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 : الملخص

لقادة المدارس  اإلداري وعالقته بدافعية اإلنجاز التمكين هدفت هذه الدراسة تعرف واقع

( 18)، حيث كانت عينة الدراسة(هـ7341/7341)الثانوية السعودية خالل الفصل الدراسي األول

وقد . المنهج الوصفي التحليلي و االستبانة لجمع البياناتقائدا للمدرسة الثانوية، واستخدم الباحث 

مستوى التمكين اإلداري لقادة " أوضحت نتائج الدراسة استجابات أفراد عينة الدراسة على محور 

أن بُعد المهارات القيادية في المرتبة األولى من حيث درجة التوفر بين أبعاد " المدارس الثانوية 

، ثم (32.4)وبمتوسط حسابي ( عالي جدا)ادة المدارس الثانوية بدرجةمحور التمكين اإلداري لق

، ثم يليه بُعد التأثير وحفز العاملين (32.1)وبمتوسط حسابي ( عالي)يليه بُعد األهداف بدرجة 

وبمتوسط حسابي ( عالي)، ثم بُعد االلتزام والقوة بدرجة (32.4)وبمتوسط حسابي ( عالي)بدرجة 

راسة وجود عالقة طردية بين التمكين اإلداري لدى قادة المدارس الثانوية ، كما بينت الد(4244)

والدافعية لالنجاز، بمعنى أنه كلما زاد التمكين اإلداري لدى قادة وقائدات المدارس الثانوية كلما 

ت الدراسة عدم وجود فروق ذات الدالة اإلحصائية عند نوبي. زادت درجة الدافعية لالنجاز لديهم

 في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات المستقلة التالية( ≥ α 0.01) داللةمستوى ال

الدرجة العلمية وطبيعة العمل في الميدان التربوي والجنس وسنوات الخبرة والدورات في القيادة )

تمكين ، كما بينت الدراسة أن الصالحيات الحديثة لقادة المدارس قد ساهمت في تعزيز ال(التربوية

 .اإلداري لديهم مما يساهم في زيادة دافعية اإلنجاز في بيئة العمل

 .التمكين اإلداري، دافعية اإلنجاز، القيادة المدرسية: الكلمات المفتاحية 

Abstract  

 This study aimed at identifying the administrative empowerment 

level and its relation to motivation achievement among Saudi male and 

female leaders in secondary schools during the first semester (1437/1438 

H), and the role of modern validities in promoting it. The study sample 

consists of (86) supervisors and leaders of high schools. The researcher 

adopted a descriptive approach and questionnaire in order to collect data. 

The study results showed that study respondents' responses on the axis "the 

administrative empowerment level and its relation to achievement 

motivation among Saudi male and female leaders in secondary schools " in 

view of leadership skills in the first position concerning availability degree 

among the dimensions of "the administrative empowerment level and its 

relation to achievement motivation among Saudi male and female leaders 

in secondary schools " with (very high )degree with mean(4.29), followed 

by objectives with (high) degree and mean (4.07), then impact and 

employers motivation with (high )degree and mean (4.03), after that 

strength and commitment with (high) degree and mean(3.99). The study 

found a positive relationship between administrative empowerment among 

female and male leaders in secondary schools and achievement motivation, 

in the sense that the more administrative empowerment among female and 

male leaders in secondary schools ، the more achievement motivation they 

will have. Additionally, the study conducted that there are no statistically 

significant differences at significance (α≤0.01 (in responses of respondents 
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due to independent variables (scientific degree ،nature of work in the field 

of education, sex, years of experience and training courses in Educational 

Leadership). Also the study showed that new validities of schools' leaders 

have contributed in strengthening their administrative empowerment and in 

turn increasing their achievement motivation in work environment 

 Key words: Administrative empowerment, Achievement motivation, 

Educational leadership* 

 

 

  Introductionالمقدمة 

التمكين اإلداري للقيادات التربوية يمثّل توجهاّ ملحاً إلى القيادات اإلدارية التربوية العليا في 

الجهاز المركز بأن تقوم بتشجيع كافة العناصر البشرية في المؤسسات التربوية وإشراكهم في اتخاذ 

تى تتمكن المؤسسة التعليمية من اإلبداع القرارات ومنحهم قدراً من الحرية والحركة في عملهم ح

 .والتميز في إدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين

إن تمكين العاملين أو العناصر البشرية في المؤسسات التربوية هو التحول الحديث في 

 Command مجال تطور الفكر اإلداري بعد أن تحول االهتمام من نموذج منظمة التحكم واألوامر

and Control Organizationإلى ما يعرف اآلن بالمنظمة الممكنة ، Empowered 

Organization. 

على تحمل المسئولية الشخصية لتطوير  فالتمكين هو تشجيع األفراد أو العناصر البشرية

 الطريقة التي يؤدون بها عملهم من خالل تفويض السلطة في اتخاذ القرار على مستوى األدنى في

المؤسسات التربوية، أال وهي المدرسة، ولعل أهمية وأسباب التمكين اإلداري في المدرسة الحديثة 

تخفيض عدد المستويات اإلدارية في  حاجة المدرسة أو اإلدارة جعلها أكثر استجابة، و: يعود إلى

ب تركيزها على الحاجة إلى عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية، ويج الهياكل التنظيمية، و

خاصة  اإلستراتيجية طويلة األمد، الحاجة إلى االستغالل األمثل لجميع الموارد المتاع القضايا

الموارد البشرية؛ للحافظ على تطوير المنافسة، أهمية سرعة اتخاذ القرارات، إطالق قدرات األفراد 

 .النتماء للمؤسسة التربويةاإلبداعية والخالقة، وتوفير المزيد من الرضاء الوظيفي والتحفيز وا

يّعد التمكين اإلداري من الموضوعات اإلدارية الحديثة والتي تنال اهتمام العاملين في و

مجال اإلدارة المدرسية إال أن أدبيات التمكين اإلداري تتميز بالشمولية فيما يتعلق بالمفهوم إال أنه 

، كذلك يّعد التمكين من األساليب (77..الطعاني، )مالئم لجميع المنظمات في مختلف الظروف 

اإلدارية الفاعلة التي تمنح مديرين المدارس الحرية الكاملة في التصرف عند أدائهم لمسئولياتهم 

الوظيفية حيث يعمل على إعطاء المديرين الصالحيات والمسئوليات ومنحهم الحرية ألداء العمل 

مع توفر كافة الموارد وبيئة العمل المناسبة  بطريقتهم دون تدخل مباشر من وزارة التربية والتعليم

وتأهيل المديرين فنيا وسلوكيا ألداء العمل المدرسي والثقة المطلقة فيهم، والتمكين اإلداري 

إستراتيجية تنظيمية إدارية تجعل مديري المدارس يقدمون أفضل ما يتمتعون به من األداء 

الرضا للوزارة تجاه معلميهم والعاملين لديهم في والقدرات والمهارات اإلبداعية وقدرات عالية من 

المدرسة لبذل المزيد من الجهد في العمل بكفاءة أعلى تخدم أهداف الوزارة وتعزز من سمات 

مديري المدارس ويصبحوا مؤثرين في نفوس معلميهم والعاملين لديهم مديرين وقادة تربويين ذلك 

 .التصرف والتفكير باستقالليةمن خالل إعطائهم السلطة والسماح لهم بحرية 
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العمل من خالل رؤية مشتركة : وللتمكين اإلداري متطلبات أساسية يجب توافرها مثل

واضحة يشارك فيها جميع مديري المدارس ويهتمون بالوصول إليها من خالل منظومة قيم 

االختيار  المدرسة وأهدافها الفعالة وخطط متوازنة، وضرورة االهتمام بالعنصر البشري من حيث

واإلعداد والتطوير والتحفيز والتشجيع الدائم وذلك من خالل خطط واستراتيجيات الموارد البشرية 

والتي تتكامل مع استراتيجيات المدرسة ورؤيتها اإلستراتيجية واالهتمام بمعايير الجودة العالمية في 

ين البناءة، ومشاركة كل شيء واالهتمام بالتحسين والتطوير من خالل أداء ومقترحات المدير

المديرين في اتخاذ القرارات من خالل فلسفة اإلدارة بالمشاركة طبقا لمعايير الجودة 

أن المرتكزات األساسية لنجاح عملية تطبيق التمكين اإلداري للمديرين ( 3...فتحي، .)العالمية

، وتدريب تفويض الصالحيات، والمسؤوليات للمديرين في المدرسة، وفرق العمل: تتمثل في

المديرين، واالتصال الفعال، وحفز العاملين، وباإلضافة لإلثراء الوظيفي، والقيادة التربوية الممكنة 

التي تنمي لدى مدير المدرسة بامتالك الوظيفة، وتوفر الموارد، واإلمكانات المادية الداعمة، 

؛ 7...راحشة والهيتي، الح)وتطوير بيئة العمل المدرسي الحافزة لإلبداع، واالبتكار واإلتقان

 (..7..المعاني، 

وعلى الرغم من وجود بعض الجهود المبذولة لرعاية التمكين اإلداري لمديري المدارس 

في بعض البالد العربية إال أنها ال تزال جهودا محدودة وغير كافية لتحقيق الرعاية المطلوبة 

نشهده من جهود مخلصة في تطوير  ومع ما(. .7..المسيليم، )للتمكين اإلداري لمديري المدارس 

التعليم بسلطنة عمان تجعلنا متفائلين بإمكانية تحويل مدارس السلطنة قريبا من مدارس تقليدية إلى 

مدارس منتجة وفعالة يجد فيها مدير المدرسة بيئة التمكين اإلداري التي تعطيه استقالال للسلطة 

تربوي وأن المدرسة في عصرنا الحاضر وتمنحه الصالحيات التي تتناسب مع طبيعة عمله ال

تتطلب من مدير المدرسة تمكينا إداريا كي يتخذ إلدارته التربوية مسارات إدارية جديدة كإعطائه 

استقالال للسلطة ومنحه صالحيات إدارية تربوية من خالل التخطيط لألهداف ووضعها وتحديد 

مدير المدرسة قائدا تربويا في مدرسته يؤثر اإلجراءات والقرارات اإلدارية الفعالة للتنفيذ إذ أن 

على جميع العاملين لديه ويوقد فيهم روح المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية لتحقيق األهداف 

 (.77..البداعي، ) التربوية المطلوبة

إن الرؤية الحديثة للمؤسسات التربوية ارتكزت على عامل االرتباط الوثيق بين التمكين و 

فالتفويض المبني على . ى أن التفويض يؤدي إلى التمكين وان األخير يولد األداءالتفويض بمعن

التمكين يساعد األفراد والمجموعات على استخدام مواهبهم وقدراتهم بمرونة فائقة والتمكين هو 

ببساطة المشاركة المبدئية في القرار بهدف إعطاء المرؤوسين القدرة على التحرك بمرونة تمكنهم 

ز ما يطلب منهم بسرعة وسهولة، و من أبرز ايجابيات التمكين اإلداري توزيع مكامن القوة من انجا

بين اإلفراد في المؤسسة وتحفيزهم على األداء نتيجة إشراكهم بالقرار، وتطوير األداء في بيئة 

 .العمل

 problem of The study: مشكلة الدراسة

دية إلى االهتمام بالمدرسة؛ نظراً لكونها تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعو

تشكل اللبنة األولى في تحقيق األهداف التربوية؛ وذلك من خالل توسيع الصالحيات لقائدي وقائدات 

هـ، يعد نقلة نوعية 7/3/7341الصادر في  41871781المدارس، ولعل القرار الوزاري رقم 

ن اإلداري لقائد المدرسة بإعطائه مزيداً من ويمثل توجها مستقبلياّ لوزارة التعليم نحو التمكي

الصالحيات ومنحه مرونة أكثر على تحقيق أهداف المدرسة بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية؛ 

وذلك متى تم اختيار قائد المدرسة بدقة وعناية وفق معايير محددة ومحكمة؛ وانطالقا من ذلك 

ئد المدرسة حتى تتوافق مع التوجه النوعي الحديث التوجه فقد تم تغيير مسمى مدير المدرسة إلى قا

 .للقيادة التربوية والتعليمية
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وحتى تستطيع المؤسسات التربوية من تحقيق أهدافها فإنه البد أن يتولى قيادتها أشخاص 

لديهم التزام قوي بإحداث التغيير المطلوب، ويستلزم ذلك أن يكون لدي القادة رؤية واضحة لما 

، ونظرا الرتباط ذلك بالدافعية نحو اإلنجاز؛ ألن اإلنجاز هو تحمل المسؤولية يحمله المستقبل

والسعي نحو التفوق لتحقيق أهداف معينه والمثابرة، والتغلب على العقبات والمشكالت التي تواجهه 

 (.2000خليفة، ) و الشعور بأهمية الزمن والتخطيط للمستقبل

 : اإلجابة عن السؤال الرئيس التاليلذا يرى الباحث أن دراسته هذه تسعى إلى 

ما العالقة بين التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز لدى قادة المدارس الثانوية في المملكة العربية / س

 السعودية؟

 : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 لقادة المدارس الثانوية ؟ اإلداري التمكين مستوى ما/ 1س

 افعية لإلنجاز لدى قادة المدارس الثانوية ؟ما مستوى الد/ 2س

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز لقادة /3س

 المدارس الثانوية ؟

في استجابات أفراد عينة ( ≥ α 0.01)هل هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة/ 4س

الدرجة العلمية وطبيعة العمل في الميدان التربوي )المستقلة التاليةالدراسة تعزى إلى المتغيرات 

 ؟(والجنس وسنوات الخبرة والدورات في القيادة التربوية

 Importance of The study: أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة مؤشراً أساسيا في توضيح السبل الكفيلة لتحقيق الدراسة وتطبيقها 

 : فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق الهداف التالية منهجيًا، وبناًء عليه

 لقادة المدارس الثانوية اإلداري التمكين مستوى تعرف . 

 مستوى الدافعية لإلنجاز لدى قادة المدارس الثانوية تعرف. 

  تعرف العالقة ذات داللة اإلحصائية بين التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز لدى قادة المدارس

 . الثانوية

 فة الفروق ذات الدالة اإلحصائية عند مستوى الداللةمعر(0.01 α ≤ ) في استجابات أفراد

الدرجة العلمية وطبيعة العمل في الميدان )عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات المستقلة التالية

 (.التربوي والجنس وسنوات الخبرة والدورات في القيادة التربوية

 الحديثة لقادة المدارس الثانوية في التمكين اإلداري التعرف على مدى فاعلية الصالحيات 

  Objectives of The study: أهمية الدراسة

، الذي أصبح يشكل حاجة -التمكين اإلداري –تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها 

ة ملحة في المؤسسات التربوية نظراّ للتطور والتجديد في الممارسات التربوية اإلدارية الحديث

وعليه فإن أهمية هذه الدراسة . للوصول إلى درجات عالية في التميز واألداء اإلداري والمنافسة

التمكين اإلداري يمثّل جانبا في المؤسسات التربوية له أهمية قصوى في المعرفة  تتضح في أن

تركز على  العلمية، حيث يالحظ أن المكتبة العلمية تعاني من قلة الدراسات واألبحاث العلمية التي

جانب التمكين اإلداري في المؤسسات التعليمية والتربوية؛ ولعل هذه الدراسة تساهم وتضيف شيًئا 

 .جديداً في هذا الجانب
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لعل تناول هذه الدراسة لموضوع حيوي ومهم في مدارسنا والوقوف على نتائجها وتوصياتها 

ض ومنح قادة المدارس الثانوية مزيداّ يساعد في تفعيل عملية التمكين اإلداري وما يصاحبه من تفوي

من الصالحيات بطريقة متميزة؛ كما أنها يمكن أن تساهم في تزويد متخذي القرار والمسئولين عن 

القيادة التربوية بوصف دقيق وتشخيص لعالقة عملية التمكين اإلداري بدافعية اإلنجاز، ومن ثم 

 .تقني في هذا المجالوضع رؤية مستقبلية لها في ضوء التقدم العلمي وال

 The limits of studyحدود الدراسة 

ستقتصور هوذه الدراسوة علوى دراسوة محواور وعناصور التمكوين اإلداري : الحدود الموضووعية -

وعالقة ذلك ( العاملين، القوة و االلتزام، األهداف المهارات القيادية، التأثير و حفز)األربعة 

 .بدافعية اإلنجاز

 .ل الحدود المكانية المدارس الثانوية في المملكة العربية السعوديةتشم: الحدود المكانية -

توووم التطبيوووق الميوووداني لهوووذه الدراسوووة فوووي الفصووول الدراسوووي األول لعوووام : الحووودود الزمنيوووة -

 . هـ7341/7341

 Terminology of studyمصطلحات الدراسة 

معارفهم، ومهاراتهم، معلوماتهم، و وإثراء لعاملين ا صالحيات التمكين اإلداري يعني توسيع -

 الظروف في القرارات وتنفيذها اتخاذ في المشاركة على قدراتهم خبراتهم، وتنمية لصقل

الشهراني، )"ومواجهة المشكالت العمل في أدائهم مستوى رفع والطارئة، بهدف العادية

2009.) 

ة والحرية بأنه منح القائد التربوي في المؤسسة التعليمية القدر: ويمكن تعريفه إجرائياً  -

 .والمعلومات لصنع القرارات والمشاركة في اتخاذها

الدافع لإلنجاز هو تكوين افتراضي متعدد األبعاد يدفع الفرد إلى المثابرة على بذل الجهد و  -

تحمل الصعاب والتغلب على ما يصادفه من عقبات في سبيل تحقيق الطموح إلى التفوق و 

الشرنوبي، )وأن يتم ذلك بسرعة واستقالليةاالرتقاء من خالل المنافسة واإلصرار، 

1988 .) 

بأنه الرغبة في تحقيق درجات عالية من األهداف والوصول إلى النجاح في : ويعرف إجرائياً  -

 .ما يسند للقائد التربوي من مهمات وما يمنح من صالحيات

فكير اآلخرين العملية التي يتمكن من خاللها القائد التربوي أن يؤثر في ت: القيادة التربوية -

 (..77، 7...عطيوي، ". )ويوجه سلوكهم

بأنها أنها القدرة التي يؤثر بها القائد في المؤسسة التعليمية على سلوك : وتعرف إجرائيا -

 .العاملين معه لتوجيهها في تحقيق األهداف التربوية

 :الدراسات السابقة

سابقة ذات العالقة في هذا الجانب يستعرض الباحث بعضاً من الدراسات واألبحاث ال

 : بموضوع الدراسة الحالية، التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز في المؤسسات الحديثة، والتي منها

  دراسة حمزة(Al-Ha'ar ،Hamzeh) أثر التمكين اإلداري على : م، بعنوان78..، عام

 ,Al-Ha'ar ،Hamzeh, 2016): األداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية

PP.19-29)  التدريب )وقد هدفت الدراسة التعرف على تأثير التمكين اإلداري بأبعاده- 

على األداء التنظيمي بأبعاده ( المشاركة -تفويض السلطة  -توفير المعلومات المطلوبة 
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وقد استخدمت . في الشركات الصناعية األردنية( الوالء التنظيمي –خدمة العمالء )

ا تم تطبيق دراسة ميدانية على عينة من مديري بعض الدراسة المنهج الوصفي، كم

الشركات الصناعية األردنية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود عالقة 

 .ارتباطية موجبة بين التمكين اإلداري واألداء التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية

  دراسة سيد(Al-Suhimat, Saed Akram) أثر التمكين : م، بعنوان78..، عام

: دراسة تحليلية من منظور العاملين في جامعة مؤتة باألردن -اإلداري في اإلبداع التنظيمى

(Al-Suhimat, Saed Akram,2016,PP.70-78)  وقد هدفت الدراسة التعرف على

أثر التمكين اإلداري على اإلبداع التنظيمي بين العاملين في جامعة مؤتة باألردن، وقد 

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما تم تطبيق دراسة ميدانية على عينة من العاملين في ا

جامعة مؤتة باألردن، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وجود تفاوت في 

استجابة أفراد العينة على وجود أبعاد التمكين اإلداري في جامعة مؤتة، حيث احتل بُعد 

، (االتصال الفعال -تدريب العاملين )المرتبة األولى، يليها بالترتيب أبعاد  (تفويض السلطة)

وأن كل هذه األبعاد لها تأثير في اإلبداع التنظيمي، ما عدا بُعد تفويض السلطة، فإنه ليس له 

 .تأثير في اإلبداع التنظيمي

  اإلداري التمكين بين العالقة على التعرف إلى ، والتي هدفت(2013عفانة،، )دراسة 

العاملين،  العمل، التأثير، حفز فرق المعلومات، بناء االتصال ومشاركة)الخمسة بأبعاده

 العاملة الدولية األهلية المؤسسات في منهما كل تطبيق ، ومستوى(العمل فرق وفاعلية القوة

 عينة باختيار الباحث التحليلي، وقام الوصفي المنهج الباحث واستخدم. غزة قطاع في

 من نتائج بعدة البحث خرج مؤسسة، وقد (65)عددها  مؤسسات من إجمالي (7) من مكونة

 غزة قطاع في العاملة الدولية األهلية المؤسسات في اإلداري التمكين مستوى أن: أهمها

 80)بنسبة مرتفعاً  مستواها كان العمل فرق فاعلية فإن ، وكذلك(%81)مرتفعاً بنسبة  كان

 التي الخمسة األبعاد وجود على الدراسة عينة موافقة في النتائج تفاوتاً  ، وأظهرت(%

 بناء بعد احتل األولى، بينما المرتبة القوة بعد احتل اإلداري، حيث للتمكين الدراسة حددتها

 كان التأثير، بينما بعد المعلومات، ثم ومشاركة بعد االتصال الثانية، ثم المرتبة العمل فرق

 .الخامسة واألخيرة المرتبة في العاملين حفز بعد

 إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري لمديرات ( .7..)بينما هدفت دراسة جابر

المدارس الثانوية في منطقة جدة التعليمية في السعودية بوجه عام وفي أبعاده العشرة بوجه 

خاص وتحديد أهم معوقات وفوائد تمكينهن ولتحقيق هذه األهداف استخدمت أداتا الدراسة 

مقياس لواقع : البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة واآلخر: نتين من جزأين األولىمكو

عبارة باإلضافة (31)التمكين اإلداري لمديرات المدارس الثانوية تضمن عشرة أبعاد مثلتها

عبارة لقياس ترتيب معوقات وفوائد التمكين اإلداري للمديرات وبلغت عينة (71)إلى

شرفة تربوية وعولجت البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج مديرة وم(781)الدراسة

إن واقع التمكين اإلداري : الحاسوبي وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أبرزها ما يلي

لمديرات المدارس الثانوية بمنطقة جدة التعليمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان 

األبعاد الفاعلية الذاتية والتأثير والمكانة مرتفعا بوجه عام كما جاء مرتفعا في كل من 

وتدريب الموارد البشرية واالستقاللية وتنمية روح الفريق واالتصال وتدفق المعلومات في 

تفويض السلطة والصالحيات والمشاركة في اتخاذ القرار : حين جاء متوسطا في األبعاد

بين استجابات (=.2.0)والحوافز، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

تفويض السلطة : )مديرات المدارس لواقع التمكين اإلداري بوجه عام وفي األبعاد

والصالحيات وتنمية روح الفريق واالتصال وتدفق المعلومات وتدريب الموارد البشرية 
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، وفقا لعدد سنوات الخبرة وجاءت الفروق لصالح المديرات األكثر خبرة جاء (والمكانة

نظيمي الهرمي ذو مستويات اإلدارية المتعددة كأهم معوق حيث احتل المرتبة البناء الت

 .األولى باتفاق المديرات والمشرفات التربوية

 اإلداري التمكين مفهوم على الضوء تسليط إلي ، والتي هدفت(2011نسمان، ) دراسة 

 رجةد عن والكشف اإلدارية الفاعلية تحقيق في يسهم حديث كأسلوب إداري   وأهميته

 العاملين اإلداريين من الدراسة مجتمع الفلسطينية، وتكون في الجامعات اإلداري التمكين

 914 عددهم ، وبلغ(األقصى اإلسالمية، وجامعة األزهر، الجامعة جامعة)من  كل في

 التمكين درجة يقيس أحدهما: أساسيين محورين من مكونة الباحث استبانة إدارياً، وصمم

 البسيطة، واختار العشوائية الطريقة استخدام الباحث اإلبداع، واعتمد درجة لقياس واألخر

 اإلداري التمكين أبعاد توفر إليها توصلت التي النتائج وكانت أهم. إدارياً  252 بـ تقدر عينة

 داللة ذات عالقة وجود إلي الدراسة كما توصلت. الدراسة موضع الفلسطينية الجامعات في

 وجود بينت وكذلك. الفلسطينية في الجامعات العاملين وإبداع دارياإل التمكين بين إحصائية

 العاملين بإبداع وعالقته التمكين العينة حول أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق

 .الجامعة واسم الجنس متغير إلي تعزى

 نالتمكي مستوى بين ما العالقة على التعرف إلى ، والتي هدفت(2010األصقه، ) دراسة 

 -العمل، التأثير الذاتية، معنى االختيار، الفاعلية حرية - األربعة للعاملين بأبعاده اإلداري

 إذا ما الرياض، ومعرفة في الخاصة األمن قوات جهاز الوظيفي لمنسوبي الرضا ودرجة

 لمتغيراتهم تعزى المبحوثين آراء في إحصائية ذات داللة جوهرية فروق هناك كان

 إلى مالزم رتبة من العاملين الضباط من مجتمع الدراسة تكون ة، وقدوالوظيفي الشخصية

 الوصفي، واعتمد المنهج باستخدام وقام الباحث. ضابطا( 440)عددهم  والبالغ عميد رتبة

 ما أهمها كان النتائج من العديد إلى هذه الدراسة توصلت وقد. البيانات لجمع كأداة االستبانة

 يشعرون مرتفع، وكذلك التمكين بمستوى يدركون أهمية ةالدراس عينة أفراد أن: يلي

 تمكين مستوى بين عالقة طردية وجود الدراسة بينت عالية، وقد بدرجة الوظيفي بالرضا

 . الخاصة قوات األمن في للعاملين الوظيفي الرضا ودرجة األربعة بأبعاده العاملين

 لدى اإلداري التمكين ىمستو على التعرف إلى ، وقد هدفت(2009البلوشي، ) دراسة 

 الرضا العربية، ومستوى اإلمارات دولة في الشرطة بكلية الهيئة التدريسية أعضاء

 والرضا اإلداري التمكين بين العالقة مستوى على التعرف هدفت إلى لديهم، كما الوظيفي

 الغرض، لهذا استبانة بتصميم التحليلي، وقام الوصفي الباحث المنهج الوظيفي، واستخدم

 اإلمارات بدولة الشرطة كليات جميع في الهيئة التدريسية أعضاء على الدراسة وتمت

 هذه توصلت وقد عضواً ( 135)عددهم  البالغ - والشارقة ظبي، دبي أبو - المتحدة العربية

 يتوفر الدراسة عينة لدى اإلداري مستوى التمكين أن: أهمها عديدة من نتائج إلى الدراسة

كبيرة،  بدرجة متوفر التدريس لدى أعضاء الوظيفي الرضا مستوى كبيرة، وأن بدرجة

 لدى الوظيفي الرضا اإلداري ومستوى التمكين مستوى بين إيجابية عالقة وجود وكذلك

 .الدراسة عينة

 دراسة( :(Carter, 2009وقوة المنظمة سلوك بين العالقة معرفة إلى ، والتي هدفت 

 البيانات، و على للحصول كأداة المركزة الجماعات ثالباح للعاملين، وقد استخدم التمكين

 الواليات في شركة (310في  والعاملين المديرين لمعرفة مدى تمكين االستبانة استخدم

 مدى إلى التعرف إلى تهدف أسئلة البحث ، وتضمن(والصين وأوروبا األمريكية المتحدة

 وكيفية العاملين أداء تحسين هميةأ اإلدارة، وعلى من تمكينهم تم ما إذا العاملين إنتاجية

 المشاركة المنظمة، وأهمية في العاملين اجتماعيين جعل أهمية العاملين، وعلى أداء قياس
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 أن أكدت التي النتائج من بالعديد هذه الدراسة خرجت وقد. المنظمة في القرارات صنع في

 المنظمات معظم ة، وأكدتاإلدار من قبل تمكينهم حال في إنتاجية أكثر كانوا العاملين معظم

 العاملين وجود أهمية معظم الشركات أكدت قياسه، كما وأهمية العاملين أداء تحسين أهمية

 التفكير بأن شعرت من المنظمات الكثير هذا، فإن إلى الشركة، إضافة في االجتماعيين

 من المزيد أن نتائج البحث وأكدت. القرار صنع عملية في المديرين ساعد النظامي

 يشجع وااللتزام، وأن التمكين المعنوية اإلنتاجية، والروح من المزيد يولد المسؤولية

 .للتعلم و اإلنجاز مالئم مناخ لتعزيز المشتركة القيم والدافعية، ويغرس واإلبداع االبتكار

 دراسة( :(Emerson, 2008تمكين تجعل التي األسباب على التعرف إلى ، والتي هدفت 

 عملية خالل من الموظفين رضا تحقيق إلى سائد، وهدفت مجرد شعار نم أكثر العاملين

 الدراسة البريطانية، وخرجت الدولية اكسفام منظمة الدراسة في هذه التمكين، وطبقت

 عليهم يتعين التي القضايا في رأي لهم يكون أن يسمح للموظفين منها، أن النتائج من بالعديد

 ضرورة إلى العملية، وتوصلت هذه في ملكية ن لهمبأ يشعرون وبالتالي معها، التعامل

 بحيث االتصال وسائل تقييم ضرورة آرائهم، ويتطلب على بالوقوف للموظفين السماح

 وتشجيع ممارسة اإلدارة على يجب إلى أنه االتجاهين، وتوصلت كال في االتصال يكون

 .مع الموظفين والتواصل الثقة خالل من العاملين تمكين أسلوب

 والتي هدفت إلى الكشف عن الدافعية لإلنجاز وعالقاتها بكل (2003)ة عبد الحميددراس ،

من توكيد الذات وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من شاغلي الوظائف المكتبية 

بدولة اإلمارات، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وكانت أداة الدراسة 

فعية لإلنجاز واآلخر بتوكيد الذات، وقد تم تطبيق المقياسين مقياسين أحدهما يختص بالدا

موظفا من ( 178)المذكورين عن طريق المقابلة الفردية المقننة على عينة مكونة من 

أنه بالنسبة للذكور ثمة ارتباط إيجابي : الجنسين، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

جاز بمختلف مكوناتها من جهة أخرى، ذلك ألن بين توكيد الذات من جهة والدافعية لإلن

التوكيد يمّكن الرجل من المنافسة والطموح واالعتماد على الذات والحاجة إلى القوة التي 

 . تمثل أحد أبعاد عملية التمكين اإلداري، وهي من متطلبات الدافعية لإلنجاز

  حو العمل ببعض ، والتي هدفت إلى معرفة العالقة الدافعية ن(2000العمر، )دراسة

أنثى من ( 803)ذكراً و( 1237)المتغيرات الشخصية والوظيفية مستخدماً عينة مكونة من 

العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وقد توصلت هذه الدراسة 

أن مستوى الدافعية بشكل عام متوسط في القطاعات الثالثة، : على بعض النتائج والتي منها

إن كانت تزيد لدى الذكور عنها لدى اإلناث، وعزا الباحث ذلك إلى أهمية العمل بالنسبة و

وتبين أيضاً أن العاملين بالدرجات الوظيفية األعلى . للذكور نتيجة أدوارهم االجتماعية

لديهم أكثر دافعية من العاملين بالدرجات األدنى، وان ذلك له ارتباط وثيق بعملية التمكين 

 .اإلداري

  دراسة((Salazar,2000التمكين أبعاد بين العالقة طبيعة إلى التعرف إلى ، والتي هدفت 

 وبين التمكين أبعاد بين العالقة طبيعة إلى التعرف وبين الرضا الوظيفي، وكذلك للعاملين

 الواليات جنوب في الكائنة المستشفيات مجموعة على بالتطبيق االلتزام التنظيمي، وذلك

 إيجابياً  ترتبط التمكين أبعاد أن منها نتائج بعدة ريكية، وخرجت الدراسةالمتحدة األم

التنظيمي،  بااللتزام إيجابياً  كذلك ترتبط التمكين أبعاد أن إلى الوظيفي، وتوصلت بالرضا

 لكال العاملين مدركات على تؤثر منهم المستقصى في نوع االختالفات أن وكذلك

 .رضا الوظيفيوال التنظيمي المتغيرين، االلتزام
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ومن خالل استعرض الدراسات السابقة يرى الباحث أن هناك توافقا بين الدراسات السابقة و 

: الدراسة الحالية من حيث أن اغلب هذه الدراسات تمت في مؤسسات تعليمية كدراسة كل من

، دراسة (2009البلوشي، ) ، دراسة(2011نسمان، ) ، دراسة(2013عفانة، )دراسة 

((Salazar,2000  كما أن أغلب هذه الدراسات استخدمت المنهج (2000العمر، )دراسة ،

الوصفي و االستبانة كأداة لجمع البيانات، إضافة إلى أن العديد من النتائج التي توصلت إليه تتشابه 

 .مع نتائج هذه الدراسة الحالية

 

 : اإلطار النظري

 Educational Leadershipالقيادة المدرسية 

جتمعات البشرية الحديثة إلى تبني مفهوم القيادة في المؤسسات التربوية إليمانهم تسعى الم

بان لها دور واضح في ترتب حياتها وإقامة العدل بينهم من خالل العالقات االيجابية بين األفراد 

ثل داخل منظماتهم وتجمعاتهم المختلفة؛ لذا يمكن أن نالحظ أهمية القيادة في المؤسسات التربوية يتم

 : في الجوانب التالية

 أنها حلقة الوصول بين العاملين وبين خطط المؤسسة التربوية وتصوراتها المستقبلية -

أنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم واالستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالقيادة .  -

 .التربوية

 .ب السلبية قدر اإلمكانتدعيم القوى االيجابية في المؤسسة التربوية وتقليص الجوان -

السيطرة على مشكالت العمل وحلها، وحسم الخالفات والترجيح بين اآلراء في الميدان  -

 .التربوي

تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارهم أهم مورد للمؤسسة التربوية، كما أن األفراد يتخذون  -

 .من القائد قدوة لهم

 .المؤسسة التربوية مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة  -

 .أنها تسهل للمؤسسة تحقيق األهداف التربوية المرسومة  -

أهمية العمل الجماعي ونتائجه الجيدة مقارنة بالجهد الفردي من حيث التفاعل والتفاهم المشترك  -

 .بين القائد والعاملين معه في الميدان التربوي

بذل أقصى جهد ممكن واالستمرار في التأثير اإليجابي من حيث تشجيع وتحفيز ودفع العاملين ل -

 . األداء المتميز

 .توجيه أداء العاملين نحو اإلنجاز والنتائج وتشجيع اإلبداع واالبتكار في العمل التربوي -

 . يستطيع القائد التربوي التغيير تحو األفضل بما يطبق ما لديه من أفكار وأساليب عمل جديد -

وتتعلق . وا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج المرجوةفالقيادة هي عملية إلهام األفراد ليقدم

. وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم، والحصول على التزامهم، بتوجيه األفراد للتحرك في االتجاه السليم

ووفقاً لما قاله وارين بنيس و بيرت نانوس فإن المديرين يفعلون األشياء بطريقة صحيحة ولكن 

هم من يرى أن القيادة هي إشعار الناس بقيمتهم وإمكانيّاتهم القادة يفعلون األشياء الصحيحة، ومن

، و (147، 2006كوفي، )بشكل واضح إلى درجة تجعلهم يرون هذه القيمة واإلمكانيات في أنفسهم

من أهم مفاهيم القيادة أنها مجموعة سلوكيات أو تصرفات معينة تتوافر في شخص ما، ويقصد من 
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من أجل تحقيق األهداف المعينة للعمل ومن هنا تصبح وظيفة  ورائها حث الموظفين على التعاون

 (. 13، 1999أحمد، )القيادة وسيلة لتحقيق األهداف التنظيمية

أما القيادة المدرسية فهي ذلك النوع من القيادة التي تتولى مسئولية تحقيق أهداف العملية 

ات المنوطة بهم، إذ ال يمكن أن التربوية من خالل قيام العاملين في المؤسسات التربوية بالواجب

 (.13، 2004الهزايمة، )يؤدي القائد التربوي دوره بفاعلية دون وجود الجماعة و تضافر جهودها

ولقد تأثر مفهوم القيادة المدرسية بنفس العوامل التي تأثر منه مفهوم القيادة بصورة عامة، 

لى هذه العملية، وتتميز القيادة التربوية من حيث تعدد الزوايا التي نظر منها الباحثون المختلفون إ

بان اهتمامها وتركيزها ينّصب على الطالب المتعلم الذي يمثل محور العملية التربوية، ويتبّدى دور 

 : القيادة التربوية في تحسين عملية التعلم والتعليم من خالل

 .جميع الطالببناء شبكة من العالقات داخل المدرسة بحيث توفر فرص التعلم الفعال ل -

توظيف الخبرات والمهارات المهنية والمعرفية لتوفير ظروف موضوعية تمكن الطلبة من  -

 .استغالل كامل طاقاتهم في ظل فرص متكافئة للجميع

يؤدي توفر العاملين السابقين إلى تحسن كبير في أداء التالميذ، مما يؤدي بالتالي إلى تقليل اثر  -

 .صادية بينهمالفروق االجتماعية واالقت

وعلى حرية ، فالقيادة المدرسية الناجحة هي التي تقوم على أساس احترام شخصية الفرد 

فالقائد ال يصدر األوامر إال بعد ، واإلقناع والتشاور في اتخاذ القرارات النهائية دون تسلط، االختيار

غيب ال التخويف والتهديد وعادة تعتمد هذه القيادة على مبدأ التر، مناقشة األمور مع ذوي العالقة

ويترك ، فالقائد الديمقراطي يشجع اآلخرين ويقترح الحلول وال يمليها عليهم أو يفرضها، والوعيد

ويهتم هذا النمط من القادة بالعمل ، لآلخرين حرية اختيار البدائل والحلول ويراعي رغبات اآلخرين

ألنهم ، عال بالعاملين وتحقيق أهدافهم أيضاً  اهتماماً عالياً لتحقيق األهداف المرسومة وكذلك اهتمام

كما تقوم هذا ، األساس في تنفيذ السياسات والخطط المرسومة من خالل خلق جو من المحبة واأللفة

وهدم جدار ، القيادة على تفويض بعض من سلطاتها لضمان سير العمل دون تأخير أو عرقلة

يادة بالعالقات اإلنسانية مع المرؤوسين لما لها من كما تهتم هذه الق، المركزية بينها وبين العاملين

 (.12، 1997كاللده، )أهمية بالغة في دفع العملية اإلنتاجية إلى األمام

وقد حدد جون أداير مجموعة من الخصائص والقدرات التي يتسم بها القادة في المؤسسات 

 : اإلنتاجية ومنها

 .االتصال باآلخرين الحماسة إلنجاز األشياء التي يمكنهم من خاللها -

 . الثقة واإليمان بأنفسهم بصورة يمكن أن يشعر بها اآلخرون -

 .اإلصرار والمطالبة بمعايير مرتفعة، والسعي للحصول على االحترام وليست الشعبية بالضرورة -

 . رعاية األفراد في المؤسسة ومراعاة مشاعرهم اإلنسانية -

 . للومالتواضع والرغبة في االستماع لآلخرين وتحمل ا -

 .الموهبة والمهارة التقنية المتعلقة بالمهمة الموكلة إليه -

 .توجيه المبادرات الجديدة والمشاريع المتميزة ودعم االبتكار -

 .الرشد واألمانة التي تولد الثقة لدى القائد في ما يسند إليه من أعمال -
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ذلك من اجل تحفيز  اإللهام المتعلق بجاذبية الشخصية بالنسبة لآلخرين والقدرة على استغالل -

 .اآلخرين

 (. 2004ويليامز، )إحساس واضح بالغاية واألهداف الواضحة والتركيز وااللتزام -

 Administrative of empowermentالتمكين اإلداري 

 : التمكين اإلداري مفهوم

، بمعنى .(1994منظور،  ابن) العرب لسان معجم في ورد ما التمكين لغة حسب يعرف

 أي من الشيء سلطاناً وأمكنه عليه له جعل أي الشيء في له مكن فإن الوسيط معجم في االقدرة، أم

 (. 2004مجمع اللغة العربية، )عليه،  ويسر وسهل وقدرة سلطاناً  عليه له جعل

( حسن مروان)لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التمكين اإلداري، فمنها تعريف و

اتخاذ القرارات، وضرورة إكسابهم ومشاركتهم المعرفة والمعلومات مشاركة العاملين في "بأنها 

، (77م، ص74..حسن مروان، " )التي يحتاجونها من خالل التدريب والتنمية لقدرتهم ومعرفتهم

عملية تضمين روح المسئولية داخل العاملين وتحفيزهم وإتاحة  بأنها( Hamzeh)كما عرفها 

ر، وبناء الثقة يما يحقق رفع مستوى األداء داخل المؤسسة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرا

(Al-Ha'ar ،Hamzeh, 2016, PP.19-20.) 

 والتمكين هو أحد أهم مخرجات المشاركة في العمليات والقرارات واإلجراءات بين

ويزيد التمكين من إدراكهم ألهمية ، العاملين؛ التي تعزز من دافعيتهم الجوهرية نحو هذه النشاطات

مع امتالك القدرة والمسؤولية في بيئة ، عمل الذي يمارسونه بحيث يكون ذا معنى وتحدال

 .(207، 2008محمود وأسيل، )العمل

العامل،  بنفس الثقة زرع اتجاه في تصب التي العملية ، بأنه(2002الشقاوي، ) وعرفه

 مواقعهم إنما اختالف على العاملين ونمائها، وأن المنظمة أهداف تحقيق في مهم عامل بأنه وإشعاره

 .الرسالة هذه تحقيق المنظمة، وفي رسالة رسم في رفيعة وأهمية ة قيم   لهم شركاء هم

 العاملين منح على تقوم إدارية إستراتيجية" بأنه كما عرف أحد الباحثين التمكين اإلداري

 ظماتهم، وحلمن إدارة في العاملين جانب من الفعلية والمشاركة القرارات التصرف، واتخاذ قوة

 (2003أفندي، )والرقابة المسؤولية وتحمل اإلبداعي مشكالتها، والتفكير

 إدارة في العاملين جانب من الفعلية المشاركة ، بأنه(2000عبد الوهاب، ) وعرفه

المواقف، وتحمل  في اإلبداعي، والتصرف المشكالت، والتفكير القرارات، وحل منظماتهم باتخاذ

 .النتائج على المسئولية، والرقابة

بموجبها  يتم التي اإلدارية العملية": بأنه التمكين عرف ، فقد(2009الرشيدي، )أما 

 الفردية، وتشجيعهم قدراتهم مهاراتهم، وتنمية معلوماتهم، وزيادة إثراء خالل من االهتمام بالعاملين

 وإنه هذا. "ت المناسبةالقرارا اتخاذ على يحفزهم بما لهم الالزمة اإلمكانات وتوفير المشاركة على

إليها،  تطرقنا للتمكين التي المختلفة التعريفات بين مشتركا توافقاً  هناك أن سبق مما القول يمكن

 إكسابهم القرارات، وضرورة اتخاذ في والمشاركة للسلطة العاملين منح أهمية على تؤكد فجميعها

 .ومعرفتهم والتنمية لقدراتهم دريبالت خالل من يحتاجونها التي والمعلومات المعرفة ومشاركتهم

 صالحيات على العاملين حصول حول فالتمكين اإلداري في المنظمات الحديثة يتمحور

 المشاركة، وإبداء حرية ومنحه الموظف بها يقوم التي الوظيفة المحددة مجال في أكبر وحرية

 .(2006ملحم، ) الوظيفة إطار خارج أي الوظيفة سياق في أمور في الرأي

 : التمكين اإلداري أهمية
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وهو من أدوات الجودة الشاملة ومن . إنَّ التمكين مطلب هام وضروري في وقتنا الحاضر

األساليب الحديثة المتقدمة، ويعتمد على االختيار السليم والتدريب والتطوير والشراكة وتفويض 

م في تعزيز الثقة لدى الصالحيات، وجميعها عناصر لها أهمية كبيرة في الميدان التربوي، وتساه

 (. 2011الجهني، ) العاملين في المجال التربوي والتعليمي

 : التمكين اإلداري أبعاد وعناصر عملية

 األبعاد التي اختيار تم فقد عليه التمكين، وبناء أبعاد على الباحثين بين ملحوظ تباين يوجد

 : التالي النحو على الكتاب، وهي معظم عليها يجمع

 

 أبعد التمكين اإلداري( 7)شكل 

 المهارات القيادية .1

وتشمل جميع المهارات األساسية التي يمتلكها القائد التربوي في المؤسسات التعليمية والتي 

 : من أهمها في جانب التمكين اإلداري

 يحصل التي القرارات لصنع الالزمة المعلومات بها ويقصد: المعلومات ومشاركة االتصال -

 الحتوائها الرئيسية األبعاد من تعتبر فهي لذا بالعاملين؛ ثقتهم لعدم فظون بهاويحت المدراء عليها

 في عليها يعتمد مهما جانبا المعلومات ، وتعد(2009الرشودي، )والثقة والمعلومة المشاركة على

 بالطريقة التصرف للموظف يمكن العمل، فبدونها ال مشكالت حل القرار، وفي اتخاذ عملية

 مبدأ يعزز الناجحة المؤسسات في الفاعل االتصال أن بالتصرف، كما منحه الثقةت التي الصحيحة

 انسياب سهولة يسهم ، حيث(2008الجميلي، )الجهود من كثيراً  واالبتكار، ويختصر اإلبداع

 الوقت في عليها المنظمة في فرد كل حصول وإمكانية المعلومات وسرعة تبادل االتصاالت

 من القائد تمكين في المعلومات وتبادل االتصال يسهم عاملين، حيثنجاح تمكين ال في المناسب

 يترتب للمستقبل، مما كافية وبمرونة مالئمة وبصورة بفاعلية ومشاعره واتجاهاته أفكاره نقل

سالمة، )المستقبل في الفاعل التأثير خالل من االتصال من تحقيق الهدف في نجاحه عليه

1990.) 

 للعمل المهم الدور بسبب التمكين تطبيق في القوة عناصر من تعد وهي: العمل فرق بناء -

 الشعور إن وكفاءة، حيث بفاعليه الموارد استهالك وترشيد المشكالت في مواجهة الجماعي

 واالنتماء الوالء درجات زيادة في تتمثل حقيقية قوة يجلب الجماعية المشترك بالمسؤولية

 تحقق مالئمة رؤية لجلب الدائم السعي خالل من لةمشك أية على التغلب في وااللتزام، وتساعد

 يصبح ثم الرؤية، ومن هذه في االندماج من الفريق والفريق، وتمكن المنظمة من مصلحة كل

الفريق،  داخل من األداء على الرقابة تفعيل على الحرص تحقيقها، مع سبيل هاما في مكوناً 
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 كافة بتذليل القائد التزام ضوء في عمل من به يقوم ما نحو فرد بالمسؤولية كل وشعور

 (. 2004عارف، )جماعي بشكل أدائه وتشجع الفريق تعترض عمل التي الصعوبات

 : العاملين التأثير و حفز .2

 التي والسياسات اتخاذها يتم التي القرارات على تأثيراً  له بأن الفرد القائد إدراك ويعني

يؤثر أو  الفرد كان إذا الشعور أو اإلدراك هذا أتيي وال بعمله تتعلق التي تلك خاصة تضعها المنظمة

 شؤون هامة في تأثيره للفرد كان إذا وينمو يتكون عمله، ولكنه في األهمية قليلة أمور على يسيطر

اندراوس ومعايعة، )للفرد،  الداخلية الدافعية من يزيد الذي المنظمة، األمر أهداف تحقيق في تسهم

 المنظمة نتائج في الفرد مدى مساهمة أنه على ذاتها الوظيفة من التأثير النابع ، و(2008

 .(Herberg & Snyderma, 1999,51)ككل

ورضاهم  دافعيتهم زيادة خالل من العاملين تمكين في والمعنوية المادية الحوافز كما تسهم

 المناسب الوقت في تقديمها احتياجاتهم، وبشرط تشبع عندما خاصة الوظيفي، وبصفه وانتمائهم

لتطوير  حقيقي دافع بمثابة لمستحقيها، وتكون إال الحوافز تمنح ال األداء، لكي تقويم بنظام وربطها

النجاح  التمكين لجهود يكتب ؛ لكي) 2000عالقي، )للتمكين نهائي كناتج والمنظمات العاملين أداء

 .المنظمة بأهداف العاملون عليها يحصل التي والمكافأة التقدير ربط يتم أن يجب

 : القوة و االلتزام .3

 المنظمة، وتشجيع في القوة هيكلية تغيير على والقدرة الرغبة لديها يكون أن للمنظمة ينبغي

 ما بكل في التصرف الحرية من المزيد منحهم خالل والنجاح، من بالقوة الشعور على لديها العاملين

 لديهم أنتكون الوقت ينبغي نفس في فإنه العاملين إلى بالنسبة أما. بها المختصين بأعمالهم يتعلق

 لم إذا ذلك، ألنه في مساهمة المنظمة مدى عن النظر ومسؤوليتهم، بغض سلطتهم زيادة في الرغبة

 الذين األفراد أن إلى لن تحصل، إضافة القوة في التحول عملية فإن العاملين من رغبه هناك يكن

 ,Alkinson)التمكين اإلداري لفرصو متابعة  اندماجاً  أكثر يكونون أكبر سيطرة في يرغبون

1957, 359-372.) 

 األهداف .4

 للقائد التربوي التمكين اإلداري للمؤسسات التربوية مجموعة من األهداف اإليجابية يحقق

 (: 2009الدوري، )، ( 2008جودة، )منها نذكر

 في يسهم للموظف، كما بالنسبة الداخلي االنتماء زيادة في التمكين يسهم حيث: االنتماء تحقيق - أ

 . له الذي ينتمي العمل ولفريق للمؤسسة انتمائه وزيادة بها يقوم التي للمهام انتمائه زيادة

مشاركتهم،  مستوى رفع في يسهم الذي العاملين تمكين تعني وهي: الفاعلة المشاركة  - ب

 من تنبعالتي  اإليجابية والمشاركة الفاعلية من عال   بمستوى تتميز التمكين عن الناجمة والمشاركة

 وغاياتها المنظمة أهداف تجاه بالمسؤولية الفرد، وشعوره انتماء واقع

 من الرضا لديه مستوى ورفع الموظف أداء مستوى تحسين إن العاملين أداء مستوى تطوير - ت

 .اإلدارة في التمكين مفهوم تطبيق عن تتمخض التي األساسية األمور

 المعرفة توافر على تتوقف التمكين مجبرا ألن نجاح والمهارة المعرفة كذلك اكتسابهم - ث

تنمية  دون تتحققا أن يمكن ال والمهارة والمعرفة. الموظف أو العامل لدى والمهارة والقدرة

 .وتدريب
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 المزايا أهم أحد وهو الوظيفي لهم الرضا تحقيق المنظمة و قبل من الموظفين على المحافظة - ج

 العوامل من العمل في واالستقاللية والمشاركة فبحرية التصر فالشعور. التمكين نتائج من المحققة

 .بالسعادة وشعورهم رضا العاملين زيادة إلى تؤدي التي

 وتحقيق أهدافها في تحقيق تسهم إيجابية يحقق التمكين اإلداري للمؤسسات التربوية نتائج - ح

 المؤسسة لمصلحة جيدة نتائج من وغيرها والسمعة الجيدة والتوسع مخرجات تعليمية جيدة

 كماً  العامل إنتاجية مستوى في العاملين للمؤسسة، تحسين والء التربوية؛ مما يساهم في زيادة

واالبتكار لدى العاملين، ويتح الفرصة للمؤسسة للحصول التجديد  اإلبداع فرص ونوعاً، زيادة

والتطوير في عملها بدون أي ضغوط أو صراع إداري، إضافة إلى من يتعامل مع المؤسسة 

 .ية يشعر بالرضا عن الخدمات المقدمة لهمالتربو

 : مستويات التمكين اإلداري في مؤسسات التعليم قبل الجامعي

إن تطبيق التمكين اإلداري في المؤسسات التعليمية، قد يسهم في تحفيز العاملين وتمتعهم 

إذا ما أتيحت من الحيوية والنشاط نحو تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية،  -إلى حد ما -بدرجة عالية 

لهم الفرصة في أن يفعلوا ما يرونه ضروريا في بيئة عمل تدعم الثقة واالستقاللية والمشاركة في 

، إال أن ممارسة التمكين اإلداري قد (44م، ص4...خالد بن سليمان، )صنع واتخاذ القرارات 

خالد بن سليمان، : )يتفاوت من حيث درجة أو قوة تطبيقه، والتي تنقسم إلى ثالثة مستويات كالتالي

 (..م، ص 74..أبو بكر بو سالم،  -44م، ص4...

وهذا المستوى يعبر عن أقل درجات ممارسة : المستوى األدنى من التمكين اإلداري -7

التمكين اإلداري في المؤسسات التعليمية، والتي يقتصر فيها على إطالع العاملين على 

ن قبل اإلدارة، والتعرف على آرائهم بعض المعلومات حول القرارات المراد اتخاذها م

 . بشكل عام ولكنه قد ال يسهم بشكل فعال في عملية صنع واتخاذ هذه القرارات

وهذا المستوى يعبر عن الدرجة المتوسطة في : المستوى المتوسط من التمكين اإلداري -.

 ممارسة التمكين اإلداري بالمؤسسات التعليمية، حيث تُعطى حرية أكبر للعاملين في

تشخيصهم ألي مشكلة تواجه العمل، وتوضع اقتراحاتهم في االعتبار عند صنع واتخاذ 

 .القرار

وهذا المستوى يعبر عن أعلى درجات ممارسة : المستوى األعلى من التمكين اإلداري -4

التمكين اإلداري في المؤسسات التعليمية، حيث تتاح للعاملين الفرصة الحقيقية لصنع 

يرونها في مصلحة العمل بالوقت المناسب، وتشكيل فرق عمل ذاتية  واتخاذ القرارات التي

لتحقيق وإنجاز العمل، أي أنها ذاتية التفكير والتوجيه واتخاذ القرار، وتتمتع باستقاللية 

كبيرة في تنفيذ المهام لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، ضمن مناخ تنظيمي داعم للثقة 

 . واالستقاللية

 : اإلداري في مؤسسات التعليم قبل الجامعيمقومات التمكين 

من أهم المقومات التي قد تسهم في تحقيق التمكين اإلداري بمؤسسات التعليم قبل الجامعي، 

 : ما يلي

 تفويض السلطة  -1

إن تفويض السلطة إلى المستويات الوسطى والتنفيذية قد يسهم في ممارسة األفراد لعملهم 

يعطى لهم الفرصة في إثبات ذاتهم وقدراتهم على تحقيق أهداف بقدر من الحرية والمرونة، مما 

العمل بفعالية وحل المشكالت التي تواجههم بالسرعة المناسبة إذا ما تم تفويض سلطة اتخاذ القرار 
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في هذه المواقف، باإلضافة إلى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية من خالل االحتكاك الفعلي 

 (.71م، ص .7..أمينة سليم سالم، )مارسة مستويات أعلى من المهام اإلدارية بالواقع العملي، وم

 

 المشاركة في صنع القرارات -2

تُعد مشاركة األفراد في صنع القرارات مع القيادات اإلدارية أمرا مهما في تحقيق التمكين 

صنع القرار اإلداري داخل المؤسسات التعليمية، ذلك ألن شعور الفرد بأن له دور مؤثر في عملية 

قد يزيد من دافعيته الداخلية نحو العمل وتحقيق أهداف مؤسسته بفعالية، فالمشاركة الحقيقية لهم في 

ذلك األمر يزيد من شعورهم باالنتماء والوالء، بل وااللتزام التنظيمي وحل المشكالت التي قد 

م، 74..ن مروان، حس)تواجههم والسعي نحو تطوير أساليب العمل بكل نشاط وحيوية وفعالية 

 (. Al-Suhimat, Saed Akram,2016,P.72 -70ص

 االستقاللية  -3

ويقصد بها شعور األفراد بالحرية في اختيار الطرق المناسبة لتنفيذ عمله بفعالية، وتحمل 

مسئولية اختياراتهم، فشعور األفراد باالستقاللية قد يمكنهم من أداء العمل بشكل أكثر مرونة، وينمى 

اإلبداع واالبتكار ويدفعهم للمبادأة، وعلى عكس ذلك فإن األفراد الذين ال يتمتعون  لديهم روح

بدرجة عالية من االستقاللية في أداء العمل، قد يؤثرون بشكل سلبي على مستوى إنجاز العمل 

 (.0.-3.م، ص ص 74..أبو بكر بو سالم، )وأداؤه بشكل روتيني وبطيء وغير فعال 

 تشكيل فرق العمل -4

كيل فرق العمل من المقومات المهمة في تحقيق التمكين اإلداري بمؤسسات التعليم إن تش

قبل الجامعي، ذلك لما له من دور مهم في مواجهة المشكالت التي قد تواجهها المؤسسة بفعالية 

وكفاءة، فشعور أعضاء الفريق بالمسئولية االجتماعية واتحادهم وإعطائهم المزيد من االستقاللية 

ز مهام محددة أو لحل مشكلة ما، يعد بمثابة القوة الحقيقية التي قد تساعدهم في تحقيق في إنجا

أمينة سليم سالم، )أهداف الفريق والتي تصب في مصلحة تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ككل 

 (.70م، ص74..حسن مروان،  -74م، ص .7..

 : االتصال الفعال -5

، (التنفيذية-الوسطى-العليا)ات اإلدارية المختلفة إن وجود عملية اتصال فعالة بين المستوي

والتي تتيح تبادل المعلومات بانسيابية من مصادرها الموثوق بها، قد يسهم في حسن تصرف األفراد 

في المواقف المختلفة والتي تعزز لديهم شعور الثقة بالنفس أثناء العمل من جهة، وتعزز شعور ثقة 

يدفعهم ألن يصبحوا أكثر رغبة والتزاما في تحقيق أهداف  المدراء فيهم من جهة أخرى، مما

-8.م، ص 74..أبو بكر بو سالم،  -34م، ص 1...مطر بن عبد المحسن، )المؤسسة بفعالية 

Al-Suhimat, Saed Akram,2016,PP.72-73.) 

 : التدريب المستمر -6

راتهم اإلدارية، من المهم إتاحة التدريب المستمر والمنتظم لجميع األفراد من أجل صقل مها

وتعلم مهارات إدارية جديدة، لتطوير قدراتهم وزيادة معارفهم نحوها، فإن ممارسة المهارات 

مدعومة بمعرفة ودراية وتدريب، تزيد من فرص ممارستها بشكل  -خاصة الجديدة منها -اإلدارية 

لعملي بدون دراية صحيح وفعال، أكثر من اتباع أسلوب المحاولة والخطأ، أو التجريب في الواقع ا

 (. Al-Suhimat, Saed Akram,2016,P.72)ومعرفة مسبقة كافية بها 
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 : الممكنة خصائص المؤسسات التربوية

هـ من وزارة التعليم في 7/3/7341الصادر في  41871781يعد القرار الوزاري رقم 

حديثة منطلقا المملكة العربية السعودية، الخاص بمنح قادة المدارس مجموعة من الصالحيات ال

 نحو التمكين اإلداري في المؤسسات التربوية، لذا يرى بعض الباحثين أن التوجهأساسيا في 

 منظمة عليها بأنها الحكم يمكن حتى الخصائص من عدداً  فيها يتوافر أن يجب الممكنة المؤسسة

 (: 2009الرشودي، )وهي ممكنة

 .التمكين لمفهوم القيادة من واإلدراك والمساندة الدعم وجود -

 .المنظمة تواجهها التي التحديات لمواجهة والعاملين اإلدارة بين ترسيخ -

 .به العمل واستمرار التمكين تطبيق على تساعد واعية تنظيمية ثقافة وجود -

 .وقدراتهم مستوياتهم لتحسين للعاملين المستمر والتدريب والمعرفة للعلم المنظمات تبني -

 .القرارات اتخاذ في العاملين ةومشارك المتمكنة العمل فرق وجود -

 بدرجة( الشخصية، التأثير اإلرادة المعنى، المقدرة، حق)األربعة اإلداري التمكين أبعاد توفر -

 .عالية

 : يلي ما الممكنة المنظمة خصائص أهم من ، أن(Honold 1997 ,)بينما يرى 

 مشتركة، وتحليل دافوأه رؤية المنظمة، وخلق في األفراد تطوير على العليا القيادة تركيز 

 .معها المستمر والتكيف البيئة

 التعاوني والعمل العمل فرق على التركيز 

 المهارات وتطوير بالمسؤولية الشعور الوقت، ويعزز مع يتطور مرن تنظيمي هيكل توفر. 

 بعملهم يتعلق فيما مباشرة القرار الشخصية، واتخاذ بالمسؤولية العاملين شعور. 

 المعلومات إلى والوصول المهارات وتطوير التدريب اللخ من الوظيفة إثراء. 

 : والتفويض الفرق بين التمكين اإلداري

التمكين اإلداري والتفويض في عمل المنظمات الحديثة يتميز بأن كال منها يتاح له الفرصة 

ذات  في عملية المشاركة واتخاذ القرار؛ إالّ أن التمكين اإلداري يعد إستراتيجية وفلسفة إدارية

السلطة فقط، ولذا يوضح  في المشاركة عملية مفهوم أشمل وأوسع من عملية التفويض هو

 : ، الفروق بين هذين المصطلحين بشيء من التفصيل على النحو التالي(2005مصطفى، )
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 والتمكين التفويض بين الفرق: (1) جدول

 فيقرر للمرؤوس، ليقدر الفرصة إتاحة للمرؤوس الصالحيات من جزء نقل الصالحيات

محددة  مجاالت في السلطة تفويض السلطة

 .محددة بدرجة عمق

نطاق  في للعاملين للمبادأة صالحيات تتاح

 عليه ومتفق أوسع

الممكن، والفشل  للموظف ينسب النجاح .فُوض من مسؤولية المسؤولية تظل المسؤولية

 .مسؤوليته

 .ذاتية قيادة للموظف تتاح ظفالمو يقاد القيادة

جزئية  قدر على تتاح المعلومات المعلومات

 .التفويض

الرئيس  بين المشاع على المعلومات

 والمرؤوس

 السبب ويعالج يتحرى الفرد أخطأ إن .التفويض يسحب قد الفرد أخطأ إن على  المحاسبة

 أو يلغى مؤقتاً، وقد يكون قد التفويض الزمن

 ه وعمقهيعدل نطاق

استراتيجياً  وخياراً  قناعة يمثل والتمكين دائم

 .مستمراً 

 Achievement Motivationدافعية اإلنجاز 

  Achievement Motivation of conceptمفهوم دافعية اإلنجاز 

الدافعية لإلنجاز بأنها استعداد ثابت نسبياً في  (Atkinson, 1957) يعرف أتكنسون 

لفرد ومثابرته في سبيل تحقيق نجاح أو بلوغ هدف، يترتب عليه درجة الشخصية يحدد مدى سعي ا

 .معينة من اإلشباع، وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى معين لالمتياز

الدافع لإلنجاز فهو الدافع للنجاح وتجاوز الصعوبات، ويتباين من شخص آلخر، و من  

 (Sutherland, 1996, 5)التنشئة االجتماعية ثقافة ألخرى، ويعتمد جزئياً على 

 : تعريف اإلنجاز

يعرف اإلنجاز بأنه استعداد الفرد أو ميله أو اهتمامه باالجتهاد والتنافس في أداء عمل غير 

روتيني أو غير مألوف و محاولة بلوغ هدف إنجازي بعيد المدى وفقًا لمستوى محدد لالمتياز أو 

 (. 2008ومعايعة،  اندراوس)الجودة

، بأن اإلنجاز هو الرغبة في األداء الجيد وتحقيق النجاح وهو (1989موسى، )ويذكر 

 . هدف ذاتي ينشط السلوك ويوجهه، ويعد من المكونات المهمة للنجاح في العمل

أن اإلنجاز هو تحمل المسؤولية والسعي نحو التفوق لتحقيق ( 2000خليفة، )كما يذكر 

غلب على العقبات والمشكالت التي تواجهه و الشعور بأهمية الزمن أهداف معينه والمثابرة، والت

 .والتخطيط للمستقبل

 -وهذه الرغبة . يتمثل دافع اإلنجاز في الرغبة في القيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل

تتميز بالطموح، واالستمتاع في مواقف  -كما يصفها مكليالند أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان

نافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل، وفي مواجهة المشكالت وحلّها، وتفضيل المهمات الم

التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المهمات التي ال تنطوي إال على مجازفة قليلة، أو مجازفة 

 (. 2002قطامي، )كبيرة جداً 

ة أكبر من غيرهم، ويحققون إن األفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفعة لإلنجاز يعملون بجدي

وعند مقارنة هؤالء األفراد بمن هم في . نجاحات أكثر في حياتهم، وفي مواقف متعددة من الحياة
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مستواهم من القدرة العقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل وجد أن المجموعة األولى 

ية واللفظية، وفي حل تسجل عالمات أفضل في اختبار السرعة في انجاز المهمات الحساب

المشكالت، ويحصلون على عالمات مدرسية وجامعية أفضل، كما أنهم يحققون تقدماً أكثر وضوحاً 

والمرتفعون في دافع اإلنجاز واقعيون في انتهاز الفرص بعكس المنخفضين في دافع . في المجتمع

كثير من قدرتهم على اإلنجاز الذين إما أن يقبلوا بواقع بسيط، أو أن يطمحوا بواقع أكبر ب

     (. Santrock, J,2003)تحقيقه

وقد بينت نتائج البحوث في هذا المجال أن ذوي الدافعية المرتفعة يكونون أكثر نجاحاً في 

عملهم، ويحصلون على ترقيات في وظائفهم وعلى نجاحات في إدارة أعمالهم أكثر من ذوي 

لية يميلون إلى اختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيها كذلك فإن ذوي الدافعية العا. الدافعية المنخفضة

، ويتجنبون المهام السهلة جداً لعدم توفر عنصر التحدي فيها كما يتجنبون المهام الصعبة جداً، . تحد 

ومن الخصائص األخرى المميزة لذوي الدافعية المرتفعة أن . ربما الرتفاع احتماالت الفشل فيها

لى تغذية راجعة حول أدائهم، وبناء على ذلك فإنهم يفضلون المهام لديهم رغبة قوية في الحصول ع

والوظائف التي تبنى فيها المكافآت على اإلنجاز الفردي، وال يرغبون في العمل تتساوى فيها كافة 

 . رواتب الموظفين

 : العوامل المسببة لدافعية اإلنجاز عند أتكنسون

للحصول على النجاح أمر متعلم، وهو أن النزعة أو الميل  (Atkinson) يرى أتكنسون

وهذا الدافع يتأثر بعوامل . يختلف بين األفراد، كما أنه يختلف عند الفرد الواحد في المواقف المختلفة

 (: 3...عالونة، )رئيسية ثالثة عند قيام الفرد بمهمة ما، وهذه العوامل هي

 الدافع للوصول إلى النجاح: أوالا 

ة هذا الدافع، كما أنهم يختلفون في درجة دافعهم لتجنب الفشل، إن األفراد يختلفون في درج

وعندما تكون احتماالت النجاح أو الفشل ممكنة فإن الدافع للقيام بهذا النوع من المهمات يعتمد على 

 .الخبرات السابقة عند الفرد، وال يرتبط بشروط النجاح الصعبة المرتبطة بتلك المهمة

 احتماالت النجاح: ثانياا 

ن المهمات السهلة ال تعطي الفرد الفرصة للمرور في خبرة نجاح مهما كانت درجة الدافع إ

أما المهمات الصعبة جداً فإن األفراد ال يرون أن عندهم القدرة . لتحصيل النجاح الموجودة عنده

أما في حالة المهمات المتوسطة فإن الفروق الواضحة في درجة دافع تحصيل النجاح . على أدائها

 .ؤثر في األداء على المهمة بشكل واضح ومتفاوت بتفاوت الدافعت

 القيمة الباعثة للنجاح: ثالثاا 

حافزاً، وفي نفس الوقت فإن النجاح في المهمات األكثر  -في حد ذاته –يعتبر النجاح  

 & ;Petri, H)صعوبة يشّكل حافزاً ذا تأثير أقوى من النجاح في المهمات األقل صعوبة

Govern,2004). 

وتشير دراسة سيمانسكي وزمالئه أن العاملين الذين يعملون بدافع االستقاللية والتحدي 

وطبيعة العمل له أثر على إنتاجية ورضا عن العمل، عكس الذين يعملون بدافع األمن واألجر 

 ..(Szymanski; Enda & Parker, 1995,130)وفوائد العمل المادية فقط
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 .منهجية الدراسة وإجراءاتها

 : منهج الدراسة: أوالا 
المنهج الوصفي والذي يعرف بأنه منهج يعتمد على دراسة الظواهر واألحداث ويهتم 

 .(177، 2015الزعيبر، )بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا

 : مجتمع وعينة الدراسة: ثانياا 
المدارس الثانوية بالمملكة العربية يتكون مجتمع الدراسة من مشرفي القيادة المدرسية وقادة 

(380)السعودية، حيث تشير آخر إحصائية لمشرفي القيادة المدرسية
7
مشرفاً بتعليم البنين، وقد تم  

( 50)مشرفاً، وبالمقابل تم أخذ عينة مماثلة في العدد من قادة المدارس الثانوية( 50)أخذ عينة عددها

عنصرا؛ ولقد ( 100)هم؛ ليصبح العدد الكلية لعينة الدراسة قائدا؛ لدراسة الفروق في االستجابات بين

تم توزيع اإلستبانات بطريقة عشوائية على أفراد الدراسة من قادة المدارس الثانوية شملت جميع 

( 86)إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وقد بلغ عدد اإلستبانات الصالحة لإلدخال والتحليل 

 . استبانة

 : عينة الدراسة خصائص: ثالثاا 
تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية  

طبيعة العمل، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة في : )والوظيفية لمفردات عينة الدراسة متمثلة في

ه ، وفي ضوء هذ(قيادة المدرسة، الجنس، الدورات التي حصلت عليها في القيادة التربوية

 : المتغيرات يمكن تحديد خصائص عينة الدراسة على النحو التالي

 (.)جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 

 طبيعة العمل

 .0.2 34 مشرف قيادة مدرسية

 .0.2 34 قائد مدرسة ثانوية

 ٪..7 18 المجموع

 

 الدرجة العلمية

 8.20 .0 بكالوريوس

 24.. 71 ماجستير

 7128 78 دكتوراه

 ٪..7 18 المجموع

 

سنوات الخبرة في القيادة 

 المدرسية

 7424 .7 سنوات 0أقل من 

 7824 73 سنوات .7 – 0

 8421 .8 سنوات .7أكثر من

 ٪..7 18 المجموع

 

 الجنس

 4724 14 ذكر

 127 1 أنثى

                                                             

2
 المملكة الرياض، البنين، بتعليم المدرسية القيادة قسم العام، التعليم في المدرسية القيادة مشرفي إحصائية ،(1022)التعليم وزارة 

 .السعودية العربية
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 ٪..7 18 المجموع

 

الدورات في القيادة  عدد

 التربوية

 1.27 .8 فصل دراسي فأكثر

 7421 71 أقل من فصل دراسي

لم احصل على دورات في 

 القيادة التربوية
1 127 

 ٪..7 18 المجموع

 : أداة الدراسة: رابعاا 

استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة باعتبارها أنسب أدوات 

 .دافهاالبحث العلمي التي تتفق مع معطيات الدراسة وتحقيق أه

 : في صورتها النهائية( االستبانة)بناء أداة الدراسة 

 : تكونت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين هما

 : الجزء األول البيانات األولية -أ

يتعلق هذا الجزء بالمتغيرات المستقلة للدراسة وهي ذات أهمية للتعرف على خصائص 

نتائج الدراسة، ومنها يتم تحديد متغيرات الدراسة  عينة الدراسة والوقوف على مدى تأثرها على

 ، عددالجنس، سنوات الخبرة في قيادة المدرسة، الدرجة العلمية، طبيعة العمل)وهي كما يلي 

 (الدورات التي حصلت عليها في القيادة التربوية

 : أسئلة مغلقة: الجزء الثاني من االستبانة -ب

شكل المغلق الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل تم االعتماد في إعداد المحاور على ال

وقد تكون الجزء الثاني من ، سؤال، وقد استخدم الباحث طريقة ليكرت ذات التدرج الخماسي

  -: االستبانة من محورين هما

 : أبعاد وهي( 4)التمكين اإلداري لقائد المدرسة ويشمل على : المحور األول

 عبارات( 9)يشتمل على المهارات القيادية و: البعد األول

 عبارات( 8)االلتزام والقوة ويشتمل على : البعد الثاني

 عبارات( 10)التأثير وحفز العاملين ويشتمل على : البعد الثالث

 عبارات( 5)األهداف ويشتمل على : البعد الرابع

بالمنطقة الشرقية دافعية اإلنجاز لدى قادة المدارس الثانوية باإلدارة العامة للتعليم : المحور الثاني

 .عبارة( 21)ويشتمل هذا المحور على

 Fifth Likertوقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي والتحليل الوصفي لالستجابات 

Scale and descriptive analysis of Responses 

وقد تم إعطاء كل عبارة من العبارات ( منخفض جداً  –منخفض –متوسط  –عالي – عالي جداً )

 درجات لتتم معالجتها إحصائيًا  السابقة
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 : صدق وثبات أداة الدراسة: خامساا 

صدق المقياس أو األداة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه وهذا يتطلب 

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها 

مفهومة لكل من يستخدمها، وقد تم التأكد من صدق أداة ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون 

 : الدراسة من خالل

 (: صدق المحكمين)الصدق الظاهري ألداة الدراسة  -أ 

من أجل التعرف على صدق أداة الدراسة الظاهري تمت استشارة بعض المحكمين 

لدراسة واإلجابة المختصين، وذلك من أجل التحقق من مدى مالئمة محتوى األداة لقياس متغيرات ا

عن أسئلة الدراسة، وبعد األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء التعديالت المقترحة على فقرات 

 .االستبانة

 : صدق االتساق الداخلي -ب 

مدى اتساق كل فقرة من فقرات أداة الدراسة أو المقياس مع : يقصد بصدق االتساق الداخلي

تم حساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامل المحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد 

االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه الذي تنتمي إليه الفقرة كما 

 : يوضح ذلك الجداول التالية

 درجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة :صدق االتساق الداخلي للمحور األول

 (4)الجدول 

 الت ارتباط بيرسون لعبارات األبعاد بالدرجة الكلية للمحور نفسه وبالدرجة الكلية لالستبانةمعام

 المهارات القيادية : البُعد األول

رقم 

 العبارة

معامل االرتباط 

 بالبُعد

معامل االرتباط 

بالدرجة الكلية 

 للمحور

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط بالبُعد

معامل االرتباط 

ة بالدرجة الكلي

 للمحور

7 .21.3** .2047** 8 .2118** .2148** 

. .217.** .2134** 1 .211.** .2111** 

4 .21.4** .2807** 1 .2173** .2114** 

3 .21..** .2811** 4 .214.** .21.1** 

0 .2104** .2818**    

 االلتزام والقوة: البُعد الثاني

7 .2847** .2888** 0 .2187** .21.1** 

. .211.** .2140** 8 .2818** .2048** 

4 .21..** .2801** 1 .214.** .21.4** 

3 .21.4** .2140** 1 .281.** .2047** 

 التأثير وحفز العاملين: البُعد الثالث
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7 .2134** .2131** 8 .2144** .2117** 

. .2144** .21.4** 1 .2141** .2111** 

4 .2144** .2104** 1 .2111** .21.1** 

3 .2114** .2137** 4 .2178** .2184** 

0 .211.** .2131** 7. .2038** .231.** 

 األهداف: البُعد الرابع

7 .21.1** .2110** 3 .2174** .2181** 

. .24.3** .2108** 0 .2177** .2110** 

4 .2117** .217.**    

 .,7.دال عند مستوى     **

رتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية البُعد يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت اال

الذي تنتمي إليه الفقرة دالة إحصائيا، و تتراوح ما بين قيم متوسطة وعالية، وعليه فأن هذه النتيجة 

 .توضح صدق عبارات محور التمكين اإلداري وصالحيته للتطبيق الميداني

 (3)جدول 

 بالدرجة الكلية للمحور نفسه( إلداريالتمكين ا)معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد محور 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور األبعاد

 **2477. المهارات القيادية: البعد األول

 **24.1. االلتزام والقوة: البعد الثاني

 **2431. التأثير وحفز العاملين: البعد الثالث

 **2434. األهداف: البعد الرابع

7.دال عند مستوى     ** ,. 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين درجة البُعد والدرجة الكلية للمحور 

( 2434.)و( 2477.)الذي ينتمي إليه البُعد هي قيم عالية، حيث تتراوح ما بين ( التمكين اإلداري)

ية من ، ، مما يعني وجود درجة عال(2.7.)وجميعها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 .االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االستبانة

 دافعية اإلنجاز :صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني
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 (0)جدول 

قادة المدارس الثانوية لدى دافعية اإلنجاز معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات محور 

 بالدرجة الكلية للمحور

 رقم العبارة
 االرتباط بالدرجة الكلية للمحور معامل

 رقم العبارة
معامل االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمحور

7 .204.** 7. .2178** 

. .217.** 74 .2100** 

4 .2113* 73 .214.** 

3 .2100** 70 .21..* 

0 .2180** 78 .21.8** 

8 .214.** 71 .2110** 

1 .2147* 71 .2814** 

1 .2144** 74 .281.** 

4 .2107** .. .214.* 

7. .21.1* .7 .2134** 

77 .218.**   

 .,7.دال عند مستوى      **

أن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية ( 0)يتضح من الجدول السابق رقم 

الية، الذي تنتمي إليه الفقرة هي قيم متوسطة وع( قادة المدارس الثانويةلدى دافعية اإلنجاز )للمحور 

، مما يعني وجود درجة عالية من (2.7.)وجميعها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة 

 .االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االستبانة

 : ثبات أداة الدراسة

يوضح ( 4)قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامالت ألفا كرونباخ، والجدول 

 : مل الثبات لمحاور أداة الدراسةمعا

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة( 8)جدول 

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 2484. .4 التمكين اإلداري

 2483. 7. محور الدافعية لالنجاز

 .241. 04 الثبات العام لمحاور الدراسة

بات لمحاور الدراسة عالي حيث يتراوح بين أن معامل الث( 8)يتضح من الجدول  

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ( .241.)وبلغ معامل الثبات العام ( 2484.)و ( 2483.)

 .بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة
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 : األسلوب اإلحصائي المستخدم: سادساا 

البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل 

األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز لها 

 .وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي(. SPSS)اختصاراً بالرمز 

المستخدم في محاور الدراسة، ( د الدنيا والعلياالحدو)ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسي 

، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح (3=7-0)تم حساب المدى 

؛ بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وذلك لتحديد الحد (.21.= 3/0)أي 

 : كما يلي في الجدول التالي األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا

 طريقة تصحيح المقياس( 1)جدول 

 قيمة المتوسط الحسابي وزنه البديل

 .721إلى  ..72من  1 منخفض جداً 

 .28.إلى  7217من  2 منخفض

 .423إلى  287.من  3 متوسط

 ..32إلى  .4237من  4 عالي

 ..02إلى  32.7من  5 عالي جداً 

 : اإلحصائية التاليةوبعد ذلك تم حساب المقاييس 

التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة -7

 .وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة

عينة وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد " Mean"المتوسط الحسابي -4

، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب (متوسط العبارات)الدراسة عن المحاور الرئيسة 

 .أعلى متوسط حسابي

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد " Standard Deviation"االنحراف المعياري -3

الرئيسة عن  عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور

 متوسطها الحسابي

لمعرفة درجة االرتباط بين عبارات ": " person Correlation معامل االرتباط بيرسون-0

 . االستبانة و المحور الذي تنتمي إليه كل عبارة من عباراتها

 .الختبار مدى ثبات أداة الدراسة(: Cronch'lph)معامل ألفا كرونباخ -8

على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد للتعرف " ، (ت" )اختبار -1

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى فئتين 

 (.طبيعة العمل، الجنس)فقط 

ت للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذا" One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي  -1 

داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتهم 

سنوات الخبرة في قيادة ، الدرجة العلمية)الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين 

 (الدورات التي حصلت عليها في القيادة التربوية عدد المدرسة

 : دراسةإجراءات تطبيق أداة ال: سابعاا 
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وقد ، وقد استغرق توزيعها وجمعها شهر، لقد تم توزيع االستبيانات على أفراد الدراسة

وتم ذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام ، استبانة صالحة للتحليل( 86)حصل الباحث على

 .هـ7341/7344

 ومعالجتها إحصائياً بالحاسب اآللي عن طريق برنامج، وبعد ذلك تم إدخال البيانات

(SPSS )ومن ثم قام الباحث بتحليل البيانات واستخراج النتائج. 

 : عرض النتائج وتفسيرها وتحليلها
أما النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، بعد معالجة البيانات باستخدام األساليب 

، ، ومن ثم إعطاء تفسير لهذه النتائج-حيث تمت اإلجابة على أسئلة الدراسة  -، اإلحصائية

ومناقشتها في ضوء األدبيات التربوية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وفيما يلي عرض تفصيلي 

 : لكلذ

 ما مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية ؟: السؤال األول
فقد تم حساب التكرارات مستوى التمكين اإلداري لدى قادة المدارس الثانوية، لإلجابة على 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة 

وجاءت النتائج كما ، محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانويةد على عبارات وأبعا

 : يوضحها الجداول التالية

 

 المهارات القيادية: البعد األول

 "المهارات القيادية " استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد ( 1)جدول 
 العبارات م

ر
را
تك
ال

 

 الثانويةدرجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة 

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

به
رت
ال

 

بة
س
الن

 

 

 مطلقاً 

 

 منخفض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

التمكين اإلداري يساعد  7

قائد المدرسة لالنتقال من 

الدور اإلداري إلى الدور 

 . القيادي

 31 40 7 . 7 ت

3230 .210 

7 

 % 
72. .24 72. 3.21 0321 

ين اإلداري في يسهم التمك .

تعزيز اتخاذ القرار األمثل 

من بين البدائل المتاحة 

 .لدى قائد المدرسة

 44 44 0 7 . ت

324. .214 

8 

 % 
.24 72. 021 3024 3024 

يساعد التمكين اإلداري  4

قائد المدرسة على 

استقطاب الكفاءات 

التعليمية المناسبة للعمل 

 .في المدرسة

 .4 4. 71 . 0 ت

4243 727. 

4 

 % 

021 .24 ..24 4421 412. 

يساهم التمكين اإلداري  3

في ترتيب أولويات العمل 

القيادي التربوي في 

 .المدرسة

 40 .3 4 . . ت

32.4 .21. 

1 

 % 
.24 . 7.20 3820 3.21 

 . 213. .323 38 .4 1 . 7 تيساعد التمكين اإلداري  0
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 العبارات م

ر
را
تك
ال

 

 الثانويةدرجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة 

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

به
رت
ال

 

بة
س
الن

 

 

 مطلقاً 

 

 منخفض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

قائد المدرسة في تفويض 

جزء من صالحياته 

 .للعاملين معه

% 

72. . 127 412. 0420 

 

التمكين اإلداري يدعم مبدأ  8

القيادة التشاركية لدى قادة 

 . المدارس الثانوية

 44 43 .7 7 . ت

32.4 .210 

1 

 % . 72. 73 4420 3024 

التمكين اإلداري يتيح لقائد  1

المدرسة فرصة اإلبداع 

 .اإلداري

 31 1. 1 . 7 ت

3241 .213 

4 

 % 72. .24 424 4.28 0321 

التمكين اإلداري يساهم  1

في توجيه قائد المدرسة 

نحو ابتكار طرق حديثة 

لحل المشكالت التي 

 .تعترضه أثناء العمل

 .3 40 .7 . 7 ت

3247 .211 

0 

 % 

72. . 7728 3.21 3820 

التمكين اإلداري يسهم في  4

مساعدة قائد المدرسة على 

 .رق العمل بفاعليةبناء ف

 41 .3 8 . 7 ت

3244 .217 

3 

% 72. . 1 3121 34 

  283. 32.4 المتوسط الحسابي

 -: السابق ما يلي( 1)يتضح من الجدول

( 3-8-.-1-4-1-0-7)فقرات وكانت الفقرات رقم ( 4)على (المهارات القيادية)يتضمن بعد : أوالً  

وهذه ( 3230إلى  32.4)متوسطاتها الحسابية منمستوى توفرها بدرجة عالية جدا وتراوحت 

 32.7)المتوسطات تقع بالفئة الخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين 

مستوى ( 4)بالنسبة ألداة الدراسة، بينما كانت الفقرة رقم ( عالي جدا)وتشير إلى درجة( ..02إلى 

وهو متوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات ( 4243)حسابيتوفرها بدرجة عالية حيث بلغ متوسطها ال

( عالي)و تشير إلى درجة( ..32إلى  4237)المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين 

 . بالنسبة ألداة الدراسة

وجاءت استجابات أفراد الدراسة على أعلى ثالث فقرات من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة : ثانيا

- : كما يلي

التمكين اإلداري يساعد قائد المدرسة " وهى( 7)اءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم ج-7

، بمتوسط (عالي جدا)بالمرتبة األولى وبدرجة  "من االنتقال من الدور اإلداري إلى الدور القيادي

سة التمكين اإلداري يساعد قائد المدروهذا يعنى أن ( 210.)وانحراف معياري ( 3230)حسابي 

 .بدرجة عالية جدا من االنتقال من الدور اإلداري إلى الدور القيادي

يساعد التمكين اإلداري قائد " وهى( 0)جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرة رقم  -.

، (عالي جدا)بالمرتبة الثانية وبدرجة  " المدرسة في تفويض جزء من صالحياته للعاملين معه

التمكين اإلداري يساعد قائد وهذا يعنى أن ( 213.)وانحراف معياري ( .323)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عالية جدا المدرسة في تفويض جزء من صالحياته للعاملين معه
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التمكين اإلداري يتيح لقائد المدرسة " وهى( 1)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -4

وانحراف ( 3241)، بمتوسط حسابي (عالي جدا)ة وبدرجة بالمرتبة الثالث ". فرصة اإلبداع اإلداري

بدرجة  التمكين اإلداري يتيح لقائد المدرسة فرصة اإلبداع اإلداريوهذا يعنى أن ( 213.)معياري 

 .عالية جدا

- : بينما جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على اقل فقرتين من وجهة نظر هم كما يلي

يساعد التمكين اإلداري قائد المدرسة " وهى( 4)سة على الفقرة رقم جاءت استجابات أفراد الدرا-7

، (عالي)بالمرتبة التاسعة وبدرجة  " على استقطاب الكفاءات التعليمية المناسبة للعمل في المدرسة

التمكين اإلداري يساعد قائد وهذا يعنى أن ( .727)وانحراف معياري ( 4243)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عالية لكفاءات التعليمية المناسبة للعمل في المدرسةالمدرسة على استقطاب ا

يساهم التمكين اإلداري في ترتيب " وهى( 3)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة الثامنة وبدرجة  " أولويات العمل القيادي التربوي في المدرسة

التمكين اإلداري يساهم في ترتيب أولويات وهذا يعنى أن ( .21.)وانحراف معياري ( 32.4)

 .بدرجة عاليةالعمل القيادي التربوي في المدرسة 

قد بلغ ( المهارات القيادية)نستخلص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على بعد 

س الخماسي والتي تشير إلى وهذا المتوسط يقع بالفئة الخامسة من فئات المقيا( 0درجه من  32.4)

توفر بدرجة عالية جدا بالنسبة ألداة الدراسة وهذا يعني أن غالبية أفراد الدراسة من قادة المدارس 

 : الثانوية يرون أن بعد المهارات القيادية متوفر بدرجة عالية جدا والتمكين اإلداري يساعدهم في 

 االنتقال من الدور اإلداري إلى الدور القيادي -

 ويض جزء من صالحياته للعاملين معهتف -

 .فرصة اإلبداع اإلدارييتيح  -

 .بناء فرق العمل بفاعلية -

 نحو ابتكار طرق حديثة لحل المشكالت التي تعترضه أثناء العملتوجيههم  -

 

 االلتزام والقوة: البعد الثاني

 "االلتزام والقوة " استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد ( 4)جدول 

 لعباراتا م

ر
را
تك
ال

 

 درجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة الثانوية

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
الن

 

 

 مطلقاً 

 

 منخفض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

التمكين اإلداري يساهم في  7

توجيه قائد المدرسة نحو 

تحديد االختصاصات بدقة 

 .داخل المدرسة

32 47 44 74 4 . ت

.1 

.210 4 

% . 420 ..27 4123 48 

التمكين اإلداري يمكن  .

المدرسة من المنافسة مع 

المؤسسات التعليمية 

 .األخرى

32 40 41 77 7 . ت

74 

.211 . 

% .24 72. 7.21 34 3.21 

يسهم التمكين اإلداري في  4

التزام المدرسة الثانوية 

باإلطار العام للسياسة 

32 43 47 78 . 4 ت

.8 

72.. 3 

% 420 .24 7128 48 4420 
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 لعباراتا م

ر
را
تك
ال

 

 درجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة الثانوية

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
الن

 

 

 مطلقاً 

 

 منخفض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

 .التعليمية

تلتزم القيادة المدرسية بأداء  3

المهام بشكل عال  عندما 

 .تعمل ضمن المجموعة

32 37 44 77 7 . ت

44 

.213 7 

% . 72. 7.21 4123 3121 

يهتم قائد المدرسة الثانوية  0

بإكساب العاملين المهارات 

كجزء الجديدة بشكل مستمر 

 .من ثقافتها التنظيمية

32 1. 41 71 4 7 ت

.7 

.211 8 

% 72. 420 7421 332

. 

472

3 

تحرص القيادة المدرسية  8

على استقطاب ذوي 

الخبرات العالية لتعيينهم 

 .كقادة للمدارس الثانوية

42 .. 0. 1. 77 4 ت

08 

72.4 1 

% 420 7.21 4723 .42

7 

.42

4 

 يحترم قائد المدرسة 1

الثانوية آراء زمالئه في 

 .العمل ويحتفي بهم

32 1. 44 71 7 7 ت

.0 

.21. 0 

% 72. 72. ..24 302

4 

472

3 

القرارات الصادرة عن  1

اجتماعات المجالس 

اإلدارية بالمدرسة غالباً 

 .ما يتم تطبيقها

42 70 44 4. 4 . ت

84 

.24. 1 

% . 7.20 4421 412

3 

712

3 

42 المتوسط الحسابي

44 

.283  

 -: أعاله ما يلي( 4)يتضح من الجدول

مستوى توفرها بدرجة ( 3)فقرات وكانت الفقرة رقم ( 1)على (االلتزام والقوة)يتضمن بعد : أوالً  

وهذا المتوسط يقع بالفئة الخامسة من فئات المقياس ( 3244)عالية جدا حيث بلغ متوسطها الحسابي

بالنسبة ( عالي جدا)وتشير إلى درجة ( ..02إلى  32.7)ين المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما ب

مستوى توفرها بدرجة عالية حيث ( 8-1-0-1-4-7-.)ألداة الدراسة، بينما كانت الفقرات رقم 

وهو متوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات ( 3274إلى  4208)تراوحت متوسطاتها الحسابية من

( عالي)و تشير إلى درجة ( ..32إلى  4237)بين  المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما

 . بالنسبة ألداة الدراسة

- : وجاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على أعلى ثالث فقرات من وجهة نظرهم كما يلي: ثانياً 

تلتزم القيادة المدرسية بأداء المهام " وهى( 3)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

، بمتوسط حسابي (عالي جدا)بالمرتبة األولى وبدرجة  " ندما تعمل ضمن المجموعةبشكل عال  ع
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القيادة المدرسية تلتزم بأداء المهام بشكل عال  وهذا يعنى أن ( 213.)وانحراف معياري ( 3244)

 .جدا عندما تعمل ضمن المجموعة

داري يمكن المدرسة من التمكين اإل" وهى( .)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة الثانية وبدرجة  " المنافسة مع المؤسسات التعليمية األخرى

التمكين اإلداري يمكن المدرسة من المنافسة مع وهذا يعنى أن ( 211.)وانحراف معياري ( 3274)

 .بدرجة عالية المؤسسات التعليمية األخرى

التمكين اإلداري يساهم في توجيه " وهى( 7)دراسة على الفقرة رقم جاءت استجابات أفراد ال -4

، (عالي)بالمرتبة الثالثة وبدرجة  " قائد المدرسة نحو تحديد االختصاصات بدقة داخل المدرسة

التمكين اإلداري يساهم في وهذا يعنى أن ( 210.)وانحراف معياري ( 32.1)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عالية االختصاصات بدقة داخل المدرسةتوجيه قائد المدرسة نحو تحديد 

 : بينما جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على اقل فقرتين من وجهة نظرهم كما يلي

تحرص القيادة المدرسية على " وهى( 8)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

، (عالي)بالمرتبة الثامنة وبدرجة  "ويةاستقطاب ذوي الخبرات العالية لتعيينهم كقادة للمدارس الثان

القيادة المدرسية تحرص على وهذا يعنى أن ( 72.4)وانحراف معياري ( 4208)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عالية استقطاب ذوي الخبرات العالية لتعيينهم كقادة للمدارس الثانوية

لصادرة عن اجتماعات القرارات ا" وهى( 1)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، بمتوسط (عالي)بالمرتبة السابعة وبدرجة  "المجالس اإلدارية بالمدرسة غالباً ما يتم تطبيقها

القرارات الصادرة عن اجتماعات وهذا يعنى أن ( .24.)وانحراف معياري ( 4284)حسابي 

 .بدرجة عالية المجالس اإلدارية بالمدرسة غالباً ما يتم تطبيقها

( االلتزام والقوة)سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على بعد نستخلص مما 

وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي والتي ( 0درجه من  4244)قد بلغ 

تشير إلى توفر بدرجة عالية بالنسبة ألداة الدراسة وهذا يعني أن غالبية أفراد الدراسة من قادة 

 : لثانوية يرون أن بعد االلتزام والقوة متوفر بدرجة عالية ومن أهم إشكال االلتزام والقوة المدارس ا

 .التزام بأداء المهام بشكل عال  عندما تعمل ضمن المجموعة -

 .تنافس المدرسة مع المؤسسات التعليمية األخرى -

 .توجيه قائد المدرسة نحو تحديد االختصاصات بدقة داخل المدرسة -

 ..رسة الثانوية باإلطار العام للسياسة التعليميةالتزام المد -

 احترام قائد المدرسة الثانوية آراء زمالئه في العمل واالحتفاء بهم -

 بإكساب العاملين المهارات الجديدة بشكل مستمر كجزء من ثقافتها التنظيميةاالهتمام  -
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 التأثير وحفز العاملين: البعد الثالث

 "التأثير وحفز العاملين " الدراسة على عبارات بُعد استجابات أفراد عينة ( .7)جدول 

 العبارات م

ر
را
تك
ال

 

 

 درجة التمكين اإلداري لقائد المدرسة الثانوية

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

بة
رت
ال

 

بة
س
الن

 

 

 مطلقاً 

 

منخف

 ض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

التمكين اإلداري يساعد قائد  7

تحقيق  المدرسة الثانوية في

التعاون بين العاملين في 

 .المدرسة

32 1. 30 .7 . 7 ت

70 

.213 0 

 % 72. . 73 0.24 4.28 

يسهم التمكين اإلداري في  .

توجيه جهود العاملين في 

المدرسة الثانوية لتنفيذ مهامهم 

 .على أكمل وجه

32 .4 33 1 . . ت

73 

.218 8 

 % .24 .24 424 072. 4324 

لتمكين اإلداري بيئة يوفر ا 4

مناسبة لتمكين العاملين من 

 . إشباع حاجاتهم الوظيفية 

32 0. 37 71 7 7 ت

.. 

.217 1 

 % 72. 72. ..24 3121 .427 

يسهم التمكين اإلداري في  3

اكتشاف أسباب ضعف أداء 

 .العاملين

42 1. 40 7. . 7 ت

44 

.211 1 

 % 72. .24 .323 3.21 4723 

د التمكين اإلداري قائد يساع 0

المدرسة على حفز العاملين 

 .نحو تطوير أدائهم الوظيفي

32 .4 41 73 7 7 ت

70 

.21. 3 

 % 72. 72. 7824 332. 412. 

التمكين اإلداري يساعد قائد  8

المدرسة في التأثير على 

العاملين من أجل تجويد العمل 

 . 

32 43 .3 4 4 . ت

.. 

.211 . 

 % . 420 7.20 3820 4420 

التمكين اإلداري يدعم التطوير  1

 .المهني للعاملين في المدرسة

32 .4 34 77 7 7 ت

78 

.211 4 

 % 72. 72. 7.21 0. 4324 

يمنح التمكين اإلداري العاملين  1

 .الثقة في أداء عملهم

32 41 41 77 . 7 ت

.1 

.211 7 

 % 72. . 7.21 34 34 

اري يعمل على التمكين اإلد 4

تدعيم نظام الحوافز للعاملين 

 . في المدرسة الثانوية 

42 8. 44 71 8 4 ت

10 

72.0 4 

 % 420 1 ..24 4123 4.2. 

7

. 

نظام الحوافز المعمول به 

يحقق العدالة بين جميع 

 .العامين في المدرسة

42 74 .4 0. 77 1 ت

48 

7273 7

. 
% 127 7.21 .427 4324 7027 

  32.288 توسط الحسابيالم
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 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

.4 

 -: أعاله ما يلي( .7)يتضح من الجدول

مستوى ( 8-1)فقرات وكانت الفقرات رقم ( .7)على (التأثير وحفز العاملين)يتضمن بعد : أوالً  

وهذا المتوسط يقع بالفئة ( ..32، 32.1)توفرها بدرجة عالية جدا حيث بلغ متوسطها الحسابي

وتشير إلى ( ..02إلى  32.7)تدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين الخامسة من فئات المقياس الم

مستوى ( 4-3-4-.-7-0-1)بالنسبة ألداة الدراسة، بينما كانت الفقرات رقم ( عالي جدا)درجة 

وهو متوسط يقع ( 3278إلى  4210)توفرها بدرجة عالية حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية من

و تشير ( ..32إلى  4237)لمتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين بالفئة الرابعة من فئات المقياس ا

مستوى توفرها بدرجة ( .7)بالنسبة ألداة الدراسة، بينما كانت الفقرة رقم ( عالي)إلى درجة 

وهو متوسط يقع بالفئة الثالثة من فئات المقياس ( 4248)متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي

بالنسبة ( متوسط)و تشير إلى درجة ( .423إلى  287.)بين  المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما

 . ألداة الدراسة

- : وجاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على أعلى ثالث فقرات من وجهة نظرهم كما يلي: ثانيا

يمنح التمكين اإلداري العاملين الثقة " وهى( 1)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

وانحراف معياري ( 32.1)، بمتوسط حسابي (عالي جدا)بالمرتبة األولى وبدرجة  " همفي أداء عمل

 .التمكين اإلداري يمنح العاملين الثقة في أداء عملهم بدرجة عالية جداوهذا يعنى أن ( 211.)

التمكين اإلداري يساعد قائد المدرسة " وهى( 8)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، بمتوسط (عالي جدا)بالمرتبة الثانية وبدرجة  "لتأثير على العاملين من أجل تجويد العمل في ا

التمكين اإلداري يساعد قائد المدرسة وهذا يعنى أن ( 211.)وانحراف معياري ( ..32)حسابي 

 .بدرجة عالية جدافي التأثير على العاملين من أجل تجويد العمل 

التمكين اإلداري يدعم التطوير " وهى( 1)ة على الفقرة رقم جاءت استجابات أفراد الدراس -4

وانحراف ( 3278)، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة الثالثة وبدرجة  " المهني للعاملين في المدرسة

بدرجة  التمكين اإلداري يدعم التطوير المهني للعاملين في المدرسةوهذا يعنى أن ( 211.)معياري 

 .عالية

- : بات أفراد عينة الدراسة على اقل فقرتين من وجهة نظر أفرادهم كما يليبينما جاءت استجا

نظام الحوافز المعمول به يحقق " وهى( .7)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة العاشرة وبدرجة  " العدالة بين جميع العامين في المدرسة

نظام الحوافز المعمول به يحقق العدالة بين وهذا يعنى أن ( 7273)ي وانحراف معيار( 4248)

 .بدرجة عالية جميع العامين في المدرسة

التمكين اإلداري يعمل على تدعيم " وهى( 4)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، بمتوسط حسابي (اليع)بالمرتبة التاسعة وبدرجة  "نظام الحوافز للعاملين في المدرسة الثانوية 
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التمكين اإلداري يعمل على تدعيم نظام الحوافز وهذا يعنى أن ( 72.0)وانحراف معياري ( 4210)

 .بدرجة عاليةللعاملين في المدرسة الثانوية 

التأثير وحفز )نستخلص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على بعد 

وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي ( 0درجه من  32.4)قد بلغ ( العاملين

والتي تشير إلى توفر بدرجة عالية بالنسبة ألداة الدراسة وهذا يعني أن غالبية أفراد الدراسة من قادة 

المدارس الثانوية يرون أن بعد التأثير وحفز العاملين متوفر بدرجة عالية ومن أهم أساليب التأثير 

 : ملين ما يلي وحفز العا

 .منح العاملين الثقة في أداء عملهم -

 . التأثير على العاملين من أجل تجويد العمل  -

 .التطوير المهني للعاملين في المدرسةدعم  -

 .تحقيق التعاون بين العاملين في المدرسة -

 .تحفيز العاملين نحو تطوير أدائهم الوظيفي -

 .يذ مهامهم على أكمل وجهتوجيه جهود العاملين في المدرسة الثانوية لتنف -

 .بيئة مناسبة لتمكين العاملين من إشباع حاجاتهم الوظيفيةتوفير  -

 

 األهـداف: البعد الرابع

 "األهـداف" استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد ( 77)جدول 
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 عالي

 

عالي 

 جداً 

يسهم التمكين اإلداري في  7

تحقيق األهداف التربوية بشكل 

 . واضح 

 1. 34 73 7 7 ت

32.4 .214 

3 
% 72. 72. 7824 0. 4723 

يساعد التمكين اإلداري قائد  .

المدرسة الثانوية على رسم 

سة المستقبلية نحو تحقيق السيا

 .أهداف المدرسة

 47 41 70 7 . ت

32.4 .214 

2 

% 
.24 72. 7123 34 48 

يعمل التمكين اإلداري على  4

تحقيق األهداف بدرجة عالية 

 .من الكفاءة

 8. 31 .7 . 7 ت

327. .211 

1 
% 72. .24 7728 0321 4.2. 

التمكين اإلداري يؤكد على  3

واضحة لألهداف توحيد رؤية 

 .التربوية

 1. 41 71 . . ت

32.7 .247 

5 
% .24 .24 7421 34 4.28 
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يتيح التمكين اإلداري لقائد  0

المدرسة الثانوية وضع أهداف 

لخطط المدرسة وفق التطورات 

 .العلمية الحديثة

 .4 48 78 4 7 ت

32.8 .214 

4 

% 
72. 420 7128 3724 4324 

  .21. 32.1 المتوسط الحسابي

 -: السابق ما يلي( 77)يتضح من الجدول

فقرات وكانت جميع الفقرات مستوى توفرها بدرجة عالية ( 0)على (األهـداف)يتضمن بعد : أوالً  

وهذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة من (  .327الى 32.7من)حيث تراوحت متوسطها الحسابية 

( عالي)وتشير إلى درجة ( ..32إلى  4237)ح ما بين فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراو

 بالنسبة ألداة الدراسة، 

- : جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على أعلى ثالث فقرات من وجهة نظرهم كما يلي: ثانيا

يعمل التمكين اإلداري على تحقيق " وهى( 4)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

( .327)، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة األولى وبدرجة  ". الية من الكفاءةاألهداف بدرجة ع

التمكين اإلداري يعمل على تحقيق األهداف بدرجة عالية وهذا يعنى أن ( 211.)وانحراف معياري 

 ..من الكفاءة

سة يساعد التمكين اإلداري قائد المدر" وهى( .)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، (عالي)بالمرتبة الثانية وبدرجة  "الثانوية على رسم السياسة المستقبلية نحو تحقيق أهداف المدرسة

التمكين اإلداري يساعد قائد وهذا يعنى أن ( 214.)وانحراف معياري ( 32.4)بمتوسط حسابي 

 .ةبدرجة عالي المدرسة الثانوية على رسم السياسة المستقبلية نحو تحقيق أهداف المدرسة

يسهم التمكين اإلداري في تحقيق " وهى( 7)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -4

( 32.4)، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة الثالثة وبدرجة "األهداف التربوية بشكل واضح 

يسهم التمكين اإلداري في تحقيق األهداف التربوية بشكل وهذا يعنى أن ( 214.)وانحراف معياري 

 .بدرجة عاليةاضح و

- : بينما جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على اقل فقرتين من وجهة نظرهم كما يلي 

التمكين اإلداري يؤكد على توحيد " وهى( 3)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

( 32.7) ، بمتوسط حسابي(عالي)بالمرتبة الخامسة وبدرجة  " رؤية واضحة لألهداف التربوية

التمكين اإلداري يؤكد على توحيد رؤية واضحة وهذا يعنى أن ( 247.)وانحراف معياري 

 .بدرجة عالية لألهداف التربوية

يتيح التمكين اإلداري لقائد المدرسة " وهى( 0)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

بالمرتبة الرابعة وبدرجة  ". ة الحديثةالثانوية وضع أهداف لخطط المدرسة وفق التطورات العلمي

التمكين اإلداري يتيح وهذا يعنى أن ( 214.)وانحراف معياري ( 32.8)، بمتوسط حسابي (عالي)

 .بدرجة عالية لقائد المدرسة الثانوية وضع أهداف لخطط المدرسة وفق التطورات العلمية الحديثة
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قد بلغ ( األهداف)الدراسة على بعد  نستخلص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد

وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى ( 0درجه من  32.1)

توفر بدرجة عالية بالنسبة ألداة الدراسة وهذا يعني أن غالبية أفراد الدراسة من قادة المدارس 

 : في ما يلي التمكين اإلداري تلخص أهداف متوفر بدرجة عالية وتاألهداف الثانوية يرون أن 

 .تحقيق األهداف بدرجة عالية من الكفاءة -

 .رسم السياسة المستقبلية نحو تحقيق أهداف المدرسة -

 .وضع أهداف لخطط المدرسة وفق التطورات العلمية الحديثة -

 .توحيد رؤية واضحة لألهداف التربوية -

س الثانوية تم ترتيب المتوسطات الحسابية ولمعرفة مستوى التمكين اإلداري لقادة المدار

 :  ألبعاد محور التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية كما هو مبين بالجدول التالي

 مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية( .7)جدول 

االنحراف  المتوسط أبعاد التمكين اإلداري

 المعياري

 درجة التمكين الترتيب

 عالي جدا 7 283. 32.4 المهارات القيادية: البعد األول

 عالي 3 283. 4244 االلتزام والقوة: البعد الثاني

 عالي 4 288. 32.4 التأثير وحفز العاملين: البعد الثالث

 عالي . .21. 32.1 األهداف: البعد الرابع

إجمالي محور التمكين اإلداري : )جميع األبعاد

 (لقادة المدارس الثانوية
327. .28. 

 عالي

أن هناك تقارب في استجابات أفراد عينة ( .7)يتضح من خالل الجدول السابق رقم 

حيث إن المتوسط الحسابي " مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية " الدراسة على محور 

ة من ، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة والخامس(32.4إلى  32.1)لجميع األبعاد يتراوح بين 

 .عالي بالنسبة ألداة الدراسة/ فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى خيار عالي جدا 

وأن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على إجمالي محور مستوى التمكين اإلداري 

بوا مما يعني أن أفراد عينة الدراسة استجا( 0درجه من  .327)لقادة المدارس الثانوية قد بلغ 

على جميع أبعاد المحور وهذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات ( توفر بدرجة عالية)بدرجة 

والذي يشير إلى درجة عالي ( ..32إلى  4237)المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين 

 . في المقياس الخماسي

أبعاد محور مستوى من الجدول السابق نستنتج أن استجابات أفراد عينة الدراسة على 

التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية حسب درجة توفرها من وجهة نظر أفراد الدراسة كما يأتي 

 : بالترتيب

جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد المهارات القيادية بالمرتبة األولى من حيث درجة  .7

رس الثانوية بدرجة توفر بدرجة التوفر بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدا
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، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية (32.4)وبمتوسط حسابي ( عالي جدا)

 .بالمدارس الثانويةيرون أن المهارات القيادية تتوفر بدرجة عالية جدا 

توفر بين جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد األهداف بالمرتبة الثانية من حيث درجة ال ..

( عالي)أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة توفر بدرجة 

، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون أن تحقيق (32.1)وبمتوسط حسابي 

 .بالمدارس الثانويةاألهداف في عملية التمكين اإلداري جاءت متوفرة بدرجة عالية 

استجابات أفراد الدراسة على بُعد التأثير وحفز العاملين بالمرتبة الثالثة من حيث درجة  جاءت .4

التوفر بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة توفر بدرجة 

، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون (32.4)وبمتوسط حسابي ( عالي)

 .بالمدارس الثانويةالتأثير وحفز العاملين متوفر بدرجة عالية أن 

جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد االلتزام والقوة بالمرتبة الرابعة من حيث درجة التوفر  .3

( عالي)بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة توفر بدرجة 

ذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون أن ، وه(4244)وبمتوسط حسابي 

 .بالمدارس الثانويةااللتزام والقوة متوفر بدرجة عالية 

 ما مستوى الدافعية لإلنجاز لقادة المدارس الثانوية ؟: السؤال الثاني

رارات فقد تم حساب التكما مستوى الدافعية لالنجاز لقادة المدارس الثانوية، لإلجابة على 

والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة 

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي، محور الدافعية لالنجازعلى عبارات 

 "الدافعية لالنجاز" استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور  (74)جدول 

 العبارات م

 

 

ر
را
تك
ال

 

 

 االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

ي 
ر
يا
مع
 ال
ف
را
ح
الن
ا

 

به
رت
ال

 

بة
س
لن
ا

 

  

 ً  مطلقا

 

منخف

 ض

 

 متوسط
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تنظر الوزارة إلى قائد المدرسة  7
الثانوية باعتباره محور اهتمامها 

في الجانب اإلداري في المدرسة 

 . 

. 7270 4241 73 47 7. 73 8 ت
7 

 
% 1 7824 .323 48 7824 

يسهم التمكين اإلداري في تحديد  .
وقتاً مناسباً واقعياً النجاز 

األعمال لكل مهمة يكلف بها قائد 

 .المدرسة الثانوية

7 211. 4211 71 41 1. . . ت
0 

 
% .24 .24 4723 332. 7421 

يتيح التمكين اإلداري لقائد  4
المدرسة الثانوية تقييم كل مهمة 

 .تقييماً حقيقياً  من مهام عمله

7 247. 4211 71 44 4. 3 . ت
3 

 
% .24 321 .821 3024 ..24 

يدفع التمكين اإلداري قائد  3
المدرسة إلى إنجاز مهامه في 

 . وقتها المحدد 

 . 210. ..32 0. 37 78 4 7 ت

 % 72. 420 7128 3121 .427 

7 ..72 .428 71 44 0. 1 4 تيساعد التمكين اإلداري قائد  0
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 ض

 

 متوسط

 

 عالي

 

عالي 

 جداً 

امج األبحاث المدرسة في دعم بر
 .العلمية في الميدان التربوي

% 420 424 .427 4123 7421 1 

 

يتيح التمكين اإلداري لقائد  8

المدرسة بناء مستويات عالية من 

الجودة ذات التميز في إنجاز 
 .األعمال

 8 211. .424 .. 38 70 4 . ت

 % .24 420 7123 0420 .424 

يوفر التمكين اإلداري لقائد  1

المدرسة الحوافز المختلفة 
 .الالزمة لرفع إنتاجية العاملين

7 ..72 .421 4. 43 .. 1 . ت

7 

 
% .24 127 .424 4420 .821 

يسهم التمكين اإلداري في بث  1

روح المنافسة بين قادة المدارس 

 .الثانوية

 0 248. 4240 4. 47 .. 0 7 ت

 % 72. 021 .424 48 4421 

يساعد التمكين اإلداري قائد  4

المدرسة على توثيق أعماله في 

سجالت مناسبة لحفظ حقوقه 

 . الفكرية 

 4 240. 4241 4. .4 7. . . ت

 % .24 .24 .323 412. 4421 

يتيح التمكين اإلداري لقادة  .7

المدارس حلقات للنقاش للتعرف 

على أفضل الطرق لدافعية 
 .زاإلنجا

 1 247. 4218 4. 43 3. 3 7 ت

 % 72. 321 .124 4420 .821 

يحرص التمكين اإلداري على  77

تقدير انجازات قادة المدارس في 

 .وقتها

 4 211. 4214 74 44 4. 3 7 ت

 % 72. 321 .821 3024 ..27 

يهتم التمكين اإلداري بدراسة  .7

العوائق التي يمكن أن تؤثر على 

اإلنجاز لدى القادة دافعية 

 .التربويين

7 72.4 4204 71 47 1. 8 3 ت

4 

 
% 321 1 4.28 48 7421 

يحرص التمكين اإلداري على  74

إيجاد برامج خاصة للتوجيه 

 .الوظيفي لقائد المدارس الثانوية

. 72.1 4204 78 44 .. 77 3 ت

. 

 
% 321 7.21 .028 4123 7128 

ري بالبرامج يهتم التمكين اإلدا 73
الخاصة في التدريب القيادي 

لتطوير األداء الوظيفي لقائد 

 .المدارس الثانوية

7 244. 4281 70 41 0. 8 . ت
1 

 
% .24 1 .427 332. 7123 

التمكين اإلداري يؤكد على تبني  70

التقنية الحديثة المتطورة لتحقيق 

مستويات إنتاجية بدرجة عالية 

 .في الميدان التربوي

7 244. 4214 .. .4 .4 . . ت

. 

 
% .24 .24 4324 4324 .028 
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عالي 

 جداً 

يفّعل التمكين اإلداري المراجعة  78
الداخلية للتعرف على مستويات 

 .اإلنتاجية في كل مدرسة

7 241. .421 74 44 1. 4 4 ت
8 

 
% 420 420 4.28 4123 ..27 

التمكين اإلداري يشعر العاملين  71

ة توزيع في المدرسة بعدال
الحوافز من مكافآت ومزايا فيما 

بينهم مما يدفعهم على انجاز 

 .مهامهم األساسية

7 72.3 4214 4. 40 71 1 4 ت

4 

 
% 420 127 ..24 3.21 .821 

يشعر العاملون في المدرسة  71

بزيادة الثقة في قائد المدرسة 

عندما يفوضهم بعض 

الصالحيات المناسبة في سبيل 
 .انجاز عملهم

 7 .24. 32.4 34 47 4 . 4 ت

 % 420 . 7.20 48 0. 

يشعر العاملين في المدرسة  74

بانتمائهم لمهنة التعليم مما يثير 
فيهم دافعية اإلنجاز تجاه ما يسند 

إليهم من أعمال من قبل قائد 

 .المدرسة

7 240. 4214 7. 41 .. 0 . ت

. 

 
% .24 021 .424 332. .323 

اإلداري يوفر بيئة العمل التمكين  ..
في المدرسة الثانوية التي تشجع 

على تقديم العمل التربوي 

 .االبتكاري

 3 247. 4240 3. 37 78 4 . ت

 % .24 420 7128 3121 .124 

الثقافة التنظيمية في المدرسة  7.
الثانوية الممكنة إداريا تسهم في 

دعم جودة الحياة الوظيفية 

 .للعاملين

 1 248. 4211 4. 44 71 4 4 ت

% 420 420 ..24 3024 .821 

  214. 4217 المتوسط الحسابي

 -: السابق ما يلي( 74)يتضح من الجدول

فقرة وكانت ( 7.)على ( مستوى الدافعية لإلنجاز لقادة المدارس الثانوية)يتضمن محور : أوالً  

وهو متوسط يقع ( 32.4)الحسابي متوفرة بدرجة عالية جدا حيث بلغ متوسطها ( 71)الفقرة رقم

وتشير إلى درجة ( ..02إلى  32.7)بالفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي التي تتراوح بين 

توفر بدرجة عالية جدا، بينما باقي جميع الفقرات مستوى توفرها بدرجة عالية حيث تراوحت 

ة الرابعة من فئات المقياس وهذه المتوسطات تقع بالفئ(  ..32الى 4204من)متوسطها الحسابية 

بالنسبة ألداة ( عالي)وتشير إلى درجة ( ..32إلى  4237)المتدرج الخماسي والتي تتراوح ما بين 

وهو متوسط يقع ( 4241)فقد توفرت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي( 7)الدراسة، أما الفقرة رقم 

 .ة متوسطة بالنسبة ألداة الدراسةبالفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى درج

- : وجاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على أعلى ثالث فقرات من وجهة نظرهم كما يلي: ثانيا
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يشعر العاملون في المدرسة بزيادة " وهى( 71)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم -7

بالمرتبة  ". مناسبة في سبيل انجاز عملهمالثقة في قائد المدرسة عندما يفوضهم بعض الصالحيات ال

وهذا يعنى أن ( .24.)وانحراف معياري ( 32.4)، بمتوسط حسابي (عالي جدا)األولى وبدرجة 

العاملون في المدرسة يشعرون بزيادة الثقة بدرجة عالية جدا في قائد المدرسة عندما يفوضهم بعض 

 .الصالحيات المناسبة في سبيل انجاز عملهم

يدفع التمكين اإلداري قائد المدرسة " وهى( 3)استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  جاءت -.

( ..32)، بمتوسط حسابي (عالي)بالمرتبة الثانية وبدرجة  ". إلى إنجاز مهامه في وقتها المحدد 

ي التمكين اإلداري يدفع قائد المدرسة إلى إنجاز مهامه فوهذا يعنى أن ( 210.)وانحراف معياري 

 .بدرجة عاليةوقتها المحدد 

يساعد التمكين اإلداري قائد المدرسة " وهى( 4)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -4

، (عالي)بالمرتبة الثالثة وبدرجة "على توثيق أعماله في سجالت مناسبة لحفظ حقوقه الفكرية 

التمكين اإلداري يساعد قائد ن وهذا يعنى أ( 248.)وانحراف معياري ( 4241)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عاليةالمدرسة على توثيق أعماله في سجالت مناسبة لحفظ حقوقه الفكرية 

  -: بينما جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة على اقل فقرتين من وجهة نظرهم كما يلي 

ائد المدرسة تنظر الوزارة إلى ق" وهى( 7)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -7

بالمرتبة الحادية والعشرين "الثانوية باعتباره محور اهتمامها في الجانب اإلداري في المدرسة 

الوزارة وهذا يعنى أن ( 7270)وانحراف معياري ( 4241)، بمتوسط حسابي (متوسط)وبدرجة 

بدرجة مدرسة تنظر إلى قائد المدرسة الثانوية باعتباره محور اهتمامها في الجانب اإلداري في ال

 .متوسطة

يحرص التمكين اإلداري على " وهى( 74)جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة رقم  -.

، (عالي)بالمرتبة العشرين وبدرجة " إيجاد برامج خاصة للتوجيه الوظيفي لقائد المدارس الثانوية

داري يحرص على التمكين اإلوهذا يعنى أن ( 72.1)وانحراف معياري ( 4204)بمتوسط حسابي 

 .بدرجة عاليةإيجاد برامج خاصة للتوجيه الوظيفي لقائد المدرسة الثانوية 

مستوى )نستخلص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على محور 

وهذا المتوسط يقع بالفئة ( 0درجه من  4217)قد بلغ ( الدافعية لإلنجاز لقادة المدارس الثانوية

ئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى توفر بدرجة عالية بالنسبة ألداة الدراسة وهذا الرابعة من ف

يعني أن غالبية أفراد الدراسة من قادة المدارس الثانوية يرون أن مستوى الدافعية لإلنجاز لقادة 

ة ما وقائدات المدارس الثانوية متوفر بدرجة عالية ومن أهم دوافع اإلنجاز لقادة المدارس الثانوي

 : يلي

شعور العاملون في المدرسة بزيادة الثقة في قائد المدرسة عندما يفوضهم بعض الصالحيات  -

 .المناسبة في سبيل انجاز عملهم

 .إنجاز المهام في وقتها المحدد -

 . توثيق األعمال في سجالت مناسبة لحفظ الحقوق الفكرية  -

 .بث روح المنافسة بين قادة المدارس الثانوية -

 .ئة العمل في المدرسة الثانوية التي تشجع على تقديم العمل التربوي االبتكاريتوفير بي -

 .بناء مستويات عالية من الجودة ذات التميز في إنجاز األعمال -
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هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى التمكين اإلداري : السؤال الثالث

 ودافعية اإلنجاز لقادة المدارس الثانوية؟
 ≥α)عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال هل  لإلجابة على

التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز لقادة المدارس الثانوية، تم استخدم معامل ارتباط بين ( 0.05

 (73)بيرسون والمبينة نتائجه في جدول 

 لقادة المدارس الثانوية معامل ارتباط بيرسون بين التمكين اإلداري ودافعية اإلنجاز( 73)جدول 

 دافعية اإلنجاز لقادة المدارس الثانوية أبعاد التمكين اإلداري

 القرار اإلحصائي مستوى الداللة معامل االرتباط 

عالقة طردية ذات داللة  ..2. **21.0. المهارات القيادية: البعد األول

 إحصائية

طردية ذات داللة عالقة  ..2. **2144. االلتزام والقوة: البعد الثاني

 إحصائية

عالقة طردية ذات داللة  ..2. **.214. التأثير وحفز العاملين: البعد الثالث

 إحصائية

عالقة طردية ذات داللة  ..2. **21.4. األهداف: البعد الرابع

 إحصائية

إجمالي محور )جميع األبعاد 

التمكين اإلداري لقادة المدارس 

 (الثانوية

طردية ذات داللة عالقة  ..2. **.210.

 إحصائية

أن قيم معامالت االرتباط بين جميع المتغيرات ( 73)يتضح من خالل الجدول السابق رقم 

، وانه .2.7.دالة إحصائيا عند ( دافعية اإلنجاز)والمتغير التابع ( التمكين اإلداريأبعاد )المستقلة 

والمتغير التابع ( لتمكين اإلدارياأبعاد )بين المتغيرات المستقلة ( موجبة)توجد عالقة ارتباط 

 : كما يأتي( دافعية اإلنجاز)

و ( 21.0.)يساوي دافعية اإلنجاز و المهارات القيادية معامل ارتباط بيرسون بين بُعد  -7

مما يعني وجود عالقة طردية بين ( 2.0.)أي أقل من مستوى الداللة ( ..2.)ومستوى الداللة هو 

ودافعية اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد درجة  قادة المدارس الثانويةلدى  درجة توفر المهارات القيادية

 .كلما زادت درجة الدافعية لإلنجاز لديهمقادة المدارس الثانوية لدى توفر المهارات القيادية 

و ومستوى ( 2144.)يساوي  دافعية اإلنجازو  االلتزام والقوةمعامل ارتباط بيرسون بين بُعد  -.

مما يعني وجود عالقة طردية بين درجة ( 2.0.)أي أقل من مستوى الداللة ( ..2.)الداللة هو 

ودافعية اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد درجة توفر  قادة المدارس الثانويةلدى االلتزام والقوة توفر 

 .كلما زادت درجة الدافعية لإلنجاز لديهم قادة المدارس الثانويةلدى  االلتزام والقوة

و ( .214.)يساوي  دافعية اإلنجازو  التأثير وحفز العاملينرتباط بيرسون بين بُعد معامل ا -4

مما يعني وجود عالقة طردية بين ( 2.0.)أي أقل من مستوى الداللة ( ..2.)ومستوى الداللة هو 

 ودافعية اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد قادة المدارس الثانويةلدى  التأثير وحفز العامليندرجة توفر 

كلما زادت درجة الدافعية لإلنجاز  قادة المدارس الثانويةلدى  التأثير وحفز العامليندرجة توفر 

 .لديهم

و ومستوى الداللة ( 21.4.)يساوي  دافعية اإلنجازو ألهداف معامل ارتباط بيرسون بين بُعد ا -3

درجة توفر  مما يعني وجود عالقة طردية بين( 2.0.)أي أقل من مستوى الداللة ( ..2.)هو 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                        مجلة البحث العلمى فى التربية                  

 

41 

قادة لدى  ألهدافودافعية اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد درجة ا قادة المدارس الثانويةلدى ألهداف ا

 .كلما زادت درجة الدافعية لإلنجاز لديهم المدارس الثانوية

قادة لدى نستخلص من الجدول السابق أن معامل ارتباط بيرسون بين التمكين اإلداري 

أي أقل من ( ..2.)و ومستوى الداللة هو ( .210.)افعية لالنجاز يساوي والد المدارس الثانوية

قادة المدارس لدى مما يعني وجود عالقة طردية بين التمكين اإلداري ( 2.0.)مستوى الداللة 

كلما  قادة المدارس الثانويةلدى والدافعية لالنجاز، بمعنى أنه كلما زاد التمكين اإلداري  الثانوية

 . افعية لالنجاز لديهمزادت درجة الد

في استجابات ( ≥ 0.01α)هل هناك فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة: السؤال الرابع

طبيعة العمل، الدرجة العلمية، الجنس )أفراد عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات المستقلة التالية

 ؟(وسنوات الخبرة، الدورات في القيادة التربوية

 : عملطبيعة ال: أوالا 

للتعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة طبقاً لمتغير 

وجاءت النتائج كما يوضحها ، Independent Samples Test" طبيعة العمل، تم استخدم اختبار

 : الجداول التالية

 (70)جدول 

ات أفراد عينة الدراسة طبقاً للفروق بين إجاب"  Independent Samples Test": نتائج اختبار

 إلى طبيعة العمل

المتوسط  العدد طبيعة العمل المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

: البعد األول

 المهارات القيادية

 

مشرف قيادة 

 مدرسية
34 3271 .213 

-7210 13 .2.1 
قائد مدرسة 

 ثانوية
34 3237 .234 

: بعد الثانيال

 االلتزام والقوة

مشرف قيادة 

 مدرسية
34 4211 .21. 

-728. 13 .277 
قائد مدرسة 

 ثانوية
34 327. .204 

: البعد الثالث

التأثير وحفز 

 العاملين

مشرف قيادة 

 مدرسية
34 4247 .211 

-7281 13 .27. 
قائد مدرسة 

 ثانوية
34 3270 .207 

: البعد الرابع

 األهداف

يادة مشرف ق

 مدرسية
34 32.. .211 

-.211 13 .244 
قائد مدرسة 

 ثانوية
34 3273 .20. 

جميع األبعاد 

إجمالي محور )

التمكين اإلداري 

مشرف قيادة 

 مدرسية
34 4244 .213 

-7208 13 .27. 

 238. ..32 34قائد مدرسة 
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لقادة وقائدات 

 (المدارس الثانوية

 ثانوية

 

 الدافعية لإلنجاز

يادة مشرف ق

 مدرسية
34 4280 .214 

-.2.7 13 .2.3 
قائد مدرسة 

 ثانوية
34 4248 .201 

بأنه ال توجد فروق ذات داللة ( 70)يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله بالجدول 

التمكين " فأقل في إجابات أفراد عينة الدراسة حول جميع أبعاد محور 0.،.إحصائية عند مستوى 

قائد ، مشرف قيادة مدرسية)طبيعة العملباختالف  درجة الكلية التمكين اإلداريالوأيضا "  اإلداري

، أي أنه ليس هناك (2.0.)حيث أن جميع مستويات الداللة أكبر من مستوى الداللة ( مدرسة ثانوية

طبيعة باختالف " التمكين اإلداري" محوربخصوص أبعاد و فرق بين آراء أفراد عينة الدراسة 

، ويفسر الباحث ذلك بوجود االنسجام الكبير، (قائد مدرسة ثانوية، يادة مدرسيةمشرف ق) العمل

توجد التمكين اإلداري، في حين والتشابه بين أفراد عينة الدراسة وأفكارها وآرائهم تجاه محور 

" فأقل في إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور 0.،.فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

، حيث أن قيمة (قائد مدرسة ثانوية، مشرف قيادة مدرسية) طبيعة العملباختالف "  جازالدافعية لالن

أي أنه هناك ، (2.0.)وهي أقل من مستوى الداللة ، (2.3.= )ومستوى داللتها ( 2.7.= )ت

، وهذه طبيعة العملباختالف " الدافعية لالنجاز"محوربخصوص فرق بين آراء أفراد عينة الدراسة 

وهو ( 4248)حيث بلغ المتوسط الحسابي ( قائد مدرسة ثانوية)ح من طبيعة عملهم الفروق لصال

الذي بلغ متوسطه الحسابي ( مشرف قيادة مدرسية)أعلى من متوسط موافقة من طبيعة عملهم 

(4280.) 

 : الدرجة العلمية: ثانياا 

جتمع للتعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد م 

 One way" تعزى الختالف الدرجة العلمية تم استخدم اختبار"الدراسة حول محاور الدراسة 

Anova ، لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى

 : الختالف الدرجة العلمية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

للفروق في ( one way ANOVA" )ل التباين األحاديتحلي"يوضح نتائج ( 78)جدول 

 .متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدرجة العلمية

مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (F)  الداللة

 اإلحصائية

 

: البعد األول

 المهارات القيادية

بين 

 المجموعات
.2377 . .2..8 

داخل  287. .20.

 المجموعات
432..1 14 .237 

   10 432344 المجموع

 

: البعد الثاني

 االلتزام والقوة

بين 

 المجموعات
.2418 . .2744 

.231 .284 
داخل 

 المجموعات
432438 14 .2373 
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   10 .43214 المجموع

 

: البعد الثالث

التأثير وحفز 

 العاملين

بين 

 المجموعات
.2.47 . .2738 

داخل  .21. 244.

 المجموعات
482143 14 .2334 

   10 412.10 المجموع

: البعد الرابع

 األهداف

بين 

 المجموعات
.2.44 . .2.38 

داخل  .24. 2.4.

 المجموعات
34288 14 .20.8 

   10 342104 المجموع

 جميع األبعاد

إجمالي محور )

التمكين اإلداري 

ات لقادة وقائد

المدارس 

 (الثانوية

بين 

 المجموعات
.274. . .2.88 

داخل  210. 271.

 المجموعات
4.2070 14 .244. 

   10 4.2838 المجموع

 

 الدافعية لإلنجاز

بين 

 المجموعات
.2834 . .24.3 

داخل  200. .28.

 المجموعات
3321 14 .2044 

   10 302434 المجموع

وضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الم( 78)يتضح من الجدول 

التمكين " حول جميع أبعاد محورفأقل في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول ( 2.0.)مستوى 

و محور الدافعية لإلنجاز باختالف الدرجة الدرجة الكلية لمحور التمكين اإلداري وأيضا " اإلداري

، أي أنه ليس هناك فرق (2.0.)كبر من مستوى الداللة حيث أن جميع مستويات الداللة أالعلمية، 

الدرجات العلمية لعينة أفراد باختالف " بخصوص محاور الدراسةبين آراء أفراد عينة الدراسة 

 . عينة الدراسة

 الجنس: ثالثاا 

للتعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة طبقاً لمتغير 

وجاءت النتائج كما يوضحها ، Independent Samples Test" استخدم اختبارالجنس، تم 

 : الجداول التالية
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 ( 71)جدول 

للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً "  Independent Samples Test": نتائج اختبار

 إلى الجنس

المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

ات درج

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 

: البعد األول

 المهارات القيادية

 280. 32.1 14 ذكر
-

.218 
 أنثى .23. 13

1 3234 .20. 

 

االلتزام : البعد الثاني

 والقوة

 283. 4240 14 ذكر
-

7218 
 أنثى 2.1. 13

1 3237 .207 

التأثير : البعد الثالث

 وحفز العاملين

- 288. 4244 14 ذكر

7213 
13 .2.4 

 .28. 3233 1 أنثى

 

: البعد الرابع

 األهداف

 .21. 32.3 14 ذكر
-

7241 
 أنثى 271. 13

1 3234 .28. 

 جميع األبعاد

إجمالي محور )

التمكين اإلداري 

لقادة وقائدات 

 (المدارس الثانوية

 .28. 32.1 14 ذكر

-

7208 
13 .27. 

 أنثى

1 3233 .234 

 

 الدافعية لإلنجاز

- 214. 4218 14 ذكر

724. 
13 .2.8 

 283. 3247 1 أنثى

بأنه ال توجد فروق ذات داللة ( 71)يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله بالجدول 

التمكين " فأقل في إجابات أفراد عينة الدراسة حول جميع أبعاد محور 0.،.إحصائية عند مستوى 

باإلضافة إلى محور الدافعية لالنجاز باختالف  ريالدرجة الكلية التمكين اإلداوأيضا "  اإلداري

، أي أنه ليس (2.0.)حيث أن جميع مستويات الداللة أكبر من مستوى الداللة ( ذكر، أنثى) النوع

و محور "  التمكين اإلداري" محوربخصوص أبعاد و هناك فرق بين آراء أفراد عينة الدراسة 

، ويفسر الباحث ذلك بوجود االنسجام الكبير، والتشابه (ذكر، أنثى) النوعالدافعية لالنجاز باختالف 

 .بين أفراد عينة الدراسة سواء قادة أو قائدات المدارس في أفكارهم وآرائهم تجاه محاور الدراسة

 : سنوات الخبرة: رابعاا 

للتعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع  

 One way" تعزى الختالف سنوات الخبرة تم استخدم اختبار"ور الدراسة الدراسة حول محا

Anova ، لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى

 : الختالف سنوات الخبرة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
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للفروق في ( one way ANOVA" )تحليل التباين األحادي"يوضح نتائج ( 71)جدول 

 متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة

مصدر  المحور

 التباين

مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (F)  الداللة

 اإلحصائية

 

: البعد األول

المهارات 

 القيادية

 

بين 

 المجموعات
.21.1 . .2373 

داخل  248. ..72

 مجموعاتال
44287 14 .23.0 

   10 432344 المجموع

 

: البعد الثاني

 االلتزام والقوة

بين 

 المجموعات
.2348 . .2.31 

داخل  200. .28.

 المجموعات
432.48 14 .237. 

   10 .43214 المجموع

 

: البعد الثالث

التأثير وحفز 

 العاملين

بين 

 المجموعات
.21.. . .2377 

داخل  .23. 243.

 المجموعات
482.84 14 .2341 

   10 412.10 المجموع

 

: البعد الرابع

 األهداف

بين 

 المجموعات
.24.4 . .238. 

داخل  237. .24.

 المجموعات
3.214 14 .2078 

   10 342104 المجموع

 جميع األبعاد 

إجمالي محور )

التمكين 

اإلداري لقادة 

وقائدات 

المدارس 

 (الثانوية

 بين

 المجموعات
.2831 . .24.3 

.213 .233 
داخل 

 المجموعات
472444 14 .2418 

 المجموع
4.2838 10   

 

 الدافعية لإلنجاز

بين 

 المجموعات
.2070 . .2.01 

داخل  .28. 231.

 المجموعات
332143 14 .203 

   10 302434 المجموع
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ق ذات داللة إحصائية عند الموضحة أعاله عدم وجود فرو( 71)يتضح من الجدول 

 التمكين اإلداري" حول جميع أبعاد محورفأقل في إجابات أفراد مجتمع الدراسة ( 2.0.)مستوى 

محور الدافعية لإلنجاز باختالف سنوات الخبرة الدرجة الكلية لمحور التمكين اإلداري ووأيضا "

أنه ليس هناك فرق بين آراء  ، أي(2.0.)حيث أن جميع مستويات الداللة أكبر من مستوى الداللة 

 . سنوات الخبرة لعينة أفراد عينة الدراسةباختالف " بخصوص محاور الدراسةأفراد عينة الدراسة 

 : الدورات في القيادة التربوية: خامساا 

للتعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع  

" الدورات في القيادة التربوية تم استخدم اختبار الختالفتعزى "الدراسة حول محاور الدراسة 

One way Anova ، لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة

 : تعزى الختالف الدورات في القيادة التربوية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

للفروق في متوسطات ( One way Anova" )اين األحاديتحليل التب"يوضح نتائج ( 74)جدول 

 إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الدورات في القيادة التربوية

مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

(F)  الداللة

 اإلحصائية

 

المهارات : البعد األول

 القيادية

 

بين 

 المجموعات
.2.8 . .2.4 

داخل  244. 2.1.

 المجموعات
43241 14 .237 

   10 43233 المجموع

 

االلتزام : البعد الثاني

 والقوة

بين 

 المجموعات
.217 . .23. 

داخل  241. 244.

 المجموعات
4424. 14 .237 

   10 43214 المجموع

 

التأثير : البعد الثالث

 وحفز العاملين

بين 

 المجموعات
.21. . .248 

داخل  230. .21.

 المجموعات
48241 14 .233 

   10 412.4 المجموع

 

 األهداف: البعد الرابع

بين 

 المجموعات
.278 . .2.1 

داخل  218. 270.

 المجموعات
3428. 14 .204 

   10 34210 المجموع

إجمالي )جميع األبعاد 

محور التمكين اإلداري 

لقادة وقائدات المدارس 

بين 

 المجموعات
.24. . .270 

.244 .281 

 244. 14 4.243داخل 
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 المجموعات (الثانوية

   10 4.280 المجموع

 

 الدافعية لإلنجاز

بين 

 المجموعات
.277 . .2.8 

داخل  .24. .27.

 المجموعات
302.3 14 .200 

   10 30240 المجموع

فروق ذات داللة إحصائية عند  الموضحة أعاله عدم وجود( 74)يتضح من الجدول 

 التمكين اإلداري" حول جميع أبعاد محورفأقل في إجابات أفراد مجتمع الدراسة ( 2.0.)مستوى 

و محور الدافعية لإلنجاز باختالف الدورات في الدرجة الكلية لمحور التمكين اإلداري وأيضا "

، أي أنه ليس (2.0.)وى الداللة حيث أن جميع مستويات الداللة أكبر من مستالقيادة التربوية، 

الدورات في القيادة باختالف " بخصوص محاور الدراسةهناك فرق بين آراء أفراد عينة الدراسة 

 . التربوية لعينة أفراد عينة الدراسة

 : نتائج الدراسة وتوصياتها

 : ملخص نتائج الدراسة
  التمكين اإلداري لقادة  مستوى" يوجد تقارب في استجابات أفراد عينة الدراسة على محور

، (32.4إلى  32.1)حيث إن المتوسط الحسابي لجميع األبعاد يتراوح بين " المدارس الثانوية 

وهذه المتوسطات تقع بالفئة الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير 

م الستجابات أفراد الدراسة وأن المتوسط العا.عالي بالنسبة ألداة الدراسة/ إلى خيار عالي جدا 

درجه من  .327)على إجمالي محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية قد بلغ 

 . على جميع أبعاد المحور( عالية)مما يعني أن أفراد عينة الدراسة استجابوا بدرجة ( 0

 ولى من حيث درجة جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد المهارات القيادية بالمرتبة األ

( عالي جدا)التوفر بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة 

، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون أن (32.4)وبمتوسط حسابي 

 . بالمدارس الثانويةالمهارات القيادية تتوفر بدرجة عالية جدا 

   أفراد الدراسة على بُعد األهداف بالمرتبة الثانية من حيث درجة التوفر بين جاءت استجابات

وبمتوسط حسابي ( عالي)أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة 

، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون أن األهداف متوفرة (32.1)

 .الثانوية بالمدارسبدرجة عالية 

   جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد التأثير وحفز العاملين بالمرتبة الثالثة من حيث درجة

( عالي)التوفر بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة 

ن أن ، وهذا يعني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرو(32.4)وبمتوسط حسابي 

 .بالمدارس الثانويةالتأثير وحفز العاملين متوفر بدرجة عالية 

   جاءت استجابات أفراد الدراسة على بُعد االلتزام والقوة بالمرتبة الرابعة من حيث درجة

( عالي)التوفر بين أبعاد محور مستوى التمكين اإلداري لقادة المدارس الثانوية بدرجة 

ني أن أفراد العينة من قادة المدارس الثانوية يرون أن ، وهذا يع(4244)وبمتوسط حسابي 

 . بالمدارس الثانويةااللتزام والقوة متوفر بدرجة عالية 

  مستوى الدافعية لإلنجاز لقادة )اتضح أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على محور

اد الدراسة من قادة وهذا يعني أن غالبية أفر( 0درجه من  4217)قد بلغ ( المدارس الثانوية

المدارس الثانوية يرون أن مستوى الدافعية لإلنجاز لقادة المدارس الثانوية متوفر بدرجة عالية 
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شعور العاملون في المدرسة بزيادة )ومن أهم دوافع اإلنجاز لقادة المدارس الثانوية تتمثل في 

إنجاز ، سبيل انجاز عملهمالثقة في قائد المدرسة عندما يفوضهم بعض الصالحيات المناسبة في 

المهام في وقتها المحدد، توثيق األعمال في سجالت مناسبة لحفظ الحقوق الفكرية، بث روح 

توفير بيئة العمل في المدرسة الثانوية التي تشجع على تقديم ، المنافسة بين قادة المدارس الثانوية

 (.الخ......العمل التربوي االبتكاري

 والدافعية لالنجاز، بمعنى  قادة المدارس الثانويةلدى لتمكين اإلداري وجود عالقة طردية بين ا

كلما زادت درجة الدافعية لالنجاز  قادة المدارس الثانويةلدى أنه كلما زاد التمكين اإلداري 

 .لديهم والعكس كذلك

  ودافعية  قادة المدارس الثانويةلدى وجود عالقة طردية بين درجة توفر المهارات القيادية

كلما زادت  قادة المدارس الثانويةلدى إلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد توفر المهارات القيادية ا

 .درجة الدافعية لإلنجاز لديهم

   ودافعية  قادة المدارس الثانويةلدى االلتزام والقوة وجود عالقة طردية بين درجة توفر

كلما زادت  ادة المدارس الثانويةقلدى االلتزام والقوة اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد درجة توفر 

 .درجة الدافعية لإلنجاز لديهم

  ودافعية  قادة المدارس الثانويةلدى التأثير وحفز العاملين وجود عالقة طردية بين درجة توفر

كلما زادت  قادة المدارس الثانويةلدى  التأثير وحفز العامليناإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد توفر 

 .جاز لديهمدرجة الدافعية لإلن

  ودافعية  قادة وقائدات المدارس الثانويةلدى  ألهدافوجود عالقة طردية بين درجة توفر ا

كلما زادت  قادة وقائدات المدارس الثانويةلدى ألهداف اإلنجاز، بمعنى أنه كلما زاد درجة ا

 .درجة الدافعية لإلنجاز لديهم

  التمكين اإلداري" محورعاد و بخصوص أبال توجد فروق بين آراء أفراد عينة الدراسة 

توجد فروق ذات في حين ، (قائد مدرسة ثانوية، مشرف قيادة مدرسية) طبيعة العملباختالف "

الدافعية " فأقل في إجابات أفراد عينة الدراسة حول محور 0.،.داللة إحصائية عند مستوى 

 (. قائد مدرسة ثانوية)، وهذه الفروق لصالح من طبيعة عملهم طبيعة العملباختالف "  لالنجاز

   الدرجات باختالف " بخصوص محاور الدراسةبين آراء أفراد عينة الدراسة ال توجد فروق

  العلمية لعينة الدراسة

  ومحور التمكين اإلداري " محوربخصوص أبعاد ال توجد فروق بين آراء أفراد عينة الدراسة

 (.ذكر، أنثى)متغير الجنسباختالف "الدافعية لالنجاز 

   محورأبعاد و وهي بخصوص محاور الدراسة فروق بين آراء أفراد عينة الدراسة ال توجد "

 . سنوات الخبرة لعينة أفراد الدراسةباختالف "محور الدافعية لالنجاز  التمكين اإلداري

   الدورات باختالف " بخصوص محاور الدراسةفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة عدم وجود

 . بوية لعينة أفراد الدراسةفي القيادة التر

  أن التأثير وحفز العاملين يشكل أعلى نسبة في الصالحيات الحديثة التي تم منحها مؤخرا لقادة

المدارس مقارنة بأبعاد التمكين اإلداري األخرى، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مهما لقادة 

 .المدارس

  التوصياتRecommendations 
لدراسة من نتائج يمكن أن يوصي الباحث ببعض التوصيات؛ من خالل ما توصلت إليه ا

 : التي يمكن أن تساهم في زيادة الدافعية لدى قائدي المدارس الثانوية نحو اإلنجاز والتي منها

التأكيد على زيادة منح قادة المدارس الثانوية مزيداً من الصالحيات التي تميزهم عن  .1

نهم إداريا من تحقيق األهداف التربوية وإضافة ذلك المدارس األخرى في التعليم العام لتمكي

 .للصالحيات المخولة لهم
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تفعيل برنامج الحوافز المادية والمعنوية لحفز العاملين في المؤسسات التعليمية لما أظهرته  .2

 .نتائج هذه الدراسة من دورها اإليجابي في التمكين اإلداري في المدارس الثانوية

ادة المدارس الثانوية تتمثل في شعور العاملين في المدرسة بزيادة أن أهم دوافع اإلنجاز لق .3

الثقة في قائد المدرسة عندما يفوضهم بعض الصالحيات المناسبة في سبيل انجاز عملهم، 

 .المرتبطة بالمهام األساسية

العمل على بث روح المنافسة بين قادة المدارس الثانوية، وتوفير بيئة العمل في المدرسة  .4

 .ية التي تشجع على تقديم العمل التربوي االبتكاريالثانو
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