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  :الملخص
ة   ة الباح دارِس بمنطق داِت الم دى قائ یِن اإلداري ل ِة التمك ن درج شِف ع ى الك ِة إل دفِت الدِّراس َھ
ُة              ِة استخدمت الباحث داِف الدِّراس ق أھ راِر، ولتحقی ي صنع الق دارِس ف دات الم وعالقتھا بمشاركِة قائ

اطي  (قیھ  المنھُج الوصفي بش   دارِس         )المسحي واالرتب داِت م ع قائ ن جمی ِة م َع الدِّراس وَّن ُمجتم ،  وَتك
ددھم     الِغ ع ِة والب ة الباح ام بمنطق یِم الع ِع    ) ٢٤٨(التعل ى مجتم ِة عل ت الدِّراس ة، وُطبق دة مدرس قائ

ى        رًة  ) ٥٢(الدراسة بأسلوب الحصِر الشامِل، وتمثلت أداة جمع المعلوماِت في استبانِة اشتملت عل َفق
ـ          یِن اإلداري ب ى    ) ٣٨(موزعًة على ِمحورین، المحوُر األول محور درجة التمك ًة عل ارًة موزع عب

االٍت   ِة مج وافز      (أربع دریب، الح ِل والت صالحیاِت، التأھی ویض ال ات، تف وفر المعلوم صال وت االت
ةِ    )ِوالتشجیع ة الباح دارِس بمنطق رار    ، والمحور الثاني محور درجُة مشاركُة قائدات الم ي صنع الق  ف

ـ  داِت   ) ١٤(ب دى قائ ین اإلداري ل ة التمك اءت درج ة ج ائج التالی ِة النت رت الدِّراس ارة، وأظھ عب
الي       ا كالت اءت ترتیبھ االت، وج ع المج ي جمی طة ف ة بدرجة متوس ة الباح دارس بمنطق صاُل (الم االت

شجیع   وافز والت صالحیات، الح ویض ال دریب، تف ل والت ات، التأھی وفر المعلوم ة )وت اءت درج ، وج
ود    دم وج رْت ع طة، وَظھ ة متوس رار بدرج نع الق ي ص ِة ف ة الباح دارِس بمنطق دات الم شاركة قائ م
یِن اإلداري             ة الدراسة لدرجة التمك راد عیِّن ین متوسطاِت استجاباِت أف ًة إحصائیًة ب روق ذاَت دالل ف

ر             ة الباحة تعزى لمتغی دارِس بمنطق ة، س   (لدى قائدات الم ة التعلیمی رة المرحل ، وظھرت  )نوات الخب
ین         فروق تعزى لمتغیر عدد الدوراِت التدریبیة، فیما ظھرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ب
ي صنع             ة الباحة ف دارِس بمنطق دات الم متوسطات استجابات أفراد عیِّنة الدراسة لدرجة مشاركة قائ

ر    زى لمتغی رار تع رة  (الق نوات الخب ة، س ة التعلیمی رت ف )المرحل دد   ، وظھ ر ع زى لمتغی روق تع
الدورات التدریبیِة، كما أظھرت النتائج وجود َعالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین درجة       
ي صنِع               دارِس ف دات الم شاركة قائ ِة، ودرجة م ة الباح التمكیِن اإلداري لدى قائداِت المدارِس بمنطق

  .القراِر
یٍن اإلداري،     وأوَصْت الدِّراسِة إلى ضرورِة تنظیِم دوراٍت      ٍة، وورش عمل تتضمن التمك تدریبی

ین إدارة     اِت ب ادل المعلوم ورة لتب ة وُمتط صال َفعَّال وات ات وافر قن راِر، وت نِع الق ي ص شاركُة ف والُم
 . التعلیِم وقائدات المدارِس

  .التمكیُن اإلدارُي، الُمشاركُة في صنِع القراِر، قائداُت المدارِس: ُالكلماُت المفتاحیة
Abstract: 

The study aims at detecting the degree of administrative empowerment 
and its relationship to participation in decision-making among school 
female leaders. To achieve the objectives of the study, the researcher used 
the descriptive approach (both surveying and correlating), the community 
of the study consisted of all public schools female leaders at  AL-Baha 
region that included(248) school leaders, the study was applied to the 
community of the study in a comprehensive inventory method. The data 
collection tool acted in the questionnaire consisted of (52) items divided 
into two axes. The first axis was the administrative empowerment level 
(38), the second study focused on the degree of participation of school 
leaders in Al-Baha region in decision-making with (14) items. The study 
showed the following results: The degree of administrative empowerment 
of the school leaders in Al-Baha region in terms of (communication, 
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availability of information, qualification and training, delegation of powers, 
incentives and encouragement). The degree of participation of school 
leaders in Al-Baha region in decision-making was moderate, and there 
were no statistically significant differences between the average responses 
of the sample degree of administrative empowerment of the leaders of 
schools in Al-Baha region due to the variable (educational stage, years of 
experience). There were differences due to the number of training courses 
variable. There were no statistically significant differences between the 
responses of the sample members of School leaders in Al-Baha region  in 
decision-making attributed to the variable (educational stage, years of 
experience). There were differences due to the number of training courses 
variable. The results also showed a positive significant correlation between 
the degree of administrative empowerment of school leaders In AL-Baha 
region, and the degree of involvement of school leaders in decision-
making. 

The study recommended the need to organize training courses and 
workshops, including administrative empowerment, participation in 
decision-making, and the availability of effective communication channels 
between the educational department and school leaders. 
Keywords: administrative empowerment, participation in decision-making, 
school leaders. 

  :ُمقدِّمُة
ِة،         اِت المختلف وَض بالمنظم ستطیع النھ ي ی ِة الت م األدواِت الفعَّال ٌد أھ شري أح صُر الب د الُعن ُیع
ى    اُت عل ت المنظم ذا اھتم ا،  ل ن عملھ د م ي تِح راِت الت دیاِت والتغی ل التح ي ظ دافھا، ف ُق أھ وتحقی

ِھ، وت       ة مھارات ة تنمی شري، وبكیفی المورِد الب وض   اختالِف تخُصصاتھا ب ھ للنھ ِھ، ودعم ویر قدرات ط
  .بالمنظماِت، وتكیفھا مع المتغیراِت والتحدیاِت المتجددِة

ي      ة ف وارد المھم د الم اره أح شري، باعتب صِر الب رة بالعن ة كبی ُة أھمی اُت الناجح ولي المنظم وت
ذي یصنعٌ         مدخالت المنظمات على اختالف أنواعھا، فاھتمت بتدریبھ، وتقدیره، وھذا االھتمام ھو ال

ة       أن المنظم عور ب اء، وش ِة، وبانتم اِس ورغب ون بحم راراِتھم، ویعمل ون ق أفراٍد، یمتلك ًة ب منظم
  ).٧٥، ٢٠١٧الحبسیة، (منظمِتھم، والمسئولیَّة مسئولیتھم 

ل          سیة داخ ِة الرئی ارِه الدعام ِة، باعتب ي المنظم شري ف صر الب دیِث بالُعن ُم اإلدارِة الح تم ِعل د اھ وق
دراتھا الت ِة وق شریِة  المنظم وارِد الب دث أسالیب إدارة الم ق أح ن خالل تطبی ك م سیة، وذل  Humanناف

Resource Management           ِع مستوى أداء العاملین، ومن أحدث ھذه األسالیب ى رف ي تعمل عل ، الت
  ).٩، ٢٠١٣عفانة،  (Administrative Empowermentأسلوب التمكیِن اإلداري 

ي    وُیعتبر التمكیُن اإلداري من أھم مداخ      ل التطویِر اإلداري، والذي یھدف إلى إشراك العاملین ف
ي     Decision Makingالمستویاِت اإلداریِة المختلفِة في صنِع القرار  داع ف ة وإب ، والتصرف بحری

  ).٥٥، ٢٠١٤خبراء المجموعة العربیة للتدریب والنشر، (حل المشكالِت 
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ِم دول ال            ي معظ َة ف دف       ونظرًا لما تشھده النٌّظَم التعلیمی ِة، بھ ِة متالحق ن إصالحاِت تربوی الِم م ع
یًا      صرًا أساس شكل ُعن یِن اإلداري ُی وم التمك اَم بمفھ إن االھتم ي؛ ف یِم المدرس ودة التعل ز ج تعزی
إدارة         ِة ك ِة الحدیث اھیِم اإلداری ق المف اح تطبی یِة لنج اِت األساس د المتطلب ِة، وأح ساِت التربوی للمؤس

ش  یِط ال شاملِة، والتخط ودِة ال ِة  الج اِت اإلداری ة العملی ادة ھندس اني، (امِل لألداء،وإع ، ٢٠١١القحط
١٧.(  

ي المؤسساِت            املین ف وُیعرَّف التمكین اإلداري بأنھ عملیة تضمین روح المسئولیِة داخل الع
راِر   نِع الق ي ص شاركِة ف م للم ِة لھ ِة الفرص زھم، وإتاح ِة، وتحفی  Participation inالتربوی

Decision-Making ا ع مستوى األداء داخل المؤسسة        ، وبن ق رف ا یحق ة بم  , Al-Ha’ar(ء الثق
2016,19-20.(  

دیھم،         ا ل ِة أفضل م ومن ثمرات التمكیِن اإلداري أنھا ُتساعد في تقدیم مدیري المؤسساِت التربوی
ك            یما یتمتعون بھ من مھاراٍت وقدراٍت عالیٍة، ورضا عالٍِِ، وانتماٍء تجاه مؤسساِتھم ووظاِئفھم، وذل
یِن اإلداري              ِة التمك ِر باستقاللیٍة تحت مظل ِل، والتصرِف، والتفكی ٍة العم م بحری سماح لھ من خالل ال

  ).٣٧، ٢٠١٧الطراونة والنھدي، (
ین،   ادِة والمرؤوس ین القی ِة ب وین الثق ِة وتك ى إقام یس عل شكل رئ یُن اإلداري ب ُد التمك ویعتم

راراِت، وكسر ال     ي صنِع الق شاركِتھم ف ِزھم، وم نھم   وتحفی ِة بی ِة والتنظیمی دوِد اإلداری ي، (ح العجرف
١٥٣، ٢٠١٧ .(  

شریِة،             وارِد الب شاط الم وُتعد عملیة ُصنع القراراِت إحدى أساسیات اإلدارِة، والمحرِك لجھود ون
م            وعیِة، ورس ِل الموض داِف العم ق بأھ ا یتعل واء م رھا، س ائُف اإلدارِة وعناص لُّ وظ ا ُك ویتخلُلھ

م    ال              السیاساِت، وتحدید نظ ي أعم ِة ف اة الیومی ا بالحی ق منھ ا یتعل ِھ، أو م ده، وإجراءات ِل، وقواع  العم
ن وظائف اإلدارِة       ك م ر ذل عطوي،  (المنظمِة، من تخطیط، ورقابة، وتوجیھ، ومتابعة، وتنظیم وغی

١٤٧، ٢٠٠٤.(  
ا نجاح المؤس    ف علیھ ي یتوق یِة الت اِت األساس دى المتطلب رار إح د عملیَة صنع  واتخاذ الق ساِت وُتع

ادات               وم القی ُصنع القراراِت، حیث تق التربویة واستقرارھا، حیُث ُینظر إلیھا باعتبار أنھا جھاز ُمتحرك ل
اذ    ة التخ اِل الالزم ون باألعم م یقوم سة، ث داِف الرئی د األھ ة لتحدی رارات الالزم اذ الق ة باتخ التربوی

  ).٨٢، ٢٠١٢الدھمشي، (القراراِت التخطیطیة المطلوبِة لتحقیق تلك األھداِف 
راِر     اٌذ الق َة اتخ سِھ كضابط      Decision Takingوتكمن عملّی ي تصور رجل اإلدارة لنف ، ف

ة،              ر فاعلی ھ أكث ذلك تكون قرارات ِة، وب ي المؤسسِة التربوی لعملیة اتخاذ القراِر، ال صانع للقراراِت ف
ار أقرٌب إلى الصواِب،  وُكلما زادت اآلراء بإشراك مدیري المدارِس في ُصنع القراِر، كلما كان القر     

ذه       سًا لتنفی ھ، وتحُم دًا ل ُر تأكی ھ، وأكث زاه وأھداف م مغ ى فھ دٌر عل ِة أق دیر المدرس صبح م الم، (وٌی س
٧٩، ٢٠١٦. (  

ِة           ِة والتعلیمی سیاساِت التربوی ِة بال راراِت المتعلق صنع الق ِة ب ام اإلدارِة التربوی ن قی الرغم م وب
ة، والمناھِج الدراسیِة، وخططھا، إال أن ھذه السیاسات البد أن   المھمة مثل مؤھَّالت المعلمین التربوی    

تستمد قراراتھا بالرجوِع إلى مدیري المدارِس، وأخذ التغذیة الراجعة منھم، وإال ستكون ھناك فجوة         
داِف المرسومِة                ق األھ دم تحقی ى ع ِة سیؤدي بالضرورِة إل ِة التربوی ي العملی بین التخطیِط والتنفیِذ ف

  ).٣٩، ٢٠٠٧حرز اهللا، (مطلوِب بالشكِل ال
د اھتمت        سعودیة، فق وألھمیة التمكیِن اإلداري والمشاركِة في صنع القراِر في المملكة العربیة ال
ِة           التعلیِم، ومواجھ شریِة، للنھوض ب وارِد الب ِة الم وزارة التعلیم بتطویِر نظم اإلدارِة المدرسیِة، وتنمیَّ

اِت النظ    ى تحرك ؤثرِة عل دیاِت الم دافًا      التح وزارِة أھ ي ال الل تبّن ن خ ك م ضح ذل ي، وات اِم التعلیم
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یِم،     إستراتیجیًة تؤكِّد على ضرورِة تعزیز دور القیاداِت التربویة، لتكون فاعلة في عملیة تطویِر التعل
من خالل توسیع قاعدِة الُمشاركِة في عملیة ُصنع واتخاذ القراراِت، وإعطاء المزیِد من الصالحیاِت          

دیرین،  ن   للم ر م دخل ُمباش اءة، دون ت ة بكف ة، واإلداری ة، والفنی م التربوی ن أداء أدوارھ ِنھم م لتمكی
ة        شكالِت الطارئ ة الم شغیِل، ومعالج اِت الت ي عملی ة ف ة كافی نحھم مرون ِة، وتم اإلدارِة التعلیمی

  ).٥، ٢٠١٤العمري، (
ة   دت رؤی ا أك سیِن وت  ٢٠٣٠كم رورِة تح ى ض سعودیة عل ة ال ة العربی ي المملك ِة  ف ویِر البیئ ط

َر المركزي، وإعطاء الصالحیاِت        ِھ اإلداري غی اإلداریِة في وزارة وإدارات التعلیِم، واعتماَد التوج
  .لإلدارات والمدارِس بما یخدم المنظومة التعلیمیة

) https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx(  
التمكین اإلدا     ِة ب دي    كذلك أوصت بعُض الدراساِت المتعلق ة والنھ ) ٢٠١٧(ري كدراسة الطراون

ي        ُة العتیب یِن اإلداري، ودراس وَل التمك دیرین ح ٍة للم رامِج ودوراٍت تدریبی ِد ب رورِة عق ى ض عل
ًا للتوجھ              ) ٢٠١٧( دارس وفق دیراِت الم ِة لم ادِة الصالحیاِت الممنوح ى ضرورِة زی التي أوصت عل

 .   الالمركزي الذي ُتنشده وزارة التعلیِم
ا  ي مج ي     وف ة الزامل ْت دراس د أوص راِر فق نع الق ي ص شاركِة ف رورِة  ) ٢٠١٥(ل الُم ى ض عل

ة،            راراِت التربوی نع الق ِة، وص سیاساِت التعلیمی ِم ال ي رس دارِس ف دیراِت الم دیري وم شاركِة م م
اس   ة عب ي   ) ٢٠٥، ٢٠١٦(ودراس ع ف الحیاٍت أوس دارِس ص دیري الم اِء م رورِة إعط ى ض عل

  . القراراِتالمشاركِة في ُصنِع واتخاِذ
ِة             ِة الكامن ى الطاق اَح الحصوِل عل وتنظُر المؤسساُت التربویُة إلى التمكیِن اإلداري، على أنھ مفت
ذي           لدى مواردھا البشریة، من خالل دوره المتعاظِم في مشاركِة العاملین في صنِع واتخاِذ القراِر، ال

  ).، ب٢٠١٦ق، طار(ُیعتبر كمؤشر ھام على مدى َتقدُِّم المؤسسِة وُرقّیھا 
اھیِم        ن المف رار م نع الق ي ص شاركة ف ین اإلداري والم أن التمك ول ب ن الق بق یمك ا س وء م ي ض وف
ن      ا م و تحقیقھ داف المرج ق األھ ِل لتحقی ن أج ك م ا، وذل اَم بھم ب االھتم د یج ذان ق ِة الل ة الحدیث اإلداری

ین التمكین   لذا جاءت الدراسة الحالیة ك. العملیِة التعلیمیِة بكفاءة وجودة عالیة     محاولة للكشف عن العالقة ب
  .اإلداري ومشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار من وجھة نظرھن

  :ُمشكلُة الدراسِة وأسئلُتھا
نھم                 ِة م سئولیاِت المطلوب اِء الم اِم بأعب ن القی نھم م ة تمكِّ ى سلطٍة حقیقی ِة إل اداِت التربوی تفتقُر القی

تھم،      لمواجھِة ما یدور من    ى دافعی ك عل  حولھم، األمُر الذي شكَّل مردودًا سلبیًا علیھم، سواًء أكان ذل
ِة                 اِط اإلداری ِة األنم ى طبیع ك إل ي ذل سبُب ف د یرجع ال داِع، وق أم ِمْن حیث استعداِدھم للتطویِر واإلب

نِع وا        راِر   السائدِة، والتي تبتعد عن التمكیِن اإلداري الحقیقي للمرؤوسین، ومشاركِتھم في ُص اِذ الق تخ
  ). ٧٥، ١٩٩٩المدھون، (

یِن اإلداري،            اِل للتمك ِق الفعَّ اَل التطبی ُف حی اٍت وصعوباٍت تق ِة معوق وتواجھ المؤسساِت التربوی
یِن،       دوى التمك ِة وج اِعھم بأھمی دم اقتن یِن اإلداري، لع ِة التمك ن ممارس اداِت م رَُّب القی ا تھ منھ

ِبھم الوظی   ِزھم ومناص ى مراك ھم عل ِع،     وِحرِص ن الواق ِة ع سیاساِت اإلداری د ال ى بع افة إل ِة، إض فی
ِسھم،     دیریِن أنُف ل الم ن قب ِر م ِة التغیی ِة، ومقاوم ستویاتھا اإلداری دد م ِة وتع ِل التنظیمیَّ ِة الھیاك ورتاب

  ).    ٨، ٢٠١٤األسمر، (وَضعِف مھاراِتھم، وعجِزھم عن تحمُِّل المسئولیِة 
ا ال      اني منھ ي تع ات الت ن المعوق د        وم ي تحدی دارس ف ادات الم شاركة قی ة م ة قل مؤسسات التربوی

اًء                 راراِت ُبن ن الق ٍر م ي كثی ا ف اداِت العلی ى القی دارِس إل دیري الم رؤیة ورسالة المدرسة، ورجوع م
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ِة         على اللوائِح والقوانیِن، ووجود مركزیَّة وھرمیة في االتصاِل بین القیاداِت العلیا، والقیاداِت التنفیذی
اِتقِھم              بالمدارس،   ى ع اِة عل سئولیة الملق ع الم دیرین م ِة للم سلطِة المخول ة،   (وعدم تناسب ال و جمع أب

٤٢١، ٢٠١٧.(  
اني        ین اإلداري كدراسة اللحی ى أن    ) ٢٠١٥(وقد تناولت بعض الدراسات التمك دت عل ي أك والت

الم                ان ُمتوسطًا، ودراسة س دارِس ك دیري الم دى م یِن اإلداري ل ي  ) ٢٠١٦(مستوى التمك دت  الت أك
  . على أن درجَة توافر متطلباِت التمكیِن اإلداري لدى مدیري المدارِس كانت منخفضة

رار     نع الق ي ص شاركة ف ق بالم ا یتعل ا فیم د Participation in Decision-Makingأم  فق
ول    د الرس ة عب ات كدراس ض الدراس ا بع نِع    ) ٢٠١٠(تناولتھ ي ص شاركِة ف دني الم ى ت دت عل ي أك الت

دارِس، ودراسة الغامدي    القراِر لدى م   راِر        ) ٢٠١٥(دیري الم َة اتخاُذ الق َع عملی ى أن واق ي أكدت عل الت
ي  ) ٢٠١٦(لدى مدیري مدارِس التعلیِم العاِم بالمدینِة المنورة جاء بدرجٍة متوسطٍة، ودراسة مغاوري       الت
  .اِتأكدت على ضعِف مشاركِة المرؤوسین في مؤسساِت التعلیِم قبل الجامعي في صنع القرار

داِت             ي أداِء قائ ًا ف ًا واخِتالف د الَحظت تباُین یِم،  فق ي وزارِة التعل ومن خالل عمل الباحثِة معلمة ف
ث           راِر،  حی ي صنِع الق شاركُة ف یِن اإلداري، والم ُة التمك ُث عملی المدارِس التي عِملت معھن من حی

ن          ِر م ي الكثی یِم ف أتي      أن الكثیر منھن یرجعن إلى قیاداِت إدارِة التعل ن، وت ص عملھ ي تُخ وِر الت األم
دات       ر قائ ل ُتعتب رؤیة ورسالة المدرسة من إدارة التعلیم، وال تشارك قائدات المدارس في وضعھا، ب
ؤدي             ا ی یِم، مم ن وزارِة التعل یِم، وم ن إداراِت التعل أني م المدارس جھة استقبال فقط للتعلیمات التي ت

ة،       إلى وجود مركزیٍَّة شدیدٍة، تعوق أداء قائ       ة التعلیمی ى العملی سلب عل نعكس بال داِت المدارِس، مما ی
  .    ویضعفھا عن أداِء رسالتھا، وتحقق أھدافھا

شاركة          ین اإلداري بم ة التمك ن عالق وعلى ضوء ما سبق ستسعى الدراسة الحالیة في الكشف ع
  .   قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار من وجھة نظرھن

  :لدراسة ستبرز الحاجة لإلجابة عن األسئلة اآلتیةوفي ضوء مشكلة ا
  ما درجُة التمكیِن اإلداري لدى قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة من وجھة نظرھن؟ -١
ة   -٢ ستوى دالل د م صائیًة عن ًة إح ًا ذاَت دالل د فروق ل توج طاِت ) α≥ ٠٫٠٥(ھ ین متوس ب

دى قائ   یِن اإلداري ل ُة التمك ول درج ة ح ة الدراس تجابات عین ة اس دارِس بمنطق داِت الم
ادة       -المرحلة التعلیمیة (الباحِة تعزى لمتغیرات     ي مجال القی رة ف دورات  - سنوات الخب  ال

 ؟)التدریبیة في مجال القیادة
 ما درجُة مشاركُة قائداُت المدارِس بمنطقة الباحِة  في صنع القراِر من وجھة نظرھن؟ -٣
ستوى   -٤ د م صائیًة عن ًة إح ًا ذاًت دالل ُد فروق ل توج ة ھ طاِت ) α≥ ٠٫٠٥(دالل ین متوس ب

ي صنع            ِة ف ِة الباح استجابات عینة الدراسة حول درجة مشاركُة قائداُت المدارِس بمنطق
ادة     -المرحلة التعلیمیة(القراِر ُتعزى لمتغیراِت     ي مجال القی رة ف دورات  - سنوات الخب  ال

 ؟)التدریبیة في مجال القیادة
ذات داللة إحصائیًة بین درجة )  α≥ ٠٫٠٥(ى داللة َھْل توجُد َعالَقًة إرتباطیًة عند مستو -٥

 التمكیِن اإلداري ودرجة مشاركة قائدات المدارِس بمنطقِة الباحِة في صنع القراِر؟   
  :أھداُف الدراسِة

ِة،        ِة الباح دارِس بمنطق داِت الم دى قائ َھدَفت الدِّراسُة الحالیُة إلى معرفِة درجة التمكیِن اإلداري ل
شاركتھ  ین      ودرجة م صائیًة ب ًة إح ًا ذاَت دالل اَك فروق ان ُھن ا إذا ك راِر، والكشِف عم نِع الق ي ص ن ف
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ِة        دارِس بمنطق داِت الم دى قائ یِن اإلداري ل ة التمك ول درج ِة ح ة الدراس تجاباِت عین طاِت اس متوس
رات    زى لمتغی راِر ُتع نِع الق ي ص دارِس ف دات الم شاركة قائ ة م ِة، ودرج ة، (الباح ة التعلیمی المرحل

ة     س دورات التدریبی یِن           )نوات الخبرة، ال ِة التمك ین درج ة ب ة ارتباطی اك َعالَق ان ُھن ا إذا ك د م ، وتحدی
  .    اإلداري ودرجِة ُمشاركِة قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة في صنع القراِر

  :أھمیُة الدَّراسِة
جانب النظري والجانب من المؤمَّل أن تظھر أھمیة نتائج الدراسِة الحالیِة في جانبین وھما ال

تسلیُط الضَّوِء على متغیرین من أھِم مداخِل الفكِر اإلداري : للجانب النظريالعملي، بالنسبة 
الحدیِث، وھما عملیة التمكیِن اإلداري، والمشاركِة في صنِع القراِر، والتي یعودا بالنفِع على العملیِة 

جِھ وزارِة التعلیِم لتطویر القیاداِت، وتبنَّي مداخَل التعلیمیِة، كما تأتي ھذه الدراسة ُمتزامنًة مع تو
  .إداریًَّة حدیثًة تعتمُد على التمكیِن اإلداري، والُمشاركِة في صنِع القراِر

یؤمُل أن ُتفیَد وزارَة التعلیِم، وإداراِت التعلیِم، وواضعي السیاساِت : للجانِب الَعمليوبالنسبة 
 عملیِة التدریِب في الوقوِف على واقع التمكیِن اإلداري والمشاركِة التعلیمیِة، والجھاِت المسئولِة عن

في صنِع القرار لدى قائداِت المدارِس لمعرفة جوانب القوة وتعزیزھا، وجوانب الضعف وتالفیھا، 
كما ُتفید مشرفي اإلدارِة المدرسیِة بمعلوماٍت حوَل واقع التمكیِن اإلداري والمشاركِة في صنِع 

 .ئة الظروِف، وإزالِة المعوقاِت التي تحوُل دون تحقیقھما لدى قائداِت المدارِسالقراِر لتھی
  : ُمصطلحاُت الدِّراسِة

  Administrative Empowerment :التمكیُن اإلدارُي
صالحیاِت،        املین ال اِء الع ى إعط دُف إل ًة، تھ ُة ومھاری تراتیجیًة تنظیمی ھ إس رَُّف بأنَّ ُیع

ي    ِة ف سئولیاِت، والحری ِل      والم ِة العم وارِد، وبیئ وفیر الم ن اإلدارِة وت دخٍل م ِل، دون ت م للعم أدائِھ
  ).٤٧، ٢٠١٥أبو ھتلة، (المناسبِة، لتأھیلِھم مھنیًَّا، وَمسلكیًا 
ھ  ًا بأن ة إجرائی ھ الباحث صالحیاِت   :  وتعرف دارِس ال دات الم ِة قائ ِة الباح یِم بمنطق نُح إدارِة التعل م

الھن بكف      ى             الكاملِة لممارسِة أعم ستجیباِت عل سجلھا الم ي ست ِة الت ِة الكلی اُس بالدرج ٍة، وُتق اءٍة وفاعلیَّ
  .فقراِت أداة الدراسِة المعدَّة لذلك ِمن ِقَبل الباحثِة

   Participation in Decision-Making : الُمشاركُة في صنِع القراِر
شك          شِة الم م، لمناق اِء بھ واِجھھم،    ُتعرُف بأنھا دعوَة المدیِر لمرؤوسیِھ وااللتق ي ت ِة الت الِت اإلداریَّ

دیھم،            ِة ل وفِّر الثق ا ی ا، مم ِة لھ وِل الممكن سِن الحل ى أح وِل إل رِض الوص سیرھا، بغ ا وتف وتحلیلیھ
  ).٢٧، ٢٠٠٣كنعان، (والتعاوِن الفاعِل لمشاركِتھم في وضِع الحلوِل المناسبِة لھا 

ِة لقا َة الُفرص ا إتاح ًا بأنھ ُة إجرائی ا الباحث اِرھن، وُتعرَُّفھ ن، وأفك شاركِة آرائِھ دارِس بم داِت الم ئ
ِة               ِة الكلی اُس بالدرج ا، وُتق ِة لھ واقتراحاتِھن، في مشكلٍة إداریٍة ما، والتعاوِن في صنِع الحلوِل المالئم

  .التي ستسجلھا المستجیباِت على فقراِت أداة الدراسِة المعدَّة لذلك ِمن ِقَبل الباحثِة
  :حدوُد الدراسِة

 التمكین اإلداري وعالقتھ بالمشاركة في صنع القرار لدى قائدات مدارس منطقة الباحة من : وضوعیةالحدود الم
 .وجھة نظرھن

 تم التطبیق على قائدات مدارس التعلیم العام بمنطقة الباحة: الحدود البشریة. 
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  ِة  )  ثانوي- متوسطة-ابتدائي(تم التطبیق على المدارِس الحكومیِة للبناِت : الحدود المكانیة في منطق
 . الباحِة

 م٢٠١٩ \ھـ ١٤٤٠تم تطبیق الدراسِة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  : الحدود الزمانیة.  
  :الدراسات السابقة

التمكیِن اإلداري        ) ٢٠١٨(قامت شذا الھروط     ِر ب ِة إدارِة التغی ى الكشف عن َعالق دفْت إل بدراسٍة َھ
ةِ       ِة الحكومی دارِس الثانوی م استخدام           لمدیراِت الم ق أھداف الدراسة ت األردِن، ولتحقی ا ب  في محافظِة مادب

شوائیة    ة ع ة طبقی ى عین تبانة طبقت عل م استخدام اس ات ت ع المعلوم اطي، ولجم نھج الوصفي االرتب الم
ن   ة م ن          ) ٣٦٢(مكون ون م ة المك ع الدراس ن مجتم ارھم م م اختی ة ت دارس الثانوی ة بالم ًا ومعلم معلم

ة)  ١٢٠٤( ًا ومعلم دارس     معلم دیري الم دى م ین ل ة التمك ة ممارس ة أن درج ائج الدراس رت نت ، وأظھ
الي           ا كالت سلطة        (الثانویة كانت مرتفعة وكان ترتیبھ ذاتي والعمل الجماعي مرتفعة، تفویض ال ز ال التحفی

ة     ین متوسطات استجابات         )مرتفعة، االتصال الفاعل مرتفع ة إحصائیة ب ، وعدم وجود فروق ذات دالل
المؤھل العلمي، سنوات    ( حول درجة التمكین اإلداري لدى مدیري المدارس تعزى لمتغیر    عینة الدراسة 

  .، ووجود عالقة ارتباطیة إیجابیة بین إدارة التغییر والتمكین اإلداري)الخبرة
ضري    الء الخ رت نج دفت ) ٢٠١٧(أج ة ھ ى دراس ي      إل راِر ف اِذ الق ِة اتخ ن  فاعلی شف ع الك

دارسِ  دیري الم زة لم اِت غ م    محافظ ة ت دف الدراس ًا لھ اِت، وتحقیق إدارِة األزم ا ب ِة وعالقُتھ  الثانوی
ى            استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، وتمثلت االستبانة كأداة لجمع البیانات والمعلومات، وطبقت عل

ن        ) ٢٥٠(عینة عشوائیة مقدارھا     ع الدراسة المكون م ن مجتم ارھم م ) ٨٧٩(معلمًا ومعلمة تم اختی
المراحل الثانویة بمدیریة غرب غزة، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلیة اتخاذ   معلمًا ومعلمة ب  

روق               دم وجود ف القرار لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة جاءت بدرجة متوسطة، وع
دیري       ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول درجة فاعلیة اتخاذ القرار لم

ة إحصائیة               المدارس الث  ة ذات دالل ة موجب ة طردی رة، ووجود عالق انویة تعزى لمتغیر سنوات الخب
  .بین درجة فاعلیة اتخاذ القرار، ومستوى إدارة األزمات لمدیري المدارس الثانویة

اداِت           ) ٢٠١٦(كما قامت أمل األحمري      دى القی یِن اإلداري ل َة التمك ِة درج دف معرف ٍة بھ بدراس
ِب ا    ي مكات ِة ف نھج          التربوی م استخدام الم ِة ت دَف الدراس ُق ھ اض، ولتحقی ة الری یِم بمنطق ِة والتعل لتربی

ع  الدراسة            ى مجتم تبانة طبقت عل ي اس ات ف الوصفي المسحي، وتمثلت أداة جمع البیانات والمعلوم
ى أن    ) ٣٣(مدیرة، و ) ١٥(والمكون من    ائج الدراسة إل مساعدة بمكاتب التربیة والتعلیم، وأشارت نت

ا      درجة ال  ة، وجاء ترتیبھ ت عالی تمكین اإلداري في مكاتب التربیة والتعلیم لدى القیادات التربویة كان
الي  ة         (كالت ة، الحری ل عالی رق العم دًا، ف ة ج دریب عالی ل والت دًا، التأھی ة ج ال عالی صال الفع االت

ذلك أشارت ن  )واالستقالل عالیة، تفویض الصالحیات متوسطة، التحفیز والتشجیع منخفضة       ائج  ، ك ت
ة تعزى            ادات التربوی ین اإلداري للقی ین درجة التمك الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة ب

  .  لمتغیر سنوات الخبرِة لصالح أصحاب الخبرة األعلى
دیري       ) ٢٠١٦(وھدفت دراسة سالم    یِن اإلداري لم اِت التمك وافِر متطلب ِة ت ن درج إلى الكشِف ع

ِة      المدارِس الثانویِة الحكومیِة     داف الدراس بغزِة في ضوِء إدارِة التمیز من وجھِة نظِرھم، ولتحقیُق أھ
ع            ى مجتم تبانة طبقت عل ي اس ات ف ع المعلوم ت أداة جم تم استخدام المنھج الوصفي المسحي، وتمثل

ن       ائج الدراسة أن درجة            ) ١٣٣(الدراسة المكون م ة، وأظھرت نت دارس الثانوی دیرة بالم دیرًا وم م
الي      توافر متطلبات ال   ا كالت االتصال  (تمكین اإلداري لمدیري المدارس جاء بدرجة قلیلة وجاء ترتیبھ

ة بدرجة         ة اإلداری وتدفق المعلومات بدرجة متوسطة، الدعم االجتماعي بدرجة قلیلة، التفویض والثق
رار          ي اتخاذ الق شاركة ف ة، الم ي بدرجة قلیل و المھن دریب والنم ة، الت ل بدرجة قلیل رق العم ة، ف قلیل
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داً  بد روق ذات        )رجة قلیلة، التحفیز الذاتي بدرجة قلیلة ج ى وجود ف ائج الدراسة إل ذلك أشارت نت ، ك
زى    ین اإلداري یع ات التمك ول متطلب ة ح ع الدراس تجابات مجتم طات اس ین متوس صائیة ب ة إح دالل

ا بینم )  سنوات ٥المؤھل العلمي لصالح حملة البكالوریوس،  سنوات الخبرة لصالح أقل من       (لمتغیر  
ین      ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول متطلبات التمك

  .اإلداري تعزى لمتغیر عدد الدورات التدریبیة
ي    ُة الزامل ت دراس دیري       ) ٢٠١٥(وحرص دى م یِن اإلداري ل ِة التمك ى درج رِف إل ى التع إل

س      ا بم زِة وَعالقُتھ اِت غ ِة بمحافظ دارِس الثانوی داُف     الم ُق أھ دیھم، ولتحقی وظیفي ل ا ال توى الرض
ت          ات طبق ع المعلوم أداة لجم تبانة ك الدراسِة تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، وتم استخدام االس

ن  ون م ة المك ع الدراس ى مجتم زة،  ) ١٤٥(عل ات غ ة بمحافظ دارس الثانوی دیرة بالم دیرًا وم م
ین اإل         ى أن درجة التمك رة       وأشارت نتائج الدراسة إل ت كبی ة كان دارس الثانوی دیري الم دى م داري ل

الي       ا كالت دفق           (وجاء ترتیبھ رة، االتصال وت سلطة كبی ویض ال رة، تف رار كبی ي اتخاذ الق شاركة ف الم
دم       )المعلومات كبیرة، العمل الجماعي كبیرة، التحفیز متوسطة    ى ع ائج الدراسة إل ذلك أشارت نت ، ك

ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف ین وج ة التمك ول درج ة ح ع الدراس تجابات مجتم طات اس
د      ي حین توج اإلداري لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة تعزى لمتغیر لمؤھل العلمي، ف
ة    فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة األكثر، وتوجد عالق

ین در   صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ة   ارتباطی دارس الثانوی دیري الم دى م ین اإلداري ل ة التمك ج
  . ومستوى الرضا الوظیفي لدیھم

ِة      ) ٢٠١٥( وَسعْت دراسُة اللحیاني     ُھ بتحسیِن عملی إلى معرفِة مستوى التمكیِن الوظیفي وَعالَقت
نھ            ُة الم ج االتصاِل اإلداري لدى مدیري المدارِس الثانویِة، ولتحقیق ھدف الدراسِة استخدمت الدراس

ن         ت م ة تكون ) ٥٤٦(الوصفي المسحي، وتم استخدام استبانة كأداة لجمع المعلومات طبقت على عین
الغ    ة الب ع الدراس ن مجتم شوائیة م ة الع ارھم بالطریق م اختی ام ت یم الع دارس التعل ًا بم ) ٣٨٥٦(معلم

ستوى ا        ة أن م ائج الدراس رت نت ة، وأظھ ة المكرم ة مك ام بمدین یم الع دارس التعل ًا بم ین معلم لتمك
الي           ا كالت ة نحو   (الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویة جاءت بدرجة متوسطة وجاء ترتیبھ الدافعی

صالحیات         ویض ال طة، تف تقاللیة متوس طة، االس ي متوس و المھن دریب والنم ة، الت ل عالی العم
ن ، كذلك أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول مستوى التمكی      )متوسطة

رات      زى لمتغی ة تع دارس الثانوی دیري الم دى م وظیفي ل نوات   (ال صص، س ي، التخ ل العلم المؤھ
رة وظیفي   )الخب ین ال ستوى التمك االت م ع مج ین جمی صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة إیجابی ود عالق ، وج

ین         ة إحصائیة ب ة ذات دالل ة إیجابی ود عالق ة االتصال اإلداري، وج سن عملی ومجاالت مستوى تح
  .تمكن الوظیفي، وبین مجاالت مستوى تحسن عملیة االتصال اإلداريمستوى ال

راِر    ) ٢٠١٥(كما أجرت عونیة أبو اسنینیة      ِة صنِع الق دراسة بھدِف معرفِة درجِة ممارسِة عملی
تخدام    م اس ِة ت دُف الدراس ُق ھ اِن، ولتحقی ِة عم ي محافظ ِة ف دارِس الثانوی دیري الم دى م ي ل األخالق

ة عشوائیة        المنھج الوصفي، وتم     ة طبقی ى عین ات، وطبقت عل استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلوم
ن              ) ١٢٠(مكونة من    ع الدراسة المكون م ن مجتم ا م م اختیارھ ة، ت دارس الثانوی ة بالم معلمًا ومعلم

ة     ) ٣٧٦٤( معلمًا ومعلمة، وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة لعملی
ألخالقي كانت متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات  صنع القرار ا  

  .الخبرة
دي    دفت دراسة الغام دارِس       ) ٢٠١٥(وھ دیري م راِر لم اِذ الق ِة اتخ ِع عملی ن واق ى الكشِف ع إل

ف      نھج الوص ة الم تخدمت الدراس د اس ِة فق داُف الدراس ُق أھ ورِة، ولتحقی ِة المن اِم بالمدین یِم الع ي التعل
ون      المسحي، وتمثلت أداة جمع البیانات والمعلومات في استبانة تم تطبیقھا على مجتمع الدراسة المك
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ن  راِر      ) ٢٩٢(م اَذ الق َة اتخ َع عملیَّ ة أن واق ائج الدراس رت نت ام، وأظھ یم الع دارس التعل دیري م م
ر        ود ف طة، ووج ة متوس اء بدرج ورة ج ة المن اِم بالمدین یِم الع دارِس التعل دیري م ة لم وق ذات دالل

رة     صالح الخب رة ل نوات الخب ر س زى لمتغی ة تع ع الدراس تجابات مجتم طات اس ین متوس صائیة ب إح
  .األعلى

وودلي     ا دراسة م نِع         ) Moodley, 2012(أم ادِة وُص ِة القی ِة ممارس ِة كیفی ى معرف دفت إل د ھ فق
ة درج      ذلك معرف ا، وك وب أفریقی ي جن ة ف ة بالمدرس ل المختلف دى الھیاك راِر ل نع  الق ة ُص ة ممارس

راِر،         نَع الق وُق ص ي تع دیاِت الت ى التح افًة إل زِه، إض ِھ وتعزی ة تنمیت ن كیفی شف ع ع الك راِر، م الق
م         د ت ات فق ات والبیان ع المعلوم ولتحقیُق أھداُف الدراسِة فقد استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، ولجم

ي   استخدام االستبانة والمقابلة والمالحظة، وأظھرت نتائج الدرا       ات الت سة إلى وجود عددًا من المعوق
  .تواجھ صناعة القرار منھا فرض الذات،  وعدم توفر دعم األقران

ي صنِع         ) ٢٠١٠(كما قام عبد الرسول      شاركِة ف ین الم ِة ب ن العالق ى الكشِف ع بدراسِة ھدفت إل
ُق أ         صر، ولتحقی ي م ِة ف دارِس االبتدائی دیري  الم دى م ِة ل اِط القیادی راِر واألنم م   الق ِة ت داُف الدراس ھ

ٍة               ى عین ا عل م تطبیقھ تبانٍة ت ي اس اِت ف ع المعلوم ت أداة جم ي، وتمثل استخدام المنھج الوصفي التحلیل
ن   ٍة م ِة،       ) ٤٩٦(مكون دارِس االبتدائی اعي بالم صائي اجتم م، وأخ م أول، ومعل ل ومعل دیر ووكی م

دیري  دى م راِر ل نِع الق ي ص شاركِة ف دني الم ِة ت ائج الدراس رت نت ذلك وأظھ ِة، ك دارِس االبتدائی  الم
نمِط                    راِر وال ي صنِع الق شاركِة ف ین مستوى الم ٍة ب ٍة ارتباطی ى وجوِد عالق ِة إل ائج الدراس أشارت نت

  .القیادي لمدیِر المدرسِة
  :تعقیب على الدراسات السابقة

ركٌة من خالل عرض الدراساِت السابقِة والمتعلقة بمحوري الدِّراسة، التمكیٌن اإلداري، والمشا
في ُصْنِع القراِر، سیكون التعقیب من خالل أوجھ التشابِھ، وأوجھ االختالِف، وأوجھ االستفادة، 

  :وأوجھ تمّیز الدِّراسِة الحالیِة عن الدراساِت السابقِة، وذلك كالتالي
  :أوجھ التشاُبھ

 تشابھت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في منھج الدراسة، حیث تمثل منھج
  ). ٢٠١٨(الدراسة الحالیة في المنھج الوصفي االرتباطي كذلك دراسة شذا الھروط 

، )٢٠١٨(كما تشابھت في استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات كدراسة شذا الھروط 
  ).٢٠١٥(، ودراسة الزاملي )٢٠١٦(، ودراسة سالم )٢٠١٦(ودراسة األحمري 

دراسات السابقة في مرحلة التطبیق حیث طبقت كما تشابھت الدراسة الحالیة مع بعض ال
  ).  ٢٠١٥(الدراسة الحالیة في مدارس التعلیم العام كدراسة اللحیاني 

كما تشابھت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في بیئة الدراسة، حیث تمثلت بیئة 
، ودراسة اللحیاني )٢٠١٦(الدراسة الحالیة في المملكة العربیة السعودیة كدراسة أمل األحمري 

)٢٠١٥.(  
  :أوجھ االختالف

الھدف، منھج الدراسة، مجتمع وعینة الدراسة، أداة : تم تناول أوجھ االختالف من حیث
  : الدراسة، مرحلة التطبیق، بیئة التطبیق، وذلك كاآلتي
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  :الھدف
حالیة إلى اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في أھدافھا، حیث ھدفت الدراسة ال

الكشف عن درجة ممارسة التمكین اإلداري وعالقتھ بالمشاركة في صنع القرار لدى قائدات 
إلى الكشِف عن عالقِة ) ٢٠١٨(مدارس منطقة الباحة، في حین ھدفت دراسة شذا الھروط 

 إدارِة التغیِر بالتمكیِن اإلداري لمدیراِت المدارِس الثانویِة الحكومیة، ودراسة أمل األحمري
إلى معرفِة درجِة التمكیِن اإلداري لدى القیاداِت التربویِة في مكاتِب التربیِة والتعلیِم، ) ٢٠١٦(

إلى الكشِف عن درجِة توافِر متطلباِت التمكیِن اإلداري لمدیري ) ٢٠١٦(ودراسة سالم 
لى التعرِف إ) ٢٠١٥(المدارِس الثانویِة الحكومیِة بغزة في ضوِء إدارِة التمیِز، ودراسة الزاملي 

إلى درجِة التمكیِن اإلداري لدى مدیري المدارِس الثانویة بمحافظات غزة وعالقتھا بمستوى 
إلى معرفِة مستوى التمكیِن الوظیفي وعالقتھ ) ٢٠١٥(الرضا الوظیفي، ودراسة اللحیاني 

  .بتحسیِن عملیِة االتصاِل اإلداري لدى مدیري المدارِس الثانویِة
إلى الكشِف عن  فاعلیِة اتخاِذ القراِر في محافظاِت ) ٢٠١٧(ء الخضري كذلك ھدفت دراسة نجال

) ٢٠١٥(غزة لدى مدیري المدارِس الثانویة وعالقتھا بإدارِة األزماِت، ودراسة عونیة أبو اسنینة 
الثانویِة، ودراسة إلى معرفِة درجِة ممارسِة عملیِة صنِع القراِر األخالقي لدى مدیري المدارِس 

  .إلى الكشِف عن واقِع عملیِة اتخاِذ القراِر لمدیري مدارس التعلیم العام) ٢٠١٥(الغامدي 
  :أوجھ االستفادة

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تكوین إطار مرجعي نظري حول موضوع البحث،             
ن             تفادة م ي االس ساعدة ف ة، والم ة الدراس ع طبیع تالءم م ا ی ب بم ة المناس نھج الدراس ار م واختی

رات             ا ار المتغی ذلك اختی تبانة المناسبة، وك داد االس ة،   (لتوصیات والمقترحات، وإع ة التعلیمی المرحل
ة       دورات التدریبی ادة، ال ال القی ي مج رة ف ى    )سنوات الخب ف مصطلحات الدراسة؛ إضافة إل ، وتعری

  . توجیھات الباحثة نحو كثیر من المراجع الخاصة ببحثھا
  : الدراسات السابقةأوجھ تمیز  الدراسة الحالیة عن 

تتمیز الدراسة الحالیة عن غیرھا من الدراسات أنھا تناولت متغیرین على درجة من األھمیة في       
ین     یة للتمك ادات المدرس تالك القی الل ام ن خ ة م ة التعلیمی ودة العملی تم بج ي تھ ة والت اإلدارة الحدیث

  .اإلداري، والمشاركة في صنع القرار
ل   كما تعد ھذه الدراسة من ال     ة    –دراسات القالئ م الباحث د عل ى ح سعودیة     - عل ة ال ة العربی ي المملك  ف

ین       یح دور التمك ذلك توض رار، ك نع الق ي ص شاركة ف ین اإلداري والم ري التمك ع متغی ي تجم والت
ن       اإلداري والمشاركة في صنع القرار في الوصول بأعضاء المؤسسات التربویة إلى مستوى عال م

 .    ابًا على مستوى تلك المؤسساتاإلبداع، وھو ما ینعكس إیج
  :اإلطار النظري
  :التمكیُن اإلدارُي: المحوُر األوُل

  :مفھوُم التمكیِن اإلداري
ع          دیرین، م سلطِة للم سئولیِة وال ُعرَِّف التمكیُن اإلداري على أنھ العملیَة التي یتم فیھا تفویض الم

 &.Smith(المؤسسِة من أجل تحقیق أھداِفھا ضرورِة إشراِكھم في صنِع واتخاِذ القراراِت المتعلقِة ب
Grayling,2006,569(  
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ى              املین عل ساعدِة الع ا بم ن خاللھ دراِء م وم الم ي یق َة الت ھ العملی یُن اإلداري بأن كما ُعرِّف التمك
م         ي عمِلھ یھم، وف ؤثِّر ف ي ت دوري  (اكتساِب المھاراِت والسلطِة التي یحتاجونھا التخاِذ القراراِت الت ال

  ).  ٢٧، ٢٠٠٨وصالح، 
ال           ي مج الحیة، ف ر، وص ة أكب وظفین حری اء الم ھ إعط ى أن ین اإلداري عل رف التمك ا ُع كم
الوظیفة المحددة التي یقوم بھا الموظف حسب الوصف الخاص بتلك الوظیفة من ناحیٍة،  ومن ناحیٍة    

ا   أخرى منحٌھ حریة المشاركِة، وإبداء الرأي في أمور تتعلق بالوظیفِة التي یشغلھا، أ      و خارْج إطارھ
  ).١١، ٢٠١٤خبراء المجموعة العربیة للتدریب والنشر، (

وتس  ور وم ھ دوف ِة،  ) Dufour&Matoos,2013,6(وعرف دیر المدرس دراِت م َز ق ھ تعزی بأن
  .ومھاراتِھ في إدارِة المدرسِة كمؤسسٍة تربویٍة ذات رؤیٍة ورسالٍة

دُف    ًة تھ ھ عملی ى أن یُن اإلداري عل ف التمك م تعری ا ت سئولیة  كم دارِس الم دیري الم نِح م ى م إل
زھم                سلطِة، وحف ویِض ال ن خالل توسیع نطاِق تف راراِت م اِذ الق ِوالسلطِة الواسعِة في إدارتھا، واتخ
داِف      ق األھ ل تحقی ن أج ِل، م ِل الفاع اعي والتواص ِل الجم ِة العم ى أھمی ِد عل الل التأكی ن خ ًا م ذاتی

  ).٧، ٢٠١٥الزاملي، (التربویِة 
رِّ ا ُع دارس،   كم ِة بالم اداِت اإلداری ضاُه القی ي بمقت ذي ُتعط راَء ال ھ اإلج یُن اإلداري بأن َف التمك

داِفھا،              ق أھ الة المدرسة، وأسالیب تحقی ة ورس د رؤی سئولیِة تحدی وكالِء م والمتمثلِة في المدیرین وال
س      ِة دون الرجوِع لل ل المشكالِت الیومی بِة، وح راراِت المناس اِذ الق نِع واتخ ى وسلطِة ص لطاِت األعل

  ).٤١١، ٢٠١٧أبو جمعة، (باإلداراِت التعلیمیِة 
ي           شاركِة ف ِة للم دارِس الصالحیاِت الالزم دیراِت الم كما ُعرَِّف التمكیُن اإلداري على أنھ منَح م
اءتھن            دیراِت لكف صنِع واتخاِذ القراراِت، وبناء فرق العمل، وتوفیر فرص النمو المھني، وإدراك الم

  ). ٦٣٦، ٢٠١٧العتیبي، (یسھُم في تحقیق األھداِف التربویِة الذاتیِة، مما 
یِن                وم التمك ي تعرضت لمفھ اِت الت دِد التعریف ن تع رغم م ى ال ھ عل ومن خالل ما سبق یتضح أن
شعوِر         نحِھم ال اِمِھم، وم ي أداِء مھ ِة ف راِد الحری نِح األف ى م ا عل ي ُمجَملھ ق ف ا تتف اإلداري  إال أنھ

ى     بمكانتِھم، ومشاركتِھم   في اتخاذ القراراِت المتعلقِة بأعمالھم، ویمكن أن ُیعرف التمكیُن اإلداري عل
ع           راراِت م اِذ الق اِت، و صنِع واتخ شاركتھن المعلوم أنھ منُح قائداِت المدارِس صالحیاٍت واسعٍة وم

  .لمرجوِةقیادات إدارة التعلیم، وتھیئِة البیئِة المدرسیِة المناسبِة التي تحقق األھداِف التربویِة ا
  :أھمیة التمكین اإلداري

ودِة أداِء         ى ج ك عل اِس ذل ٍة النعك دیرین، نتیج ین الم ام بتمك ِة لالھتم  اتجھت المؤسساِت التربوی
نحھم                ِل، ویم ن العم ن الرضا ع ُد م ھ یزی ي كون ین اإلداري ف ة التمك ِة، وتتضح أھمی العملیِة التعلیمی

ي تطویِر      سلطًة واسعًة في تنفیذ مھامِھم وزیادة التعاونِ    سھم ف ھ ُی ِة لكون  بینھم، ویزید إنتاجیَة المنظَّم
ھ     الل كون ن خ یِن م َة التمك أتي أھمی ا ت ة، كم سكھم بالمنظم اھم، وتم ادة رض املین، وزی ات الع قابلی
ا             ة یمكنھ ة عالی ضروریًا لمواكبِة التغیراِت الموجودِة في البیئة المحیطِة بالمنظمِة، فھو ُیكسبھا مرون

  ).٣٠-٢٩، ٢٠٠٨الدوري وصالح، (سریِع من التكیِف ال
اِح      ق بنج ضایا تتعل ِة ق یِن بمجموع اِط التمك الل ارتب ن خ یِن اإلداري م ة التمك ضح أھمی ا تت كم

الالمركزیة، المؤسسة  : المؤسسِة، وتفوقھا وُقدرتھا على تحقیِق األھداِف والسیاساِت العامِة لھا، مثل     
لیاِت، وارتباِط التمكین بالمورِد البشري الذي ُیعد ركیزًة  المتعلمة، وعمل الفریق، وإعادة ھندسة العم     

اءًة        من ركائِز المنظمِة، وموردھا االستراتیجي، فالمنظمُة التي تمتلُك موارد بشریَّة مؤھلًة، وذاَت كف
ِة،                ي الطلیع ا ف ِة الستمراِرھا، وبقاِئھ ضماناِت الحیوی دیھا ال وفر ل اراِت، یت راِت والمھ ي الخب عالیًة ف
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ي  الِق     وف اِت، وإط ة المنظم ادة ھیكل ِة إع ن األھمی بَح م ة، أص دیات العالمی ورات والتح وء التط ض
دریَب       َل وت ساندَة، وتأھی َة الم َة، والبیئ رؤى الثاقب ادة ذاَت ال وفیر القی الل ت ن خ شریة، م ا الب طاقاتھ

اِم والواج          ي أداء المھ ة ف ات الحدیث تخدام  التقنی ى اس شریة عل وارد الب ادِة، والم اِت  الق راج، (ب مع
١٧، ٢٠١٥.(  

كذلك یسھم التمكیُن اإلداري في زیادِة فھِم العاملین لدورِھم في تحقیِق أھداف المنظمِة، وتطویر      
شعوِر        ل ال املین، وتقلی ین الع الكفاءِة الذاتیِة، وكسب رضا العمالِء، وزیادة مستوى الرضا الوظیفي ب

املین  بالضعف على العاملین، وزیادة الموائمِة ما بین ا         حتیاجات المنظمِة واالحتیاجاِت الشخصیة للع
تجابة    درة اس ادة ق ِة، وزی ة المنظم ادة إنتاجی اِل، وزی از األعم ي إنج ز ف داع والتمی ق اإلب ا، وتحقی بھ

  ).٤٨، ٢٠١٥أبو ھتلة، (المنظمِة للمؤثراِت الخارجیِة 
ا ا   الل منِحھ ن خ ات م اءة المنظم ادة كف ي زی ین اإلداري ف سھم التمك ذلك ی ِق ك ى تحقی درِة عل لق

داِف، باستخراج              ك األھ ق تل أھدافھا، باستثماِر خبراِت ومھاراِت العاملین بھا، وتعبئِة جھودِھم لتحقی
ِة،        ِة اإلنتاجی االِت الفاعلی ي مج نظم ف دم م راز تق داعاتھم، إلح ضل إب ى أف صول عل اتھم، والح طاق

  ).٤، ٢٠١٦طارق، (وإدارِة الجودِة، وخدمِة العمیِل 
ي   دراَت      وُیعط ق الق ھ، وُیطل سئول عن و م ا ھ ام بم بة للقی سئولیة المناس ن الم دًا م رَد مزی الف

دون         ق اإلنجاز ب اإلبداعیَة، وتحسیَن الوضِع النفسي للعاملین، ویوفر السرعة في اتخاذ القرار وتحقی
ي تح    ق  بیروقراطیة، ویجعل العمل أكثر قیمة مما ینعكس إیجابیًا على مستوى اإلنتاجیة، ویساعد ف قی

ق              ن تحقی راد م ن األف بٍة تمكِّ ٍة مناس وفیر بیئ ى ت صُر عل ِد یقت ل دور القائ ة، ویجع داف المنظم أھ
  ).١٨٩، ٢٠١٦عباس، (األھداِف المرجوِة بشكل فعاٍل ومبتكٍر 

ومما سبق یتضح أن أھمیَة التمكیِن اإلداري لدى قائداِت المدارِس من خالل قدرتھ على  تطویر      
ادة ن، وزی ستوى أدائھ ا  م یم وثقتھ دیر إدارة التعل اتھن بتق ع معنوی ة، ورف ائھن للمدرس ن وانتم  والئھ

ن         ودة أدائھ ى ج نعكس عل ا ی ن، مم اري وتحسین أدائھ ر االبتك راء التفكی ل إث زھن ع ا یحف ن، مم بھ
  .ونجاح المدارس في تحقیق أھدافھا

  :أھداُف التمكیِن اإلداري
دافًا  تسعى المنظماُت على اختالِف تخصصاِتھم إلى تطبی    ِق التمكیِن اإلداري، نظرًا ألنھ یحقق أھ

سین      م تح ن ث اِتھم،  وم ائفھم، ومنظم اه وظ ى تج اٍء أعل وَن برض املین یتمتع ُل الع ا جع ددة منھ متع
امِن،               ِدھم الك املین، واستنھاض جھ دِة، وتطویر أداء الع ِة المتزای اءة والفاعلی ن الكف أداِئھم، ویرفع م

  ).٩٤-٩٣، ٢٠٠٨دوري وصالح، ال(بھدف تطویر أداء المنظمِة 
یُح          اِر، ویت دعم االبتك دیرًا ل َر تق ویجعُل المنظمِة أكثَر قدرًة على االستجابِة لبیئِة المتغیراِت، وأكث

سعى        ا ت ا أنھ ِة، كم صاِل بالمنظم ِة لالت رِق التقلیدی ن الط ي ع رًة، والتخل ارًا مبتك ي أفك املین تبّن للع
الل    ن خ ِة، م ى البیروقراطی ِب عل ساھمة     للتغل ى الم ساعدتھم عل املین، وم ین الع اون ب اد التع  إیج

ى            ساعدِتھم عل ال، وم شكل فع م ب ى تحمل مخاطر عمِلھ والمشاركِة في اتخاِذ القراراِت، باإلضافة إل
  ). ١٥، ٢٠١٦محمدیة، (حل المشكالِت التي تواجھھم في أعمالھم بدون مشاركة اإلدارة في ذلك 

اري في إیجاِد قوى عاملٍة ذاَت قدراٍت فاعلٍة، مما ینعكس باإلیجاِب على كما تتمثل أھداُف التمكیِن اإلد
م                   وظیفي،  وكسب والئھ د من رضا العاملین ال ا یزی ة، مم ة عمل مالئمة وآمن أداِء المنظمِة، وتوفیر بیئ

یُن         دُّ التمك استراتیجیًة  وانتماِئھم، وإبقاء المنظمِة في المقدمِة، ومحاولِة جعلھا رائدة في مجال عملھا، وُیع
  ).١٨، ٢٠١٥معراج، (إداریًة معاصرًة، ُتستخدم للوصوِل إلى الكفاءِة العالیِة 
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ى              دارِس عل داِت الم شجیِع قائ ي ت ُل ف یِن اإلداري تتمث ومن خالل ما سبق یتضح أن أھداَف التمك
 المدارِس في صنِع التطویِر الذاتي، وإیجاِد مناٍخ من الثقٍة بینھن وبین إدارِة التعلیِم، ومشاركِة قائداتِ    

اوني،       ل التع شجیعھن للعم ٍة، وت اءٍة وفاعلی یِة بكف شكالِت المدرس ع الم املِھن م راِر، وتع اِذ الق واتخ
والتفاعِل بین أعضاِء المجتمِع المدرسِي، وتشجیع الطاقاِت الكامنِة لدى قائدات المدارِس، وتحفیزھن     

  .جودِة األداِء المدرسيعلى اإلبتكاِر واإلبداِع في مھامھن، مما ینعكس على 
  :خصائُص المنظمِة المطبقة للتمكین اإلداري

ن              ا م ن غیرھ ا ع ك لتمیزھ ین اإلداري، وذل ق التمك ي تطب ة الت من الممكن التعرف على المنظم
ًة        ًة تنظیمی المنظمات بالعدید من الخصائص منھا وعي القیادات لمفھوم وأھمیة التمكین، ووجود ثقاف

یِق التمكیِن، واستمراِر العمِل بھ، وتركیز القیادة العلیا على تطویر األفراد في   واعیًة تساعد على تطب   
ِف         ع التكی ِة م ل البیئ ِتھم، وتحلی ِة ومنظم املین بالمنظم شتركة للع داف م ة وأھ ة، وإیجاد رؤی المنظم

ارا     ِت، المستمِر معھا، وتوفیر ھیكل تنظیمي  قابل للتطور، ویعزز الشعور بالمسؤولیِة وتطویر المھ
راراِت    اِذ الق ي اتخ املین ف شاركة الع صیِة، وم سؤولیِة الشخ املین بالم عور الع ة، (وش ، ٢٠١٣عفان

٢١-٢٠.( 
ووجوُد ِفرُق عمٍل موجھٍة ذاتیًا، ومشاركة المسئولین لكافَّة العاملین بالمعلوماِت المتعلقِة بأھداِف   

ا    ِق     وتوجیھات المنظمِة، وامتالك المنظمِة لمعاییر تضمن من خاللھ ار أعضاء الفری ذ آراء وأفك  تنفی
م    ن أدائھ ات ع دھم بالمعلوم ابي، وتزوی لوِب اإلیج ِق باألس ضاَء الفری ة أع ا، ومعامل تفادِة منھ واالس
دریِب وتطویر            ن  خالل الت الھم م د أعم المتمیز، مما یساعد في زیادة ثقتھم ورفع معنویاتھم، وتجوی

وارِد الموجودِة مع ضبِط استخدامھا      المھاراِت، والوصوِل إلى المعلوماِت، واستثم    اِر المصادِر والم
 ).٦٥، ٢٠١١العمري، (لتحقیق األھداِف 

ذاتي  ر ال م،   : Self-reportوالتقری الیب عمِلھ اَء أس اراتھم، وانتق ي خی املین ف َة الع ي ُحری وتعن
ة     ة الذاتی ا إحساِس ال   : والمفاضلَة بیَن بدائلھم لصیاغِة قراراِتھم، واألھمی انِتھم،   وُیقصد بھ املین بمك ع

ِھ          ون ب ذي ُیحظ اِم ال ھ، وباالھتم ذي یؤدون ِب ال ة الواج شاراِتھم، وأھمی م، واست ي، (ودورھ الزامل
١٤، ٢٠١٥.( 

سھم    راِد بأنف ٌة األف املون  : Confidence of individuals to themselvesوثق درك الع ی
ي     إمكانیاتھم، وطاقاتھم، ویثقون بقدرِتھم على أداِء ما یكلفون بھ       ِسھم ف ى أنف دون عل من مھاٍم، ویعتم

صِّعاِب،  ِة ال أثیرمواجھ ى الت درتھم عل اِنھم : Their ability to influence وبق ھ إیم صد ب وُیق
م           تماِع لھ م، واالس رین ِبھ ساِس اآلخ اِتھم، وإح ي منظم ٍل ف م دوٍر فاع ون لھ ى أن یك دراِتھم عل بق

 ).١٤١، ٢٠٠٥الكبیسي، (وبمقترحاِتھم، واالستفادِة من ذلك كلھ 
ِة            ي ممارس ِة ف ع إعطاِء الُحری ادِة م سئولیاِت للق ادَة الصالحیاِت والم ویحقق التمكیُن اإلداري زی
م            واجِھھم، ویجعُلھ ي ت اِت الت ي األزم العمِل، ویزید من مقدرِة القادِة على حل المشاكِل في العمِل، وف

، ٢٠١٥اللحیاني، (مسئولین عن نتائِج أعماِلھم أقلُّ اعتمادًا على اإلدارِة في إدارِة أعمالھم، ویجعُلھم     
٢٨ .(  

وِذ     ادة النف ُق زی اِت، وُیحِق ِل، واألزم شاكل العم ي حل م راد ف ِة لألف دراِت الفعلی ى الق ویركز عل
ستھدف استثمار                امھم، وی ة ألداء مھ ن الحری د م ك بإعطائھم المزی ِل، وذل الفعَّاِل لألفراِد وِفرق العم

ي إدارة             الكفاءة التي تكمن داخل    ى اإلدارِة ف ادًا عل ل اعتم راَد أق ُل األف اًال، ویجع  األفراد استثمارًا فع
راراِتھم        اِلھم وق نشاطھم، ویعطیھم السلطَة الكافیَة في مجاِل عملھم، ویجعلھم مسئولین عن نتائِج أعم

  ).٤٧، ٢٠١٥أبو ھتلة، (
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یِن اإلداري تتمی     ا التمك ُل     ویتضح مما سبق أن المدارَس التي یتم فیھ ن الخصائِص تتمث دٍد م ز بع
سئولیَة النھوِض،              تحملن م یِم، وی ى إدارِة التعل ا عل ن اعتماِدھ َر م ِة أكث ى الذاتی في اعتماِد قائداُتھا عل
ھ         واالرتقاِء بالمدارِس التي یعملن بھا، ویوِجُد مناخًا مدرسیًا مناسبًا تعلو فیھ القیِم اإلیجابیِة، وُیكثر فی

ن،          التفاعِل والتعاون بین   دریِب وتطویر ذاِتھ ى ت داُت عل ِع المدرسي، وَتحِرُص القائ أعضاِء المجتم
  . وتحسیِن أدائھن، وتمیُِّز مدارسِھن بین المدارِس األخرى

  : خطواُت التمكیِن اإلداري
لوب   ل وبأس ى مراح ذه عل تم تنفی ب أن ی ھ یج وة، فإن ھ المرج یِن اإلداري ثمرُت ُق التمك ى ُیحِق حت

راراِت        تدریجي، ومن مراحلھ   د الق  تحدید أسباب التغییر، وأن یتم التغییر في سلوِك المدیرین، وتحدی
ٍة              ٍة ومتفاعل ٍل متعاون رِق عم وین ف ا المرؤوسین، وتك شارك فیھ ضفیري،  (التي ی ، )٤٠٢، ٢٠١٨ال

ر              صاِل للتعبی دریِب واالت وفیر الت ع ت راِد المناسبین م ار األف وأن یتم المشاركَة في المعلوماِت، واختی
ائِج   ع ة،  (ن التوقعاِت، ووضع برنامج للمكافآت والتقدیر، إضافة إلى عدم استعجال النت ، ٢٠١٣عفان

١٩-١٨.(  
دان    كذلك من خطوات التمكین اإلداري تشخیُص الظروِف داخل المنظمِة التي تسبب الشعوِر بفق

ین بمع   ِد المرؤوس ًة، لتزوی ًة حدیث الیَب إداری تخدام أس املین، واس ین الع وِة ب الیتھم الق ن فع اٍت ع لوم
ي     ر ف وِة، والتغیی دان الق املین بفق شعور الع سببِة ل ِة الم ِل الخارجی روِف والعوام ة الظ ِة، وإزال الذاتی

ِة المعطاِة             داف المھم اِز أھ ادأة المرؤوسین، إلنج اني ، (السلوك من خالل إصرار ومب ، ٢٠١٥اللحی
٣١.(  

ي   ي اآلت ین اإلداري ف وات التمك ل خط ا تتمث ِع :أوًال: كم ستوى جمی ى م اِت عل شاركُة المعلوم  م
دأ     ق مب راِد لتطبی ِة لألف ِة الفرص شاركِة، وإتاح راِد بالم ع األف ِة م اء الثق الل بن ن خ ِة م راِد المنظم أف
الك            صرِف كُم ى الت راِد عل ساعدِة األف تعلم، وم رٍص لل اِء كف تعراض األخط ِة، واس ِة الذاتی الرقاب

ِة    : یدیِة، ثانیًاللمنظمِة، وتغییر طرق التفكیِر التقل م إطار اإلدارِة الذاتی ن  self management رس  م
دود               ائِج، وتوضیِح ح سئولیة النت راِد م ل األف ة، وتحمی داِف المنظم الِة وأھ ِة ورس خالل توضیِح رؤی
اراِت   دھم بالمھ املین لتزوی ِم للع دریِب المالئ وفیر الت سئولیاِتھم، وت اِق م املین ونط صرفاِت الع ت

ارِف، ثا اً والمع ِل    : لث رق العم اء ف دریِب      Building teamsبن ِھ والت وفیر التوجی ِق ت ن طری ، ع
ذ          ي وضع وتنفی رق باالستقاللیِة ف داد الف ِر، وإم ألعضاء الفریِق، وتوفیر الدعِم والتشجیِع تجاه التغیی

 ).٤١٥، ٢٠١٧أبو جمعة، (األھداِف ورسم عالقاتھ مع بقیة الفرِق 
ضح أن تطبی  بق یت ا س الل م ن خ یس وم ِة ل ِة والتعلیمی ي اإلداراِت التربوی یِن اإلداري ف ق التمك

ي اإلداراِت                 ا ف شترك تطبیُقھ د ی ذه الخطوات ق ددة، وھ ھ متع ث أن خطواَت تطبیق باألمِر السھِل، حی
رِة                ن خالل الخب شف خطوات أخرى م ل تكت دِة، ب دِة والفری والمدارِس، ولیست ھي الخطواِت الوحی

ت       اإلداریِة وبیئة المدارسِ   ات أخرى، وحقق ي منظم ، وھذه الخطواِت ھي خطوات قد تكون ُطبقت ف
  .أھداِفھا وحصدت ثمرات التمكیِن اإلداري

  :أبعاُد التمكیِن اإلداري
م        اختلفت آراء المختصین حول أبعاِد التمكیِن اإلداري نظرًا الختالِف مفھومھ، وتعدد أھدافھ، ول

م االت    اِد ت اداِت         یكن ھناك عددًا محددًا من األبع ین القی ا تضمن التفاعَل اإلیجابي ب ا، إال أنھ اق علیھ ف
  :    واألفراِد، ومن ھذه األبعاد ما یلي

سلطة    - ویُض ال تم      : Delegation of authorityتف یِن اإلداري ت وم التمك الفكرة األساسیة لمفھ
املین  من خالِل عملیِة تفویِض السلطة والصالحیاِت إلى المستویاِت اإلداریِة الدنیا، إذ       یصبح الع
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ى     لھم القدرِة في التأثیِر على القراراِت الممتدِة من القراراِت االستراتیجیِة في المستوى األعلى إل
م    أداِئھم لعملھ ِة ب راراِت المتعلق د   ). Spreitzer,2007,5(الق سلطِة أن یعھ ویض ال ي تف وتعن

دی             املین ل ددًا، ویصبح الع ًا مح اِم واجب ى     بالسلطة إلى شخص آخر إلتم أثیِر عل ي الت درِة ف ھم الق
ِة      ى الثق ھ إل ِة والتوجی ن الرقاب ل م ب التحوی ذا یتطل م، وھ أدائھم لعملھ ِة ب راراِت المتعلق الق

 ).٢٢، ٢٠١٦سالمة، (والتفویِض 
د  : Self-motivation التحفیُز الذاتي   - ُتعدُّ الحوافز مھمة مھما كان نوُعھا أو مصدُرھا، وتحدی

املین           الحوافِز، ونوعھا لدى ال    باِع حاجاِت الع ھ المؤسساِت، إلش ذي تتبع ق ال و الطری املین، ھ ع
ابي             ز اإلیج و التعزی یِن ھ املین، ألن أساس التمك اءِة ھؤالِء الع ِة وكف ادة إنتاجی ا، وتضمن زی بھ

ي، ( باِع   ). ١٥٥، ٢٠١٧العجرف راِد وإش ذب األف ي ج ِد ف وافِز الجی ام الح ود نظ سھم وج وی
اَخ         حاجاتھم، ویعزز من استمرار    وفر المن یھم لتحسین األداِء، وی سِة ف ھم في العمِل، ویثیر المناف

ي والِء   Organizational climate التنظیم ا وال عورھم بالرض ي ش سھم ف ا ی ابي، مم  اإلیج
 ).١٨، ٢٠١٥الزاملي، (التنظیمِي 

یِن ب       : Teamwork العمُل الجماعي  - ِق التمك سبب ُیعدُّ العمل الجماعي من عناصِر القوِة في تطبی
اءٍة،          ٍة وكف وارِد بفاعلی الدوِر المھِم للعمِل الجماعي في مواجھِة المشكالِت، وترشید استھالِك الم
اِت     ادِة درج ي زی ل ف ة تتمث وة حقیقی ب ق ِة، یجل سئولیِة الجماعی شترك بالم شعور الم ث أن ال حی

ویجب أن ). ١٥، ٢٠١٣عفانة، (الوالِء واالنتماِء وااللتزاِم، ویساعد في التغلِب على المشكالِت    
یشعر العاملین الممكنین بالعاملیِن في وحداتھم، وبإمكانھم أن یعملوا معًا وبشكٍل جماعي في حل   
ًا        ك مستوى عالی مشاكل العمِل، وأن أفكارھم یتم احترامھا، وتؤخذ على محمِل الجِد، ویتطلب ذل

ي    وتشكیل فریق العمِل لھ دور مھم في مو). ٦٤، ٢٠١٠راضي، (من الثقِة    ِة المشكالِت الت اجھ
اِدھم           ِة، واتح سئولیِة االجتماعی ِق بالم قد تواجھھا المؤسسِة بفاعلیٍة وكفاءٍة، فشعور أعضاء الفری
وِة    ِة الق د بمثاب ا، یع شكلٍة م ل م ددٍة أو لح ام مح اِز مھ ي إنج تقاللیِة ف ن االس ِد م اِئھم المزی وإعط

قِ       داف الفری ِق أھ ي تحقی ساعدھم ف د ت ي ق ِة الت داِف    الحقیقی ق أھ صلحِة تحقی ي م ي تصب ف  والت
 ).١٥٧، ٢٠١٦مغاوري، (المؤسسِة التعلیمیِة 

داعي   - ِع      : Developing Creative Behaviorتنمیُة السلوِك اإلب ى جم درُة عل و الق داُع ھ اإلب
ا     رعٍة، كلم دٍة وس راِت ش ا زادت التغی دًة، وكلم ارًا جدی د أفك رٍق توِل اِت بط شاركِة المعلوم أو م

ًا            زادت الحا املین ركن ادِة والع دى الق داعي ل سلوِك اإلب ة ال د تنمی داعي، ویع سلوِك اإلب ى ال ِة إل ج
 ). ١٥٥، ٢٠١٧العجرفي، (أساسیًا من أركاِن التمكیِن اإلداري 

سبھ     :Trainingالتدریب   - ي تك ارِف الت  یُعني الجھوَد الھادفَة إلى تزویِد العامِل بالمعلوماِت والمع
ة سبل      المھارِة في أداِء العملِ    ا كاف ، فنجاح المنظمِة في تحقیِق أھدافھا یعود إلى أنھا تتیح لعاملیھ

ینبغي للمنظمِة أن ). ٢١، ٢٠١٥معراج، (التعلِم من خالِل التدریِب والتجریِب والتعلِم الجماعي      
ارات             اراِت الضروریِة، كمھ ِة والمھ زودوا بالمعرف املین، لكي ی وفر نظام طموح لتطویر الع ت

ادِة       التفاوِض،   ارات القی ارات حل الصراِع، ومھ ، ٢٠١٦سالمة،  (ومھاراِت اتخاِذ القراِر، ومھ
٢٢ .(  

اتِ    - دفُق المعلوم صاُل وت صاَل   : Communication and information flow االت ُر االت ُیعتب
ى               ة الوصوِل إل وافر عنصر حری أحد العوامِل الضروریِة لبرنامج تمكین العاملین، ویدل على ت

اِت ساسِة المعلوم ي، ( الح ع  ). ٦٤، ٢٠١٠راض ي جمی اِت ف دفق المعلوم صال وت د االت ویع
ن             د م ًا فالب ِة ممكن دیر المدرس ى یكون م االتجاھاِت، ھو المفتاح األساس للتمكیِن اإلداري، وحت
ھ             ِل وج ى أكم سئولیاتھ عل ِل م ي تحم شاركِة ف ن الم ھ م ي تمكن اِت الت ى المعلوم صولھ عل ح
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ي،  ( یح   وو).  ١٧، ٢٠١٥الزامل ِة تت ِة المختلف ستویاِت اإلداری ین الم ة ب صال فعال ة ات ود عملی ج
ي               راِد ف ي حسن تصرف األف سھم ف ا، وت وِق بھ ن مصاِدرھا الموث سیابیٍة م اِت بان ادل المعلوم تب
ة        زز ثق ة، وتع ن ِجھ ِل م اء العم النفِس أثن ِة ب عور الثق دیھم ش زز ل ي تع ِة والت ِف المختلف المواق

داِف         المدراِء فیھم من جھٍة    ِق أھ ي تحقی ًا ف ًة والتزام َر رغب دفعھم ألن یصبحوا أكث أخرى، مما ی
 ).١٥٧،  ٢٠١٦مغاوري، (المؤسسِة بفاعلیٍة 

ا       ي أدواتھ شابكًة، ف ًة، وُمت اد ُمتداخل ذه األبع یِن اإلداري، وھ اِد التمك دد أبع بق تع ا س ویتضح مم
س          یِن اإلداري، وی ِق التمك داِث     وعناِصرھا، وتعددھا یساِعد على تحقی ِة  إح اداِت التربوی ى القی ھل عل

ى         ِف، وتتبن ِة الموق عملیِة التمكیِن اإلداري باستخداِم ھذه األبعاِد مجتمعٍة، أو أحدھا على حسب طبیع
ذاتي         (الباحثُة األبعاَد      ُز ال اِت، التحفی دفَق المعلوم صاُل وت ُل، االت ، )تفویُض السلطِة، التدریُب والتأھی

سلطِة ل  ویَض ال ث إن تف سئولیاتھن،   حی ِل م ى تحم ٍل عل دریٍب وتأھی َة ت ھ عملی دارِس ُیلزم داِت الم قائ
اِت        سلطِة والمعلوم اِد ال اِم بأبع اِت لإللم دفَق المعلوم صاِل وت َة االت أتي عملی م ت اِمھن، ث وإدراِك مھ

ى اإلب              شجع عل ِز لكي ُت داِع المتوفرِة حتى یتم اتخاُذ قراراٍت منطقیٍة وصحیحٍة، ثم تأتي عملیَة التحفی
  . واإلتقاِن في المھاِم الموكلة إلى قائداِت المدارِس

  : متطلبات تطبیق التمكین اإلداري
دعِم   وِد ال ي وج ُل ف اِت تتمث ن المتطلب ًة م وفر مجموع ُب ت یِن، یج داف التمك ق أھ ي تتحق لك
شجعِة،       اِت الم تخدام الكلم ضغِط، واس االِت ال ِل لح رِد العام رض الف رة تع الل فت داني، خ الوج

لسماح لألفراِد باإلطالِع عن كثب على األداِء الناجِح والمتمیِز الذي قام بھ اآلخرون، وشعور    وا
المدھون، (الفرِد باإلنجاِز أي إنجاز عمل مطلوب منھ، وإعالمِھ برضا اإلدارِة عن ذلك اإلنجاِز 

٨٠، ١٩٩٩.(  
وم ال    یادة مفھ ِة س ساِت التربوی ي المؤس یِن اإلداري ف ات التمك ن متطلب ِل وم شاركِة والعم ُم

ي،               ِل المدرس ویر العم دٍة، لتط اٍت جدی اٍر، ومقترح دِم بأفك الجماعي، وتشجیع المدیرین على التق
اِت             وفیر المعلوم ا، وت ون بھ ي یقوم اِم الت ذ المھ رق تنفی ار ط دیرین الختی َة للم رك الحری وت

زامِ    ن االلت ر م ائج أكث ى النت ز عل ع التركی ِب، م ِت المناس ي الوق دارِس ف د للم اللوائِح والقواع  ب
  ).٢١، ٢٠١٥الزاملي، (

شفافیِة   ِة، وال ِة المتبادل وافر الثق وظیفي Transparencyوت اِن ال م األم ، Job security، ودع
د           ستقبلیِة، وتحدی ِة الم داِف والرؤی راِد، ووضوح األھ ووجود نظام اتصال فعال، ودعم الرؤساِء لألف

 المراد  The Strategic planرفة الخطِة االستراتیجیة  القدرات التي یشارك فیھا المرؤوسین، ومع
وفر             ع ت ستمرة، م تنفیذھا، وتوافر نظام مناسب للحوافِز، والتدریِب المستمِر، وتوفیر ثقافة تنظیمیة م

  ).١٩٥، ٢٠١٦عباس، (المعلوماِت الصحیحِة من مصادِرھا الرسمیِة 
ى      ومن خالل ما سبق یتضح ضرورِة تطبیِق التمكیِن اإلداري       ھ إل اج  تطبیق دارِس، ویحت ي الم ف

اتِ     ذه المتطلب دارِس    : عددًا من المتطلباِت التي تساعد في تحقیِق أھدافِھ، ومن ھ داِت الم رك لقائ أن یت
الیَب        شكالتھا وأس دارِس، وُم اع الم ًة بأوض َر معرف ن األكث ِة، ألنھ الة المدرس ة ورس ع رؤی وض

آِت           دَر        النھوَض بھا، ووضع نظاٍم للحوافِز والمكاف ن األق دارِس، ألنھ دات الم ھ لقائ سلطة فی ون ال یك
ھ         ا تحتاج وفیر م عة لت ة واس ائھن حری ي، وإعط ِع المدرس ضاِء المجتم ن أع المتمیزاِت م ة ب معرف
یِن                ق التمك ة تطبی ى كیفی ن للتعرف عل ٍة لھ َد دوراٍت تدریبی شریة، وعق ة وب المدرسِة من موارد مادی

  .تمكین المعلماِت وتفویضھن في بعض السلطاِتاإلداري بصورة إیجابیة، ومطالباتھن ب
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  : معوقاُت تطبیُق التمكیِن اإلداري
ن                 د م ي تح اِت الت ن المعوق د م د العدی ھ یوج یِن اإلداري، إال أن ِد التمك دِد فوائ ن تع رغِم م على ال
ادرِة              ى المب ِة عل شجیع األنظم دم ت اِت ع ذه المعوق ین ھ ن ب ساِت، وم ل المؤس اره داخ دِه وآث فوائ

ِة           وا ادِة اإلداری البتكاِر، والسریِة في تبادِل المعلوماِت، وضعف نظام الحوافِز، وتفضیل أسلوب القی
املیِن           ن اإلدارِة والع داف كل م تالف أھ ذاتي، واخ دریِب والتطویِر ال ِة، وضعف الت ة، (التقلیدی عفان

٢٠-١٩، ٢٠١٣.( 
ي سلطِة ات          شدیدِة ف ِة ال ا     وھرمیُة البناِء التنظیمي، والمركزی راراِت، وخوف اإلدارِة العلی اِذ الق خ

ا وسلطتھا،              دان وظائفھ ن فق من فقداِن السلطِة، وعدم الرغبِة في التغییر، وخوف اإلدارِة الوسطى م
 ).٢٢، ٢٠١٥الزاملي، (وخوف العاملین من تحمل المسئولیِة 

ِزھم ومن  ى مراك دیرین عل رص الم ین، وح ِة التمك ا بأھمی ة اإلدارِة العلی دم قناع بھم، وع اِص
ِة           ر الصحي، ورتاب اِخ التنظیمي غی سئولیِة، والمن وضعف مھارات العاملین وعجِزھم عن تحمِل الم
ستوى       املین، وم ات الع ى معنوی لبًا عل نعكس س ا ی ِة، مم ستویاتھ اإلداری دد م ي وتع ِل التنظیم الھیك

  ). ٦٥، ٢٠١١العمري، (أدائھم، وعدم عدالة نظام الحوافِز 
دى ا  ا ل اع األن ویِض      وارتف نِح التف ن م نعھم م ا یم ِز بم الي والتمی عورھم بالتع ِة، وش اداِت اإلداری لقی

ھ،             ِة ب دم القناع بي، وع اِم المحاس اِب النظ یِن، وغی ِة التمك اِب ثقاف دریِب،  وغی صوِر الت یِن، وق والتمك
ن             ِة في م ِل المسئولیِة،  وعدم وجود الرغب ح وضعف نظام المعلوماِت واالتصاالِت، والخوف من تحم

دني            ى أسس شخصیة، وت الصالحیاِت للمدیرین، والتركیز على النجاِح الشخصي، واتخاذ القراراِت عل
ِة    اءِة اإلداری ع الكف ِة لرف ِة الالزم رامِج التدریبی ِة الب املین، ومحدودی اءة الع ستوى كف اس، (م ، ٢٠١٦عب

١٩٧ .(  
ة     ُة واإلداری اُت التنظیمی وھي  : Organizational and administrative constraintsوالمعوق

ي       ا ف ول بھ ِة المعم سیاساِت واألنظم ي، وال ا التنظیم ِة، وھیكلھ ق بالمنظم ي تتعل اِت الت ك المعوق تل
نھج    ق م ِة لتطبی ِة الالزم وارِد التنظیمی وفر الم دم ت ي ع ُل ف ا، وتتمث ن تطبیقھ تج ع ا ین ِةِ، وم المنظم

ِة، و  ِة التنظیمی ود الثقاف ِت، وجم غط الوق یِن، وض املین، التمك ى الع اة عل اِء الملق رة األعب كث
  ).٢٩، ٢٠١٥معراج، (والبیروقراطیة، وتخلف السیاساِت اإلداریِة 

شریُة   اُت الب شریِة : Human Constraintsوالمعوق الموارِد الب رتبط ب ي ت اِت الت ي المعوق وھ
ذاتي،        ویِر ال دریِب والتط عف الت ا ض ِة منھ ستویاِت التنظیمی ِع الم ي جمی املیِن ف ي  والع نقِص ف  وال

دراِء             الموارِد البشریِة والضعف في تأھیلھا،  وعدم النضِج الفكري لدى بعض الرؤساِء، وخوف الم
  ).٤٢، ٢٠١٧الطراونة والنھدي، (من اإلنجاِز الذي سیحققھ األفراد نتیجة التمكیِن اإلداري 

دارسِ             ي الم یِن اإلداري ف ِق التمك اٍت تحول دون تطبی ذه   ویتضح مما سبق وجود معوق ل ھ  تتمث
یِن         ة التمك وح أھمی دم وض سئولیاتھن، وع ع م دارِس م داِت الم لطِة قائ بِة س دِم مناس ي ع ات ف المعوق
یِن اإلداري      داِث التمك ن إح وف م دیھن الخ د ل ا یول یِم، مم داِت إداراِت التعل ض قائ دى بع دِه ل وفوائ

ا   اعتقادًا بفقدھن للمكانِة والنفوِذ، ووجود بعض القوانیِن واللوائِح      ادات العلی الملزمِة بالرجوِع إلى القی
اِل                    ي مج دارِس والخاصة ف داِت الم ِة لقائ ورِش التدریبی دوراِت وال د ال ة عق راراِت، وقل اِذ الق في اتخ

  .التمكیِن اإلداري
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  Participation in Decision-Making: المشاركُة في ُصنِع القراِر: المحور الثاني
  : راِرمفھوُم المشاركِة في صنِع الق

راِر     ات صنع الق ث    Decision Making تنوعت تعریف ات نظر المختصین حی ، الختالف وجھ
راِر،                 ُھ مع مفھوم اتخاِذ الق ذلك تداخل راِر، وك ِف التخصصاِت عن الق ھناك الكثیر من الكتاباِت في مختل

ِد من الم            ة، تتضمُن العدی ر مركَّب َة تفكی د    حیث ُتعرف عملیة اتخاذ القرار بأنھا عملی ِة كتحدی ھاراِت العقلی
م        ا، ث ِة والمفاضلِة بینھ دائِل المناسبِة، والموازن اِت حولھا، ووضع الب اِت والمعلوم ع البیان المشكلِة، وجم

  ).١٧٢، ٢٠١٦الحربي وأحمد وفراج، (إصدار الحكِم المناسِب للوصول إلى أفضلِِ ھذه البدائل 
ةُ  ا الطریق راِر بأنھ اُذ الق ُة اتخ رُف عملی ا ُتع ِف  كم ِة المواق ا مواجھ ن خالِلھ تم م ي ی ُة الت  المنظم

بِة،                   دائِل المناس اِد الب ع إیج دة، م ِة والجی اِت الدقیق وفیر المعلوم ِق ت ن طری ِل ع اء العم والمشكالِت أثن
  ).١٩٤، ٢٠٠٨محمد، (واختیاِر البدیِل األفضِل من بینھا لتحقیِق األھداِف المناِط تحقیقھا 

نع الق ة ص رف عملی ا ُتع ن  بینم اٍس م ى أس وم عل ِة، تق واِت العلمی ن الخط ة م ا مجموع راِر بأنھ
شكلٍة أو قضیٍة         ِة بم اِت، المرتبط التفكیِر المنطقي، والمعالجِة العلمیِة لمجموعة من البیاناِت والمعلوم
ا      ول لحلھ ِة للوص دائِل المطروح ن الب ر م دیلین أو أكث ن ب د م دیل واح ار ب رض اختی ا، بغ ٍة م تعلیمی

  ).٢٣٦، ٢٠٠٩الرؤوف، عامر وعبد (
ى             ة بغرض الوصول إل ن خطوة أو مرحل كما ُتعرف على أنھا العملیة التي تحتوي على أكثر م
ِع المراحِل        قرار معین، ولیست مرحلة من مراحِل تكوین القراِر، بل مرحلة متكاملة تطلق على جمی

ا ومعالج          اًء بحلھ شكلِة وانتھ د الم ن تحدی داًء م آخر    التي یمر بھا القرار ابت شكٍل أو ب ا ب الدھمشي،  (تھ
٨٥، ٢٠١٢.(  

ع          ضمن جمی راِر، وتت اذ الق سبق اتخ ة ت ا عملی ى أنھ رار عل نع الق ة ص ف عملی م تعری ذلك ت ك
ل         ة لح ة خاص دیل رؤی ل ب ددة، ولك دائل متع ورة ب ي ص ا ف ر عنھ راِر، وُیعب ة للق ِر المكون العناص

  ).١٩٨، ٢٠١٤الدعیلج، (المشكلِة أو القضیِة 
ال المؤ ي مج ي   وف املین ف راِك الع ا إش راِر بأنھ نِع الق ي ص شاركِة ف رف الم ِة ُتع ساِت التربوی س

ادل اآلراء          ِة، وتب راِر ضمانًا لوضوح الرؤی اإلدارِة مع مدیري المدارِس، وتعاونھم معًا في اتخاِذ الق
  ).٢٠٩، ٢٠٠٨محمد، (بینھم 

نِع           ِة ص ي عملی دیرین ف اداِت للم شاركِة القی دى م ا م رف بأنھ ا ُتع أمور   كم اِص ب راِر الخ الق
  ).٣٠، ٢٠١٠أحمد، (المدرسِة، وتعتمد على القیادِة نفسھا ومدى تقبلھا آلراء المدیرین وأفكاِرھم 

في حین تم تعریفھا على أنھا العملیَة التي یقوم بھا مدیر المدرسِة وبعض المعنیین، وتتكون من عدد          
م      من الخطواِت تتمثل في تحدیِد المشكلِة، وجمع البیاناتِ     ول، ث دائل للحل  والمعلوماِت، وتحلیلھا، وطرح ب

  ).١١٠، ٢٠١٠عبد الرسول، (اختیار أفضِل البدائِل 
ة           راِر عملی ة اتخاِذ الق ویتضح مما سبق أن صنَع القراِر أحُد العملیاِت التي تسبق اتخاِذ القراِر، وعملی

ع ال   ا، ویق ة بتنوعھ سات التربوی یِم، والمؤس ي إداراِت التعل ستمرة ف اذ م نع واتخ ي ص ُر ف بُء األكب ع
دارِس في صنعھا                  داِت الم وط بھما مشاركة قائ ا المن ا، ألنھم اداِت العلی ى إدارِة التعلیم والقی القراراِت عل
دریبھا،      ة ت یِم ودرج اداِت إدارِة التعل درات قی اراِت وق ى مھ اِذ القراراِت عل ة اتخ د فاعلی واتخاذھا، وتعتم

دارِس في صنِع         ومدى تطبیقھا لألسلوِب العلمي ف     داِت الم ِة مشاركِة قائ ا بأھمی ي اتخاِذھا، ومدى اقتناعھ
یم         إدارة التعل ِة ب اداِت التربوی شاركة القی ا م راِر بأنھ نِع الق ي ص شاركِة ف ف الم ن تعری راراِت، ویمك الق

س           یِم والمؤس ھ إدارة التعل ي تواج شكالِت الت ول الم اِر ح ادِل اآلراء واألفك ي تب دارسِ ف داِت الم اِت لقائ
  . التربویِة، بھدف اتخاذ قرار بشأنھا لوضع الحلوِل المناسبِة لھا
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  :  أھمیُة مشاركُة القیاداِت المدرسیِة في صنِع القراِر
راِر           اِذ الق ي اتخ ِة ف ِل المھم د العوام راِر، أح نِع الق ي ص یِة ف اداِت المدرس شاركُة القی ُر م ُتعتب

دى         المناسِب الذي یحقق أھدافھ،  فتعمل ھذه المشا         وًال ل ًا وقب ر ثبات ذ أكث رار المتخ ل الق ى جع ركة عل
راد           ادِة وأف ین القی ة ب ة المتبادل ق الثق اني، وتحق اٍس وتف ِذه بحم ى تنفی ون عل ِة، فیعمل راد المنظم أف
ى      نعكس عل ا ی ِة، مم داِف المنظم م ألھ راِد وتفھمھ دى األف سئولیِة ل ساِس بالم د اإلح ِة، وتزی المنظم

م     راد وجعلھ ِة،        استعداد األف راد المنظم دى أف ة ل روح المعنوی ع ال رارات، وترف ذ الق وًال لتنفی ر قب أكث
  ).١٠٥، ٢٠١٣البنا، (وإشباع حاجة االحتراِم وتأكید الذات 

ي أداء          اطؤ ف دیھم، كالتب وتزید من دافعیة أفراد المنظمِة نحو العمِل، وتحد من الظواھِر السلبیة ل
ى       المھماِت، كما تعمق الرضا الوظیفي، واالل  ساعد عل ِة، وت ي المنظم دیھم ف اء ل تزام والوالء واالنتم

تخفیف حدة الصراِع بین األفراِد، من خالل تقاسم السلطِة بین الجمیِع، وتساعد في استقراِر المنظمِة         
  ).٤٩، ٢٠٠٧الرواشدة، (

ى تحسین           ُل عل ا تعم ن خالل أنھ وي م  وتتمثل أھمیة المشاركِة في صنِع القراِر في المجاِل الترب
ع                 یِم، وترف ین إدارِة التعل نھم وب صلِة بی ق ال ا، وتوث ًا لھ ر حماس م أكث أداِء القیاداِت المدرسیِة، وتجعلھ
یح         امھم، وتت الروح المعنویة لدیھم، وتتیح الفرصة لمعرفة الحلوِل للمشكالِت التي تواجھ عملھم ومھ

دد                ستویاٍت متع ى م یِة عل اداِت المدرس ن القی دد م ِة    الفرصة لتدریب أكبر ع سئولیاِت اإلداری ن الم ٍة م
  ).  ١٥٠-١٤٩، ٢٠١٣محمد، (

ن        ا ع یِة والرض اداِت المدرس ین القی ل ب اون فاع ًة وتع ًة إیجابی د َعالق شاركَة توِج ذه الم وأن ھ
ات         العمِل، وتتیح الفرصَة للمشاركِة في رسم السیاسِة التعلیمیِة للمدارِس مما ینعكس على رفع معنوی

  ).٢٠٨، ٢٠٠٦ربیع، (ماسھم ألداء مھامھم وواجباتھم القیاداِت المدرسیة، وح
ھام         م، واإلس ن آرائھ ر ع ة للتعبی ادات التربوی ال للقی یح المج راِر تت نِع الق ي ص شاركَة ف ا أن الم كم
ادات             ي القی ِر، وینم ى التغیی شِجع عل ٍم ُی اٍخ مالئ اِد من ى إیج ُل عل شاِطھم، وتعم ن ن د م اٍت تزی بمقترح

ة ا ق الثق ة، ویحق ي  اإلداری ساعد ف ِة، وی ِة التعلیمی ن العملی سئولین ع یِة والم اداِت المدرس ین القی ة ب لمتبادل
  ).١٢٩-١٢٨، ٢٠٠٥عابدین (ترشید عملیِة اتخاِذ القراِر، وتحسین نوعیة القراِر المتخِذ 

اداِت         عوِر القی ن ش د م ا، ویزی اءًا لھ ر انتم وا أكث یِة لیكون اداِت المدرس ًا للقی افزًا قوی شكل ح وت
ن     المدر م م ِة، وأنھ شعور باألھمی یھم ال راراِت یعط اِذ الق ي اتخ راكھم ف ث إن إش أھمیتھم، حی یِة ب س

اداِت          درة القی ِة، نتیجة لق راراِت اإلداری ِة الق العناصر المھمة في المؤسسِة التعلیمیِة، ُتحسن من نوعی
ا   ى القی صعب عل ف، وی شكل الموق ي ت ل الت اِت، والعوام ار المالحظ ى إظھ یِة عل ا المدرس داِت العلی

سئولیِة               ى تحمل الم ال عل د،  (اكتشافھا، تزید من معدالِت تحسین األداِء، واإلقب -٢١٠، ٢٠٠٨محم
٢١١.(  

ن            َد م ق العدی دارِس یحق ومن خالل ما سبق یتضح أن المشاركَة في صنِع القراِر لدى قائداِت الم
ن              ادِة رضاھن ع ي زی ل ف ِة تتمث ِة والتربوی داِت      األھمیِة للعملیِة التعلیمی ین قائ ِة ب وي الثق  العمل، وتق

اِد           ي إیج ساھم ف المدارِس وإدارِة التعلیِم، وتجعل قائدات المدارِس یقبلن التغییر في أسالیِب العمِل، وی
ین     ابي ب ِل اإلیج اوِن والتفاع ن التع د م دیھن، ویزی اِر ل داِع واالبتك ھ روح اإلب د فی ٍب یتول اٍخ مناس من

  .  لیِمقائداِت المدارِس وإدارِة التع
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  :   ُخطواُت صنُع القراِر
وعیٍة         واٍت موض ى خط د عل ِد یعتم راِر الجی نع الق ددٍة، إال أن ص رٍق متع راِر بط نع الق تم ص ی

  : وواضحٍة وذات تسلسٍل واضٍح من ھذه الخطواِت ما یلي
  Defining the Problem:  تشخیُص المشكلِة: الُخطوُة األولى

ن أول       تشخیُص المشكلِة من أھم عوامل خ      دو م د تب شكلِة ق طوات اتخاذ القراِر، وأن عناصر الم
شكلة              رى أن الم د ت ادة ق ثًال القی شكلِة، فم ِة للم باِب الحقیقی نظرة ولكنھا تكون مضللة وبعیدة عن األس
شخیص                 ِي، إذا فت ِل التنظیم ة ھي ضعف الھیك شكلة الحقیقی ا الم ین الشخصیاِت، بینم ھي اصطدام ب

  ).٨٦، ٢٠١٢االدھمشي، (ذي یبنى علیھ المراحِل التالیِة المشكلِة تعد األساس ال
شكلِة،             د الم ة تحدی رزت أھمی ذلك ب ا، ل شكلة م ود م ِة وج راِر بمالحظ اِذ الق ة اتخ دأ عملی وتب

راِر                 اِذ الق ِة اتخ ى عملی لبًا عل ؤثر س د ی ٍة ق ٍة خاطئ شكلِة بطریق ھجو،  (وتشخیُصھا، ألن تشخیَص الم
٩٩، ٢٠١٢.(  

شكلَة،          ومن الضروري أن یع    د الم ذي أوج ِف ال ِة الموق ده لطبیع ذه الخطوة تحدی رَف القائُد في ھ
ا،      شتھا وحلھ م لمناق ت المالئ بابھا، والوق ھا وأس ین أعراض ِط ب دم الخل شكلِة، وع َة الم َة أھمی ودرج

  ).١٩٠، ٢٠٠٩حامد، (واتخاذ القراِر المناسِب بشأنھا 
ة     وتحتاج القیادُة الواعیُة إلى تشخیِص أوضاِعھا، و     ِة والمنتظرِة، ومعرف معرفِة المشكالِت القائم

ى                 اج إل شكلِة یحت ي الم ن یبحث ف ِة، ألن م أبعاِدھا وتحدیِدھا تحدیدًا دقیقًا یكشف عن جوانِبھا المختلف
ذي           تحلیِلھا، ویعرف جمیع جوانبھا، ویمیز بین ما ھو جوھري وما  ھو غیر جوھري، ألن القراَر ال

شكلِة ال ت      اِل            ُیعالُج أعراض الم ِد والم الٍج، والجھ ت دوَن ِع باُبھا بقی ا مادامت أس فاصیِلھا، ال یعاِلجھ
الذي ینفق في معالجِة األعراِض ُیتم إھداُرھا، وتبقى المشكلُة كما ھي تؤثر على سیر المنظمِة وتمنع    

  ).٨٦، ٢٠٠٤عریفج، (منافستھا وتطورھا 
  Data Collection and Information:  جمُع البیاناِت والمعلوماِت: الخطوُة الثانیُة

وفیر         تم ت ب أن ی شكلِة، ویج صلَة بالم اَر واآلراَء المت ائَق واألفك وَة الحق ذه الخط شمُل ھ وت
ِة        بِة والمالئم سرعِة المناس ِة وال ، ٢٠٠٤عطوي،  (المعلوماِت الالزمِة التخاِذ القراِر بالنوعیِة والكمی

٢٩.(  
ر من     وتبرز أھمیُة ھذه الخطوَة في ضرورتھا لتحدید      ا، إذ أن سبب الكثی  بدائِل الحِل، والمفاضلِة بینھ

اِت    ع المعلوم ي جم ا ف دِم نجاحھ ى ع ود إل راِر یع اِذ الق د اتخ ض اإلداراِت عن ا بع ع فیھ ي تق األخطاِء الت
  ).١٨٥، ٢٠٠٨ربیع، (المناسبِة وتحلیلھا بصورة صحیحة 

صاءا      اِت واإلح ِة المعلوم ى دق د عل صحیِح یعتم راِر ال اذ الق ا   واتخ ا  وتحلیلھ دى تنظیمھ ِت وم
اِل ال الحصر         بیِل المث ى س لالستفادة منھا ألقصى حد،  وقد یعترض جمعھا بعض العقباِت،  منھا عل
ص             راِر، أو تضارب ونق صانِع الق ِة ل اِت المقدم داِد البیان ي إع زِة ف دى األجھ دث ل ذي یح القصور ال

واحي       المعلوماِت والبیاناِت الالزمِة، وعند جمع المعلوماتِ  اة الن ھ یجب مراع ة، فإن شكلٍة معین  عن م
ذ        ب أخ ھ یج ا أن د، كم ادات والتقالی اییر والع یم والمع ل الق ا، مث صلة بھ ة المت سلوكیة واالجتماعی ال

  ). ١٠٣، ٢٠٠٦حسین، (العوامِل البیئیِة في االعتباِر عند اتخاِذ قراٍر معیٍن 
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  Search for Alternatives: البحُث عن البدائِل: الخطوُة الثالثُة
ق             ن طری شكلِة، وع صلِة بحل الم دائِل ذات ال ِة الب شكلِة بمثاب ُیعد البحَث عن الحلوِل المناسبِة للم
د                    ي ُیع دائِل الت ن وضع الب ھ یمك اِت، فإن ع المعلوم ة جم ي مرحل ِة ف اِت الكافی اِت والمعلوم جمع البیان

  )٢١٧، ٢٠١٤الدعیلج، (أحدھا أو بعضھا حًال للمشكلِة 
ى ضرورة أن                وُتعد د عل ا، وینبغي التأكی شكلة م ة لم وًال نھائی ست حل ة ولی ول محتمل دائل حل  الب

سھل         ى ت ك حت ة، وذل ر منطقی دائِل الغی تبعاد الب شكلِة واس ة بالم ة منطقی دائل ذات عالق ذه الب تكون ھ
  ). ٢٠٣، ٢٠٠٦ربیع، (عملیة اختیار البدیِل المناسِب 

ذا          ویوجد العدید من الطرِق للوصول إلى ال  ا یوجد حًال واحدًا لمشكلة ما، ولھ ا م ھدِف الواحِد، وقلم
دائل یمكن              ول أخرى أو ب على القیادِة أن ال تتعجل بالحِل، وأن ال تقبل بأول حل یظھر لھا دون وضع حل

  ).٢٢٠، ٢٠١٢مصطفى، (االختیار منھا 
ى         َد إلیجاد االفتراضاِت األساسیِة إل َق الوحی ر     وُتعد الحلوَل البدیلَة الطری ا تختب ِع، ألنھ  مستوى الواق

ل           ى التخلی درة عل ھذه الفروض ومدى صحتھا، وتستلزم ھذه الخطوة تفكیرًا ابتكاریًا وعصف ذھني، ومق
  ). ٢٠٠، ٢٠٠٨محمد، (للعثور على الحلوِل المناسبِة 

اِت ك   اِت والبیان صاغ المعلوم ِة، وُت ِة للمنظم ِة والخارجی ِة الداخلی الل البیئ ن خ دائل وُیبحث عنھا م ب
ِة        دِف، وإزال مناسبٍة لتحقیق األھداِف، وتقود البدائِل إلى أفضِل حالة مقبولة، فإیجادھا یؤدي إلى تحقیق الھ
دائِل الموجودِة              ھ من عدد الب ستدل علی المشكلِة، ویمكن أن ُیستدل على القراِر،  ونجاح القراِر یمكن أن ی

  ).  ١١، م٢٠١٠الكریم، (ومدى واقعیتھا والوقت المطلوب لتحقیقھا 
  Choose the Appropriate Alternative:  اختیاُر البدیِل المناسِب: الخطوُة الرابعُة

تم            ا ی ك ألنھ ِة، وذل اِت المختلف ي المنظم ُتعتبر ھذه الخطوَة من الخطواِت المھمِة  التخاذ القرار ف
ِل المحتملِة لمواجھِة الموقِف فیھا تحدید البدیِل الذي یحل المشكلة محل البحِث، وفیھا یتم معرفة البدائ

  ).  ١٩، م٢٠٠٧حرز اهللا، (أن لحل المشكلة التي یراد اتخاذ القراِر بشأنھا 
م اتخاذ               ھ ت ى أن شیر إل ذا ی ویتم فیھا اتخاِذ القراِر بصورة فعلیة، فإذا تم تحدید البدیِل المناسِب فھ

ع مالح         شأنھا، م راِر ب راِد اتخاذ الق ع       القراِر بشأن المشكلِة الم ھ م دى مطابقت دِف وم ة الھ ظِة مراجع
دیَل       ن أن الب البدیِل الذي تم اختیاره، وذلك للتأكد من أن ھذا البدیل سیحقق المطلوب، وكذلك التأكد م

  ).١٨٦، ٢٠٠٨ربیع، (ال یحتوى على أخطاٍء ولو قلیلة 
ل ت             دیٍل یكون ھو األفضل واألق ن ب ي تكشف ع ة  وھذا الخطوة تبقى صعبة ألن الحاالَت الت كلف

ة،       شریة والمادی شروط الب وأسرع تنفیذًا، وال یصادف اعتراضاٍت من صانعي القراِر، وتتوافر فیھ ال
ار      ھ االختی وھذا قد یسبب أزمة في اتخاِذ القراِر الفعلي، فیلجأ البعُض إلى تجربِة البدیِل الذي یقع علی

د حصرت     للتأكد من ممیزاتھ وعیوبھ، ولیس في ھذه التجربة ما یقلل من عملیة    ا دامت ق  االختیاِر م
  ).٨٩، ٢٠٠٤عریفج، (البدائَل في بدیٍل أو أثنین تم اإلجماُع علیھما 

ده،               ى ح دائِل كال عل ِة الب ا لمعرف دائِل، وتقییمھ ین الب ویتم في ھذه الخطوَة الموازنَة والمفاضلَة ب
طوة ھي في حقیقِتھا ثمرة  ووفرة الموارِد لھ، وكلفتھ، ومدى تنفیذه،، وحاجتھ إلى التدریِب، وھذه الخ        

دیِل األفضِل والمناسِب               اِر الب ا اختی ن خالِلھ تم م ث ی دین  (للخطواِت الثالِث األولى، حی ، ٢٠٠٥عاب
١٢٦.(  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٢٩

ار         ا األخط اٍت منھ دة مالحظ ا ع ي اعتبارھ ذ ف ِة أن تأخ ادِة اإلداری ى القی ة   : وعل ث قل ن حی م
د        ي الجھ وفر ف دِ   : األخطاِر المتوقعِة، وال ة الجھ ي قل دة،       ویعن رة ومفی ائج كثی ذي یعطي نت ذوِل ال  المب

  ).٨٧، ٢٠١٢الدھمشي، (وتعني قدرة األفراِد وصالحیِتھم ومھاراِتھم : والموارد البشریة
  : تنفیُذ القراِر ومتابعتِھ: الخطوُة الخامسُة

امج للتنف            تم وضع برن ھ ی ارِه، فإن ھ واختی اَق علی م االتف ذي ت دیِل المناسِب، وال اِر الب د اختی ِذ، بع ی
ذین     راِد ال د األف راِر تحدی ِذ الق ى متخ ستوجب عل ا ی رار، مم ضَل ألي ق اَر األف َذ االختی ي التنفی وُیعن
ذ     ِة تنفی ائل متابع ِد وس ع تحدی اآلخرین، م اِتھم ب سئولیاِتھم، وعالق د م ِذ، وتحدی ة التنفی ون بعملی یقوم

اس النجاِح أو      القراِر، ومواجھتھا أوًال بأول، مع العمِل على حِلھا، وتحدید الم  ستخدم لقی ي ت اییِر الت ع
دث         د تح الفشِل في عملیِة التنفیِذ، وُتعد المتابعة اإلشراف على عملیِة التنفیِذ، ومعرفِة األخطاِء التي ق
دیھم              ون ل ِة أن یك ة المتابع ون عملی ذین یتول راَد ال إن األف قبل وقوعھا مع العمِل على تجنبھا، ولھذا ف

  ). ١٦١، ٢٠٠٩مصطفى، (لمشكالِت التي قد تعترض عملیة التنفیِذ تصور عام عن الصعوباِت وا
نظم          راِر، وی ذ الق ة تنفی وعلى القائد اإلداري الذي یقوم بتنفیذ القراِر أن یضع خطة واضحة لكیفی
دقیِق           اِت والت االتصال بینھ وبین من سیشتركون في تنفیذ القراِر،  ثم قیام القائد بعملیِة ضبٍط للمعلوم

دیالِت           فیھا لضما  ع إجراِء التع ن صعوباٍت، م ن استمراریة التنفیِذ، ومعرفة ما یعتري تنفیذ القراِر م
  ).٧٩-٧٨، ٢٠٠٦حمادات، (الالزمِة لعملیِة التنفیِذ 

ِھ        ویتوقف نجاح ھذه الخطوة على قدرِة ومھارِة القیادِة اإلداریِة المسئولِة عن تنفیِذ القراِر، وقدرت
ذي ُا دیِل ال ِد الب ي تحدی ِة   ف ى معرف دیل، وعل ذا الب ة لھ یِم الفعلی ِة التقی ى عملی سابِق، وعل ي ال ر ف ختی

  ).    ١٢، م٢٠١٠الكریم، (إمكانیِة تطبیقِھ 
د                    ا عن ا بینھ رابط فیم ٍة تت راِر تمر بخطواٍت مھم اِذ الق َة اتخ ا سبق یتضح أن عملی ومن خالل م

اد         راراِت،      عملیِة تنفیذ القراِر، وھذه الخطوات ھي بمثابة إرشاد للقی اِذ الق ة اتخ ن كیفی ِة ع اِت التربوی
راراِت،       وخاصة في إدارِة التعلیِم التي تكلف بأعماٍل متعددٍة ومتشعبٍة، تحتاج إلى الكثیِر من اتخاِذ الق
یِم                   ى إدارِة التعل ة وضروریة یجب عل د خطوة ھام راِر تًُع اِذ الق حیث أن كل خطوة من خطواِت اتخ

د     رار أن تتصف          االھتماِم بھا وتطبیِقھا وت ذ الق ي تتخ ِة الت ادِة التربوی ى القی ا، وعل اداِت علیھ ریب القی
  . بالموضوعیِة، والحصافِة، وحسن البصیرِة خالل خطوات اتخاِذ القراِر

  : شروُط صنُع القراِر الفعاِل
ل           ن أج راٍر م توجد مجموعة من الشروط ینبغي على متخِذ القراِر مراعاتھا عند صنِع أي ق

ق    سالمِة القر  ى ُیحق حیحًا حت ارِِ وتحسیِنھ وتحقیِق أھداِفھ، ومن ھذه الشروط أن یكوَن القراُر ص
ون            ِم، وأن یك ِة الفھ ي عملی وء ف دث س ى ال یح حًا حت الھدَف المراَد منھ، وأن یكوَن دقیقًا وواض

اح     ت المت ة والوق ة التكلف ي قل ھ، وأن یراع ن تطبیق ًا ویمك راوي،  (واقعی ري وال ، ٢٠١٨الزھی
٣٢٧.(  

وأن یكون ھناك أسس وقواعد ُتبنى علیھا صناعة واتخاذ القرار، حتى تكون حافزًا للمرؤوسین     
راد            تم ی ا ی م م ن فھ ى یمك ادِه حت راِر وأبع داِف الق ن أھ صر وموجز ع ع شرح مخت راِر، م ذ الق لتنفی

ِق       ة التطبی ى دق ساعد عل ا ی ھ مم دعیلج،  (تطبیق راراِت   )٢١٢، ٢٠١٤ال ق الق تم تطبی ، وأن ی
ت ى       االس راِد عل درة األف وفرِة، وق ِة المت وارِد المالی ا الم ى فیھ واٍت یراع ى خط ِة عل راتیجیِة والمھم

ا        وفر عامل   ). ١٣٩، ٢٠٠٧المعایطة،  (تنفیِذھا، حتى یتم استیعابھا من قبل العاملین وتحقیقھ وأن یت
وافر عاملي ال         شكلِة، وأن یت ِف أو الم اِة الموق ع مراع راِر م اِذ الق ي اتخ سرعِة ف ي   ال ول والجودة ف قب

  ).  ١٨٩، ٢٠٠٨ربیع، (القراِر 
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ى                دیالت عل رات أو تع ن تغی ب م د یترت ا ق ھ مم دم تخوف ِة وع راِر بالمرون وأن یتصف صانَع الق
حا     ًا واض ون دقیق اقِض ویك ن التن و م ًا أي یخل راِر منطقی ذ الق ر متخ ون تفكی راِر،  وأن یك نع الق ص

  ).  ٢١٧، ٢٠٠٨محمد، (
ِة،                ومراعاة البیئِة الد   ي المنظم سائدِة ف اِت ال یِم واالتجاھ ي الق ِة ف سِة المتمثل ي المؤس ِة ف اخلی

وى   ي الق ة ف ة المتمثل ة الخارجی اة البیئ سیاسات، ومراع راءاِت، وال وانیِن، واإلج ِة والق واألنظم
ى    رص عل صادیة، والح ة، واالقت ة، والتكنولوجی ة، والثقافی سیاسیة، واالجتماعی ل ال والعوام

سفاسفة،  (ِد العاملین في المنظمِة، واألخذ بآرائھم وقبول أفكارھم مشاركِة األفرا  - ٨٤، ٢٠٠٥ال
٨٥.( 

ُة                  ادُة اإلداری ا أن تراعي القی ِد منھ راِر الجی صنِع الق شروِط ل ویتضح مما سبق وجود عددًا من ال
ا                    ًا، كم ًا أو جماعی رار فردی ون الق ھ، وھل یفضل أن یك ة تكلفت دى سریتھ، وقل  أن الوقُت المتاُح، وم

ِة         ى بیئ ھ، وعل ھ، ودرجة تعلم صنع القرار الجید یتوقف على قیادِة وخبرِة متخذ القراِر وكفاءِتھ وقیِم
ذه     راِر، وھ نِع الق ي ص شاركین ف د الم راِر، وتحدی یل الق ا توص تم بھ ي ی ِة الت ى الطریق راِر، وعل الق

  . القراِر واتخاذِهالشروط لیست ملزمة بل ھي اختیاریة، وإنما تطبیقھا سیؤدي إلى نجاِح صنِع
  : معوقات صنُع القراِر

ذه       شكالت وھ شكلة أو م ا م وة تواجھ ل خط إن ك رار، ف اذ الق نع واتخ وات ص دد خط رًا لتع نظ
ِة أو              ِة بالمؤسسِة أو المنظم ِة المحیط راِر، أو بالبیئ ذ الق رتبط بمتخ المشكالت ُمتداخلة، ومتشعبة قد ت

ن مع    سھا، وم ِة المؤسسِة نف راِر    اإلدارِة أو بیئ اِذ الق نِع واتخ اِت ص اتِ وق اِت والبیان صوِر المعلوم ، ق
ا         اِت تطبیِقھ ي عملی دائِل، وف ین الب ار ب ا، واالختی شكلِة، وتحلیلھ ِد الم ِة لتحدی صاءاِت الالزم واإلح
رارًا                 ستدعي اتخاذ ق ا ی ِة، مم راراِت البدیل ِة الق افي  لمعرف ٍت ك دم وجود وق ومتابعِتھا وتقویِمھا، وع

راِر         عاجًال بأسل  اِذ الق ي اتخ دین،  (وًب غیر علمي ال ُیحقق نتائجھ، وعدم وجود مشاركة حقیقیة ف عاب
١٣٠، ٢٠٠٥.(  

روتین       شكلیَة وال راءاَت ال ث أن اإلج ِد، حی الروتیِن الزائ راِر  ب اِذ الق واُت اتخ طداُم ُخط واص
ار الح           ین    بأشكالھ ُیعد من أخطِر المعوقاِت التي تعرقل اتخاذ القراِر، وصعوبة اختی ن ب ِل المناسِب م

ذ            رار المتخ ذ الق شكلِة، وتنفی ة الم ِت المناسِب لدراس اِر الوق دم اختی دِة، وع شكلِة الواح دائل للم دة ب ع
نِع    اِت ص ِل عملی ي مراح صیة ف ل الشخ دخل العوام صال، وت لس لالت ام س ود نظ دم وج شأنھا، وع ب

  ).٢٢٥-٢٢٤، ٢٠١٤الدعیلج، (واتخاِذ القراِر 
دِة               والتردُد والحیرةُ  ن ع دیِل الصحیِح م اِر الب ي اختی َد اإلداري ف اب القائ ي تنت رِة الت وتعني الحی

شكالِت أو     د الم دم تحدی ا ع دٍة منھ باٍب عدی ى أس ردد إل ذا الت ع ھ د یرج ضھا، وق ن بع ة م دائل قریب ب
اد      ِة  األھداِف، وعدم توقع النتائِج من البدائِل المتعددِة،  وحالة السلبیِة والشِك التي تحیط بالقی ِة التربوی

راِر          ذ الق سئولیة متخ ة م دم معرف نتیجة لتعدد األسالیِب الرقابیِة التي تالحظ سلوكیاتھ وتصرفاتھ، وع
  ).٢١٤، ٢٠٠٨محمد، (وكیفیة ممارستھا بشكل صحیح 

حیث ُیعد ضعفھا   Weak Mutual Trust  ضعف الثقة المتبادلة كذلك من معوقات صنع القرار
سئولیة         بین القادِة والمرؤوسین ی   ا یضعف تحمل م راراِت، كم اِذ الق ى صنِع واتخ ضعف التشجیَع عل

ائَج المرجوَة           داُفھا، وال النت ق أھ ٍة وال تحق ٍة أو مالئم ر فعال تنفیذھا، وإذا تم صدورھا فإنھا تكون غی
  ).١٦٥-١٦٤، ٢٠٠٩مصطفى، (منھا 

را       ِذ الق دى متخ صي ل تعداد شخ ود اس دم وج راِر ع نِع الق اِت ص ن معوق ذلك م ل  ك یس ك ِر، فل
راِر،      اِذ الق نِع واتخ ى ص درِة عل تعداِد والق درِة واالس ن الق ستوى م س الم ى نف ِة عل اداِت اإلداری القی
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ة صنع          الختالفھم في الصفاِت الشخصیِة ومستوى الخبرِة والمران على القیادِة والتوجیِھ وعلى عملی
  ).١٩٥، ٢٠٠٦ربیع، (واتخاِذ القراِر 

ؤثر      كذلك یوجد عددًا من العوا     ث ت ِل الحضاریِة، حی مِل تؤثر على اتخاِذ القراِر تتمثل في العوام
ھ،             ھ وجودِت ي نوِع ِة،  ثقافِة األفراِد المعنیین بالقراِر دورًا مؤثرًا ف ِل القانونی ث أن صانَع   والعوام  حی

راِر،                  اِذ الق ِة صنِع واتخ اء عملی ا أثن وِل بھ وانیِن المعم ى   القراِر ملزم بمراعاِة األنظمِة والق إضافة إل
دوِد             العوامِل االقتصادیةِ  ي ح راره ف أن یكون ق راِر ب ِة صانِع الق ِة المالی اِت المنظم زم إمكانی  حیث تل

  ).١٠٧، ٢٠١٣البنا، (اإلمكاناِت المادیِة المتاحِة لھ 
ِن         ن الممك ث م وكذلك درجَة أھمیَة القراِر المراِد اتخاِذه، روتیني أم تترتب علیھ نتائج مھمة، حی

ي یتضمنھا             قیاس أ  ِة الت دار التكلف القراِر، ومق أثرون ب ذین یت ھمیة القراِر من خالِل عدد األشخاِص ال
ِة     ي المنظم ِة ف ِة والخارجی ضغوِط الداخلی ة ال راِر، وكمی اذ الق ة التخ ة المتاح دة الزمنی رار، والم الق

  )٦٥، ٢٠٠٦أحمد، (
ث أن            ستقبِل، حی ق بالم ستقبِل     وعدم وضوح رؤیة متخذ القرار وفیما یتعل راِر للم ذ الق ة متخ  رؤی

ا إذا                    ٍة وسھولٍة، أم راٍر بدق اِذ ق ي اتخ ك ف ستقبِل واضحِة ساعده ذل ھ للم ت رؤیت لھا أھمیة، فكلما كان
راِر     اِذ الق ى اتخ ِھ عل ى مھارت تنعكس عل ا س حٍة فإنھ ر واض ة غی ت الرؤی راوي، (كان ري وال الزھی

٣٢٦، ٢٠١٨.(  
اِت    ویتضح مما سبق أن صنَع واتخاَذ القرارِ  ن المعوق َر م  لیست بالعملیِة السھلِة، بل یعوقھا الكثی

وفر     دم ت ات ع ذه المعوق ن ھ ِھ، وم ِق أھداف ن تحقی د م ھ، وتح ده أھمیت راِر، وتفق ى الق ؤثر عل ي ت الت
ن               ِة م اداِت اإلداری ض القی المعلوماِت والبیاناِت واإلحصاءات الالزمِة لموضوع القراِر، وتخوف بع

ى ال   راِر حت داِر الق اِذ     إص نِع واتخ ة ص ى كیفی ِة عل ِة المدرب اداِت اإلداری ة القی سئولیتِھ، وقل ل م  یتحم
ي              رارات الت رة الق ساع دائ ن ات د م ا یزی یِم مم اداِت إدارِة التعل القراِر، كذلك زیادة حجم العمِل لدى قی

  . یجب اتخاذھا، ومن ثم تزداد صعوبة اتخاذھا
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  : ِةمنھُج الدِّراس
نھج الوصفي                و الم ة ھ ِة الحالی َم للدراس نھَج المالئ إن الم ُبناًء على ُمشكلِة الدِّراسِة وَتساؤالتھا، ف

  ).المسحي، واالرتباطي(بشقیھ 
  :ٌمجتمع الدراسِة

دد        ن ع ِة م ة الباح ي منطق ة ف ع الدراس ون مجتم ل    ) ٢٤٨(یتك ى رأس العم ة عل دة مدرس قائ
دول  )ھـ١٤٣٩/١٤٤٠(إحصائیة إدارة تعلیم الباحة بمدارس التعلیم العام ٌبناًء على      یُن  ) ١(،  والج یب

  . توزیُع أفراد مجتمع الدراسِة حسب المرحلة التعلیمیة
  توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب المرحلة التعلیمیة ) ١(جدول 

  النسبة  العدد  المرحلة 

  %٤٣٫٥  ١٠٨  االبتدائیة

  %٣٣٫١  ٨٢  المتوسطة

  %٢٣٫٤  ٥٨  الثانویة

  %١٠٠  ٢٤٨  مجموعال
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  :عینة الدراسة
ة        تخدمت الباحث ث اس ة، حی ة الباح ام بمنطق یم الع دارس التعل دات م ع قائ ع جمی ة الدراسة م ت عین تكون

ع        م جم تبانات، ت ع االس د توزی شامل، وبع صر ال لوب الح ت     ) ٢٠٢(أس سبة بلغ ل بن الحة للتحلی تبانة ص اس
  :اآلتي) ٢(غیراتھا من خالل الجدول ، وتتمثل عدد أفراد عینة الدراسة تبعًا لمت)%٨١٫٥(

  توزیع أفراد عینة الدراسة تبًعا لمتغیراتھا ) ٢(جدول 
  %النسبة   العدد  الفئات  المتغیر

 %٤٣٫٦  ٨٨  المرحلة االبتدائیة

 %٣٤٫١  ٦٩  المرحلة المتوسطة

  %٢٢٫٣  ٤٥  المرحلة الثانویة

  

  المرحلة التعلیمیة

  %١٠٠  ٢٠٢  المجموع

  %٢٣٫٣  ٤٥   سنوات٥أقل من 

 %٣٦٫٦  ٧٤   سنوات١٠ -٥من 

 %٤١٫١  ٨٣   سنوات ١٠أكثر  من 

  

   مجال القیادةسنوات الخبرة في

  ٪١٠٠  ٢٠٢  المجموع

  %٢٠٫٨  ٤٢   دورات تدریبیة٥أقل من 

  %٧٩٫٢  ١٦٠   دورات تدریبیة فأكثر٥

  

عدد الدورات التدریبیة في مجال 
  ٪١٠٠  ٢٠٢  المجموع  القیادة

  :أداة الدراسة
ن                  لتح دادھا بمجموعة م رَّ إع ي م ات؛ والت ع البیان تبانة لجم قیق أھداف الدراسة تم استخدام االس

  :الخطوات كاآلتي
تبانة  -١ دف االس د ھ شاركة     : تحدی ة م ین اإلداري، ودرج ة التمك اس درج ي قی ل ف ذي تمث وال

 .   قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار
شاركة        والذي ُتمثَّل في م   : بناء االستبانة  -٢ ین اإلداري، والم ت التمك ي تناول راجعة األدبیات الت

ة                م وضع الصورة األولی تبانة، ث في صنع القرار، ثم تحدید المجاالت المتعلقة بمحاور االس
تم    ین لی ن المحكم ة م ى مجموع ة عل ورتھا األولی ي ص رض األداة ف ك ع ال ذل تبانة، ت لالس

 .لحذفاالستفادة من مالحظاتھم في إعادة الصیاغة أو ا
  : فقرة موزعة على محورین كالتالي)  ٥٤(وقد تكونت االستبانة في صورتھا األولیة من 

ة   : أوًال ة الباح دارس بمنطق دات الم دى قائ ین اإلداري ل ة التمك ور درج ة  مح ى أربع شتمل عل ، وی
  :مجاالت على النحو التالي

  .فقرات) ١٠(االتصال وتوفر المعلومات، وعدد فقراتھ : المجال األول -

 .فقرات) ١٠(وعدد فقراتھ : تفویض الصالحیات: المجال الثاني -

 .فقرات) ٨(التأھیل والتدریب، وعدد فقراتھ : المجال الثالث -
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 . فقرات) ٩(الحوافز والتشجیع، وعدد فقراتھ : المجال الرابع -
رار     : ثانًیا ى   محور درجة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع الق ) ١٧(، واشتمل عل
  .فقرة

اس لیكرت الخماسي                 ا لمقی سة وفًق ن خم دیل م ار ب ق اختی ن طری ق  : حیث ستكون االستجابة ع مواف
  ). ١(، غیر موافق مطلقًا )٢(، غیر موافق )٣(، إلى حدا ما  )٤(، موفق)٥(بشدة 

  :صدق وثبات أداة الدراسة
  : صدق أداة الدراسة: أوًال

  : تم التأكد من صدق االستبانة بطریقین
  ): صدق المحكمین(ق الظاھري  الصد-١

د                الة وبع ى الرس ة عل شرفة العلمی ى الم ة عل ورتھا األولی قامت الباحثة بعرض األداة في ص
ن          رة م صاص والخب ن ذوي االخت ین م ن المحكم األخذ بتوجیھاتھا ،تم عرضھا على مجموعة م

ة        سعودیة والعربی ة ال ددھم  السادة أعضاء ھیئة التدریس ببعض جامعات المملكة العربی ) ١٠(ع
ضاء    ق (أع ي      )  ٢- ملح ھ ف عت لقیاس ا وض تبانة لم اس االس الحیة وقی دى ص ى م م عل للحك

دى            د أب ة، وق وح اللغ دى وض ور وم ارة للمح اء العب دى انتم ث  م ن حی تبانة م االت االس مج
ین اإلداري،           ة التمك ور درج ي مح اور؛ فف ل المح رات داخ ى الفق ات عل دة مالحظ ون ع المحكم

ا   رات       ) ٧(فة فقد تم تعدیل وإض دد الفق بح ع ان، وأص ذف فقرت رات، وح ن    ) ٣٨(فق دًال م رة ب فق
  .فقرة) ٣٧(

دیل                 م تع د ت رار، فق نع الق ي ص ة ف وفي محور درجة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباح
ذف  ) ٨( رات، وح رات    ) ٣(فق دد الفق بح ع رات، وأص ن   ) ١٤(فق دًال م رة، ب رة،  ) ١٧(فق فق

  . فقرة) ٥٢(لنھائي وأصبح عدد فقرات االستبانة ا
  :  صدق البناء الداخلي-٢

تطالعیة    ة اس ى عین ق عل الل التطبی ن خ ك م تبانة وذل داخلي لالس اء ال دق البن ن ص د م م التأك ت
ساق          ) ٣٠(قوامھا   ة االت قائدة مدرسة من خارج عینة الدراسة المستھدفة، وتم حساب الصدق بطریق

ین درجة        اط ب ذي        الداخلي، عن طریق حساب معامل االرتب ة للمجال ال ع الدرجة الكلی ارة م  كل عب
ي       ا ف ألداة، كم ة ل ة الكلی ع الدرج ال م ل مج ة لك ة الكلی اط الدرج ل ارتب ساب معام ھ، وح ي إلی تنتم

  :اآلتي) ٣(الجدول 
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قیم معامالت االرتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھ فقرات أداة ) ٣(جدول رقم 
  الدراسة

  درجة التمكین اإلداري لدى قائدات المدارس بمنطقة الباحة: حور األولالم

  المجال األول 

  االتصال وتوفر والمعلومات

  المجال الثاني 

  تفویض الصالحیات

  المجال الثالث

  التأھیل والتدریب

  المجال الرابع

  الحوافز والتشجیع

  رقم 

الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  قرةالف
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط

٠٫٤١٧  **٠٫٦٤٨  ٣٠  **٠٫٤٢٧ **٠٫٦٣٤  ٢٢  **٠٫٤١٣  **٠٫٦٨٢  ١٢  **٠٫٣٦٨ **٠٫٦٦٤  ١**  

٠٫٣٤٩  **٠٫٦١٩  ٣١  **٠٫٤٣٦  **٠٫٦٧٢  ٢٣  **٠٫٤٤١  **٠٫٦٤٦  ١٣  **٠٫٤١٧  **٠٫٤١٩  ٢**  

٠٫٣٥٣  **٠٫٦٥١  ٣٢  **٠٫٤١٥  **٠٫٦٢٩  ٢٤  **٠٫٥٤٢  **٠٫٦٢٠  ١٤  **٠٫٥٢٥  **٠٫٦٥٨  ٣**  

٠٫٤٥٠  **٠٫٥٩٥  ٣٣  **٠٫٣٥٤  **٠٫٥٧٧  ٢٥  **٠٫٤٥٣  **٠٫٦١٤  ١٥  **٠٫٤٧٣  **٠٫٥٨١  ٤**  

٠٫٤٧٠  **٠٫٤٥٧  ٣٤  **٠٫٤٤٧  **٠٫٦٢١  ٢٦  **٠٫٥٣٦  **٠٫٥٢٢  ١٦  **٠٫٤٢٤  **٠٫٦٣١  ٥** 

٠٫٣٣٢  **٠٫٤٨٧  ٣٥  **٠٫٣٥٧  **٠٫٥٤٠  ٢٧  **٠٫٣٧١  **٠٫٤٧٨  ١٧  **٠٫٥١٦  **٠٫٤٢٢  ٦**  

٠٫٣٨٤  **٠٫٤٢٧  ٣٦  **٠٫٣١١  **٠٫٤٧٦  ٢٨  **٠٫٣٨٩  **٠٫٤٦٢  ١٨  **٠٫٥٧٠  **٠٫٥٧٨  ٧**  

٠٫٤٣٥  **٠٫٥١١  ٣٧  **٠٫٤٨١  **٠٫٤٩٣  ٢٩  **٠٫٤٧٦  **٠٫٣٢٧  ١٩  **٠٫٣٤١  **٠٫٥٢٦  ٨**  

٠٫٤٣٢  **٠٫٤٦٢  ٣٨    **٠٫٧٣٢    **٠٫٤١٩  **٠٫٦١٠  ٢٠  **٠٫٣٨٥  **٠٫٧١٣  ٩**  

٠٫٧١١          **٠٫٣٧٩  **٠٫٥٦٦  ٢١  **٠٫٤٣٨  **٠٫٥٤٥  ١٠**    

٠٫٧١٥    **٠٫٣٩٨  **٠٫٤٨٦  ١١**                

  ٠٫٧٢٤**                      

  درجة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة  في صنع القرار : المحور الثاني

  رقم 

الفقرة
معامل ألفا •

  باخكرون
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط
  رقم 

  الفقرة
معامل ألفا •

  كرونباخ
معامل ••

  االرتباط

٠٫٤٣٩  **٠٫٦٤٠  ١٣  **٠٫٥١٩  **٠٫٦٥٠  ٩ **٠٫٤٤٦  **٠٫٦٧٧  ٥ **٠٫٤٧١ **٠٫٦١٤  ١**  

٠٫٣٦٩  **٠٫٦٧٨  ١٤  **٠٫٤٢٤  **٠٫٦٢٩  ١٠  **٠٫٤٣٤  **٠٫٦١١  ٦  **٠٫٤٢٥  **٠٫٦٢٣  ٢**  

٠٫٧٤٧    **٠٫٤٥٢  **٠٫٦٣٠  ١١  **٠٫٤٦١  **٠٫٦٢٢  ٧  **٠٫٥٤٠  **٠٫٦٢٠  ٣**    

٠٫٤٩٩  **٠٫٦٥٧  ١٢ **٠٫٥٢٧  **٠٫٥٤٠  ٨  **٠٫٤١٦  **٠٫٥٤١  ٤**       

م    رات داخل مجاالت محور       )  ٣(یتبین من الجدول رق اخ للفق ا كرونب یم ألف ین   أن ق  درجة التمك
رات داخل المجاالت                ع الفق ي أن جمی ذا یعن اخ للمجال ككل، وھ اإلداري أصغر من قیمة ألفا كرونب

  .متسقة مع بعضھا البعض
ة         ستوى الدالل د م صائیًا عن ة إح ال دال ة للمج ة الكلی رة والدرج ین الفق اط ب امالت االرتب ا أن مع كم

ر      )٠٫٠١( ین الفق اط ب د تراوحت معامالت االرتب وفر      ، وق ة للمجال األول االتصال وت ات والدرجة الكلی
ین   ات ب ین     **)٠٫٥٧٠ -**٠٫٣٤١(المعلوم صالحیات ب ویض ال اني تف ال الث ت للمج ، وترواح

ین       **)٠٫٥٤٢ -**٠٫٣٧١( دریب ب ل والت ث التأھی ال الثال ت للمج  -**٠٫٣١١(، وتراوح
، وذلك یدل على **)٠٫٤٧٠ -**٠٫٣٤٩(، وتراوحت للمجال الرابع الحوافز والتشجیع بین **)٠٫٤٨١

  .صدق الفقرات
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م     دول رق ح الج ا یوض ة       )  ٣(كم ور درج رات مح اخ لفق ا كرونب امالت ألف یم مع سابق أن ق ال
اخ                 ا كرونب امالت ألف ة مع ن قیم رار أصغر م ي صنع الق ة الباحة ف دارس بمنطق دات الم مشاركة قائ

  .عضللمحور، وھذا یدل على أن جمیع الفقرات متسقة مع بعضھا الب
ین     ور ب ة للمح ة الكلی رات والدرج ین الفق اط ب امالت االرتب ت مع د تراوح  -**٠٫٤١٦(وق

  .، وذلك یدل على صدق الفقرات**)٠٫٥٤٠
  :صدق البناء الداخلي لمجاالت الدراسة

تم التحقق من صدق البناء الداخلي لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مع المجاالت الكلیة، بعد         
ث      ) ٣٠( استطالعیة شملت    تطبیقھا على عینة   ستھدفة، حی ة الدراسة الم قائدة مدرسة من خارج عین

ا                ین اإلداري، كم ألداة لمحور درجة التمك ة ل ع الدرجة الكلی تم حساب معامل االرتباط لكل مجال م
  : اآلتي) ٤(في الجدول 
كلیة لمحور مصفوفة معامالت ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة للمجال والدرجة ال) ٤(جدول رقم 

  درجة  التمكین اإلداري
   بالدرجة الكلیة معامل االرتباط  المجال

  **٠٫٥٤٧  االتصال وتوفر المعلومات

  **٠٫٧٠٨  تفویض الصالحیات

  **٠٫٦٢١  التأھیل والتدریب

  **٠٫٥٢٣  الحوافز والتشجیع

دول    ن الج ضح م ي      ) ٤(یت ألداة الت ة ل ة الكلی ین الدرج اط ب امالت االرتب ع مع یس أن جمی تق
ین       ت ب د تراوح ور ق ذا المح االت ھ ن مج ال م ل مج ین اإلداري،  وك ة التمك ور درج مح

ة      **)٠٫٧٠٨ - **٠٫٥٢٣( ة ودال ات موجب ع االرتباط ة     ، وكانت جمی إحصائًیا عن مستوى الدالل
اط      . ، مما یدل على توفر صدق البناء الداخلي لمحاالت ھذا المحور )٠٫٠١( م حساب معامل االرتب ا ت كم

ین  جة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار      درلمحور    مع الدرجة الكلیة لألداة، ویب
  :   اآلتي) ٥(ذلك الجدول 

مصفوفة معامالت ارتباط بیرسون بین محور درجة مشاركة قائدات المدارس ) ٥(جدول رقم 
  بمنطقة الباحة في صنع القرار والدرجة الكلیة لألداة

  اط بالدرجة الكلیة لألداةمعامل االرتب  المحور

  **٠٫٦٥٤  درجة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار

دول   ن الج شاركة  ) ٥(یتضح م ة م ور درج ألداة ومح ة ل ة الكلی ین الدرج اط ب ل االرتب أن معام
رار    نع الق ي ص ة ف ة الباح دارس بمنطق دات الم ت  قائ ة  **)٠٫٦٥٤(بلغ ة، ودال ة موجب ي قیم ، وھ

  .  ، مما یدل على توفر صدق البناء الداخلي لفقرات ھذا المحور)٠٫٠١(یا عن مستوى الداللة إحصائ
  : ثبات األداة: ثانًیا

تخدام    ات األداة باس ن ثب د م م التأك ار  (ت ة االختب ات  )Test-Rctestطریق ار، ثب ادة االختب ، إع
ة           )االستقرار ة استطالعیة مكون ن  ، حیث تم تطبیق أداة الدراسة على عین ن    ) ٣٠( م دة مدرسة م قائ

داره      ي مق ل زمن سھا بفاص ة نف ى العین ق األداء عل ادة تطبی م إع ستھدفة، ث ة الم ة الدراس ارج عین خ
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ن                 داخلي م اء ال ات البن م حساب معامل ثب ا ت ین، كم ین التطبیق ات ب أسبوعین، واستخراج معامل الثب
  :  اآلتي) ٦(خالل معامل ألفا كرونباخ، ویوضح ذلك الجدول 

  معامالُت ثباُت أداِة الدراسِة) ٦( رقم جدول
عدد   المجاالت والمحاور  رقم

  الفقرات
  ألفا 

  كرونباخ

  ثبات 

  االستقرار

  **٠٫٦٦٨  **٠٫٦٦٩  ١١  .االتصال وتوفر المعلومات  ١

  **٠٫٧٦٤  **٠٫٦٦٥  ١٠  .تفویض الصالحیات  ٢

  **٠٫٦٩٤  **٠٫٦٧٨  ٨  .التأھیل والتدریب  ٣

  **٠٫٦٨٥  **٠٫٦٩٧  ٩  .الحوافز والتشجیع  ٤

  **٠٫٧٥٢  **٠٫٧٢٠  ٣٨  محور درجة  التمكین اإلداري

محور درجة مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في 
  صنع القرار

٠٫٧١٧  **٠٫٧٤٢  ١٤**  

  **٠٫٨٤٧  **٠٫٨٢٣  ٥٢  معامل الثبات الكلي لألداة

ة إحصائ         ) ٦(یتضح من الجدول      یم معامالت الثبات ألداة الدراسة دال ة ألغراض الدارسة    أن ق یا ومقبول
غ        ) ٠٫٧٠(الحالیة، كما أنھا تجاوزت قیم معامل ألفا للثبات حد    ا، حیث بل ة على قوة معامل ألف وھي القیمة الدال

ة ثبات االستقرار    )٠٫٨٢٣(معامل الثبات لألداة ككل بطریقة ألفا كرونباخ    ، كما تراوحت   )٠٫٨٤٧(، وطریق
ا كرونباخ ما بین      معامالت االرتباط لجمیع المجاال      ة ألف ، وثبات االستقرار ما    )٠٫٦٩٧ -٠٫٦٦٥(ت بطریق

ة االعتماد على نتائجھا          )٠٫٧٦٤-٠٫٦٦٨(بین   ،وھذا یدل على ثبات االستبانة وصالحیتھا للتطبیق، وإمكانی
  . والوثوق بھا

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
ى األداة،       المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل  .١ ة الدراسة عل راد عین اس استجابات أف قی

  .واإلجابة  عن السؤال األول والثالث
ادي    .٢ این األح ل التب ستقلة،      ) One Way Anova(تحلی ات م دة مجموع طات ع ین متوس ة ب للمقارن

ة بین                    ة ما، وذلك بالمقارن د مستوى دالل ة إحصائیًا عن لمعرفة إذا كانت الفروق بین ھذه المتوسطات دال
ة  متو ادة، واإلجاب رة في مجال القی ة وسنوات الخب ة التعلیمی ا للمرحل ة الدراسة تبًع سطات استجابات عین

 .عن السؤال الثاني والرابع
ین      ) T- test) (ت(اختبار  .٣ رق ب ان الف ة إذا ك ستقلتین لمعرف للمقارنة بین متوسطي مجموعتین م

راد     المتوسطین دال إحصائًیا عند مستوى داللة ما، وذلك بالمقار         ین متوسطات استجابات أف نة ب
  .    عینة الدراسة تبًعا للدورات التدریبیة، واإلجابة عن السؤال الثاني والرابع

 لتحدید اتجاه الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات   Scheffe اختبار شیفیھ   .٤
نوا     ة، وس ة التعلیمی ر المرحل ق بمتغی ا یتعل ة الدراسة فیم راد عیِّن ادة،  أف ال القی ي مج رة ف ت الخب

 . واإلجابة عن السؤال الثاني والرابع
دى    Person تحلیل االرتباط بیرسون  .٥  للتعرف على العالقة االرتباطیة بین درجة التمكین اإلداري ل

ة الباحة في صنع القرار،             دارس بمنطق دات الم قائدات المدارس بمنقطة الباحة، ودرجة مشاركة قائ
 .    الخامسواإلجابة عن السؤال
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شاركة      ة م ة، ودرج ة الباح دارس بمنقط دات الم دى قائ ین اإلداري ل ة التمك ى درج م عل وللحك
ة              سابیة التالی طات الح یم المتوس اد ق م اعتم رار، ت نع الق ي ص ة ف ة الباح دارس بمنطق دات الم قائ

  :الستجابات أفراد عینة الدراسة على محاور االستبانة، وذلك حسب الطریقة اآلتیة
  عدد فئات االستجابة/  أقل درجة–أعلى درجة = الستجابةمدى ا

  :التالي) ٧(، ویبین ذلك الجدول ٠٫٨ = ٤/٥ = ١/٥ -٥= مدى االستجابة 
  معیار الحكم على درجات االستجابة  ) ٧(جدول 

  المعیار المستخدم  فئات االستجابة  المتوسط الحسابي

  عالیة جدًا  موافقة بشدة  ٥ - ٤٫٢١

  عالیة  وافقةم  ٤٫٢٠   – ٣٫٤١

  متوسطة  إلى حدا ما  ٣٫٤٠   – ٢٫٦١

  منخفضة  غیر موافقة  ٢٫٦٠  – ١٫٨١

  منخفضة جدًا  غیر موافقة مطلقًا  ١٫٨٠   – ١

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا
سیُرھا  شُتھا وتف سؤاِل األوِل وُمناق ائُج ال ي: نت نص عل ذي ی دى  :  وال ین اإلداري ل ة التمك ا درج م

  رِس بمنطقِة الباحِة من وجھِة نظرھن؟قائداِت المدا
ِ  إلجاباتِ  أفراد  ِ  واالنحرافاتِ  المعیاریة إلجابِة ھذا السؤال تّم حساب المتوسطاِت الحسابیة

  :عینة الدراسةِ  حول مجاالت محور درجة التمكینِ  اإلداري، كما في الجدول اآلتي
 الستجاباِت أفراِد عینِة الدراسِة على المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة) ٨(جدول 

  مجاالِت محورِ درجِة التمكیِن اإلداري مرتبة تنازلیا حسب متوسطاتھا الحسابیِة
رقُم 
  المجاِل

درجُة التمكیِن   االنِحراُف الِمعیارُي  الُمتوِسُط الِحسابُي  المجاالُت  الترتیب
  اإلداري

  توسطةم  ٠٫٨١  ٣٫٣٣  االتصاُل وتوفُر المعلوماِت  ١  ١

  متوسطة  ٠٫٦٥  ٣٫٢٤  التأھیُل والتدریُب  ٢  ٣

  متوسطة  ٠٫٧٨  ٣٫١٨  تفویُض الصالحیاِت  ٣  ٢

  متوسطة  ٠٫٧٣  ٢٫٨١  الحوافُز والتشجیُع  ٤  ٤

  متوسطة  ٠٫٧٦  ٣٫١٤  المتوسط الحسابي الكلي للمحور

ةِ  الباحةِ  السابق أن درجَة التمكینِ  اإلداري لدى قائداتِ  المدارس بمنطق) ٨(یتبین من الجدول 
، وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ )٣٫١٤(جاءت بدرجٍة متوسطٍة، حیث بلغ المتوسُط الحسابي العام 

ِ  بین )٠٫٧٦( ِ  المحور ، وجاءت )٣٫٣٣- ٢٫٨١(، وانحصرت المتوسطاُت الحسابیُة لمجاالت
ِ  ا ِ  مجاالت المحور جمیعھا بدرجة متوسطة، كما تشیر النتائج إلى أن قیم االنحرافات لمعیاریة

ِ  األربعة انحصرت بین  وھي قیم متدنیة مما یدل على تجانس ) ٠٫٨١-٠٫٦٥(لمجاالت المحور
  .استجابات أفراد عیِّنة الدراسةِ  حول المحور
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التي أشارت إلى أن مستوى ) ٢٠١٥(وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة اللحیاني 
  . الثانویةِ  كان متوسطًاالتمكینِ  الوظیفي لدى مدیري المدارسِ 

التي أظھرت أن ) ٢٠١٨(بینما تختلف نتیجة الدراسةِ  الحالیةِ  مع نتیجة دراسة شذا الھروط 
ِ  كانت مرتفعة، ودراسة أمل األحمري  ِ  الثانویة ِ  اإلداري لدى مدیري المدارس درجَة التمكین

 والتعلیمِ  لدى القیادات التربویة أظھرت أن درجة التمكینِ  اإلداري في مكاتبِ  التربیةِ ) ٢٠١٦(
ِ  اإلداري ) ٢٠١٦(كانت عالیة، ودراسة سالم  ِ  التمكین أشارت إلى أن درجة توافر متطلبات

التي أظھرت أن درجة التمكینِ  ) ٢٠١٥(لمدیري المدارسِ  جاءت بدرجة قلیلة، ودراسة الزاملي 
  .اإلداري لدى مدیري المدارسِ  الثانویةِ  كانت كبیرة

 یرجع إلى تخوف بعض قیادات إدارة  التعلیم من حدوث عملیة -ربما–عتقد الباحثة أن ذلك وت
التمكین، العتقادھم بأن ذلك قد یفقدھم جزء من مكانتھم، ویقلل من نفوذھم، كما أنھ قد یرجع إلى 

وضوح اعتقاد إدارة التعلیم بعدم وجود قیادة مدرسیة مؤھلة إلحداث عملیة التمكین اإلداري، وعدم 
  .فوائد عملیة التمكین اإلداري لدى بعض قیادات إدارة التعلیم

ولمزید من التفصیل لكل مجال من مجاالت الدراسة التي تناولت درجة التمكین اإلداري لدى 
قائدات المدارس بمنطقة الباحة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع 

  : ى النحو اآلتيفقرات المجاالت وذلك عل
  :الفقرات المتعلقة بمجال االتصال وتدفق المعلومات:   أوًال

تم حساب المتوسطاِت الحسابیِة واالنحرافاِت المعیاریِة لكل فقرة من فقراِت المجاِل، كما في 
  :اآلتي) ٩(الجدول 
تدفِق المعلوماِت المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لفقراِت مجال االتصاِل و) ٩(جدول 

  مرتبة تنازلیا حسب متوسطاتھا الحسابیِة
  رقم

 العبارة
الُمتوِسُط  العبارُة ترتیبھا

  الِحسابُي
االنِحراُف 
  الِمعیارُي

درجُة التمكیِن 
  اإلداري

  عالیة 0.74 3.73  .تسمح بحریة الوصول إلى المعلومات  ١  ٢
  عالیة 0.87 3.60  .ذات ھیكل تنظیمي واضح المھام ومحدد المسؤولیة  ٢  ١٠
  عالیة 0.69 3.57  .توفر البیانات والمعلومات التي تحتاج لھا قائدات المدارس  ٣  ١
  عالیة 0.82  3.48  .تتمیز التعلیمات بالوضوح التام  ٤  ٤

لدیھا نظام معلومات یوفر المعلومة على نحو سریع ألصحاب   ٥  ٣
  متوسطة 0.80 3.29  .القرار

ل    ٦  ١١ دات التواص یح للقائ د     تت رار عن حاب الق ع أص سھولة م  ب
  متوسطة 0.81 3.27  .الحاجة

ع     ٧  ٨ ات م ادل المعلوم ورة لتب ة ومتط صال فعال وات ات وفر قن ت
  متوسطة 0.68 3.26  .اآلخرین

  متوسطة 0.73 3.23  .تتبادل المعلومات مع القائدة حول مشكالت العمل  ٨  ٩

ي ص              ٩  ٥ ة ف شاركة الفعال ي بالم نع أھدافھا واضحة مما یسمح ل
  متوسطة 0.57 3.08  .القرار

ي صنع           ١٠  ٦ ة ف شاركة الفعال ي بالم سمح ل ا ی رؤیتھا واضحة مم
  متوسطة 0.79 3.07  .القرار

ي صنع         ١١  ٧ ة ف شاركة الفعال رسالتھا واضحة مما یسمح لي بالم
  متوسطة 0.64 3.06  .القرار

 متوسطة 0.81 3.33 المتوسط الحسابي العام للمجال
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السابق أن درجة ممارسة االتصال وتوفر والمعلومات لدى قائدات ) ٩ (یتبیَّن من الجدول
، )٣٫٣٣(المدارس بمنطقة الباحة جاءت بدرجة متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي العام للمجال 

 – ٣٫٠٦(، وقد جاءت المتوسطات الحسابیة متراوحة بین )٠٫٨١(وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ 
، كما تشیر عبارات المجال إلى ) عالیة-متوسطة(ات المجال بین ، وتراوحت درجات فقر)٣٫٧٣

، وھي قیم متدنیة مما یدل على تجانس )٠٫٨٧-٠٫٥٧(أن قیم االنحرافات المعیاریة قد تراوحت بین 
  .استجابات أفراد عینة الدراسة حول المجال

ت أن درجة التي أظھر) ٢٠١٨(تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة شذا الھروط 
) ٢٠١٦(ممارسة االتصال لدى مدیري المدارس الثانویة كانت مرتفعة، ودراسة أمل األحمري 

التي أشارت إلى أن درجة التمكین االتصال لدى القیادات التربویة بمكاتب التربیة والتعلیم جاءت 
 المعلومات التي أظھرت أن درجة توافر االتصال وتدفق) ٢٠١٦(بدرجة عالیة جدًا، ودراسة سالم 

أظھرت أن درجة ) ٢٠١٥(لمدیري المدارس الثانویة جاءت بدرجة قلیلة، ودراسة الزاملي 
االتصال وتدفق المعلومات لدى مدیري المدارس الثانویة جاءت كبیرة، ودراسة زكیة جابر 

التي أشارت إلى أن واقع االتصال وتدفق المعلومات لدى مدیرات المدارس الثانویة ) ٢٠١٢(
  .مرتفعةجاءت 

 یرجع إلى كبر حجم الھیكل التنظیمي بإدارة التعلیم، وزیادة -ربما–وتعتقد الباحثة أن ذلك 
األعباء المكلفة بھا، وعدم وجود سیاسة واضحة لدیھا، وضعف خطة االتصال إلحداث عملیة 

رة التعلیم بعدم االتصال، كذلك التغیرات المستمرة في قیادات إدارة التعلیم، وأحیانًا قد تتسم قیادة إدا
  . المرونة، وعدم اتباع البعض منھم أسالیب تتوافق مع عملیة التغییر

، وتعتقد الباحثة أن )تسمح بحریة الوصول إلى المعلومات(وجاءت في المرتبة األولى عبارة  
 یعود إلى إدراك إدارة التعلیم ألھمیة الوصول إلى المعلومات، وأن ذلك یساعد في -ربما–ذلك  
 مھام قائدات المدارس، كما أن توفر المعلومات الصحیحة تساعد على اتخاذ القرار المناسب، إنجاح

  .مما یساھم في حل الكثیر من المشكالت المدرسیة، وعدم  تفاقمھا
رسالتھا واضحة مما یسمح لي بالمشاركة الفعالة في صنع (وجاءت في المرتبة األخیرة عبارة 

 یعود إلى قلة مشاركة قائدة المدرسة في وضع رؤیة - ربما–ك  ، وتعتقد الباحثة أن ذل)القرار
ورسالة المدرسة، وإنما یتم وضعھما من خالل إدارة التعلیم، واعتبار قائدات المدارس جھة تنفیذ 

  . فقط، كذلك عدم وضوح رؤیة ورسالة المدرسة لدى قائدات المدارس
  : الفقرات المتعلقة بمجال تفویض الصالحیات: ثانًیا

، كما ِ لكل فقرة من فقرات المجالِ المعیاریةِ واالنحرافاتِ الحسابیةِ حساب المتوسطاتتمَّ
  :اآلتي) ١٠(في الجدول 
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المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لفقراِت مجاِل تفویِض الصالحیاِت مرتبة ) ١٠(جدول 
  تنازلًیا حسب متوسطاتھا الحسابیِة  

  رقم

 العبارة

الُمتوِسُط  العبارُة بھاترتی
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

درجُة 
  التمكیِن

  اإلداري

ا       ١  ١٩ ة لھ ام المفوض ي المھ ة ف دة المدرس ة قائ وم بمتابع تق
 عالیة 0.93 3.82  .دوریًا

 متوسطة 0.98 3.25 .تحدد لقائدة المدرسة األعمال المفوضة لھا كتابیًا  ٢  ١٥

وء الصالحیة       تساعد القائدة في تحم     ٣  ١٢ ي ض ل مسئولیاتھا ف
 متوسطة 0.79 3.18  .الممنوحة لھا

ا             ٤  ٢١ ة لھ ة استخدام الصالحیات الممنوح توضح للقائدة كیفی
 متوسطة 0.91 3.16  .بفاعلیة

ة        ٥  ٢٠ ام الموكل ذ المھ افي لتنفی تمنح قائدة المدرسة الوقت الك
 متوسطة 67 .0 3.16  .لھا

 متوسطة 0.84 3.15  .الزمة إلنجاز مھام عملھاتفوض للقائدة الصالحیات ال  ٦  ١٤

  متوسطة 0.72 3.14  .تمنح جمیع الصالحیات للقائدة حسب التعلیمات الوزاریة  ٧  ١٨

ویض        ٨  ١٧ رة التف اء فت الحیاتھا أثن ة ص دة المدرس ارس قائ تم
  متوسطة 0.94 3.06  .دون تدخل من إدارة التعلیم

ة ألداء مھ   ٩  ١٦ ة الحری دة المدرس نح قائ ھ  تم ى الوج ا عل امھ
  متوسطة 0.88 2.95  .األمثل

ي         ١٠  ١٣ شكالت الت ع الم ل م الحیة التعام دة ص ي القائ تعط
  متوسطة 0.75 2.88  .تواجھھا في العمل

 متوسطة 0.78 3.18  المتوسط الحسابي العام للمجال

السابق أن درجة ممارسة تفویض الصالحیات لدى قائدات المدارس ) ١٠(یتبین من الجدول 
، وجاء )٣٫١٨(طقة الباحة جاءت بدرجة متوسطة،  حیث بلغ قیمة المتوسط الحسابي العام بمن

، )٣٫٨٢-٢٫٨٨(، وتراوحت قیم المتوسطات الحسابیة بین )٠٫٧٦(بانحراف معیاري قیمتھ 
،  كما تشیر النتائج إلى أن قیم االنحرافات ) عالیة-متوسطة(وتراوحت درجات فقرات المجال بین 

وھي قیم متدنیة مما یدل على تجانس استجابات ) ٠٫٩٨- ٠٫٦٧(فقرات تراوحت بین المعیاریة لل
  .أفراد عینة الدراسة حول المجال

التي أشارت إلى أن درجة ) ٢٠١٦(تتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة أمل األحمري 
وسطة، ودراسة ممارسة تفویض الصالحیات في مكاتب التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض جاءت مت

التي أظھرت أن مستوى تفویض الصالحیات لدى مدیري المدارس الثانویة جاء ) ٢٠١٥(اللحیاني 
التي أشارت إلى أن واقع تفویض السلطة والصالحیات لدى ) ٢٠١٢(متوسطًا، ودراسة زكیة جابر 

  . مدیرات المدارس الثانویة بمنطقة جدة جاء بدرجة متوسطة
التي أشارت إلى أن ) ٢٠١٨(اسة الحالیة مع نتیجة دراسة شذا الھروط بینما تختلف نتیجة الدر

درجة ممارسة تفویض السلطة لدى مدیرات المدارس الثانویة جاءت مرتفعة، ودراسة سالم 
التي أشارت إلى أن درجة توافر متطلبات التفویض لدى مدیري المدارس الثانویة جاءت ) ٢٠١٦(

تي أظھرت أن درجة ممارسة تفویض السلطة لدى مدیري ال) ٢٠١٥(قلیلة، ودراسة الزاملي 
  .المدارس الثانویة جاءت كبیرة
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 یعود إلى خوف قیادات إدارة التعلیم من حدوث أخطاء نتیجة -ربما–وتعتقد الباحثة أن ذلك  
التفویض تؤثر على اتخاذ القرارات الخاصة بالمدارس وسیر أعمالھا، كذلك ضعف الثقة بین 

رة التعلیم وقائدات المدارس، رغبة قیادات إدارة التعلیم باالستئثار بالسلطة، حتى القیادات في إدا
ترجع إلیھم قائدات المدارس ویشبعون األنا لدیھم، كذلك إدراك قائدات إدارة التعلیم لوجود بعض 

  .قائدات المدارس ال یمتلكن الخبرة الكافیة في مجال القیادة
، )تقوم بمتابعة قائدة المدرسة في المھام المفوضة لھا دوریًا(وجاءت في المرتبة األولى عبارة  

 یعود إلى حداثة قائدات المدارس في تولي المنصب، وحاجاتھن -ربما- وتعتقد الباحثة أن ذلك  
للمتابعة حتى یكون ھناك تصحیح لألخطاء والمشكالت إن وجدت بصورة مستمرة حتى ال تتفاقم 

  . ویصعب حلھا
تعطي القائدة صالحیة التعامل مع المشكالت التي تواجھھا (ألخیرة عبارة وجاءت في المرتبة ا

 یرجع إلى كثرة المشكالت المدرسیة وتنوعھا - ربما–، وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أنھ )في العمل
وتجددھا، مما یستدعي المتابعة والتدخل من قبل إدارة التعلیم، وذلك لتقدیم الدعم والمشورة في تقدیم 

  .حلول المناسبة لھاال
  : الفقرات المتعلقة بمجال التأھیل والتدریب: ثالًثا

 لكل فقرة من فقرات المجال، كما في ِ المعیاریةِ واالنحرافاتِ الحسابیةِتم حساب المتوسطات
  :اآلتي) ١١(الجدول

ریِب مرتبة المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لفقراِت مجاِل التأھیِل والتد) ١١(جدول 
  تنازلًیا حسب متوسطاتھا الحسابیِة  

  رقُم
 العبارِة

الُمتوِسُط  العبارُة ترتیبھا
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

  درجُة التمكیِن
  اإلداري

 عالیة 0.69 3.46 .تدرب قائدات المدارس على متطلبات تطبیق التمكین  ١ ٢٤
 متوسطة 0.38 3.38  .فیما بینھنتشجع قائدات المدارس على تبادل الخبرات   ٢ ٢٦

تقدم برامج تدریبیة لقائدات المدارس في الغالب ال یستفاد   ٣ ٢٧
 متوسطة 0.55 3.30  . منھا لبعدھا عن احتیاجاتھن التدریبیة

تسعى لتطویر األداء المتمیز لقائدات المدارس بشكل   ٤ ٢٨
 متوسطة 0.51 3.26  . مستمر

 متوسطة 0.47 3.21  .دات المدارستتبنى خطة تدریب واضحة لقائ  ٥ ٢٣

تنظم دورات تتضمن بعض االتجاھات الحدیثة في القیادة   ٦ ٢٩
 متوسطة 0.73 3.20  .المدرسیة

  متوسطة 0.58 3.13  .تحرص على تحقیق النمو المھني لقائدات المدارس  ٧ ٢٢
  متوسطة 0.44 3.01  .تنوع في أسالیب التدریب لقائدات المدارس  ٨ ٢٥

 متوسطة 0.65 3.24 سابي العام للمجالالمتوسط الح

السابق أن درجة ممارسة التأھیل والتدریب لدى قائدات المدارس ) ١١(یتبین من الجدول 
، )٣٫٢٤(بمنطقة الباحة جاءت بدرجة متوسطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام للمجال 

یة لفقرات المجال بین ، وتراوحت قیم المتوسطات الحساب)٠٫٦٥(وبانحراف معیاري بلغت قیمتھ 
، كذلك تشیر )متوسطة، عالیة(، وجاءت درجات فقرات المجال محصورة بین )٣٫٤٦-٣٫٠١(

، وھي  قیم متدنیة مما )٠٫٧٣- ٠٫٣٨(النتائج أن قیم االنحرافات المعیاریة للمجال محصورة بین 
  .یدل على تجانس استجابات أفراد عینة الدراسة حول المجال
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التي أظھرت أن مستوى ) ٢٠١٥( الحالیة مع نتیجة دراسة اللحیاني تتفق نتیجة الدراسة
  . التدریب والنمو المھني لدى مدیري المدارس الثانویة جاء بدرجة متوسطة

التي أشارت إلى أن ) ٢٠١٦(تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة أمل األحمري 
تب التربیة والتعلیم جاءت بدرجة عالیة جدًا، درجة ممارسة التدریب لدى القیادات التربویة في مكا

التي أظھرت أن درجة توافر متطلبات التدریب والنمو المھني لدى مدیري ) ٢٠١٦(ودراسة سالم 
  . المدارس الثانویة جاءت بدرجة  قلیلة

 یعود إلى عدم وجود خطة تدریب واضحة لدى إدارة التعلیم -ربما–وتعزو الباحثة ذلك إلى أنھ 
القیادات المدرسیة، وعدم المعرفة الحقیقیة لالحتیاجات التدریبیة لقائدات المدارس، لتدریب 

  .ومحدودیة البرامِج التدریبیِة الالزمة إلحداث عملیة التمكین اإلداري
، )تدرب قائدات المدارس على متطلبات تطبیق التمكین(وجاءت في المرتبة األولى عبارة  

 یعود إلى توجھات وزارة التعلیم إلتمام عملیة التمكین اإلداري - اربم–وتعزو الباحثة ذلك إلى أنھ 
لدى قائدات المدارس، وھذه التوجھات تدفع بالقیادات التربویة في إدارة التعلیم إلى السعي إلحداث 
التمكین من خالل وجود قائدات مدارس مدربة تستطیع القیام بالمھام والمسئولیات المكلفن بھا، 

  .عة مستمرة من وزارة التعلیم للتأكد من تطبیق أسلوب التمكین اإلداريوكذلك وجود متاب
، وتعزو )تنوع في أسالیب التدریب لقائدات المدارس(وجاءت في المرتبة األخیرة عبارة 

 یرجع إلى عدم وجود مختصین ذات كفاءة یمارسون أسالیب -ربما–الباحثة ھذه النتیجة إلى أنھ 
ت والتطورات في مجاالت القیادة التربویة، وضعف إقبال قائدات تدریبیة تتوافق مع المستجدا

المدارس على عملیة التدریب التي تعقد لھن في فترات متباعدة، وعدم إجراء عملیة تقییم  مستمرة 
للبرامج والدورات التدریبیة المقدمة لقائدات المدارس یمكن من خاللھا معرفة األسالیب ا لتدریبیة 

  .  كالناجحة أم غیر ذل
  : الفقرات المتعلقة بمجال الحوافز والتشجیع: رابعًا

تم حساب المتوسطاِت الحسابیِة واالنحرافاِت المعیاریِة لكل فقرة من فقرات المجال، كما في 
  :اآلتي) ١٢(الجدول 
المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لفقراِت مجاِل الحوافِز والتشجیِع مرتبة ) ١٢(جدول 

  ازلًیا حسب متوسطاتھا الحسابیة  تن
  رقم

 العبارة
الُمتوِسُط  العبارُة ترتیبھا

  الِحسابُي
االنِحراُف 
  الِمعیارُي

  درجُة التمكیِن
  اإلداري

 متوسطة 0.75 3.22  .یوجد لدیھا نظام حوافز معنوي  ١  ٣٣
 متوسطة 0.39 3.02  .تشجع أصحاب األفكار الجیدة واإلبداعیة  ٢  ٣٥
 متوسطة 0.47 2.95  .القائدات في العملتقدر جھود   ٣  ٣٠
 متوسطة 0.63 2.93  .تثني على إتقان العمل وجودتھ  ٤  ٣٢

تبادر بتطبیق األفكار والمقترحات التي تطرح من قبل   ٥  ٣١
 متوسطة 0.60 2.86  .قائدات المدارس لمعالجة مشكالت العمل

تعزز التقنیات الحدیثة التي تساعد على الوصول للتمیز   ٦  ٣٨
 متوسطة 0.70 2.84  . العملفي

 متوسطة 0.69 2.70  .تتحرى العدالة في نظام الحوافز والمكافآت  ٧  ٣٦
  منخفضة 0.57 2.60  .نظام حوافزھا یوفر فرصًا لتطویر الذات  ٨  ٣٧
  منخفضة 0.62 2.13  .یوجد لدیھا نظام حوافز مادي  ٩  ٣٤

 متوسطة 0.73  ٢٫٨١  المتوسط الحسابي العام للمجال
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السابق أن درجة ممارسة الحوافز والتشجیع لدى قائدات المدارس ) ١٢(ن الجدول یتبین م
، )٢٫٨١(بمنطقة الباحة جاءت بدرجة متوسطة، حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي العام 

- ٢٫١٣(، وجاءت قیم المتوسطات الحسابیة محصورة بین )٠٫٧٣(وبانحراف معیاري قیمتھ 
، كما تشیر النتائج إلى تراوح ) متوسطة-منخفضة(ال بین ، وتراوحت درجات فقرات المج)٣٫٢٢

، وھي قیم متدنیة مما یدل على تجانس )٠٫٧٥- ٠٫٣٩(قیم االنحرافات المعیاریة لفقرات المجال بین 
  .استجابات أفراد عینة الدراسة حول المجال

درجة التي أشارت إلى أن ) ٢٠١٥(تتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الزاملي 
ممارسة التحفیز لدى مدیري المدارس الثانویة جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة زكیة جابر 

  . التي أظھرت أن واقع الحوافز لدى مدیرات المدارس الثانویة جاء بدرجة متوسطة) ٢٠١٢(
التي أشارت إلى أن ) ٢٠١٨(بینما تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة شذا الھروط 

ارسة التحفیز الذاتي لمدیرات المدارس الثانویة جاءت بدرجة مرتفعة، ودراسة أمل درجة مم
التي أظھرت أن درجة ممارسة التحفیز والتشجیع جاءت بدرجة منخفضة، ) ٢٠١٦(األحمري 

التي أظھرت أن درجة توافر متطلبات تحفیز الذاتي لدى مدیري المدارس ) ٢٠١٦(ودراسة سالم 
  .لیلة جداًُالثانویة جاءت بدرجة ق

 یعود إلى أن نظام الحوافز في إدارة التعلیم قد یخضع إلى - ربما– وتعزو الباحثة ذلك إلى أنھ 
معاییر محددة یصعب التعامل معھا إال بموافقات متعددة، مما یكون لھ األثر السلبي على إحداث 

ضیة مما یجعل ھناك تقیید عملیة التمكین، كذلك قد تكون میزانیة وزارة التعلیم أقل من األعوام الما
  .على عملیة الحوافز

، وتعزو الباحثة ذلك إلى )یوجد لدیھا نظام حوافز معنوي(وجاءت في المرتبة األولى عبارة  
 یعود إلى االحترام المتبادل بین قیادات إدارة التعلیم وقائدات المدارس، كذلك قد یكون - ربما–أنھ 

ھمیة التشجیع والعالقات اإلنسانیة في النھوض باألعمال، ھناك إدراك من قیادات إدارة التعلیم أل
  . وھذا النوع من الحوافز قد یكون في بعض األحیان أفضل من الحوافز المادیة

، وتعزو الباحثة ھذه النتیجة )یوجد لدیھا نظام حوافز مادي(وجاءت في المرتبة األخیرة عبارة 
 التعلیم، وقد یوجد قصور في أوجھ الصرف یرجع إلى عجز في میزانیة إدارة-ربما - إلى أنھ 

  .   واإلنفاق لدى اإلدارة المالیة في إدارة التعلیم، وتعدد جھات اإلنفاق وعدم التوازن فیما بینھا
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة : والذي ینص على: نتائُج السؤاِل الثاني ومناَقشُتھا وَتفسیُرھا

حول درجة التمكین ) α≥٠٫٠٥(اسة عند مستوى داللة        بین متوسطات استجابات عیِّنة الدر
 سنوات الخبرة - المرحلة التعلیمیة(اإلداري لدى قائدات المدارس بمنطقة الباحة تعزى لمتغیرات 

  ؟ ) عدد الدورات التدریبیة في مجال القیادة-في مجال القیادة
 ِ عینةِ استجاباتِ بین متوسطاتِروق للفِ اإلحصائیةِ، وللكشف عن الداللةِلإلجابة عن ھذا السؤال

المرحلة ( تبعًا لمتغیرات ِ الباحةِ بمنطقةِ المدارسِ اإلداري لدى قائداتِ لدرجة التمكینِالدراسة
، فقد تم استخدام ) عدد الدورات التدریبیة في مجال القیادة- سنوات الخبرة في مجال القیادة-التعلیمیة

، )One Way Anova( األحادي ِ، وتحلیل التباینِ المعیاریةِ، واالنحرافاتِ الحسابیةِالمتوسطات
  : ، وذلك على النحو اآلتي)T- test) (ت(واختبار 

این    ین لتجانس التب ار لیف راء اختب مَّ إج ن تجانس  ِت د م ك للتأك رادِ، وذل ة ِ أف یة ِ العین وة أساس  كخط
  : اآلتي) ١٣( األحادي، كما في الجدول ِ التباینِ تحلیلِإلجراء
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 اإلداري تبًعا لمتغیر ِ التمكینِ درجةِ على مقیاسِ العینةِ ألفرادِاختباُر لیفن للتجانس) ١٣ (جدول
  ِ التعلیمیةِالمرحلة

  مستوى الداللِة   ٢درجاُت الحریة   ١درجاُت الحریة   اختباُر لیفن  المجاالُت

 ٠٫٠٨٤  ١٩٩  ٢  ١٫٧٦١  ِاالتصاُل وتوفر المعلومات

 ٠٫١٥٣  ١٩٩  ٢  ١٫٠٢٤  ِتفویُض الصالحیات

 ٠٫١٠٥  ١٩٩  ٢  ١٫٨٢٥  التأھیُل والتدریُب

 ٠٫١٤١  ١٩٩  ٢  ١٫٠٢٩  الحوافُز والتشجیُع

 ٠٫٠٩١  ١٩٩  ٢  ١٫٧٩٧  ِالمجموُع الكلي للمحور

ة            ) ١٣(یوضح الجدول    د مستوى الدالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ) α≥ ٠٫٠٥(عدم وجود ف
ین اإلدار  ة التمك ور درج ي لمح وع الكل االت والمجم ي المج این  ف انس التب د تج ذي یؤك ر ال ي، األم

ة              الي إمكانی ة، وبالت ة التعلیمی ر المرحل ا لمتغی ین اإلداري، تبًع اس درجة التمك ألفراد العیِّنة على مقی
  .استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي

ة الفروق في المتوسطات                    ة دالل ة لمعرف ات المعیاری كما تمَّ حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف
  : اآلتي) ١٤(كما في الجدول 

المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لمجاالت محور درجة التمكیِن اإلداري ) ١٤(جدول 
  وفًقا لفئات متغیر المرحلِة التعلیمیِة

  المرحلة التعلیمیة

  المجموع الكلي  )  ٤٥=  ن(الثانویة   ) ٦٩=  ن(المتوسطة   ) ٨٨= ن(االبتدائیة   الفئات

الُمتوِسُط   لمجاالتا
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

صاُل   االت
وفر  وت

  ِالمعلومات

١٫١٠  ٢٤٫٣٢ ٠٫٧٧  ٢٤٫٢٨ ١٫٢٤  ٢٤٫٢٩ ١٫٤٣  ٢٤٫٣٢ 

وی ُض تف
  ِالصالحیات

١٫٣٤  ٢٣٫٢١ ١٫٤٢  ٢٣٫٢٧ ١٫٠٥  ٢٢٫٨٩ ١٫٥١  ٢٣٫٤٦ 

ُل   التأھی
  والتدریُب

١٫٤٦  ٢٣٫٤٣ ١٫٣٥  ٢٣٫٧١ ١٫١٣  ٢٣٫٥٥ ١٫٧٥  ٢٣٫٢٤ 

وافُز  الح
  والتشجیُع

١٫٧٩  ٢٥٫٩٦ ١٫٢٦  ٢٦٫١٩ ١٫٢٧  ٢٦٫١١ ٢٫٢٦  ٢٥٫٦٧ 

المجموع 
  الكلي

٣٫٨١  ٩٦٫٩٢ ٣٫١٦  ٩٧٫٤٥ ٢٫٤٩  ٩٦٫٨٤ ٣٫٣٩  ٩٦٫٦٨ 

وجود فروقًا ظاھریًة في المتوسطاِت الحسابیِة في جمیع مجاالِت محور درجة )  ١٤(ل یوضح الجدو
ین المتوسطاِت الحسابیِة           ا إذا كانت الفروق ب التمكیِن اإلداري تبًعا لمتغیر المرحلِة التعلیمیِة، ولتحدید فیم

د       ة   مستوى ذات داللة إحصائیة عن ایِن     ) α≥ ٠٫٠٥( الدالل ل التب م استخدام تحلی )  ف(األحادي االتجاه   ت
)One Way ANOVA( كما في الجدول ،)اآلتي) ١٥ : 
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التحلیل أحادي التباین الستجاباِت أفراد عینة الدراسِة على محور درجة التمكیِن اإلداري ) ١٥(جدول 
  .   ُتعزى لمتغیر المرحلِة التعلیمیِة

مجموُع   مصدُر التبایِن  المجاالت
  المربعاِت

  درجاُت 

  الحریِة

سطاُت متو
  المربعاِت

مستوى   )ف(قیمة 
  الداللِة

 293. 2 0.587  بین المجموعات

 199 93.095  داخل المجموعات

االتصاُل وتوفر 
  ِالمعلومات

 201 93.682  المجموع  

.554 

 

0.530 

 

.590٠  

  غیر دالة

 512. 2 1.024  بین المجموعات

 199 100.972  موعاتداخل المج

  ِتفویُض الصالحیات

 201 101.997  المجموع

.601 

 

0.852 

 

.428٠  

 غیر دالة

 1.040 2 2.081  بین المجموعات

 199 108.913  داخل المجموعات

  التأھیُل والتدریُب

  

 201 110.994  المجموع

.648 

 

1.605 

 

.204٠  

 غیر دالة

 618. 2 1.236  بین المجموعات

 199 159.556  اخل المجموعاتد

  الحوافُز والتشجیُع

 201 160.792  المجموع

.950 

 

0.651 

 

.523٠  

 غیر دالة

 343. 2 0.687  بین المجموعات

 199 97.077  داخل المجموعات

درجات ممارسة 
التمكین اإلداري 

  الكلیة 
 201 97.764  المجموع

.578 
0.594 

٠٫٥٥٣   

  غیر دالة

ة إحصائیة ع        ) ١٥(یوضح الجدول    روق ذات دالل ة    عدم وجود ف د مستوى الدالل ) α≥ ٠٫٠٥(ن
ة لمحور درجة         بین أفراد عیِّنة الدراسة حول مجاالت محور درجة التمكین اإلداري، والدرجة الكلی

  .التمكین اإلداري لدى قائدات المدارس بمنطقة الباحة تعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة
ة    ة دراس ع نتیج ة م ة الحالی ة الدراس ق نتیج اني وتتف دم  ا) ٢٠١٢( القحط ى ع ارت إل ي أش لت

ین               ة التمك ول درج ة ح ة الدراس تجابات عین طات اس وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوس
  . اإلداري لدى مدیري مدارس التعلیم العام تعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة

ثالث للتمكین اإلدار      -ربما-وتعتقد الباحثة أن ذلك    ة ال دات المراحل التعلیمی ي،  یعود إلى حاجة قائ
ذلك              ثالث، وك شریعات في المراحل ال وائح والت وانین والل وخاصة وأن البیئة التعلیمیة واحدة، ووحدة الق
ین         ق التمك ین ضرورة االھتمام بتطبی ا یب یم واحدة، مم ثالث إدارة تعل ة ال ى المراحل التعلیمی تشرف عل

  . اإلداري في المراحل التعلیمیة الثالث
  :غیر سنوات الخبرة في مجال القیادةالفروق المتعلقة بمت: ثانیًا

یة         وة أساس ة كخط راد العین ن تجانس أف د م ك للتأك این، وذل ین لتجانس التب ار لیف راء اختب مَّ إج ت
  : اآلتي) ١٦(إلجراء تحلیل التباین األحادي، كما في الجدول 
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ا لمتغیر اختبار لیفن للتجانس ألفراد العینة على مقیاس درجة التمكین اإلداري تبًع) ١٦(جدول 
  سنوات الخبرة

  مستوى الداللِة   ٢درجاُت الحریِة   ١درجاُت الحریِة   اختباُر لیفن  المجاالُت

 ٠٫٢٤٦  ١٩٩  ٢  ١٫٣١٥  ِاالتصاُل وتوفر المعلومات

 ٠٫٢٠٥  ١٩٩  ٢  ١٫٤٨٥  ِتفویُض الصالحیات

 ٠٫٧٧٠  ١٩٩  ٢  ٠٫٣٦٢  التأھیُل والتدریُب

 ٠٫٦٠٧  ١٩٩  ٢  ٠٫٥٨١ الحوافُز والتشجیُع

 ٠٫١٩٥  ١٩٩  ٢  ١٫٥٢٤  لمجموع الكلي للمحورا

ة           ) ١٦(یوضح الجدول    د مستوى الدالل ٍة إحصائیٍة عن في  ) α≥ ٠٫٠٥(عدم وجوِد فروٍق ذاِت دالل
ة          راد العیِّن این ألف المجاالت والمجموع الكلي لمحور درجة التمكین اإلداري، األمر الذي یؤكد تجانس التب

ل        على مقیاس درجة التمكین اإلداري، تب      ار تحلی ة استخدام اختب الي إمكانی رة، وبالت ًعا لمتغیر سنوات الخب
  .التباین األحادي

ي          روق ف ة الف ة دالل ة لمعرف ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ساب المتوس مَّ ح ا ت كم
  : اآلتي) ١٤(المتوسطات كما في الجدول    

االِت درجِة التمكیِن اإلداري وفًقا المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لمج) ١٧(جدول 
  لفئات متغیر سنوات الخبرة

  سنواُت الخبرِة

   سنوات٥أقل من   الفئات

  )  ٤٥= ن (

   سنوات١٠ إلى ٥من 

  ) ٧٤=  ن(

   سنوات١٠أكثر من 

  )  ٨٣=  ن (

  المجموع الكلي

المتوسُط   المجاالُت
  الِحسابي

االنحراُف 
  الِمْعیاري

المتوسُط 
  الِحسابي

 االنحراُف
  الِمْعیاري

المتوسُط 
  الِحسابي

االنحراُف 
  الِمْعیاري

المتوسُط 
  الِحسابي

االنحراُف 
  الِمْعیاري

وفر   صاُل وت االت
  ِالمعلومات

١٫١٧  ٢٤٫٢٥ ١٫٠١  ٢٤٫١٥ ١٫٢١  ٢٤٫٣٠ ١٫١٦  ٢٤٫٣٥ 

تفویُض 
  ِالصالحیات

١٫٣٦  ٢٣٫٢٨ ١٫٣٤  ٢٣٫٣١ ١٫٤٠  ٢٣٫٠٨ ١٫٣٢  ٢٣٫١١ 

 ١٫٤٢  ٢٣٫٤١ ١٫٢٧  ٢٣٫٠٩ ١٫٥٣  ٢٢٫٩٤ ١٫٣٩  ٢٣٫٢٨  التأھیُل والتدریُب

وافُز   الح
  والتشجیُع

١٫٧٥  ٢٥٫٩٩ ١٫٤٨  ٢٦٫١٧ ١٫٨٢  ٢٥٫٩٣ ١٫٥٥  ٢٦٫١٩ 

 ٣٫٨١  ٩٦٫٩٣ ٢٫٦٢  ٩٦٫٧٢ ٤٫٣١  ٩٦٫٢٥ ٣٫٨٢  ٩٦٫٩٣  المجموع الكلي

وجوُد فروٌق ظاھریة في المتوسطاِت الحسابیِة في جمیع مجاالِت محور درجة ) ١٧(یوضح الجدول 
یِن اإلد ین            التمك روق ب ت الف ا إذا كان د فیم ادة، ولتحدی ال القی ي مج رة ف نوات الخب ر س ا لمتغی اري تبًع

تم استخدام تحلیل التباین ) α≥ ٠٫٠٥( الداللة       مستوىالمتوسطات الحسابیة ذات داللة إحصائیة عند       
  : اآلتي) ١٨(، كما في الجدول )One Way ANOVA)  (ف(أحادي االتجاه 

 أحادي التبایِن الستجاباِت أفراد عینة الدراسِة على محوِر درجة التمكینش اإلداري التحلیُل) ١٨(جدول 
  ِتعزى لمتغیر سنوات الخبرة
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مجموع   مصدُر التبایِن  المجاالُت
  المربعاِت

  درجات 

  الحریِة

متوسطات 
  المربعاِت

مستوى   )ف(قیمة 
  الداللِة

 401. 2  802٠.  بین المجموعات

 199 92.880  داخل المجموعات

االتصاُل وتوفر 
  المعلوماِت

 201 93.682  المجموع

.553 

 

.726٠  

 

.486٠  

 غیر دالة

 727. 2 1.454  بین المجموعات

 199 100.543  داخل المجموعات

  تفویُض الصالحیاِت

 201 101.997  المجموع

.598 

 

1.215 

 

.299٠  

 غیر دالة

 1.605 2 3.209  بین المجموعات

 199 107.785  داخل المجموعات

  التأھیُل والتدریُب

 201 110.994  المجموع

.642  

 

2.501 

 

.085٠  

 غیر دالة

 169. 2  337٠.  بین المجموعات

 199 160.455  داخل المجموعات

  الحوافُز والتشجیُع

 201 160.792  المجموع

.955 

 

.177٠  

 

.838٠  

  غیر دالة

 476. 2  952٠.   المجموعاتبین

 199 96.812  داخل المجموعات

درجة التمكیِن اإلداري 
  الكلیِة 

 201 97.764  المجموع
.576 

.826٠  
0.439  

  غیر دالة

بین ) α≥ ٠٫٠٥(عند مستوى الداللة وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائیٍة عدم ) ١٨(یوضح الجدول   
ینِ  اإلداري، و      ةِ      أفراد عیِّنة الدراسِة حول مجاالتِ  محور درجة التمك ة لمحورِ  درج الدرجة الكلی

ي مجالِ                    رةِ  ف ر سنوات الخب ةِ  تعزى لمتغی ةِ  الباح دارس بمنطق دات الم دى قائ التمكینِ  اإلداري ل
  .القیادةِ 

ع نتیجة دراسة        ة م روط   وتتفق نتیجة الدراسة الحالی ذا الھ دِم     ) ٢٠١٨( ش ى ع ارت إل ي أش الت
صائیٍة   ٍة إح روٍق ذاِت دالل طاوجوِد ف ین متوس ین  ب ة التمك ول درج ِة ح ة الدراس تجاباِت عین ِت اس

اني          ة اللحی رة، ودراس نوات الخب ر س زى لمتغی دارس تع ي  ) ٢٠١٥(اإلداري لدى مدیري الم الت
ول               ة ح ة الدراس تجابات عین طات اس ین متوس صائیة ب ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج أظھرت ع

ة ا        رة، ودراس نوات الخب ر س زى لمتغی وظیفي تع ین ال ستوى التمك اني م ي  ) ٢٠١٢(لقحط الت
ٍة إحصائیٍة    أشارت إلى عدم     ول       وجوِد فروٍق ذاِت دالل ِة ح ة الدراس تجاباِت عین طاِت اس ین متوس ب

  . درجِة التمكیِن اإلداري لدى مدیري مدارِس التعلیِم العاِم تعزى لمتغیر سنوات الخبرِة
ري             ل األحم ة أم رت   ) ٢٠١٦(بینما تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراس ي أظھ الت

رة،             نوات الخب ر س زى لمتغی ین اإلداري تع ة التمك ول درج صائیة ح ة إح روق ذات دالل وجود ف
وافر           ) ٢٠١٦(ودراسة سالم    ة ت ول درج صائیة ح ة إح روق ذات دالل ود ف ى وج ارت إل ي أش الت

ي     ة الزامل رة، ودراس نوات الخب ر س زى لمتغی ین اإلداري تع ات التمك ي ) ٢٠١٥(متطلب الت
ابر                 أظھرت وج  ة ج ة زكی رِة، ودراس نوات الخب ر س زى لمتغی صائیًة تع ًة إح ًا ذاَت دالل وَد فروق

ة   ) ٢٠١٢( تجاباِت عین طاِت اس ین متوس صائیًة ب ًة إح ًا ذاَت دالل وَد فروق رت وج ي أظھ الت
نوات         ر س زى لمتغی ة تع دارس الثانوی دیرات الم دى م یِن اإلداري ل ع التمك ول واق ِة ح الدراس

  . الخبرة
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 یعود إلى قصور الجھات التدریبیة في تدریب قائدات المدارس - ربما-احثة أن ذلك وتعتقد الب
على أسلوب التمكین اإلداري، وحداثة مفھوم التمكین اإلداري وتطبیقھ في إدارة التعلیم، مما یجعل 
ضرورة التعرف على كیفیة تطبیقھ ومعوقاتھ ومعالجتھا حتى تستفید المؤسسة التعلیمیة من نتائجھ، 

لك قد یكون لدى قائدات المدارس مھارة التعامل مع المشكالت المدرسیة بغض النظر عن كذ
سنوات خبرتھن، وأن جمیع قائدات المدارس قد عملن بالتعلیم مما شكل لدیھن مجموعة خبرات 

  . تساعدھن في الحكم على صدق وجدیة عملیة التمكین
  :الفروق المتعلقة بالدورات التدریبیة: ثالثًا

≥ ٠٫٠٥(للكشف عن الفروق ذاِت الداللِة اإلحصائیِة عند مستوى داللة ) ت(استخدام اختبار تمَّ 
α ( بین متوسطاِت استجاباِت أفراِد عینِة الدراسِة حول درجة التمكیِن اإلداري لدى قائداِت المدارِس

ك على النحو بمنطقِة الباحِة، كما تمَّ حساب المتوسطاِت الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، وذل
  :اآلتي

لمعرفة الفروِق ذات الداللةِ  اإلحصائیةِ  لدرجةِ  التمكینِ  اإلداري ) ت(نتائُج اختباِر ) ١٩(جدول 
  حسب متغیر الدوراتِ  التدریبیةِ  

   دورات٥أقل من   فئات المتغیر

  )٤٢=ن(

   دورات فأكثر٥

  )١٦٠=ن(

  )ت(اختبار 

المتوسُط   المجاالت
  الِحسابي

االنحراُف 
  ِمْعیاريال

المتوسُط 
  الِحسابي

االنحراُف 
  الِمْعیاري

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللِة

  ٠٫٠٠٠  ٤٫٦٠٦  ٠٫٦٥١  ٣٫٤٩  ٠٫٨٠٦  ٢٫٨٦  االتصاُل وتوفر المعلوماِت

  دالة

  ٠٫٠٠٠  ٤٫١٥٥  ٠٫٧٠٣  ٣٫٣١  ٠٫٨٤٢  ٢٫٧٧  تفویُض الصالحیاِت

  دالة

  ٠٫٠٠٠  ٦٫١٣٢  ٠٫٦٩٦  ٣٫٤٤  ٠٫٨٣٤  ٢٫٦٥  التأھیُل والتدریُب

  دالة

  ٠٫٠٠٠  ٤٫٥٠٠  ٠٫٨٨٧  ٢٫٩٩  ١٫٠١٩  ٢٫٢٦  الحوافُز والتشجیُع

  دالة

  ٠٫٠٠٠  ٤٫٧٧٩  ٣٫٦٥٧  ١٣٫٢١  ٢٫٨٢٧  ١٠٫٥٤  المجموع الكلي للمحور

  دالة

ة    ) ١٩(یوضح الجدول  د مستوى دالل ة     )α≥ ٠٫٠٥(وجوَد فروقًا ذاَت داللًة إحصائیًة عن راِد عّین ین أف ب
دى       یِن اإلداري ل ة التمك ول درج ِة ح داتالدراس دارس ِ قائ ة ِ  الم ة ِ  بمنطق دد   ِ  الباح ر ع زى لمتغی  تع

  .     دورات فأكثر٥لصالح ِ ،  التدریبیةِ الدورات
الم   ة س ة دراس ع نتیج ة م ة الحالی ة الدراس ف نتیج ود ) ٢٠١٦(تختل دم وج رت ع ي أظھ الت

ات          وافر متطلب ة ت ول درج ة ح فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراس
  .  التمكین اإلداري لمدیري المدارس تعزى لمتغیر عدد الدورات التدریبیة

ن   -ربما–وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أنھ       ر یك  یرجع إلى أن أصحاب الدورات التدریبیة األكث
ة         ضروا ورش تدریبی ات وح ن المعلوم ر م ھ الكثی وا عن ین اإلداري أو جمع ى التمك دربن عل د ت ق

شطة ضمن            تطلعھم على مفھومھ،     رامج واألن ن الب د م اك العدی ا أن ھن ھ، كم ة تطبیق ھ، وكیفی وأھمیت
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برنامج الدورات التدریبیة تساعد الحضور على االطالع وعمل البحوث حول التمكین اإلداري، مما      
  .یزید من اإللمام بھ ومعرفة نتائجھ

  :نتائُج السؤاِل الثالِث ومناقشُتھا وتفسیُرھا
مشاركة قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة  في صنِع القراِر من وجھِة ما درجة : والذي ینص على

  نظرھن؟
مَّ حساب المتوسطات           د ت ات ِ الحسابیة ِلإلجابة عن ھذا السؤال، فق ة ِ واالنحراف ات ِ المعیاری  ِ إلجاب

  :اآلتي) ٢٠(، كما في الجدول ِ القرارِ في صنعِ حول محور المشاركةِعّینة الدراسة
سطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة الستجاباِت أفراِد عّینة الدراسِة على المتو) ٢٠(جدول 

محور درجِة مشاركِة قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر مرتبة تنازلًیا حسب 
  متوسطاِتھا الحسابیِة

  رقُم

 العبارِة

  الُمتوِسُط  العبارُة ترتیبھا

 الِحسابي

  االنِحراُف

 ي الِمعیار

درجُة 
  المشاركِة

٤٩  
١  

  

ة       ین بالعملی ع المعنی القرارات التي تصدر من خالل مشاركة جمی
  عالیة 0.88 3.98  .التعلیمیة تكون قرارات دقیقة وصائبة

  عالیة 0.86 3.75  .المشاركة في صنع القرار تنمي عالقة إیجابیة مع إدارة التعلیم  ٢  ٤٧

  عالیة  0.92 3.42  .دة في صنع القرارغموض اللوائح التنظیمیة یعیق القائ  ٣  ٤٣

  متوسطة 0.58 3.32  .تقتصر المشاركة على عدد معین من القائدات  ٤  ٤٠

شكالت       ٥  ٥٠ ل الم ي ح یم ف ذھا إدارة التعل ي تتخ رارات الت ب الق أغل
  متوسطة 0.90 3.05  .التعلیمیة غیر صائبة

ستجدات الع   ٦  ٤١ شة م ة لمناق ات دوری یم اجتماع د إدارة التعل ل تعق م
  متوسطة 0.67 2.85  .المدرسي ووضع المقترحات والحلول

  متوسطة 0.82 2.84  .تمنح إدارة لتعلیم القائدات الصالحیات الكاملة داخل المدرسة  ٧  ٤٦

ة بالقضایا              ٨  ٤٨ ة التام ة والمعرف توفر إدارة التعلیم المعلومات الدقیق
  متوسطة 0.61 2.81  .التي تشارك القائدة فیھا

مشاركة القائدة في قضایا تعلیمیة عامة ال تمس المشاكل  تقتصر    ٩  ٥١
  متوسطة 0.78 2.80  .المدرسیة

رارات        ١٠  ٤٥ نع الق ي ص ل ف رق العم لوب ف یم أس ع إدارة التعل تتب
  متوسطة  0.73 2.66  .التربویة

وجود صالحیات لقائدات المدرسة تجبر إدارة التعلیم على إشراك   ١١  ٥٢
  متوسطة 0.84 2.61  .القائدات في صنع القرار

  متوسطة  0.50 2.61  .تشارك القائدات إدارة التعلیم في صنع القرارات المناسبة  ١٢  ٣٩

یس         ١٣  ٤٢ رار ول تنظر إدارة التعلیم على أن القائدة شریك في صنع الق
  ضعیفة 0.46 2.57  .مرؤوس

تشارك القائدة إدارة التعلیم في وضع الخطط والبرامج التشغیلیة     ١٤  ٤٤
  ضعیفة 0.66 2.48  .یة للمدارسوالتطویر

 متوسطة 0.58 2.98 المتوسط الحسابي العام للمجال
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دول  ن الج ین م نِع  ) ٢٠(یتب ي ص ِة ف ِة الباح دارِس بمنطق داَت الم شاركَة قائ َة م سابق أن درج ال
ط  ة المتوس اءت قیم ث ج طٍة، حی ٍة متوس اءت بدرج راِر ج ام ِ الق سابي الع انحراف )٢٫٩٨( الح ، وب

اري بلغ  ھ معی طات )٠٥٨(ت قیمت صرت المتوس ین  ِ ، وانح سابیة ب اءت )٣٫٩٨-٢٫٤٨( الح ،  وج
ین   صورة ب ور مح ات المح ضة(درج طة-منخف ة- متوس یم   ) عالی ى أن ق ائج إل شیر النت ا ت ، كم

، وھي قیم متدنیة مما یدل على )٠٫٩٢-٠٫٤٦(االنحرافات المعیاریة لفقرات المحور محصورة بین       
  .ة الدراسة حول المحورتجانس استجابات أفراد عّین

ع نتیجة دراسة نجالء الخضري               ى أن    ) ٢٠١٧(وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة م ي أشارت إل الت
نینة              و اس ة أب ة جاءت متوسطة، ودراسة عونی دارس الثانوی دیري الم رار لم ة اتخاذ الق درجة فاعلی

ة صنع          ) ٢٠١٥( ة لعملی دارس الثانوی دیري الم ي   التي أظھرت أن درجة ممارسة م رار األخالق الق
دي    ة الغام طة، ودراس ت متوس دیري     ) ٢٠١٥(كان راِر لم اَذ الق َة اتخ َع عملیَّ رْت أن واق ي أظھ الت

وودلي     ) Moodley, 2012(مدارِس التعلیِم العاِم بالمدینة المنورة جاء بدرجة متوسطة، ودراسة م
ر           ا ف رار منھ وفر    التي أظھرت وجود عددًا من المعوقات التي تواجھ صناعة الق دم ت ذات، وع ض ال

  دعم األقران 
د الرسول          دني    ) ٢٠١٠(بینما تختلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة عب ي أظھرت ت الت

  .المشاركة في صنع القرار لدى مدیري المدارس االبتدائیة
ث أن  – ربما -وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أنھ       یرجع إلى ضیق الوقت في بعض القرارات حی

سرعة،              المش ى ال اج إل راد اتخاذه یحت رار الم ون الق د یك ر، وق اركة في صنع القرار قد تأخذ وقتًا أكب
دات               ا دعوة قائ رارات سریعة یصعب معھ ى ق كذلك كثرة األعمال لدى إدارة التعلیم والتي تحتاج إل

إ             ة ب ادات التربوی ین القی ة ب ي الثق اك ضعف ف دارة المدارس للمشاركة في صنعھا، كذلك قد یكون ھن
  .التعلیم وقائدات المدارس، وافتقاد إدارة التعلیم إلى العمل بروح الفریق في صنع القرارات

القرارات التي تصدر من خالل مشاركة جمیع المعنیین (وجاءت في المرتبة األولى العبارة 
 إلى وعي  یعود- ربما -، وتعزو الباحثة ذلك إلى أنھ )بالعملیة التعلیمیة تكون قرارات دقیقة وصائبة

قائدات المدارس بفوائد المشاركة في صنع القرار، حیث یمكن عرض مالحظاتھن على المشكالت 
المدرسیة، والتي یصعب على قیادات إدارة التعلیم اكتشافھا، ومناقشة األفكار واآلراء ،والتوصل 

  .إلى أفضل الحلول، مما یساعد في ترشید عملیة اتخاذ القرار، وتحسین نوعیتھ
تشارك القائدة إدارة التعلیم في وضع الخطط والبرامج ( في المرتبة األخیرة العبارة وجاءت

 یعود إلى استئثار إدارة التعلیم - ربما -، وتعزو الباحثة ذلك إلى أنھ )التشغیلیة والتطویریة للمدارس
نفیذیة بوضع الخطط والبرامج التشغیلیة والتطویریة للمدارس، واعتقادھم بأن المدارس ھي جھة ت

لما یتم وضعھ من خطط، كذلك اعتقاد قیادات إدارة التعلیم بأن القرارات المھمة ال تحتاج مشاركة 
قائدات المدارس، وإنما مشاركة قیادات إدارة التعلیم فقط، ألن الخطط والبرامج تترتب علیھا نتائج 

لیة، وھو ما لم یتوفر مھمة، فیجب أن یكون المشاركین فیھا على درجة عالیة من الكفاءة والمسئو
  .لدى قائدات المدارس

ھل توجد فروق ذات داللة : والذي یُنص علي: نتائُج السؤاِل الرابِع ومناقشُتھا وتفسیُرھا
بین متوسطات استجابات عینة الدراسة حول درجة ) α ≥٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى داللة  

 - المرحلة التعلیمیة(ى لمتغیرات مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار تعز
  ؟) عدد الدورات التدریبیة في مجال القیادة- سنوات الخبرة في مجال القیادة

لإلجابة عن ھذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات استجابات 
المرحلة (تغیرات  بمحافظة بلقرن تعزى لم التعلیم العامالمعلمات لدرجة الفاعلیة التنظیمیة لمدارس
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، فقد تّم استخدام ) عدد الدورات التدریبیة في مجال القیادة- سنوات الخبرة في مجال القیادة-التعلیمیة
 One Way)   (ف(والمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، وتحلیل التباین األحادي 

ANOVA( واختبار ،)ت) (T- test(وذلك على النحو اآلتي ، :  
  :الفروق المتعلقة بمتغیر المرحلة التعلیمیة: أوًال

یة         وة أساس ة كخط راد العین ن تجانس أف د م ك للتأك این، وذل ین لتجانس التب ار لیف راء اختب مَّ إج ت
  : اآلتي) ٢١(إلجراء تحلیل التباین األحادي، كما في الجدول 

 تبًعا ِ القرارِ في صنعِكة المشارِ درجةِ على مقیاسِ العینةِ ألفرادِاختبار لیفن للتجانس) ٢١(جدول 
  ِ التعلیمیةِلمتغیر المرحلة

  مستوى الداللة  ٢درجات الحریة   ١درجات الحریة   اختبار لیفن  المحور

داُت    شاركُة قائ ُة م درج
ي        ِة ف ِة الباح المدارِس بمنطق

  صنِع القراِر  
٠٫١٣٢  ١٩٩  ٢  ١٫٦٥٢ 

ٍة إحصائیٍة        ) ٢١(یوضح الجدول    ِة    عدم وجوِد فروٍق ذاِت دالل د مستوى الدالل في  ) α≥ ٠٫٠٥(عن
ایِن           د تجانس التب ذي یؤك محوِر درجِة مشاركِة قائداِت المدارِس  بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر، األمر ال
ِة                   ر المرحل ا لمتغی ة الباحة في صنع القرار، تبًع دات بمنطق ألفراد العیِّنِة على مقیاس درجِة مشاركة القائ

  .مكانیة استخدام اختبار تحلیل التباین األحاديالتعلیمیِة، وبالتالي إ
كما تمَّ حساب المتوسطاِت الحسابیِة واالنحرافاِت المعیاریِة لمعرفِة داللِة الفروِق في المتوسطاِت كما         

  : اآلتي) ٢٢(في الجدول 
لمدارِس المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لمجاالِت درجُة ٌمشاركُة قائداِت ا) ٢٢(جدول 

  بمنطقة الباحِة في صنع القراِر وفًقا لفئات متغیر المرحلة التعلیمیة
  المرحلُة التعلیمیُة

  )  ٤٥=  ن(الثانویة   ) ٦٩=  ن(المتوسطة   )  ٨٨= ن(االبتدائیة   الفئات
الُمتوِسُط   المحور

  الِحسابُي
االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

درجُة مشاركُة قائدات المدارِس 
  بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر

٠٫٨٠  ٥٫٠٦ ٠٫٨٤  ٥٫١٢ ٠٫٨٢  ٥٫٠٤ 

وجوَد فروقًا ظاھریًة في المتوسطاِت الحسابیِة في محوِر درجِة مشاركِة قائداِت ) ٢٢(یوضح الجدول 
في صنِع القراِر تبًعا لمتغیر المرحلِة التعلیمیِة، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المدارِس  بمنطقِة الباحِة 

ة            د مستوى الدالل این     ) α≥ ٠٫٠٥(المتوسطاِت الحسابیِة ذات داللة إحصائیة عن ل التب م استخدام تحلی ت
  : اآلتي) ٢٣(، كما في الجدول )One Way ANOVA)  (ف(أحادي االتجاه 

 الدراسِة على محور درجِة ٌمشاركِة ِ عینةِ أفرادِ الستجاباتِلیُل أحادي التباینالتح)  ٢٣(جدول 
  .قائداِت المدارِس بمنطقة الباحِة في ُصنِع القراِر تعزى لمتغیر المرحلِة التعلیمیة

مصدُر   المحوُر
  ِالتباین

مجموع 
  ِالمربعات

  درجات 
  ِالحریة

متوسطات 
  ِالمربعات

مستوى   )ف(قیمة 
  ِالداللة

بین 
 263. 2 0.526  المجموعات

داخل 
 199 56.656  المجموعات

رجٌة ُمشاركٌة قائداِت د
المدارِس بمنطقِة الباحة 

  في ٌصنِع القراِر 
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ة           ) ٢٣(یوضح الجدول    د مستوى الدالل ًة إحصائیًة عن ًا ذاَت دالل ) α≥ ٠٫٠٥(عدم وجوَد فروق
راِر  ِ بمنطقِ المدارسِبین أفراد عیِّنَة الدراسِة حول محور درجُة مشاركُة قائدات  ة الباحِة في صنع الق

  .ُتعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة
ا  –وتعتقد الباحثة بأن ھذه النتیجة      ي         –ربم ثالث والت ي المراحل ال دة المشكالت ف ى وح ود إل  تع

ھ إدارة ال        شرف علی یم        تتبع نظام تعلیمي واحد ی دارس التعل دات م ارب خصائص قائ ذلك تتق یم، ك تعل
 .العام، من حیث الخبرة، والتدریب، والصفات الشخصیة، ومھارات القیادة

  :الفروق المتعلقة بمتغیر سنوات الخبرة في مجال القیادة: ثانیًا
وة أسا        ة كخط راد العین ن تجانس أف د م ك للتأك این، وذل ین لتجانس التب ار لیف راء اختب مَّ إج یة ت س

  : اآلتي) ٢٤(إلجراء تحلیل التباین األحادي، كما في الجدول 
اختباُر لیفن للتجانِس ألفراد العینِة على محوِر درجِة مشاركِة قائداِت المدارِس  بمنطقِة ) ٢٤(جدول 

  الباحِة في صنِع القرارِ تبًعا لمتغیر سنوات الخبرة
اختبار   المحور

  لیفن
درجات 
الحریة 

١  

درجات 
الحریة 

٢   

مستوى 
  الداللة

 ٠٫٤٧٣  ١٩٩  ٢  ١٫٢٢٧  درجُة مشاركُة قائدات المدارِس  بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر

ة        ) ٢٤(یوضح الجدول    د مستوى الدالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ي  ) α≥ ٠٫٠٥(عدم وجود ف ف
راد العیِّ           این ألف اس    محور درجة المشاركة في صنع القرار، األمر الذي یؤكد تجانس التب ى مقی ة عل ن

تخدام      ة اس الي إمكانی رة، وبالت ر  سنوات الخب ا لمتغی رار، تبًع ي صنع الق دات ف شاركة القائ درجة م
  .اختبار تحلیل التباین األحادي

كما تمَّ حساب المتوسطاِت الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات كما         
  : اآلتي) ٢٥( في الجدول

المتوسطاُت الحسابیُة واالنحرافاُت المعیاریُة لمحور درجِة مشاركِة قائداِت المدارِس  ) ٢٥(ل جدو
  بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر وفًقا لفئات متغیر سنوات الخبرة

  سنوات الخبرة في مجال القیادة
   سنوات٥أقل من   الفئات

  )  ٤٥= ن(
   سنوات١٠-٥من 

  ) ٧٤=  ن (
    سنوات١٠أكثر من 

  )  ٨٣=  ن(
الُمتوِسُط   المحور

  الِحسابُي
االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

درجُة مشاركُة قائدات المدارِس  بمنطقِة 
  الباحِة في صنِع القراِر

٠٫٦٢  ٤٫٢٢ ٠٫٧١  ٤٫١١ ٠٫٦٧  ٤٫١٨ 

دات             ) ٢٥ (یوضح الجدول  ًة في المتوسطاِت الحسابیِة في محور درجِة مشاركة قائ وجوَد فروقًا ظاھری
ین       روق ب ت الف ا إذا كان د فیم رة، ولتحدی نوات الخب ر س ا لمتغی رار تبًع ة في صنع الق ة الباح دارس  بمنطق الم

ة                  د مستوى الدالل م اس  ) α≥ ٠٫٠٥(المتوسطات الحسابیة ذات داللة إحصائیة عن این   ت تخدام تحلیل التب
  : اآلتي) ٢٦(، كما في الجدول )One Way ANOVA)  (ف(أحادي االتجاه 
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التحلیُل أحادي التبایِن الستجاباِت أفراد  عینِة الدراسِة على محوِر درجِة مشاركِة )  ٢٦(جدول 
  قائداِت المدارِس  بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر تعزى لمتغیر سنواِت الخبرِة

مجموُع   مصدُر التبایِن  ورالمح
  المربعاِت

  درجاُت 
  الحریِة

متوسطاُت 
  المربعاِت

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللِة

بین 
 457٠. 2  915٠.  المجموعات

داخل 
 199 56.267  المجموعات

دارِس     داِت الم شاركُة قائ ُة م درج
  بمنطقِة الباحِةِ في صنِع القراِر

 201 57.182  المجموع
.335٠ 

1.366  .258٠  
  غیر دالة

ة           ) ٢٦(یوضح الجدول    د مستوى الدالل ًة إحصائیًة عن ًا ذاَت دالل ) α≥ ٠٫٠٥(عدم وجوَد فروق
راِر            نع الق بین أفراد عیِّنَة الدراسِة حول محور درجُة مشاركُة قائدات المدارس بمنطقة الباحِة في ٌص

  .ُتعزى لمتغیر سنوات الخبرة في مجال القیادة
دم     ) ٢٠١٧(حالیة مع نتیجة دراسة نجالء الخضري     تتفق نتیجة الدراسة ال    ى ع ي أشارت إل والت

ة اتخاذ          ِة حول درجة فاعلی وجوَد فروقًا  ذاَت داللًة إحصائیًة بین متوسطاِت استجاباِت عینة الدراس
نینة              و اس ة أب ) ٢٠١٥(القرار لمدیري المدارس الثانویة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، ودراسة عونی

ي       التي أظھرت عد  رة، ودراسة الجھن ر سنوات الخب م وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغی
ع          ) ٢٠١٠( ین متوسطات استجابات مجتم ة إحصائیة ب التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دالل

الدراسة حول درجة ممارسة أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسیة تعزى لمتغیر سنوات       
  . الخبرة

دي     بینما تخ  ى وجود     ) ٢٠١٥(تلف نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة الغام ي أشارت إل الت
رة              ر سنوات الخب ع الدراسة تعزى لمتغی فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتم

  .لصالح الخبرة األعلى
دارس   تعود إلى أن غالبیة أفراد العینة ھم من–ربما –وتعتقد الباحثة بأن ھذه النتیجة     قائدات الم

 سنوات، مما یوضح أنھن لھم مدة كبیرة في العمل القیادي، أو كن وكالء ٥ذوات الخبرة األعلى من   
رارات           ي صنع الق شاركة ف رار، والم ة التخاذ الق لقائدات المدارس مما یجعلھن یمتلكن الخبرة الكافی

  .التي تساعد في نجاح العملیة التعلیمیة وتحقیقھا ألھدافھا
  :الفروق المتعلقة بالدورات التدریبیة: ثالثًا

≥ ٠٫٠٥(للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة عند مستوى داللة ) ت(تمَّ استخدام اختبار 
α ( بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول درجَة مشاركَة قائداِت المدارِس بمنطقِة

طاِت الحسابیِة، واالنحرافاِت المعیاریِة، وذلك على الباحِة في ُصنِع القراِر، كما تمَّ حساب المتوس
  :النحو اآلتي
لمعرفِة الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائیِة لدرجِة مشاركِة قائداِت ) ت(نتائُج اختباِر ) ٢٧(جدول 

  المدارِس بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر حسب متغیر الدوراِت التدریبیِة
   دورات٥أقل من   فئات المتغیر

  )٤٢=ن(
   دورات فأكثر٥

  )١٦٠=ن(
  )ت(اختبار 

الُمتوِسُط   المحور
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

الُمتوِسُط 
  الِحسابُي

االنِحراُف 
  الِمعیارُي

قیمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللِة

داُت    شاركُة قائ ُة م درج
ِة   ِة الباح دارِس بمنطق الم

  في صنِع القراِر

٠٫٠٠٠  ٣٫٥١٥  ٠٫٥٠  ٣٫٠٨  ٠٫٦٩  ٢٫٦٨  
  ةدال
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ة        ) ٢٧(یوضح الجدول  د مستوى دالل ًة إحصائیًة عن ًا ذاَت دالل راد    )α≥ ٠٫٠٥(وجوَد فروق ین أف ب
ة الباحة في صنع القرار تعزى لمتغیر عدد                 دارس بمنطق دات الم عّینة الدراسة حول درجة مشاركة قائ

  .     دورات فأكثر٥الدورات التدریبیة، لصالح 
دم وجوَد     ) ٢٠١٠( مع نتیجة دراسَة الُجھني  بینما تختلف نتیجة الدراسة الحالیة     ي أظھرت ع الت

َة أسالیب                َة ممارس ع الدراسة حول درج ین متوسطاِت استجابات مجتم فروقًا ذاَت داللًة إحصائیًة ب
  .اتخاَذ القراِر في إدارة األزماِت المدرسیِة حسب عدَد الدوراِت التدریبیِة

ھ    ا –وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن ن          -ربم ة ھ راد العین ن أف ة العظمي م ى أن الغالبی یرجع إل
ن   ر م ضرن أكث ن ح تالكھن    ٥مم ى ام ساعد عل ا ی رارات، مم اذ الق نع واتخ ال ص ي مج  دورات ف

ة             ة، ومعرف سات التربوی ي المؤس رارات ف اذ الق نع واتخ ة ص ول كیفی ات ح ن المعلوم صیلة م ح
ن          ي صنع      شروطھ، وأنواعھ وأھمیتھ، ومعوقاتھ مما یؤھلن ألن یكن لھ شاركة ف ي الم ارزًا ف  دورًا ب

  .  القرارات داخل إدارة التعلیم
ة      :  والذي ینص علي :نتائُج السؤاِل الخامِس وُمناقشٌتھا وتفسیُرھا     ة ذات دالل ة ارتباطی ھل توجد عالق

د   صائیة عن ستوىإح ة م دارِس  ) α≥ ٠٫٠٥ ( دالل داِت الم دى قائ یِن اإلداري ل ِة التمك ین درج ب
   ودرجِة مشاركِة قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة في صنِع القراِر ؟  بمنطقِة الباحِة،

لإلجابة عن ھذا السؤال تمَّ حساب معامل ارتباط بیرسون للعالقِة بین درجِة التمكیِن اإلداري 
  في صنِع الباحِة بمنطقِة المدارِس قائداِتمشاركِةلدى قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة، ودرجِة 

  :    اآلتي) ٢٨(، كما في الجدول ِرالقرا
  

 معامُل االرتباِط بین درجِة التمكیِن اإلداري ودرجِة مشاركِة قائداِت المدارِس ) ٢٨(جدول 
  في صنِع القراِر  

  درجُة مشاركُة قائداِت المدارِس في صنِع القراِر
  درجُة التمكیِن اإلداري

 ُة العالقِةقو مستوى الداللِة قیمُة ُمعامُل االرتباِط 

 قویة 0.000 0.754** .االتصاُل وتوفُر المعلوماِت

 قویة 0.000 0.736** .تفویُض الصالحیاِت

 قویة 0.034 0.7٤٨** .التأھیُل والتدریِب

 قویة 0.000 0.849** .الحوافُز والتشجیُع

 قویة 0.000 0.839**  .الدرجُة الكلیُة للتمكیِن اإلداري

 ٠٫٠١وى داللة أقل من دال إحصائیا عند مست** 
  ٠٫٠٥دال إحصائیا عند مستوى داللة أقل من * 

) ٠٫٠٥(وجوَد عالقًة ارتباطیًة موجبًة قویًة دالًة إحصائیًة عند مستوى داللة ) ٢٨(یبین الجدول 
بین درجِة التمكیِن اإلداري، ودرجِة ٌمشاركِة قائداِت المدارِس بمنطقِة الباحِة في ٌصنِع القراِر، وأن 

، )٠٫٨٣٩(مَل ارتباَط الدرجِة الكلیِة للتمكیِن اإلداري، ودرجة المشاركة في صنع القرار قد بلغ معا
، وھذا یشیر إلى وجوِد عالقٍة ارتباطیٍة موجبٍة دالٍة )٠٫٠٥(وھو دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

في صنِع القراِر، أي أنھ كلما إحصائیٍة بین الدرجِة الكلیِة لدرجِة التمكیِن اإلداري، ودرجِة المشاركِة 
كانت درجة التمكین اإلداري لدى قائدات المدارس بمنطقة الباحة عالیة كلما كانت درجة مشاركة 

  :   اآلتي) ٣٥(قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار عالیة، كما یتضح من الجدول 
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   اط ل االرتب ة معام ت قیم ة ار ) ٠٫٧٥٤(بلغ ود عالق ى وج شیر إل د   وی صائیًا  عن ة إح ة دال ة موجب تباطی
ة   ستوى دالل ة،      ) ٠٫٠١(م ة الباح دارس بمنطق دات الم دى قائ ات ل وفر المعلوم صال وت ة االت ین درج ب

  .  مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرارودرجة 

      ة إحصائ        ) ٠٫٧٣٦(بلغت قیمة معامل االرتباط ة دال ة موجب ة ارتباطی د  ویشیر إلى وجود عالق یًا  عن
ة الباحة، ودرجة    ) ٠٫٠١(مستوى داللة   بین درجة تفویض الصالحیات لدى قائدات المدارس بمنطق

  .  مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار

   اط ل االرتب ة معام ت قیم د     ) ٠٫٧٤٨(بلغ صائیًا  عن ة إح ة دال ة موجب ة ارتباطی ود عالق ى وج شیر إل وی
ة   ستوى دالل ین ) ٠٫٠١(م ة         ب ة، ودرج ة الباح دارس بمنطق دات الم دى قائ دریب ل ل والت ة التأھی  درج

  .  مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار

   اط ل االرتب ة معام ت قیم د     ) ٠٫٨٤٩(بلغ صائیًا  عن ة إح ة دال ة موجب ة ارتباطی ود عالق ى وج شیر إل وی
ة   ستوى دالل دى قا  ) ٠٫٠١(م شجیع  ل وافز والت ة الح ین درج ة   ب ة، ودرج ة الباح دارس بمنطق دات الم ئ

  .  مشاركة قائدات المدارس بمنطقة الباحة في صنع القرار
ة      ) ٢٠١٨(وتتفق نتیجة الدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة شذا الھروط   ة ارتباطی التي أظھرت وجود عالق

ي  ة الزامل ین اإلداري، ودراس ر والتمك ین إدارة التغیی ة ب ارت إل) ٢٠١٥(موجب ي أش ة الت ود عالق ى وج
ستوى      ة وم دارس الثانوی دیري الم دى م ین اإلداري ل ة التمك ین درج صائیة ب ة إح ة ذات دالل ة موجب ارتباطی

ة إحصائیة       ) ٢٠١٥(الرضا الوظیفي لدیھم، ودراسة اللحیاني    ة ذات دالل ة إیجابی التي أشارت إلى وجود عالق
ة           سن عملی ستوى تح االت م ین مج وظیفي، وب تمكن ال ستوى ال ین م الء   ب ة نج صال اإلداري، ودراس االت

ة     التي أشارت إلى    ) ٢٠١٧(الخضري   وجود عالقة طردیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین درجة فاعلی
ة     د الرسول    اتخاذ القرار، ومستوى إدارة األزمات لمدیري المدارس الثانوی التي  ) ٢٠١٠(، ودراسة عب

رت  ن       أظھ ي ص شاركة ف ستوى الم ین م ة ب ة ارتباطی ود عالق دیر    وج ادي لم نمط القی رار وال ع الق
  .المدرسة

وتعزو الباحثة ھذه النتیجة والتي تعني أنھ كلما توفر التمكین اإلداري لدى قائدات المدارس 
بمنطقة الباحة، كلما زادت مشاركتھن في صنع القرار، وُتعد المشاركة في صنع القرار أحد عناصر 

م في توفر مناخ إیجابي لدى إدارة التعلیم والمؤسسات التمكین اإلداري،  توفر التمكین اإلداري یساھ
التربویة مما یجعل قائدات المدارس یحرصن على المشاركة في صنع القرار، وعلى أداء مھامھن 
بكفاءة، وكذلك یصعب أن یكون ھناك تمكین إداري بدون المشاركة في صنع القرار، ألن عملیة 

رار في جمیع عناصرھا بدءًا من التخطیط، والتنظیم، اإلدارة ووظائفھا تتخللھا صنع واتخاذ الق
 .  والتنسیق، والتوجیھ، والمتابعة، والتقییم، وغیر ذلك من عناصر اإلدارة

  :التوصیات
 ضرورة تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل تتضمن التمكین اإلداري، والمشاركة في صنع القرار. 

 المعلومات بین إدارة التعلیم وقائدات المدارسضرورة توافر قنوات اتصال فعّالة ومتطورة لتبادل . 

 تفویض الصالحیات الالزمة لقائدات المدارس للتعامل مع المشكالت التي تواجھھن في العمل. 

 منح قائدات المدارس الحریة ألداء مھامھن على الوجھ األمثل. 

            دات المد یم لتحفیز قائ دى إدارة التعل ارس على أداء مھامھن   ضرورة توفر نظام حوافز مادي ومعنوي ل
 .بفاعلیة وكفاءة

 العمل على إیجاد بنیة تحتیة مدرسیة حدیثة تساعد قائدات المدارس على التمیز في العمل. 
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           ة شغیلیة والتطویری رامج الت ط والب ع الخط ي وض یم ف دارس إلدارة التعل دات الم شاركة قائ رورة م ض
 .للمدارس

      دات ع قائ ة م ات دوری یم اجتماع د إدارة التعل ع     عق ي ووض ل المدرس شكالت العم شة م دارس لمناق الم
 .الحلول والمقترحات المناسبة لھا

  :المقترحات
            دات دى قائ ین اإلداري ل ق التمك ي تطبی یم ف ھ إدارات التعل ي تواج ات الت ق بالمعوق ة تتعل راء دراس إج

 .  المدارس

 قتھا باألداء المدرسيإجراء دراسة تتعلق بدرجة ممارسة التمكین اإلداري لدى قائدات المدارس وعال  . 

 إجراء دراسة تتعلق بفاعلیة اتخاذ القرار لدى قائدات المدارس وعالقتھا بااللتزام التنظیمي للمعلمات. 
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  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: أوًال

درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة العامة لعملیة صنع ). ٢٠١٥(أبو اسنینة، عونیة طالب 
ألخالقي من وجھة نظر المعلمین في محافظة العاصمة عمان، مجلة جرش للبحوث القرار ا

 .٤٢١-٣٨٩، )٢(١٦والدراسات، جامعة جرش، األردن، 
التمكین اإلداري للقیادات اإلداریة بمدارس التعلیم ). ٢٠١٧(أبو جمعة، عادل إبراھیم محمد 

 .٤٢٤- ٤٠٩، ١٨األساسي في مصر، مجلة البحث العلمي في التربیة، مصر، 
أثر السیاسات التنظیمیة على التمكین الوظیفي لدى العاملین في ). ٢٠١٥(أبو ھتلة، خالد سعید 

 .دار المأمون للنشر والتوزیع: الدوائر الحكومیة، عمان
مھارات التفكیر اإلبداعي لدى مدیري المدارس الثانویة في ). ٢٠١٠(أحمد، دورا عیسى السید 

تھا بدرجة مشاركة المعلمین في عملیة صنع القرار، رسالة محافظة العاصمة عمان وعالق
 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط، األردن

 -  مھاراتھا- مجاالتھا- وظائفھا(مبادئ اإلدارة المدرسیة ). ٢٠٠٦(أحمد، عباس بلھ محمد 
 .مكتبة الرشد: ، الریاض)تطبیقاتھا

واقع التمكین اإلداري لدى القیادات التربویة في مكاتب ). ٢٠١٦( علي األحمري، أمل عبد اهللا
  .٩٢-٢٥، )٢٩(٨التربیة والتعلیم بمنطقة الریاض، مجلة رابطة التربیة الحدیثة، 

واقع التمكین اإلداري للموظفین بجامعة أم القرى، مركز البحوث ). ٢٠١٤(األسمر، منى حسن 
 .ى، مكة المكرمةالتربویة والنفسیة، جامعة أم القر

 .دار صفاء للنشر والتوزیع: اإلدارة المدرسیة الحدیثة، عمان). ٢٠١٣(البنا، ھالة مصباح 
واقع التمكین اإلداري لمدیرات المدارس الثانویة بمنطقة جدة ). ٢٠١٢(جابر، زكیة عبد اهللا علي 

 .التعلیمیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
أسالیب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسیة من ). ٢٠١٠(الجھني، عبد اهللا مسعود غیث 

وجھة نظر مدیري المدارس بمحافظة ینبع، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة 
 .الملك عبد العزیز، جدة

مرتكزات فكریة، (یةالتمكین اإلداري للقیادات اإلدار). ٢٠١٧(الحبسیة، رضیة سلیمان ناصر 
 .دار والضاح للنشر والتوزیع: ، عمان)وخبرات عالمیة

مقدمة في ). ٢٠١٦(الحربي، عبد اهللا مزعل وأحمد، عبد العاطي حلقان وفراج، حسن طنطاوي 
 .مكتبة الرشد: اإلدارة التربویة، الریاض
س الثانویة األھلیة واقع التمكین اإلداري لدى مدیري المدار). ٢٠١٧(الحربي، متعب علیسة ھدیب 

 .٣٧٢-٣٢٥، )٢(٣بمنطقة مكة المكرمة، مجلة العلوم التربویة، 
مدى مشاركة معلمي المدارس الثانویة في اتخاذ القرارات ). ٢٠٠٧(حرزاهللا، أشرف ریاض 

وعالقتھ برضاھم الوظیفي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، 
 .غزة، فلسطین
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درجة التمكین اإلداري والمناخ التنظیمي والعالقة بینھما ). ٢٠١٥(، منار حسن مصطفى حسنین
لدى مدیري المدارس الحكومیة األساسیة ومدیراتھا في شمال الضفة الغربیة من وجھات نظر 

 .المدیرین أنفسھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، فلسطین
اإلدارٌة المدرسیٌة والصفیٌة المتمیزٌة الطریٌق إلى المدرسِة ). ٢٠٠٦(َمة عبد الَعظیِم ٌحسین، سال

 .دار الِفكِر للنشِر والَتوزیِع: َعماٌن. الفعالِة
دار الحامد للنشر : القیادة التربویة في القرن الجدید، عمان). ٢٠٠٦(حمادات، محمد حسن محمد 

 .والتوزیع
التمكین اإلداري وصناعة قادة المستقبل، ). ٢٠١٤(تدریب والنشر خبراء المجموعة العربیة لل

 .المجموعة العربیة للتدریب والنشر: القاھرة
فاعلیة اتخاذ القرار لدى مدیري المدارس الثانویة في ). ٢٠١٧(الخضري، نجالء ھشام محمد 

یة، الجامعة محافظات غزة وعالقتھا بإدارة األزمات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الترب
  .اإلسالمیة، غزة، فلسطین

: اإلدارة التربویة التحدیات واآلفاق المستقبلیة، عمان). ٢٠١٥(الخطیب، أحمد والخطیب، رداح 
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع

 .اإلدارة حقائق تتجدد، مكة المكرمة). ٢٠١٤(الدعیلج، إبراھیم عبد العزیز 
:  المدرسیة الحدیثة بین العولمة والجودة الشاملة، الكویتاإلدارة). ٢٠١٢(الدھمشي، سعود عامر 

 .دار المسلیة للنشر والتوزیع
إدارة التمكین واقتصادیات الثقة في منظمات ). ٢٠٠٨(الدوري، زكریا مطلق وصالح، أحمد علي 

 .دار الیازوري للنشر والتوزیع: أعمال األلفیة الثالثة، عمان
 اإلداري وعالقتھ بإبداع العاملین دراسة میدانیة على عینة التمكین). ٢٠١٠(راضي، جواد محسن 

من موظفي كلیة اإلدارة واالقتصاد، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، العراق، 
٨٤- ٦٢، )١(١٣. 

مكتبة المجتمع : اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي الحدیث، عمان). ٢٠٠٦(ربیع، ھادي مشعان 
 .لتوزیعالعربي للنشر وا

 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: علم النفس اإلداري، عمان). ٢٠٠٨(ربیع، ھادي مشعان 
صناعة القرار المدرسي والشعور باألمن والوالء التنظیمي، ). ٢٠٠٧(الرواشدة، خلف سلیمان 

 .دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان
ى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة التمكین اإلداري لد). ٢٠١٥(الزاملي، محمد یوسف 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، ). ٢٠١٥(وعالقتھا بمستوى الرضا الوظیفي لدیھم 
 .الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین

اتجاھات حدیثة في ). ٢٠١٨(الزھیري، حیدر عبد الكریم محسن والراوي، مروة صالح یحي 
ثقافة الجودة الشاملة وتكنولوجیا المعلومات والتخطیط االستراتیجي اإلدارة المدرسیة في ضوء 

 .مركز دیبونو لتعلیم التفكیر: المدرسي، عمان
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متطلبات التمكین اإلداري لمدیري المدارس الثانویة ). ٢٠١٦(سالم، بھاء الدین عمر مصباح 
لبحوث والدراسات الحكومیة بغزة في ضوء إدارة التمیز، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد ا

 .العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاھرة
دار یزید للنشر : إدارة التعلیم والتعلم الصفي، عمان). ٢٠٠٥(السفاسفة، عبد الرحمن إبراھیم 

 .والتوزیع
سلوك اإلبداعي للموظفین في أثر أبعاد التمكین اإلداري على ال). ٢٠١٦(سالمة، محمد ولید سالم 

شركة االتصاالت الفلسطینیة، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلداریة 
 .٥٤- ١٥، )٦(٢واالقتصادیة، 

درجة التمكین اإلداري وعالقتھا بتفویض السلطة لدى ). ٢٠١٨(الضفیري، سعد ماطر مزعل 
- ٣٩٣، )١(١لة الكویت، مجلة العلوم التربویة، معلمي التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویة بدو

٤٢٧. 
التمكین اإلداري ودوره في تحسین عملیة إتخاذ القرار بمدیریة الشباب ). ٢٠١٦(طارق، مجدي 

والریاضة بالمسلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة 
 .والریاضیة، جامعة المسلیة، الجزائر

التمكین اإلداري ومستوى ). ٢٠١٧( إخالص إبراھیم والنھدي، سمیرة محمد مبارك الطراونة،
مدیرات مدارس منطقة خمیس مشیط، مجلة : تطبیق المھارات اإلداریة لدى المرأة السعودیة

 .٥٦-٣٥، )١(٣جامعة الحسین بن طالل للبحوث، األردن، 
 .دار الشروق للنشر والتوزیع: ثة، عماناإلدارة المدرسیة الحدی). ٢٠٠٥(عابدین، محمد عبد القادر 

المؤسسة : اإلدارة المدرسیة واتخاذ القرار، القاھرة). ٢٠٠٩(عامر، ربیع وعبد الرؤوف، طارق 
 .العربیة للعلوم والثقافة

مدخل لرفع كفاءة األداء في مدارس : التمكین اإلداري). ٢٠١٦(عباس، عبد السالم الشبراوي 
، ٢٠، مجلة كلیة التربیة، جامعة بورسعید، مصر، "سة میدانیةدرا" التعلیم العام في مصر

٢١٢-١٧٠. 
عالقة المشاركة في صنع القرار باألنماط القیادیة لمدیري ). ٢٠١٠(عبد الرسول، محمود أبو النور 

 .١٥٦-١٠٣، )٢٧(١٣المدارس االبتدائیة في مصر دراسة میدانیة، مجلة التربیة، مصر، 
واقع التمكین اإلداري لمدیرات المدارس الثانویة األھلیة ). ٢٠١٧(ن العتیبي، غلباء فیصل حدجا

  .٧٠١- ٦٢٩، )١٧٣(٢بمدینة الریاض، مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، مصر، 
التمكین اإلداري وعالقتھ بالرضا الوظیفي لدى رؤساء األقسام ). ٢٠١٧(العجرفي، فالح خلف 

مملكة العربیة السعودیة، المجلة الدولیة التربویة بكلیات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي بال
 .١٦٧- ١٥٢، )٩(٦المتخصصة، 

: ، اإلسكندریة) النموذج-النظریة(صناعة القرار التربوي واتخاذه). ٢٠٠٨(العجمي، محمد حسنین 
 .دار الجامعة الجدیدة
 .التوزیعدار الفكر للنشر و: اإلدارة التربویة المعاصرة، عمان). ٢٠٠٤(عریفج، سامي سلطي 

اإلدارة المدرسیة الحدیثة مفاھیمھا النظریة وتطبیقاتھا العملیة، ). ٢٠٠٤(عطوي، جودت عزت 
 .دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان
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في المؤسسات األھلیة " التمكین اإلداري وعالقتھ بفاعلیة فرق العمل). ٢٠١٣(عفانة، حسن مروان 
تیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، ، رسالة ماجس"الدولیة العاملة في قطاع غزة
 .جامعة األزھر، غزة، فلسطین

دور مكاتب التربیة والتعلیم في التنمیة المھنیة للقیادات ). ٢٠١٤(العمري، أحمد یحي محمد 
التربویة في مدارس التعلیم العام بمحافظة المخواة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، 

 . م القرى، مكة المكرمةجامعة أ
التمكین الوظیفي وااللتزام التنظیمي لدى القیادات األكادیمیة في ). ٢٠١١(العمري، محمد سعید 

جامعة الملك سعود، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم اإلداریة، جامعة الملك سعود، الریاض، 
٩٩- ٦١، )١(٢٣. 

 القرار اإلداري لدى مدیري مدارس التعلیم واقع عملیة اتخاذ). ٢٠١٥(الغامدي، علي محمد زھید 
 .٨٨-٦٩، )١٣٧(٢٦العام بالمدینة المنورة، رسالة الخلیج العربي، 

اإلدارة بالتمكین لدى القیادات التربویة بمدارس التعلیم ). ٢٠١١(القحطاني، مصلح سعید مبارك 
 . لمركز اإلقلیمي، جدةالعام بین إدراك المفھوم ودرجة الممارسة، الجامعة العربیة المفتوحة، ا

اإلدارة بالتمكین لدى القیادات التربویة بمدارس التعلیم ). ٢٠١٢(القحطاني، مصلح سعید مبارك 
العام بین إدراك المفھوم ودرجة الممارسة، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، جامعة 

  .٢٣٧-١٩٨، ٤٤عین شمس، القاھرة، 
 .المكتب الجامعي الحدیث: ة المعرفة وتطویر المنظمات، اإلسكندریةإدار). ٢٠٠٥(الكبیسي، عامر 

المشاركة في صنع القرار والرضا الوظیفي في الجامعات ). ٢٠١٠(الكریم، طالل عبد الكریم 
الحكومیة األردنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة 

 .الیرموك، األردن
دار الثقافة للنشر : اتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق، عمان). ٢٠٠٣(كنعان، نواف 

 .والتوزیع
التمكین الوظیفي ودوره في تحسین عملیة االتصال اإلداري ). ٢٠١٥(اللحیاني، بسام حمید أحمد 

یر لدى مدیري مدارس التعلیم العام بمدینة مكة المكرمة من وجھة نظر المعلمین، رسالة ماجست
 .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

الدار العالمیة : االتجاھات الحدیثة في اإلدارة المدرسیة، الجیزة). ٢٠٠٨(محمد، فتحي عبد الرسول 
 .للنشر والتوزیع

دار : اإلدارة التربویة في بعض المؤسسات التعلیمیة، القاھرة). ٢٠١٣(محمد، فتحي عبد الرسول 
 .لم واإلیمان للنشر والتوزیعالع

أثر التمكین الوظیفي على السلوك اإلبداعي لدى العاملین ). ٢٠١٦(محمدیة، عمر جھاد عبد الرحیم 
في ھیئة تنشیط السیاحة األردنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة األعمال، جامعة الشرق 

 . األوسط، األردن
ح لتمكین العاملین في المنشآت الخاصة كأداة إلدارة نموذج مقتر). ١٩٩٩(المدھون، موسى توفیق 

 .٩٥- ٧٣، )٢(٣االقتصاد واإلدارة، : الجودة الشاملة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز
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درجة التمكین اإلداري وعالقتھا بالروح المعنویة لدى ). ٢٠١٦(مصطفى، شیرین إبراھیم سالمة 
محافظة طولكرم من وجھات نظرھم أنفسھم، معلمي المدارس الحكومیة األساسیة ومعلماتھا في 

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، فلسطین
اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، ). ٢٠٠٩(مصطفى، صالح عبد الحمید 

 .دار المریخ للنشر والتوزیع: الریاض
 .مكتبة الرشد: رة المدرسیة الحدیثة، الریاضاإلدا). ٢٠١٢(مصطفى، صالح عبد الحمید 

اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر، ). ٢٠٠٧(المعایطة، عبد العزیز عطا اهللا 
  .دار الحامد للنشر والتوزیع: عمان

بمدیریة " دراسة میدانیة" أثر التمكین اإلداري على اإلبداع التعلیمي). ٢٠١٥(معراج، قدري أحمد 
ة لشركة سوناطراك، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة الصیان

 .وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر
التمكین اإلداري بمؤسسات التعلیم قبل الجامعي لتحقیق التمییز ). ٢٠١٦(مغاوري، ھالة أمین 

التربویة والنفسیة واالجتماعیة، كلیة التربیة، دراسة مستقبلیة، مجلة التربیة للبحوث : التنظیمي
 .١٨٦-١٤٠، )١٧(٢جامعة األزھر، مصر، 

دار یافا العلمیة : عمان. مناھج البحث العلمي بین النظریة والتطبیق). ٢٠٠٩(نبھان، یحي إسماعیل 
 .للطباعة والنشر

 .مكتبة الرشد: اإلدارة المدرسیة، الریاض). ٢٠١٢(ھجو، إبراھیم الزین 
إدارة التغییر لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة وعالقتھا ). ٢٠١٨(روط، شذا علي الھ

بالتمكین اإلداري من وجھة نظر المعلمین في محافظة مادبا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 
  .العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط، األردن
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