

 العربٌة. المإتمر المإسسات العاملٌن فً تمكٌن لتعزٌز م( أفكار4..2العتٌبً، سعد بن مرزوق )

 نوفمبر 27-29 العربٌة. مصر جمهورٌة – الشٌخ اإلدارة. شرم فً الخامس السنوي العربً

2004. 
( القٌادة التحوٌلٌة والتمكٌنٌة ودورها فً تحقٌق التمكٌن النفسً 9..2زوق )العتٌبً، سعد بن مر

للعاملٌن فً بٌبة األعمال العربٌة فً ظل التحدٌات المعاصرة. ملتقى دور القابد اإلداري فً 
 ٌونٌه.  4-1الجمهورٌة التونسٌة -بناء وتمكٌن الصؾ الثانً من القٌادات، تونس

(. متطلبات تحقٌق التمٌز التنظٌمً فً المدارس الثانوٌة بمحافظة 2.16سعٌد ) محمد العلً، علً
 41- 2(، 9) 5. المجلة الدولٌة التربوٌة المتخصصة، الطابؾ من وجهة نظر قادتها

  مصانع شركة من كل فً الوظٌفة اإلداري وخصابص التمكٌن بٌن العالقة .(2004)بثٌنه  العبٌدٌن،
مإتة،  جامعة منشورة(، ؼٌر ماجستٌر رسالة (ألردنٌة.ا الموانً األردنٌة ومإسسة األسمنت

 األردن.

 اإلصالحالتخطٌط االستراتٌجً ودوره فً  (..220علً، عٌد؛ قرشً، عبد الؽفار؛ السٌد، فابزة )

 .المتمركز حول المدرسة. جدة: خوارزـ العلمٌة للنشر والتوزٌع

لتربوٌٌن فً الجامعات الحكومٌة فً (. أبعاد التمكٌن اإلداري لدى القادة ا8..2القاضً، نجاح )
الشمال وعالقته بالتدرٌب اإلداري. )رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة(. جامعة الٌرموك.  إقلٌم

 األردن.
( المشاركة المجتمعٌة المطلوبة لتطوٌر أداء المدارس الثانوٌة 2.11القرشً، محسن بن علٌان )

 القرى.الحكومٌة. )رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة أم 
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 للمرأة األردنٌة اإلداري التمكٌن . واقع (2011) صالح نجاة والطراونة، حامد، محمد القضاة،

 للبحوث مإتة التدرٌس. هٌبة أعضاء نظر وجهة من فٌه المإثرة العامة والمعوقات
 .178 -133 ،26(4)، واالجتماعٌة اإلنسانٌة والدراسات، سلسلة العلوم

. التمكٌن وعالقته بالوالء التنظٌمً من وجهة نظر الضباط (2.13القحطانً، محمد مانع )
منشورة(، جامعة ناٌؾ العربٌة  ماجستٌر ؼٌرالعاملٌن بالمدٌرٌة العامة للجوازات. )رسالة 

 للعلوم. السعودٌة. 
(. التخطٌط االستراتٌجً فً مدارس التعلٌم العام بمحافظة 2.12الخالق محمد ) القرنً، عبد

 .جستٌر ؼٌر منشورة(، جامعة أم القرى: مكة المكرمةالطابؾ. )رسالة ما
هم(. إدارة التمٌز التنظٌمً فً الجامعات الحكومٌة السعودٌة تصور 1432اللوقان، محمد بن فهد )

مقترح فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة. )رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة(. جامعة أم القرى. مكة 
 المكرمة.

العاملٌن بمدارس التعلٌم األساسً فً مصر " دراسة مٌدانٌة م( تمكٌن 7..2المهدي، ٌاسر فتحً )
 " مجلة كلٌة التربٌة. عٌن شمس مصر.

(. أثر التمكٌن اإلداري على اإلبداع التنظٌمً. )رسالة ماجستٌر ؼٌر 2.14معراج، قدري أحمد )
 بسكرة  –منشورة( جامعة محمد خٌضر 

تعلٌمٌة وتربوٌة فً المملكة. مجلة المعرفة (. جابزة التمٌز. أكبر جابزة 1434المحٌمٌد، فارس )
 (، وزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة.223)

 م(، التمكٌن كمفهوم إداري معاصر. القاهرة: المإسسة العربٌة للتنمٌة.6..2ملحم، ٌحًٌ )
 مناطقال قٌاديّ  نظر وجهة من مدراء المدارس تمكٌن (. صعوبات2.12) ٌوسؾ محمد المسٌلٌم،

 .9 -87(،132)26المجلة التربوٌة، الكوٌت،  .التعلٌمٌة
 ر عوامل التمكٌن فً تعزٌز السماتم( أث7..2محمود، سماح مإٌد ومحمود، وأسٌل هادي )

 .211-195(،67، )واالقتصادالقٌادٌة للمدٌر. مجلة اإلدارة 
 التمٌز التنظٌمً فً جامعة  م( أثر تمكٌن فرق العمل فً تحقٌق2.14النوٌقة، عطا هللا بشٌر )

 . 452-426(، 3) .1الطابؾ: دراسة تطبٌقٌة. المجلة األردنٌة فً إدارة األعمال، 

(. الممارسة الحدٌثة فً إدارة منظمات األعمال. عمان: دار وابل 2207الهالالت، صالح علً )

 للنشر.
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