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ااات تفعيلااه ماان وجهااة  المعوقااات التااي تواجااه تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التَّْعلاايم العااام وآليَّ
 نظر مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرمة.

 منال بنت احمد عبد الرحمن الغامدي.
 والتخطيط، كلية التربية جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية. قسم اإلدارة التربوية
 d.manal_uqu@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 :الملخص
هدف البحث إلى الكشف عن معوقات تطبيق التمكين اإلداري بمدارس التعليم العاام وآليَّاات 

الكشاف عان وجاود ع قاة ارتبابياة باين المعوقاات واولياات. وتيامن جاانبين  تفعيله , مع
هما:)الجانااال النظاااري( والااامي تنااااول محاااور التمكاااين اإلداري ومعوقاتاااه وآلياااات تفعيلاااه، 
و)الجانل الميداني(: تم فيه إستخدام المنهج الوصفي اإلرتبابي و اإلستبانة كأداة للبحث، 

 ي ومشرفات القيادة المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرماة.وقد تم تطبيقها على مجتمع مشرف
أنَّ نتائج تقييم معوقات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام قاد   النتائج : من أهمها ما يلي:

جاءت ضمن درجة )كبيرة( من حيث وجودها، وقد جاءت المعوقات التنظيمية في المرتبة األولى ثم 
أنَّ نتاائج تقيايم آليَّاات تفعيات التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام قاد  شرية. تلتها المعوقات الب

جاءت ضمن درجة أهميَّة )كبيرة( ، وقد جاءت آليَّات التَّفعيات البشاريَّة فاي المرتباة األولاى، 
ياق وتلتها  آليَّات التفعيت التَّْنظيميَّة.  توجد ع قة ارتبابية دالة إحصاائياا باين معوقاات تطب

اِة نظار مشاِرفّي ومشارفات القياادة  التَّْمِكين اإلدارّي وآليَّات تفعيله في التعلايم العاام مان وِجه 
ِة. م  ة الُمكرَّ  المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ

مشاارفي ومشاارفات القيااادة ، التَّْعلاايم العااام، التمكااين اإلداري  ،الكلمااات المفتاحيااة: معوقااات
 .المدرسية
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Abstract: 

the research aimed to reveal: - the impediments that facing the 
application of administrative empowerment in general education 
and mechanisms for activating it. - the correlative relationhip 
between them. The research included two aspects: (theoretical 
side), which dealt with the theme of administrative empowerment 
and its impediments and mechanisms for its activation, and (the 
field side): in which the questionnaire was used as a tool for the 
study and descriptive Correlation approach, and it was applied to 
the school leadership supervisors and supervisors in the 
Department of Education in Makkah. Results: The most 
important results of the study include the following  :- The results 
of evaluating the impediments of applying administrative 
empowerment in general education and its two dimensions came 
within a (large) degree in terms of their existence, and 
organizational challenges came first and then human challenges 
followed  .- The results of the evaluation of the mechanisms for 
activating administrative empowerment in general education and 
for the two dimensions that are related to it came within a (large) 
degree of importance, and human activation mechanisms came in 
the first place, followed by organizational activation mechanisms. 
- There is a statistically significant correlation between the 
impediments of applying administrative empowerment and the 
mechanisms of activating it in general education from the point of 
view of school leadership supervisors in the Department of 
Education in Makkah. 

Keywords: Impediments, Administrative Empowerment, public 
education, school leadership supervisors. 
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 اإلبار العام للبحث: أوالا:
 المقدمة: 

يعد التمكين اإلداري من الموضوعات التاي القات إهتمامااا كبياراا مان قبات البااحثين 
فااي مجااا ل إدارة المااوارد البشاارية حيااث أن أهميتااه تنطلااق ماان ع قتااه بالعنصاار البشااري 

في عملية التحسين والتطوير المساتمر للمنظماة.كما أناه أحاد وكيفية تفعيت باقاته وقدراته 
األساااليل اإلداريااة الفاعلااة التااي تماانم قائاادي الماادارس الحريااة الكاملااة فااي التصاارف عنااد 
أدائهم لمسؤولياتهم الوظيفية بطريقتهم دون تدخت مباشر من وزارة التعلايم ماع تاوفر كافاة 

دات فنيااا وسالوكياا ألداء العمات المدرساي والثقاة الموارد وبيئة العمات المناسابة وتأهيات القياا
 المطلقة فيهم.

لما يعد التمكين اإلداري إستراتيجية تنظيمية إدارية تجعت قائدي المدارس يقادمون 
أفيت ما يتمتعون به من األداء والقادرات والمهاارات اإلبداةياة لبامل المزياد مان الجهاد فاي 

ز سااماتهم كقائاادين و مااؤثرين فااي بيئااتهم ماان العماات بكفاااءة أعلااى لتحقيااق األهااداف وتعزياا
خااا ل إعطاااائهم السااالطة والساااماا لهااام بحرياااة التصااارف والتفكيااار بإساااتق لية.)الجرايدة 

 م(4102،والمنوري 
م( أن قائاااد المدرساااة مااان أهااام عناصااار القيادةالمدرساااية 4104وذكااار عابااادين)

فالقائااد هااو اإلداري ،افهوالركيازة األساسااية التاي يعتمااد عليهااا النظاام التعليمااي فااي بلاو  أهد
ويتحمت المسؤولية األولى أمام السالطة  ،األول في المدرسة ويقف على رأس التنظيم فيها 

التعليميااة والمجتمااع. ولكااي يحقااق قائااد المدرسااة األهااداف يجاال أن يااتم تمكينااه فااي عملااه 
ماات حيااث يع.إلتخاااذ القاارارات المناساابة بناااء علااى مااا تتطلبااه مقتياايات الواقااع المحاايط بااه

وبقاادرتهم علااى  ،التمكااين اإلداري علااى إعطاااء قائاادي الماادارس مزيااداا ماان الثقااة بأنفسااهم
وهاو ماا يجعات التمكاين اإلداري مطلبااا  ،ومنحهم الحرية في عملهم  ،إتخاذ القرارات الرشيدة

 م(4102،مهماا وأساسياا في نجاا القيادة المدرسية.)شقورة
التاي تناادي بهاا نظرياات إصا ا نظام فتمكين قائدي المدارس هو أحد التوجهاات 

إال أن التوجه نحو التمكين اإلداري الشك يواجه العدياد مان المعوقاات منهاا ماا هاو ،اإلدارة 
مرتبط بطبيعة النظام التعليمي من حيث المركزية أو بعملية تأهيت وتدريل قائادي المادارس 

 م(4100أو بدرجة تقبت العاملين في المدارس لفكرة التمكين.)البداعي،
 ،فمثات هاما المعوقاات باا  شاك تقاف حجار عثاارة فاي برياق أداء قائادي الماادارس

وأن محاولة الكشف عنها والتعرف عليها إليجاد آليات إجرائية للتغلل عليهاا ساوف يسااعد 
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المسؤولين في وزارة التعليم بالمملكاة العربياة الساعودية فاي الحاد مان آثارهاا السالبية علاى 
 مستقب ا.خطط التطوير واإلص ا 

من أجت ذلك سعت وزارة التعليم إلى تعزيز دور قائدي المدارس في عملية تطوير 
بإعطااااء ،ه0/2/0241فاااي تااااري   41701072التعلااايم مااان خااا ل إصااادار تعمااايم رقااام 
والاامي يتياامن م ماام التمكااين اإلداري لهاام إال أن ،المزيااد ماان الصاا حيات لقااادة المدارس
،و دراساااااااة الطراوناااااااة و م( 4107ساااااااة الروقاااااااي )الكثياااااار مااااااان الدراساااااااات ومنهاااااااا درا

علاااى الحاجااة إلاااى إجاااراء المزياااد ماان الدراساااات لمعرفاااة مساااتوى  م( أكااادتا4101النهاادي)
التمكااين اإلداري لاادى القااادة فااي ماادارس التعلاايم العااام والمعوقااات التااي تحااول دون تفعيلااه 

ض المزيااد ماان وكيفيااة التغلاال عليهااا بعااد هااما الخطااوات التطويريااة التااي تسااعى إلااى تفااوي
 الص حيات وتأهيت القيادات المدرسية.

 مشكلة البحث:
على الرغم من الجهود المبمولة من قبت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية         

لتطوير القيادات المدرسية وإعطائهاا الصا حيات التاي تمكنهاا مان ممارساة مهامهاا بشاكت 
إال أن الواقع العملي كما ذكر كت من الطعااني  ،داري لها أكثر فاعلية من خ ل التمكين اإل

م( يشااير إلااى أن قائاادي الماادارس ال تتاااا  لهاام الفرصااة الكافيااة للقيااام 4104والسااويعي)
باااأدوار أكثااار إيجابياااة فاااي مدارساااهم والسااابل يعاااود إلاااى حااااجتهم إلاااى مزياااد مااان السااالطة 

شاؤون مدارساهم وترساي  العمات والص حيات نحاو المشااركة فاي إتخااذ القارارات المتعلقاة ب
كفريااق بااين عناصاار العمليااة التعليميااة لتحقيااق الر.يااة المشااتركة.حيث مااا زالاات األنظمااة  
وعمليااات التنفياام ال ترقااى  للمسااتوى الاامي يتناساال مااع المفهااوم الحقيقااي للتمكااين اإلداري 

ممارساات لقائدي المدارس حيث البيروقرابية والمركزية ما زالت يكارس لهاا فاي كثيار مان ال
الفعلية. وهما ما أشارت إلياه أييااا العدياد مان الدراساات الساابقة مان أن ممارساة التمكاين 

م( ، 4107دراساة الروقاي ) حيث توصلت كات مان ،اإلداري ما زال دون المستوى المأمول 
إلاى أن التمكاين  Almehaisen(2019) & Alfadliودراساةم( ،4101درادكاة ) دراساةو 

 متوسطة.اإلداري يطبق بدرجة 
م( ،و دراسااة 4101م(، و الطراونااة والنهاادي )4107ةباااس )كمااا أكاادت دراسااة 

علاى أن هنااا العدياد مان المعوقاات و الصاعوبات التاي تواجاه القياادة م(  4101العتيبي )
فيا ا عان ،المدرسية وتحد من قيامها بالدور المنشود في تحقيق أهداف وسياساات التعليم

عادم إقتناا   ومن بين تلاك المعوقاات:.تغيير والتطوير المدرسيقدرتها على قيادة عمليات ال
وعدم وجاود صا حيات كافياة لقائادي المادارس لتمكيانهم مان اإلدارة العليا بالتمكين اإلداري،



 ...ر مشرفي المعوقات التي تواجه تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التَّْعليم العام وآليَّات تفعيله من وجهة نظ
 د/ منال بنت احمد عبد الرحمن الغامدي.

  .أ

 -318- 

وسايطرة  ،وعدم إشراكهم في صانع القارارات التعليمياة،تسيير شؤون مدارسهم بمرونة كافية
 مدرسي. أسلوب المركزية على مختلف شؤون العمت ال

م( في ضوء النتائج التي توصلت إليهاا دراساتها أن الكثيار 4104وأكدت س مة )
من المدارس تعاني بشكت واضم مان المشاك ت اإلدارياة نتيجاة بقائهاا لفتارات بويلاة تادار 
بنظاااام يتصاااف بهرمياااة المساااتويات اإلدارياااة ومحدودياااة الصااا حيات التاااي تمااانم لقائااادي 

وإحااادال التغييااار  ،مي مماااا يقلااات مااان فااارا اتخااااذ القااارارالمااادارس علاااى المساااتوى التنفيااا
والتطاااوير المؤسساااي المنشاااود مماااا أدى إلاااى العدياااد مااان أوجاااه القصاااور اإلداري بهاااما 

م( إلى أن واقع التمكين اإلداري بالمادارس كشاف 4104المدارس.كما توصلت دراسة جابر)
ن تطااوير القيااادات أن هااما الصاا حيات الممنوحااة ال تفااي بمتطلبااات المرحلااة الجدياادة ماا

فأغلبها يتعلق باإلجراءات التنظيمياة التاي تحتاا   ،المدرسية وصوالا للتميز اإلداري المنشود
 إلى إعادة النظر في ميمون تفعليها لتحقيق مفهوم التمكين اإلداري. 

وما ياوفرا لهام التمكاين اإلداري ،لما نظراا للدور الهام المي يقوم باه قاادة المادارس
إدارياااة وصااا حيات وقااارارات يتخااامونها لمواجهاااة الكثيااار مااان المشاااك ت مااان ممارساااات 

بارزت الحاجاة  .والتعليمية والفنياة والعمات علاى تطاوير األداء المؤسساي بالمادارس،اإلدارية
إلى دراسة واقع المعوقات التي تواجه تطبياق التمكاين اإلداري باالتعليم العاام وآلياات تفعيلاه 

قيادة المدرساية باإدارة تعلايم مكاة المكرماة فاي المملكاة من وجهة نظر مشرفي ومشرفات ال
 العربية السعودية.  
 أسئلة البحث:

بناءا علاى ماا تقادم فاإن مشاكلة البحاث تاتلخص مان خا ل اإلجاباة عان االسائلة  
 اوتية:
اِة  .0 نظار ما المعوقات التي تواجه تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العاام مان وِجه 

 ؟القيادة المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرمة مشرفي ومشرفات 
ااِة نظاار  .4 ااات تفعياات التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام ماان وِجه  ااة آليَّ مااا درجااة أهميَّ

 ؟مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرمة 
بااين  (α=0.05)هاات توجااد ع قااة ارتبابيااة دالااة إحصااائياا عنااد مسااتوى الداللااة  .4

اِة نظار  قات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي وآليَّاات تفعيلاه فاي التعلايم العااممعو  مان وِجه 
 ؟ مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرمة
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 أهداف البحث: 
، التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العااميسعى البحث الحالي إلى تشخيص واقع تطبياق         

التااي تواجااه تطبيقااه ماان وجهااة نظاار مشاارفي ومشاارفات القيااادة ت والكشااف عاان المعوقااا
تقاديم آلياات إجرائياة لتفعيلاه ماع الكشاف والعمات علاى  المدرسية بإدارة تعليم مكة المكرمة.

باين معوقاات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي وآليَّاات تفعيلاه فاي التعلايم عن وجود ع قة إرتبابياة 
 .العام

 أهمية البحث: 
 ة البحث في النقاط اوتية:تتمثت أهمي

إهتمااام وزارة التعلاايم بتعزيااز دور القيااادات المدرسااية وتفعياات دورهااا فااي عمليااة تطااوير  .0
إعطاااء المزيااد ماان الصاا حيات  ،وذلك ماان خاا لالتعلاايم والتوجااه نحااو مباادأ ال مركزيااة

 والمي يتيمن م مم التمكين اإلداري لهم. لقادة المدارس
لمعوقات التي تواجه تطبيق عملية التمكاين اإلداري وآلياات الكشف عن الواقع الفعلي ل .4

التفعيااات مااان وجهاااة نظااار مشااارفي ومشااارفات القياااادة المدرساااية باااإدارة تعلااايم مكاااة 
وذلك من شأنه مساعدة المساؤولين وصانا  القارار باوزارة التعلايم علاى إتخااذ ،المكرمة

 القرارات الرشيدة والمناسبة بهما الشأن.
د مان اولياات اإلجرائياة لتفعيات تطبياق التمكاين اإلداري باالتعليم اإلسهام فاي تقاديم عاد .4

 ،العام من قبت قاادة المادارس فاي ضاوء النتاائج التاي ستتوصات إليهاا الدراساة الحالياة
والتااي ماان شااأنها مواجهااة تلااك المعوقااات والتغلاال عليهااا وصااوالا إلااى التحقيااق الفعلااي 

 لعملية التمكين بالمدارس. 
 حدود البحث:

  مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية .البشرية:   الحدود
 . إدارة تعليم مكة المكرمةالحدود المكانية: 

 ه0221/0220الحدود الزمانية: الفصت األول من العام الدراسي 
 مصطلحات البحث:

م( المعوقات: "بأنهاا مجموعاة عوامات ياؤدي وجودهاا إلاى 4104المعوقات: عرف العتيبي )
 (017اعلية والكفاءة". )االحد والتقليت من الف
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وتعاارف إجرائياااا: بتلااك الصااعوبات التنظيميااة والبشاارية التااي تواجااه تطبيااق التمكااين اإلداري  
وتحااد ماان فعاليتااه ماان قباات القااادة بماادارس التعلاايم العااام بمكااة المكرمااة ماان وجهااة نظاار 

 مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية بإدارة تعليمها.
م( التمكااين بأنااه: " عمليااة ماانم الساالطة 4102والحساايني )التمكااين اإلداري: عاارف جاا ب 

لألفااراد والعماات علااى تحملهاام المسااؤولية عاان إتخاااذ القاارارات ذات الصاالة بأعمااالهم دون 
الرجاااو  إلاااى المساااتويات العليااااا، األمااار الااامي يااانعكا بصااااورة أو باااأخرى علاااى فاعليااااة 

 ( 42منظماتهم".) ا 
لنقت التدريجي للسلطة لقاادة مادارس التعلايم العاام هو ا لتمكين اإلداري بمفهومه اإلجرائي:ا

بمديناااة مكاااة المكرماااة مااان خااا ل مااانحهم مزياااداا مااان الصااا حيات مااان قبااات وزارة التعلااايم 
وتزويدهم بالمعرفة والمهارات، والمعلومات ال زماة مان قبات مشارفي إدارة التعلايم للمشااركة 

 لتحقيق األهداف المنشودة.  في اتخاذ القرارات ال زمة بما يتناسل وببيعة أعمالهم
 ثانياا: اإلبار النظري:

التمكااين: "بأنااه عمليااة تحوياات  Gomez (2008) عاارفمفهااوم التمكااين اإلداري: 
الرقابااة علااى ساالوا الفاارد ماان المشاارف إلااى الفاارد نفسااه علااى أن يااتم تزويااد ذلااك الفاارد 

وياات الصاا حيات بالمهااارات، األدوات ، الاادعم ، والمعلومااات الياارورية ، وبااملك يمكاان تخ
 ( 47وتحمت المسؤوليات بنجاا" .)ا 

بااأن التمكااين " هااو ماانم  Gibson & Jones(2008)كاات ماان معااهواتفااق 
العاااملين فااي مختلااف أرجاااء المنظمااة الساالطة إلتخاااذ القاارارات المهمااة وتحماات مسااؤولية 

 (72.)ا  "نتائجها المستقبلية
المسااحة الواساعة التاي م( التمكاين اإلداري بأناه : "درجاة 4104عارف مساعود )و 

تمانم للقائاد التربااوي بعاد إعاادادا وتدريباه بشااكت كااف فااي أعمالاه اإلداريااة والفنياة ، وذلااك 
بتوساايع صاا حياته ، ومسااؤولياته ماان تخطاايط ، وتنفياام ، وتنظاايم ، وتنساايق ، ومتابعااة ، 
ى وتقياايم لمااا لااملك ماان تعزيااز لقوتااه وساالطته وتحملااه لمسااؤولياته ، بمااا يعااود بفائاادة علاا

 (   12المؤسسة التربوية وتحقيق أهدافها المنشودة". )ا 
كما يقصد بالتمكين اإلداري: "إشراا القادة في المهام اإلدارية للمدرسة مان خا ل 
تفويض السلطة والمسؤوليات، والعمت الجماعي، والتحفياز، والتنمياة الشخصاية، والتواصات 

 ".( Alfadli &Almehaisen,2019:P122)الفعال
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 ع التمكين اإلداري: دواف
م( أن أساااباب ودواعاااي التوجاااه التنظيماااي نحاااو تمكاااين  4111ذكااارت عاااارف )

 العاملين يمكن تلخيصها كاوتي : 
 . الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 
 . التغير في النسق القيمي للمجتمعات 
 . التنافسية الشديدة 
 . إعادة هيكلة المنظمات 
 . تغيير توقعات األفراد العاملين  
  . تغيير توقعات المستفيد 

م( أن إعتمااد التمكاين فاي المنظماات 4102كما يارى كات مان جا ب والحسايني )
 يعد حاجة وضرورة ملحة نظراا لألسباب اوتية: 

  يمثت التمكين أسلوبا إدراياا حديثاا يمكن أن يساعد المنظمات من تحقيق مستويات
 عالية من األداء.

 ة لتنميااة وتطااوير مهااارات وقاادرات ومعااارف األفااراد يعااد التمكااين إسااتراتيجية فاعلاا
 العاملين في المنظمات.

  يااأتي التمكااين كإسااتجابة لخصوصااية العصاار الااراهن ومااا يؤكااد عليااه ماان اياا ء
 أهمية استثنائية لألفراد بإعتبارهم من أهم الموجودات المعرفية.

 أفرادهااا  أن ساارعة التغيياارات البيئيااة وتعقياادها قااد أوجباات علااى المنظمااات تمكااين
بقصد مواجهة تلك التحديات من خ ل أحاد أشاكال اإلساتثمار الحديثاة التاي تركاز 

 على أهمية العنصر البشري في مواجهة مثت هما التغييرات.
 أهمية التمكين اإلداري: 

أن التمكين يمنم فياءا واسعاا إلستغ ل قدرات ومهارات األفاراد  Mullins (2005أشار ) 
 فوائد اوتية:العاملين، ويقدم ال

 .السرعة في عملية إتخاذ القرارات في ا عن سرعه اإلستجابة 
 .إب ق العنان للطاقات االبتكارية المبدعة 
 .يمنم درجة عالية من الرضا الوظيفي، والدافعية واإللتزام 
 .تخفيض الكلفة التشغيلية من خ ل إزالة المستويات اإلدارية غير ضرورية 

م( إلااى أن للتمكااين فوائااد عدياادة سااواء 4112وقاادادا )كمااا أضاااف كاات ماان الطااائي 
 على مستوى المنظمة او العاملين، فمن فوائد التمكين على مستوى المنظمة اوتي:
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 .زيادة إدراا العاملين لحاجات المنظمة 
  .تحسين الجودة، والربحية، واإلنتاجية 
  .تعزيز الوالء واإللتزام 
 .تخفيض دوران العمت 
 صاالت.زيادة فاعلية اإلت 

 أما فوائد التمكين على مستوى األفراد العاملين فتتمثت في:
 .زيادة مستوى الرضا عن العمت 
 .زيادة السيطرة على المهام اليومية 
 .زيادة الشعور بالملكية في العمت 
 .زيادة الثقة بالنفا 
 .الحصول على معارف ومهارات جديدة 

 أبعاد استراتيجية التمكين اإلداري: 
أحاد أهام المصاطلحات اإلدارياة التاي تطارق إليهاا العدياد مان الكتااب يعد التمكين 

والباحثين في مجاالت مختلفة األمر المي ساهم بطريقة أو باأخرى فاي باروز أبعااد متنوعاة 
 ومتعددة لهما المصطلم وفيما يلي عرض لهما األبعاد كما في الجدول اوتي:

 األبعاد المصدر
(Daft ,2001) ت،المعرفة،القوة، المكافآتالمعلومات، المهارا 

(Mullins, 
 المشاركة، االلتزام، االندما ، تخفيض المستويات االدارية . (2005

اإلستق لية، تدفق المعلومات واالتصاالت، الدعم والتحفيز،  (4112)ملحم ،
 المعرفة والمهارات .

تفويض السلطة، فرق العمت، التدريل، اإلتصال الفاعت،  ( 4101)راضي ، 
 التحفيز .

 معوقات التمكين اإلداري:
م( بعااض المعوقااات التااي تواجااه المنظمااات والتااي تحااد ماان 4112حاادد العتيبااي )

 قدراتها على تطبيق التمكين كما في الشكت اوتي :   
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 م(4112،المصدر: )العتيبي –(   معوقات التمكين 0شكت)
تيجاة لعادم معوقاات أخارى تاؤدي إلاى فشات التمكاين ن Evans (2008وأضااف )

 قابلية األفراد على فهم التمكين وتطبيقه بشكت صحيم من خ ل اوتي:
 .عدم وجود الدعم واإللتزام من قبت اإلدارة العليا 
   إستعمال التمكين كأداة مناورة لحث العاملين على انجاز مهاامهم وواجبااتهم دون

 فهم المسؤولية والسلطة الحقيقية .
  جنل المسؤولية والمسائلة عن المهام .إستعمال المدراء التمكين لت 
 . إستعمال التمكين كعمر لتجنل اإلستثمار في تنمية وتدريل العاملين 
 . إخفاق المدراء في تقديم التغمية العكسية وعدم االعتراف بإنجازات المر.وسين 

م( معوقاات التمكاين التاي يمكان أن تاؤدي إلاى 4102كما قسم قريشي والسابتي )
 قه إلى كت من:اإلخفاق في تطبي

  المعوقاااااات التنظيمياااااة: وتتيااااامن كااااات ماااااا يااااارتبط بالع قاااااات التنظيمياااااة داخااااات
المنظمااةمنها:إعتبار هااا نظااام مغلااق ال يتااأثر بالبيئااة الخارجيااة، التنظاايم الهرمااي، 
تركز السلطة في أعلى الهرم، خيو  العامت لنظام مراقباة وسايطرة وتأديال، وعادم 

 اندة من قبت اإلدارة العليا.فعالية فرق العمت نتيجة ليعف لمس
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  :المعوقات اإلدارية: وتعبر عن مشك ت ناتجة عن تطبيق قواعد ونظم العمت منها
ضاعف العملياات اإلدارياة، وضاعف االهتمااام باالبحول إلبتكاار او تطاوير خدمااة أو 

 منتج.
  ،المعوقات البشرية: منها عدم الثقة بالمر.وسين، وتخوفهم من تحمات المساؤولية

 ود اإلستعداد والرغبة من قبلهم.وعدم وج
  المعوقات الفنية: والتي تتعلق بالتكنولوجيا المتاحة والتي يمكن للمنظماة الحصاول

 عليها.
  المعوقااااات البيئيااااة الخارجيااااة : وتتمثاااات فااااي اليااااغوط اإلجتماةيااااة والسياسااااية

 واإلقتصادية والثقافية.
 عوامت نجاا التمكين اإلداري:

بعااض العواماات التااي يمكاان أن تساااهم فااي نجاااا م( إلااى 4112أشااار العتيبااي )
 التمكين في المنظمات وهي كاوتي:

 .االتجاا نحو البناء التنظيمي المرن 
 .التحول لتطبيق مفهوم القيادة التحويلية 
 .السماا بتداول المعلومات 
 .التخلي عن نظام االشراف القائم على التوجيه والتحكم 
 .إعادة النظر في نظم المكافآت 
  التدريل الم ئم للقيادات اإلدارية.توفير 

م( عوامت متعددة يمكن أن تساعد المنظمة في نجااا عملياة 4112وحدد جودة )
 تمكين أفرادها العاملين هي:

 .مدى رغبة الر.ساء بتخويت ص حياتهم للمر.وسين 
 .الثقة المتبادلة بين الر.ساء والمر.وسين 
 .فاعلية نظام االتصال والتغمية العكسية 
 نظاااام عااادل للتوظيااال قااائم علاااى اساااس توظيااال االفااراد الماااؤهلين الااامين  وجااود

 يملكون مهارات عالية في مجال عملهم.
 .وجود نظام موضوعي لتقييم االداء 
 .ربط االداء بالحوافز المعنوية والمادية 
 .تدريل المر.وسين على تحمت المسؤولية وتحمت االةباء الموكلة إليهم 
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عادد مان المكوناات لنجااا التمكاين  Nwokah & Ezirim (2010كما اقتارا )
 وهي:
 .التحسين المستمر لرأس المال الفكري 
  المشاركة المفتوحة والصريحة للمعلومات المرتبطة بأداء األعمال مع جميع األفاراد

 العاملين.
 .التركيز على الهياكت المسطحة بدالا من الهياكت الهرمية 
 .إستبدال الهرمية التنظيمية بفرق العمت  

 الدراسات السابقة:   
 ( هدفت إلى الكشف عن واقع التمكاين اإلداري لادى 4102دراسة الجرايدة والمنوري )م

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتاائج  مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي.
لاما . كان من أبرزها: أن تقديرات مديري المدارس لمجاالت التمكين قد جاءت متوسطة

التوصيات تتمثت في تفويض مديري المادارس صا حيات أكثار لتعزياز الثقاة  برزكانت أ
بهم وتمكينهم من أداء واجباتهم بفاعلية، وتوفير وزارة التربياة والتعلايم مناخااا تنظيميااا 
صااحياا يساامم بممارسااة مجاااالت التمكااين اإلداري لمااديري الماادارس بإعااادة النظاار فااي 

اإلسااتراتيجيات لتمكااين مااديري الماادارس وتاادريبهم نظااام الحااوافز، والمكافااآت، وصاانع 
 على األساليل الحديثة في مجال صنع القرار وآليات تنفيما.

   دراسة بالكرBalkar (2015) ( الغرض من هما الدراسة هاو تحدياد ملاف تعريال 
an empowering school culture- ESC -  اا ثقافة المدرساة التمكينياة( وفقا

, وانعكاساات تمكاين ESCمان خا ل الكشاف عان خصاائص  لتصورات المعلمين وذلك
المعلم على الثقافة المدرساية الحالياة. واساتنتجت الدراساة أن غالبياة خصاائص ثقافاة 
المدرسة التمكينية تؤكد التغييار واالبتكاار، كماا أن المعلماين أكادوا علاى أهمياة توجياه 

لااما أوصاات  تلااك الخصااائص لتحسااين ظااروف عملهاام وتحسااين األداء المهنااي لهاام.
الدراسة بأن ال يمتنع مديرو المدارس عن تقاسم مسؤولياتهم مع المعلماين مان خا ل 
تنظيم اإلجتماعات بانتظام من أجت إشراا المعلمين في عمليات صنع القرار، والسماا 
لهم باتخاذ قرارات مستقلة بشأن القيايا التعليمية. كما ينبغي بناء ع قات وثيقاة ماع 

 ثقتهم. المعلمين لكسل 
 ( والتااي هاادفت الااى التعاارف علااى واقااع التمكااين اإلداري لاادى 4107دراسااة الروقااي )م

قادة مدارس التعليم العام ، وأهم المقترحات التي يمكن أن تسهم فاي تحساين التمكاين 
اإلداري لديهم، وتوصلت الدراسة إلى أن التمكين اإلداري يتم تطبيقاه بدرجاة متوساطة. 

ية نشر ثقافة التمكين على مستوى الوزارة وإدارات التعلايم مان لما أوصت الدراسة بأهم
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خ ل اللقاءات والدروات التدريبية وورش العمات، وتعريال قاادة المادارس بالصا حيات 
الممنوحة لهم لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم بفاعلية، واالعتماد على التقنياة الحديثاة 

ارس، وتوفير دورات تدريبياة فاي مجاال في توفير منظومة بيانات ومعلومات لقادة المد
التمكااااين االداري، والمهااااارات الشخصااااية، والمهنيااااة، ووضااااع حااااوافز مشااااجعة لقااااادة 

 المدارس المهتمين بالتطوير الماتي.
  ( بعناااوان التمكاااين االداري: مااادخت لرفاااع كفااااءة االداء فاااي 4107دراساااة ةبااااس )م

ع التمكين االداري في المدارس، مدارس التعليم العام. هدفت إلى القاء إليوء على واق
وتقااااديم بعااااض المقترحااااات واالليااااات التااااي يمكاااان اسااااتخدامها لمواجهااااة المعوقااااات 
والمشك ت التي تحول دون تطبيقه. وتوصلت الدراسة إلى أن هناا شبه إجما  حول 
انخفاااض المسااتوى المعرفااي بمفهااوم التمكااين وأسسااه وإسااتراتيجياته، وضااعف عمليااة 

دهااا. كمااا يوجااد شاابه إتفاااق ماان قباات عينااة الدراسااة علااى أثاار البيئااة التمكااين بكاات أبعا
والمناخ اإلداري على ممارسة عملية التمكين، ووجود الكثير من المعوقات والمشاك ت 
التااي تواجااه ممارسااته. وإسااتنتجت الدراسااة ان التمكااين اإلداري والتفااويض وال مركزيااة 

كت المطلوب في واقع ممارسة العمليات مازالت مطلباا بعيد المنال وصعل التحقيق بالش
اإلداريااة فااي اإلدارة الوسااطى للتعلاايم فااي مصاار. لااما أوصاات الدراسااة بياارورة إعطاااء 
مزيااد ماان الصاا حيات اإلداريااة والفنيااة لمااديري اإلدارات التعليميااة ومااديري الماادارس، 

العمات وإعادة هيكلة البنية اإلدارية لمنظومة التعلايم، وإجاراء وصاف وظيفاي لمنساوبي 
اإلداري داخت المدارس ،وتفعيت نظم الحوافز وربطها بنظم تقاويم األداء، وإنشااء مراكاز 

 خاصة إلعداد وتدريل قادة المدارس.
  دراسااة لااي ونااايLee & Nie(2016)  تناولاات الع قااة المشااتركة بااين تصااورات

بعااد المعلمين للسلوا التمكيني لكت من مادير المدرساة والمشارف المباشار والتنباؤ باأل
األربعااااة للتمكااااين النفسااااي للمعلمااااين ماااان حيااااث شااااعور المعلمااااين بمعنااااى الكفاااااءة 
واإلستق لية والتأثير. وتوصلت الدراسة إلى وجود ع قة تفاعلية بين محاوري الدراساة 
فيما يتعلق ببعدي الكفاءة واإلستق لية دون بعاد التاأثير. كماا أبارزت الدراساة التفاعات 

راء المدارس وتحقيق أبعاد التمكين النفساي للمعلماين واألثار الديناميكي بين تمكين مد
 الكبير على كت من القيادة المدرسية والتطوير المهني.

  ( بعنااوان واقااع التمكااين اإلداري لمااديرات الماادارس الثانويااة 4101دراسااة العتيبااي )م
األهليااة. هاادفت الدراسااة الااى التعاارف علااى مسااتوى التمكااين اإلداري، والكشااف عااان 

قاته وتقاديم مقترحاات مناسابة لتطاويرا مان وجهاة نظار الماديرات ومشارفات اإلدارة معو 
المدرساااية. وتوصااالت الدراساااة الاااى ان مساااتوى التمكاااين اإلداري لماااديرات المااادارس 
الثانوية األهلية بمدينة الريااض كاان مرتفعااا إال أناه ماا زال هنااا معوقاات تحاول دون 

افاق عليهاا المجتماع بدرجاة عالياة. وأوصات رفع مستوى التمكاين اإلداري لهان حياث و 
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الدراسااة بزيااادة الصاا حيات الممنوحااة لمااديرات الماادارس توافقاااا مااع التوجااه ال مركاازي 
لاااوزارة التعلااايم، ووضاااع بااارامج تدريبياااة مساااتمرة لماااديرات المااادارس تتعلاااق بالمفااااهيم 

فعااال، مااع اإلداريااة الحديثااة كالمشاااركة فااي إتخاااذ القاارار، وفاارق العماات، واإلتصااال ال
 إعتماد معايير واضحة وموضوةية إلختيار المديرات.

  ( بعناااوان التمكاااين اإلداري وع قتاااه باااالتميز التنظيماااي لااادى 4101دراساااة درادكاااة )م
القيادات األكاديمية من وجهة نظر أعياء هيئة التدريا. هدفت الدراسة الى الكشف 

التنظيمااي لاادى القيااادات عاان درجااة ممارسااة التمكااين اإلداري ودرجااة ممارسااة التميااز 
األكاديمية، وداللة االرتباط بين تقدير أعياء هيئة التدريا بجامعاة الطاائف لادرجات 
ممارسة أبعاد التمكاين اإلداري ودرجاات تميازهم التنظيماي. وتمثلات نتاائج الدراساة فاي 
أن درجاااة ممارساااة القياااادات األكاديمياااة للتمكاااين اإلداري والتمياااز التنظيماااي جااااءت 

. كما يوجد ارتباط بين جميع مجاالت التمكين اإلداري وجمياع مجااالت التمياز متوسطة
التنظيماااي، باساااتثناء مجاااالي )تمياااز المر.وساااين، وتمياااز االساااتراتيجية(. لاااما أوصااات 
الدراسة بيرورة التطبيق الفعال لمبدأ ال مركزية السلطة، وذلاك مان خا ل التقليات مان 

مااط اإلدارة الماتيااة. باإلضااافة إلااى تبنااي مباادأ المسااتويات التنظيميااة الهرميااة، وتبنااي ن
الشفافية في العمت والتدفق المفتوا للمعلومات، وتحدياد نظاام مكافاأة وحاوافز إضاافية 

 لتشجيع القيادات األكاديمية بالجامعة على اإلبدا  واإلبتكار.
  ( بعنوان التمكين اإلداري ومستوى تطبيق المهاارات4101دراسة الطراونة والنهدي )م 

مااديرات ماادارس منطقااة خماايا مشاايط. هاادفت إلااى  -اإلداريااة لاادى الماارأة السااعودية 
التعاارف علااى مسااتوى التمكااين اإلداري المتاااا للمااديرات ، ومسااتوى المهااارات اإلدارّيااة 
المتوافرة لديهن. وأشارت النتائج إلى أن أبرز معوقات التمكين اإلداري من وجهاة نظار 

دارة العلياا باالتمكين اإلداري، وعادم وجاود تادريل علاى العينة تمثلت في عدم اقتنا  اإل
اتخاذ القرار، وعدم وجود تبادل حر للمعلومات، وأداء وبموا المديرات المانخفض. لاما 
أوصت الدراسة بيرورة تسليط الياوء علاى أهام معوقاات عملياة التمكاين اإلداري فاي 

ي الم ئام للتمكاين، مدارس محافظة خميا مشيط، والعمت على توفير المناخ التنظيما
وضارورة تااوفير باارامج التاادريل والتطااوير لتنمياة المهااارات الشخصااية للمااديرات، وماانم 
المزيااد ماان الصاا حيات والتفااويض للمااديرات، وزيااادة المشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات، 

 وتبني نظام مكافأة وتحفيز جيد.
  دراساااة فيتريااااني ووالنسااااريWulansari(2018) &Fitriani ى تحدياااد هااادفت إلااا

تااأثير تمكااين القيااادة علااى إباادا  الموظااف ماان خاا ل التحفيااز علااى الااتعلم والثقااة فااي 
القائااد كمتغياار كوساايط. وتوصاالت الدراسااة إلااى أن تمكااين القيااادة يااؤثر إيجابيااا علااى 
الدافع للتعلم والثقة في القائد والمي ينعكا بدورا إيجابا علاى إبادا  الموظاف. عا وة 

للتعلم والثقاة فاي القائاد قاادر علاى التوساط باين تمكاين القياادة  على ذلك ، فإن الدافع
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على إبدا  الموظف. لما أوصت الدراسة بيرورة االهتمام بإنتا  موظف مبد  ، وهاما 
يتطلل تمكين القائد والمي بدورا يمكنه من تمكين مر.وسيه حيث أن قدرة القادة على 

ظت كاون المر.وساين هام األمثات تمكين مر.وسيهم سيكون لها تأثير جيد عليهم، في 
 في التعبير عن إبداعاتهم في مكان العمت. 

 دراساة المحيسان والفياليAlfadli &Almehaisen (2019)   هادفت إلاى التعارف
على واقع التمكين اإلداري بين اإلداريين مؤخراا ممان يعملاون فاي المادارس المتوساطة 

الدراسااة عاان مسااتوى ممارسااة بالمملكاة العربيااة السااعودية ماان وجهااة نظارهم. أساافرت 
من التمكين اإلداري بينهم، كما كاان للتأهيات األكااديمي تاأثير غيار فعاال علاى متوسط 

التمكااين اإلداري فااي اوونااة األخياارة بااين اإلداريااين العاااملين بالماادارس. وقااد أوصاات 
الدراسة بيرورة نشر ثقافة التمكين في المجال التعليمي، وتشخيص القيود التنظيمياة 
التاااي تحاااد مااان التمكاااين، وتعزياااز الثقاااة، وتشاااجيع العمااات الجمااااعي، وتاااوفير قناااوات 
االتصاااال باااين المساااؤولين واإلدارياااين، وإعاااادة النظااار فاااي نظاااام الحاااوافز والمسااامى 

 والوصف الوظيفي بناءا على المؤه ت األكاديمية.
 التعليق على الدراسات السابقة:

لاى أهمياة ممارساة عملياة التمكااين تفاق البحاث الحاالي ماع الدراساات الساابقة عا
الصا حيات ال زمااة لتمكيانهم ماان أداء اإلداري مان خا ل ماانم قائادي المادارس مزيااداا مان 
م( ، 4102دراسااة الجراياادة والمنااوري )مهااامهم بكفاااءة وفاعليااة. وهااما مااا أكدتااه كاات ماان 

م(، ودراسااااة الطراونااااة والنهاااادي 4101ودراسااااة العتيبااااي ) م(،4107ودراسااااة ةباااااس )
 .م(4101)

ودراساااااة الروقاااااي  م(،4102الجرايااااادة والمناااااوري )وإتفقااااات كااااات مااااان دراساااااة 
 Alfadli Almehaisenم(،ودراسة المحيسن والفيالي4101م(،ودراسة درادكة )4107)

& على أن التمكين اإلداري بالمدارس يتم تطبيقه وممارسته بدرجة متوسطة. فاي (2019)
ي أكاادت علااى ضااعف ممارسااة عمليااة م( والتا4107حاين إختلفاات كاات ماان دراسااة ةباااس )

م( التااي توصاالت الااى ان مسااتوى التمكااين 4101التمكااين بكاات أبعادهااا، ودراسااة العتيبااي )
اإلداري كان مرتفعااا إال أناه ماا زال هنااا معوقاات تحاول دون رفاع مساتوى التمكاين اإلداري 

الحالياة، حيث وافق عليهاا مجتماع الدراساة بدرجاة عالياة. وهاما ماا أكدتاه كات مان الدراساة 
م( حااول وجااود العديااد ماان 4101م( ، ودراسااة الطراونااة والنهاادي )4107ودراسااة ةباااس)

 التحديات التي تواجه ممارسة التمكين اإلداري في مدارس التعليم العام.
كمااا تمياازت الدراسااة الحاليااة عاان الدراسااات السااابقة فااي تجاوزهااا لدراسااة واقااع 

ى ماا هاو أبعاد مان ذلاك مان خا ل تساليط الياوء التمكين اإلداري بمدارس التعلايم العاام إلا
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والكشف عن المعوقات التي تواجه تطبيق التمكين اإلداري بالمدارس، مع العمت على إيجاد 
آليات تنفيمية واضحة لمواجهة تلاك المعوقاات وقيااس درجاة أهميتهاا وفعاليتهاا مان وجهاة 

 نظر مجتمع الدراسة.
 ثالثاا: منهجية البحث وإجراءاته

وأداة البحااث التااي تاام اسااتخدامها ودالالت صاادقها وصاافاا لماانهج البحااث ومجتمعااه ، وتشااتمت 
 وإجراءاته، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عن أسئلته. وثباتها،

 :منهج البحث
تاام اسااتخدام الماانهج الوصاافي اإلرتبااابي للكشااف عاان درجااة كااتّ  ماان )معوقااات 

اِة نظار مشاِرفّي التطبيق، أهميَّة آليَّات التفعيات(  للتَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام مان وِجه 
اِة، وللكشاف عان الع قاة بينهماا، وذلاك  تعليمومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة  م  اة الُمكرَّ مكَّ
 لمناسبته ببيعة أهداف البحث.

 :إجراءات البحث
 :لتحقيق أهداف البحث؛ فقد تم اتِّبا  الخطوات واإلجراءات التالية

 تحديد مجتمع البحث. -
بناء مقياس معوقاات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي وأهميَّاة آليَّاات تفعيلاه فاي التعلايم العاام  -

اِة باالرجو   م  ة الُمكرَّ ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ من وِجه 
 ث.إلى األدِب النظريِّ والدراسات السابقة ذات الصلة بموضو  البح

لية. -  التحقق من الصدق الظاهري لمقياس البحث في صورته األوَّ
التحقااق ماان دالالت صاادق وثبااات مقياااس البحااث؛ وذلااك بتطبيقااه ماارتين علااى عينااة  -

 استط ةية من مجتمع مماثت لصغر مجتمع البحث.
 توزيع مقياس البحث على أفراد عينة البحث المستهدفة بعد شرا هدف البحث لهم. -
د عينة البحث اإلجابة على فقارات اساتبانة مقيااس البحاث كماا يرونهاا الطلل من أفرا -

اا أنَّ  ِة نظرهم بكت صدق وموضوةية. وذلك بعد أن تمَّت إحابتهم علما معبرةا عن وِجه 
 إجابتهم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 ا.جمع البيانات ثم إدخالها إلى ذاكرة الحاسوب؛ وذلك بهدف معالجتها إحصائيا  -
 :مجتمع البحث

نظاارا لصااغر حجاام المجتمااع تاام تطبيااق الدراسااة الميدانيااة علااى كاماات المجتمااع 
( 20ه ماان )0221/0220األصالي حيااث تكااون خا ل الفصاات الدراسااي الثااني ماان العااام 
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اا  م ة؛ حيث يتوزعون وفقا ة الُمكرَّ ا من مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ فردا
ا من مشِرفّي ومشرفات 42( مشرفةا، وقد إستجاب )44( مشرفاا و)02ى )لجنسهم عل ( فردا

ااا لجنسااهم علااى ) ااة؛ مماان يتوزعااون وفقا م  ااة الُمكرَّ ( 01القيااادة المدرساايَّة بااإدارة تعلاايم مكَّ
ااا ماان حجاام مجتمااع البحااث   %24.72( مشاارفةا؛ ُمشااكِّلين مااا نساابته 40مشاارفاا و) تقريبا
 )ملحق أ(.
يَّات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي وأهميَّة آليَّات تفعيلاه فاي  مقياس: أداة البحث تحدِّ
 :التعليم العام

بهدف الكشف عان درجاة معوقاات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي ودرجاة أهميَّاة آليَّاات تفعيلاه 
ااة  ااِة نظاار مشااِرفّي ومشاارفات القيااادة المدرساايَّة بااإدارة تعلاايم مكَّ فااي التعلاايم العااام ماان وِجه 

ِة، فقد تم الرجو  إلى األدِب النظريِّ والدراسات السابقة ذات الصلة بموضو  البحاث؛ الُمكرَّ  م 
ليَّاة مان خماا  وث ثاين  فقارة   ن في صاورته األوَّ وبناء مقياس البحث )إستبيان( ؛ حيث تكوَّ
موزعة  على محاورين؛ هماا: محاور معوقاات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام ولاه 

،  إحدى وعشرون  فقرة  موزعة  على بعدين؛ هما: بعد المعوقاات التَّْنظيميَّاة ولاه عشار فقارات 
وبعد المعوقات البشرية وله إحدى عشرة فقرة ، ومحور أهميَّة آليَّاات تفعيات التَّْمِكاين اإلدارّي 

لتفعيات في التعليم العام ولاه أرباُع عشارة  فقارة  موزعاة  علاى بعادين؛ هماا بعاد أهميَّاة آليَّاات ا
 التَّْنظيميَّة وله ثماني  فقرات  وبعد أهميَّة آليَّات التفعيت البشريَّة وله سُت فقرات  )ملحق ب(.

 :دالالت صدق وثبات المقياس
 :صدق المحتوى  .أ

تم التحقق من صادق المحتاوى لمقيااس البحاث؛ بعرضاه علاى مجموعاة مان الُمحكِّماين 
لخبارة واالختصااا فاي مجااالت )اإلدارة التربوياة مؤلفة من ثمانيِة أعياء هيئة تدريا مان ذوي ا

والتخطاايط( مماان رتاابهم األكاديميااة )ُأْسااتاذ دكتااور، ُأْسااتاذ ُمشاااِرا، ُأْسااتاذ ُمساااِعد، دكتااوراا( فااي 
جامعااات )أم القاارى، نجااران، تبااوا( واإلدارة العامااة لتعلاايم الرياااض )ملحااق  (، وذلااك بهاادف إبااداء 

س مااان حياااث: وضاااوا الفقااارات، والصاااياغة اللغوياااة، آرائهااام حاااول دقاااة وصاااحة محتاااوى المقياااا
ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله، وانتمائها للمحاور وللبعاد الامي تتباع لاه، وإضاافة أو تعاديت أو 

 حمف ما يرونه مناسباا على الفقرات.
تم األخم بكافة م حظات المحكمين )ملحق د(؛ حيث تام القياام بتعاديت الصاياغة اللغوياة 

وبهاما أصابم . ات، واإلبقاء على اثنتي عشارة فقارة  دونماا تعاديت، وحامف أرباُع فقارات  لعدد من الفقر 
نااا مان إحادى وث ثاين  فقارة  موزعاة  علاى  عدد فقرات المقياس في صورته النهائية بعد التحكايم مكوَّ

رة  تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام ولااه ثماااني عشاارة  فقاا معوقاااتمحااورين؛ همااا: محااور 



 م 0202لسنة  يناير( الثالثالجزء ، 581العدد: ) ،جامعة األزهر ، التربية مجلة كلية
 

 

 -335- 

، وبعاد  المعوقاتموزعة  على بعدين؛ هما: بعد  البشارية ولاه  المعوقااتالتَّْنظيميَّة ولاه تساع فقارات 
ااات تفعياات التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام ولااه ثاا ُل عشاارة  فقاارة   ااة آليَّ ، ومحااور أهميَّ تسااُع فقاارات 

ظيميَّاة ولاه سابُع فقارات  وبعاد أهميَّاة آليَّاات موزعة  على بعدين؛ هما: بعاد أهميَّاة آليَّاات التفعيات التَّنْ 
 التفعيت البشريَّة له سُت فقرات  )ملحق ه(.

 صدق البناء  .ب
ااات  ااة آليَّ تاام تطبيااق مقياااس درجااة معوقااات تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي ودرجااة أهميَّ

ااِة نظار مشااِرفّي ومشارفات القيااادة المدرسايَّة بااإدارة  تعلاايم تفعيلاه فااي التعلايم العااام مان وِجه 
ِة على عينة اساتط ةية مؤلفاة مان ) م  ة الُمكرَّ ا مان مشاِرفّي ومشارفات القياادة 42مكَّ ( فاردا

ة، وذلااك لحساااب معااام ت  المدرساايَّة ماان مجتمااع مماثاات لمجتمااع البحااث بااإدارة تعلاايم جاادَّ
م االرتباااط الُمصااحم لع قااة فقاارات محااور معوقااات تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التَّْعلاايم العااا

بمحورها وبالبعد التابعة له؛ حيث تراوحت قيم معام ت االرتباط الُمصحم لع قة فقرات بعاد 
اااااة ببعااااادها باااااين ) (، 1.74-1.44( وبمحورهاااااا باااااين )1.10-1.40المعوقاااااات التَّْنظيميَّ

-1.42وتراوحت قيم معام ت االرتباط لع قاة فقارات بعاد المعوقاات البشارية ببعادها باين )
( )ملحق و(، ولحسااب معاام ت االرتبااط الُمصاحم 1.22-1.42ين )( وبمحورها ب1.72

لع قة فقرات محور أهميَّة آليَّات تفعيت التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التَّْعلايم العاام بمحورهاا وبالبعاد 
التابعة له؛ حياث تراوحات قايم معاام ت االرتبااط الُمصاحم لع قاة فقارات بعاد أهميَّاة آليَّاات 

(، وتراوحات 1.21-1.27( وبمحورهاا باين )1.20-1.22ميَّة ببعدها باين )التفعيت التَّْنظي
-1.24قيم معام ت االرتباط لع قة فقرات بعد أهميَّة آليَّات التفعيت البشرية ببعادها باين )

( )ملحاااق ز(. وي حااال مااان القااايم ساااالفة الااامكر 1.21-1.27( وبمحورهاااا باااين )1.20
االرتباط الُمصحم لع قة الفقارات باالمحور لام تِقاّت الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ قيم معام ت 

 م(4101(؛ مما يشير إلى جودة بناء فقرات مقياس البحث. )عودة، 1.41دون معيار )
تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي  معوقااتكما تم حساب معام ت ارتباط بيرسون لع قة محور 

(، عاا وة علااى حساااب 1.22-1.27هااا بااين )لااه؛ حيااث تراوحاات قيم التااابعينالتعلاايم العااام بالبعاادين 
بيرسااون لع قااة البعاادين التااابعين للمحااور ببعيااهما  (Intra-correlation)معاماات االرتباااط البينااي 

( )ملحق ا(. وتم حسااب معاام ت ارتبااط بيرساون لع قاة محاور 1.24البعض؛ حيث بلغته قيمته )
لايم العاام بالبعادين التاابعين لاه؛ حياث تراوحات قيمهاا باين أهميَّة آليَّاات تفعيات التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التع

(، ع وة على حساب معامت االرتباط البيني بيرسون لع قة البعادين التاابعين للمحاور 1.22-1.21)
 ( )ملحق ط(.1.24ببعيهما البعض؛ حيث بلغته قيمته )
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 ثبات مقياس البحث . 
معوقااات تطبيااق  ألغاراض حساااب ثبااات االتساااق الااداخلي لمحااوري مقياااس درجااة

التَّْمِكين اإلدارّي ودرجاة أهميَّاة آليَّاات تفعيلاه فاي التعلايم العاام وللبعادين التاابعين لهماا مان 
اِة؛ فقاد تام اساتخدام  م  ة الُمكرَّ ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ وِجه 

ل للعينااة باالعتماااد علااى بيانااا (Cronbach’s α)معادلااة ألفااا كرونباااخ  ت التطبيااق األوَّ
( لمحااور معوقااات تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي 1.27االسااتط ةية؛ حيااث بلغاات قيمتااه )

( )ملحااق ي(، فااي حااين 1.20-1.12التعلاايم العااام وتراوحاات قيمااه لبعاادي المحااور بااين )
عام وتراوحات ( لمحور أهميَّة آليَّات تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم ال1.22بلغت قيمته )

( )ملحااق ا(. وألغااراض حساااب ثبااات اإلعااادة 1.24-1.22قيمااه لبعاادي المحااور بااين )
( بفاصت زمناي مقادارا أسابوعان باين التطبيقاين Test-Retestبطريقة االختبار وإعادته )

ااِة نظاار مشااِرفّي  ل والثاااني لمحااوري مقياااس البحااث وللبعاادين التااابعين لهمااا ماان وِجه  األوَّ
ااِة؛ فقاد تاام اسااتخدام معامات ارتباااط بيرسااون  ومشارفات القيااادة م  ااة الُمكرَّ المدرساايَّة باإدارة مكَّ

ل بااالتطبيق الثاااني للعينااة االسااتط ةية، حيااث  ( 1.24بلغاات قيمتااه )لع قااة التطبيااق األوَّ
تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام وتراوحت قيمه لبعدي المحاور باين  معوقاتلمحور 

( لمحاور أهميَّاة آليَّاات تفعيات 1.24لحق ي(، فاي حاين بلغات قيمتاه )( )م1.24-1.22)
( 1.22-1.27التَّْمِكاااين اإلدارّي فاااي التعلااايم العاااام وتراوحااات قيماااه لبعااادي المحاااور باااين )

 .)ملحق ا(
تصحيم مقياس معوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي وأهميَّة آليَّات تفعيله فاي  .د

 التعليم العام
ااِة نظاار مشااِرفّي  وقاااتمعاشااتمت محااور درجااة  تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي ماان وِجه 

اِة بصاورته النهائياة علاى ثمااني عشارة   المدرسيَّةومشرفات القيادة  م  اة الُمكرَّ باإدارة تعلايم مكَّ
ا وتعطاى عناد  فقرة ، ُيجاب عليها بتدريج ليكرت خماسي يشتمت الموافقة بدرجات ]عالية جادا

(، متوساطة وتعطاى عناد 2طاى عناد تصاحيم المقيااس )(، عالياة وتع2تصحيم المقياس )
ا 4(، منخفياااة وتعطاااى عناااد تصاااحيم المقيااااس )4تصاااحيم المقيااااس ) (، منخفياااة جااادا

تطبياق التَّْمِكاين  معوقاات([، وبملك تتاراوا درجاات محاور 0وتعطى عند تصحيم المقياس )
( درجة، حيث كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك مؤشار علاى 21( وحتى )02اإلدارّي ككت من )

ِة نظار مشاِرفّي ومشارفات القياادة المدرسايَّة  معوقاتازدياد  تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي من وِجه 
اا ااِة والعكااا صااحيم. كماا اشااتمت محااور درجااة أهميَّ م  ااة الُمكرَّ ااات تفعياات باإدارة تعلاايم مكَّ ة آليَّ

ااة  ااِة نظاار مشااِرفّي ومشاارفات القيااادة المدرساايَّة بااإدارة تعلاايم مكَّ التَّْمِكااين اإلدارّي ماان وِجه 
ااِة بصااورته النهائيااة علااى ثاا ِل عشاارة  فقاارة ، ُيجاااب عليهااا بتاادريج ليكاارت خماسااي  م  الُمكرَّ
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ا وتعطااى عنااد تصااحيم المقياااس ) ليااة وتعطااى (، عا2يشااتمت الموافقااة باادرجات ]عاليااة جاادا
(، منخفياااة 4(، متوساااطة وتعطاااى عناااد تصاااحيم المقيااااس )2عناااد تصاااحيم المقيااااس )

ا وتعطاى عناد تصاحيم المقيااس )4وتعطاى عناد تصاحيم المقيااس ) ([، 0(، منخفياة جادا
ااات تفعياات التَّْمِكااين اإلدارّي ككاات ماان ) ااة آليَّ ( وحتااى 04وبااملك تتااراوا درجااات محااور أهميَّ

ااة آليَّاات تفعياات ( درجاة، حياث كلمااا ارتفعا72) ت الدرجااة كاان ذلااك مؤشار علااى ازديااد أهميَّ
ااة  ااِة نظاار مشااِرفّي ومشاارفات القيااادة المدرساايَّة بااإدارة تعلاايم مكَّ التَّْمِكااين اإلدارّي ماان وِجه 

ِة والعكا صحيم. م   الُمكرَّ
وألغراض تقييم درجة معوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي ودرجة أهميَّة آليَّاات تفعيلاه 

ااة فااي  ااِة نظاار مشااِرفّي ومشاارفات القيااادة المدرساايَّة بااإدارة تعلاايم مكَّ التعلاايم العااام ماان وِجه 
اات عمليااة التقياايم فااي ضااوء الداللااة اإلحصااائية لقيمااة اختبااار ) ااِة؛ فقااد تمَّ م  ( للعينااة tالُمكرَّ

يَّات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام ولبعدياه وللفقارات  التابعاة الواحدة لمحور تحدِّ
ااات تفعياات التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام ولبعديااه وللفقاارات  ااة آليَّ لبعديااه ولمحااور أهميَّ
اااة  اااِة نظااار مشاااِرفّي ومشااارفات القياااادة المدرسااايَّة باااإدارة تعلااايم مكَّ التابعاااة لبعدياااه مااان وِجه 

ِة؛ فإذا كانت قيمة اختبار  م  ( وذات داللاة 4): أ( أكبر من الوسط الحسابي النظري (t)الُمكرَّ
المعوقات وبعديه والفقرات التابعة لبعدياه  فمحور( α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

ااات وبعديااه والفقاارات التابعااة لبعديااه تتساام بأنَّهااا ااة اوليَّ أكباار أو ، ب( كبياارة أو فمحااور أهميَّ
( ودون داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة 4أصاااغر مااان الوساااط الحساااابي النظاااري )

(α=0.05)  ااات ااة اوليَّ فمحااور المعوقااات وبعديااه والفقاارات التابعااة لبعديااه أو فمحااور أهميَّ
،  ( أصااغر ماان الوسااط الحسااابي متوسااطةوبعديااه والفقاارات التابعااة لبعديااه تتساام بأنَّهااا 

( فمحاااور المعوقاااات α=0.05( وذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة )4النظاااري )
ااات وبعديااه والفقاارات التابعااة لبعديااه وبعديااه والفقاارات التابعااة لب ااة اوليَّ عديااه أو فمحااور أهميَّ

 .قليلةتتسم بأنَّها 
 رابعاا: عرض النتائج ومناقشتها

ااات تفعياات التَّْمِكااين  ااة آليَّ هاادف البحااث إلااى الكشااف عاان معوقااات تطبيااق وأهميَّ
اِة نظار مشاِرفّي ومشارفات القياادة المدرسايَّ  ة باإدارة تعلايم اإلدارّي في التعلايم العاام مان وِجه 

ااِة، والكشااف عاان الع قااة بينهمااا، وذلااك عاان بريااق اإلجابااة عاان أساائلة البحااث  م  ااة الُمكرَّ مكَّ
 اوتية:
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. النتاائج المتعلقاة بسااؤال البحاث الامي نااصَّ علاى:  "مااا المعوقاات التاي تواجااه أوَّالا
ااِة نظاار مشااِرفّي ومشاا رفات القيااادة تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام ماان وِجه 

ِة؟" م  ة الُمكرَّ  المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ
ل، فقاد تام حساااب األوسااط الحساابية واالنحرافااات  لإلجاباة عان ساؤال البحااث األوَّ
يَّات تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام وللبعاادين التااابعين لهااا ماان  المعياريااة لتحاادِّ

ِة نظر مشِرفّي  اِة، متبوعاةا باإجراء  القياادة ومشارفاتوِجه  م  اة الُمكرَّ المدرسايَّة باإدارة تعلايم مكَّ
مان  %71( المي ُيمثِّت ما نسابته 4( لكتّ  منها مقارنةا بالوسط الحسابي النظري )tاختبار )

تدريج ليكرت الخماسي للبتِّ بتقييم درجة معوقات تطبيق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام 
ا لقيم وللبعدين التابعين لها ، وذلاك كماا هاو مباين فاي المحسوبة لهاا (t)، مرتبةا تنازلياا وفقا

 (.0الجدول )
 ( لمعوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العامt(   نتائج اختبار )0الجدول )

ة المُ  ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ م ِة،وللبعدين التابعين لها من وِجه   كرَّ
ا لقيم )  ( المحسوبة لها.tمرتبةا تنازلياا وفقا

 +الرتبة
 رقم
 البعد

يَّات واألبعاد التابعة له  محور التحدِّ
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

t 
 درجة

يَّات  التحدِّ
 كبيرة *7.24 0.51 3.60 المعوقات التَّْنظيميَّة 1 1
 بيرةك *4.06 0.56 3.37 المعوقات البشريَّة 2 2

ل  كبيرة *6.37 0.47 3.48 الكلي للمحور األوَّ
ا لقيم ) +  ( المحسوبة.tمرتبة تنازلياا وفقا
 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *

(؛ أنَّ نتااائج تقياايم معوقااات تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي 0يتياام ماان الجاادول )
اا ِة نظاار مشااِرفّي ومشاارفات القيااادة المدرساايَّة التعلاايم العااام وللبعاادين التااابعين لهااا ماان وِجه 

ااِة قااد  م  ااة الُمكرَّ ااا لقاايم اختبااار  جاااءتبااإدارة تعلاايم مكَّ للعينااة  (t)ضاامن درجااة )كبياارة( وفقا
؛ لكون أوساابها الحساابية أكبار مان الوساط الحساابي النظاري بفاارق دال إحصاائياا الواحدة

 (.α=0.05عند مستوى الداللة )
 المعوقاااتلحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لفقاارات بعااد كمااا تاام حساااب األوساااط ا

( لكاتّ  منهاا tاإلدارّي فاي التعلايم العاام ، متبوعاةا باإجراء اختباار ) التَّْمِكينالتَّْنظيميَّة لتطبيق 
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اا فقارات البعاد ( للباتِّ بتقيايم درجاة 4مقارنةا بالوساط الحساابي النظاري ) ، مرتباةا تنازليااا وفقا
 (.4، وذلك كما هو مبين في الجدول )لهاالمحسوبة  (t)لقيم 

 ( لفقرات بعد المعوقات التَّْنظيميَّة لتطبيق التَّْمِكين اإلدارّي t(   نتائج اختبار )4الجدول )
م ِة، ة الُمكرَّ ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ  في التعليم العاممن وِجه 

ا لقيم  ( المحسوبة لها.t) مرتبةا تنازلياا وفقا

 رقم +الرتبة
 الفقرة

 ميمون فقرات بعد المعوقات
 التنظيميةلتطبيق التَّْمِكين اإلداريّ  

 في التعليم العام 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 درجة t المعياري 

يَّات  التحدِّ

1 5 
 مركزية السلطة في المستويات

 اإلدارّية العليا 
 كبيرة *9.37 0.73 4.11

2 4 
 الهرمي ذو المستويات التنظيم
 اإلدارّية المتعددة 

 كبيرة *7.27 0.80 3.95

 كبيرة *4.96 0.79 3.63 غموض أهداف التَّْمِكين اإلداريّ  2 3

4 8 
 قلة توفر المعلومات ال زمة

 التخاذ القرارات المناسبة 
 كبيرة *4.48 0.76 3.55

 كبيرة *4.11 0.83 3.55 جمود اللوائم التَّْنظيميَّة 6 5
 كبيرة *3.46 1.03 3.58 ضعف نظام المكافآت والحوافز 9 6
 كبيرة *3.27 0.79 3.42 تدني ثقافة التَّْمِكين اإلداريّ  3 7

8 1 
 ضعف قناعة اإلدارة العليا بأهمية

 التَّْمِكين اإلداريّ  
 كبيرة *2.52 0.64 3.26

 كبيرة *2.41 0.81 3.32 ضعف نظام االتصاالت اإلدارّية 7 9
ا لقيم )مر  +  ( المحسوبة.tتبة تنازلياا وفقا

 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *
(؛ أنَّ نتائج تقييم فقرات بعد المعوقات التنظيمية لتطبيق 4يتيم من الجدول )

ا لقيم اختبار  للعينة  (t)التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام قد جاءت ضمن درجة )كبيرة( وفقا
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؛ لكون أوسابها الحسابية أكبر من الوسط الحسابي النظري بفارق دال إحصائياا الواحدة
 (.α=0.05عند مستوى الداللة )

" في المرتبة األولى مركزية السلطة في المستويات اإلدارّية العليا وجاءت فقرة:"
في  ""التنظيم الهرمي ذو المستويات اإلدارّية المتعددةلبعد المعوقات التنظيمية، وفقرة: 

المرتبة الثانية .نظراا ألن التعليم العام على وجه الخصوا مازال يعاني من السلطة 
المركزية المتمثلة في وزارة التعليم وإداراتها على الرغم من توجه الوزارة الحالي نحو 
ال مركزية إال ان ذلك مازال يحتا  الكثير من الوقت والجهود المستمرة في سبيت تحقيقه 

ت القريل. كما أن تبني هيكت تنظيم مرن وأفقي لمنظومة التعليم سيساعد كثيراا في المستقب
في التقليت من المركزية وصوال للهدف المنشود، وتتفق هما النتيجة مع دراسة ةباس 

م( التي توصلت إلى أن التمكين اإلداري والتفويض وال مركزية مازالت مطلباا بعيد 4107)
ت المطلوب في واقع ممارسة العمليات اإلدارية في اإلدارة المنال وصعل التحقيق بالشك

الوسطى للتعليم. لما من اليرورة إعطاء مزيد من الص حيات اإلدارية والفنية لمديري 
اإلدارات التعليمية ومديري المدارس مع إعادة هيكلة البنية اإلدارية لمنظومة التعليم. كما 

زال هناا معوقات تحول دون رفع مستوى  م( على أنه ما4101أكدت دراسة العتيبي )
التمكين اإلداري، لما يجل زيادة الص حيات الممنوحة للقيادات توافقاا مع التوجه ال مركزي 

 لوزارة التعليم.
" في المرتبة األخيرة من ضعف نظام االتصاالت اإلدارّيةفي حين جاءت فقرة:" 

في التعليم العام ويعود ذلك إلى تبني وزارة  المعوقات التنظيمية لتطبيق التَّْمِكين اإلداريّ 
التعليم في المملكة العربية السعودية قنوات متعددة للتواصت مع قطاعات الوزارة وإدارات 

 التعليم.
كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد المعوقات 

ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة البشرية لتطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم الع ام من وِجه 
ِة، متبوعةا بإجراء اختبار ) م  ة الُمكرَّ ( لكتّ  منها مقارنةا بالوسط tالمدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ

ا لقيم فقرات البعد ( للبتِّ بتقييم درجة 4الحسابي النظري )  (t)، مرتبةا تنازلياا وفقا
 (.4لجدول )، وذلك كما هو مبين في االمحسوبة لها
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 ( لفقرات بعد المعوقات البشرية لتطبيق التَّْمِكين اإلداريّ t(   نتائج اختبار )4الجدول )
م ِة، ة الُمكرَّ ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ  في التعليم العام من وِجه 

ا لقيم )  ( المحسوبة لها.tمرتبةا تنازلياا وفقا

 رقم +الرتبة
 الفقرة

 ميمون فقرات
 لتطبيق بعد المعوقات البشرية

 التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 درجة t المعياري 

يَّات  التحدِّ

1 15 
 قلة البرامج التدريبية المتعلقة بمتطلبات

 تطبيق التَّْمِكين اإلداريّ 
 كبيرة *5.71 0.74 3.68

 كبيرة *5.55 1.02 3.92 بروتين العمت داخت المدرسة انشغال القادة 17 2
 كبيرة *5.20 0.72 3.61 محدودية الص حيات الممنوحة لقادة المدارس 11 3
 كبيرة *2.57 0.95 3.39 تدني ثقة اإلدارة العليا بقدرات قادة المدارس 10 4
 كبيرة *2.41 0.94 3.37 ضعف االهتمام بتشكيت فرق العمت 18 5
 متوسطة 1.87 1.04 3.32 وف قادة المدارس من تحمت المسؤوليةتخ 16 6

الوصف الوظيفي غير الدقيق لمهام قادة  13 7
 متوسطة 0.66 0.98 3.11 المدارس

 متوسطة 0.22- 0.75 2.97 ضعف الكفايات المهنية للقادة 12 8

9 14 
 تدني مستوى الدافعية لممارسة التَّْمِكين

 من قبت قادة المدارس
 متوسطة 0.33- 0.98 2.95

ا لقيم ) +  ( المحسوبة.tمرتبة تنازلياا وفقا
 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *

(؛ أنَّ نتااائج تقياايم فقاارات بعااد المعوقااات البشاارية لتطبيااق 4يتياام ماان الجاادول )
ااا لقاايم اختبااار  للعينااة  (t)التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام قااد جاااءت ضاامن درجتااين وفقا

( لكااون أوسااابها 02، 01، 00، 01، 02؛ همااا: )كبياارة(؛ للفقاارات ذوات األرقااام )الواحاادة
الحسااابية أكباار ماان الوسااط الحسااابي النظااري بفااارق دال إحصااائياا عنااد مسااتوى الداللااة 

(α=0.05( ؛ للفقاارات ذوات األرقااام)لكااون أوسااابها 02، 04، 04، 07(، و)متوسااطة )
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بر أم أصاغر مان الوساط الحساابي النظاري لام تختلاف عناه بفاارق الحسابية سواءا أكانت أك
 (.α=0.05دال إحصائياا عند مستوى الداللة )

وقاااد جااااءت فقااارة: "قلاااة البااارامج التدريبياااة المتعلقاااة بمتطلباااات تطبياااق التَّْمِكاااين 
لايم " في المرتبة األولى من بعاد المعوقاات البشارية لتطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعاإلداريّ 

العاااام، ويمكااان تفساااير هاااما النتيجاااة بياااعف تحدياااد اإلحتياجاااات التدريبياااة الفعلياااة لقاااادة 
الماادارس ومنهااا الباارامج المتعلقااة بعمليااة التمكااين اإلداري، حيااث توصاالت دراسااة الجراياادة 

الااى أهميااة وضااع اإلسااتراتيجيات المناساابة لتمكااين قائاادي الماادارس  م(4102والمنااوري )
كماا أكادت كات مان  ل الحديثة فاي مجاال صانع القارار وآلياات تنفياما.وتدريبهم على األسالي
م( ،ودراساااااة 4101م( ،ودراسااااة العتيبااااي )4107م(، ةبااااااس )4107دراسااااة الروقااااي )
م( على أهمياة نشار ثقافاة التمكاين علاى مساتوى الاوزارة وإدارات 4101الطراونة والنهدي )

يبياااة مساااتمرة فاااي ضاااوء التعلااايم مااان خااا ل اللقااااءات وورش العمااات، ووضاااع بااارامج تدر 
كما جاء في المرتبة الثانياة مان حياث المعوقاات، اإلحتياجات التدريبية للقيادات المدرسية. 

ويمكان تفساير هاما النتيجاة باأن هنااا  ،فقرة:" انشغال القادة بروتين العمت داخت المدرساة"
يم والقرارات الكثير من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق قائدي المدارس بسبل التعام

اإلدارية المستمرة بوال العام، واإلنشغال بتنفيم كافة البرامج المطلوبة في كت فصات دراساي 
 من قبت الوزارة وإداراتها. 

فااي حااين جاااءت فقاارة: "تاادني مسااتوى الدافعيااة لممارسااة التَّْمِكااين ماان قباات قااادة 
ا النتيجااة بااأن القااادة " فااي المرتبااة األخياارة للمعوقااات البشاارية، ويمكاان تفسااير هاامالماادارس

لديهم الدافعية والحماس لممارسة التمكين بمدارسهم ولكن يحتاجون إلى منحهم مزيداا مان 
 الص حيات والمرونة في أداء أعمالهم ومسؤولياتهم مع تعزيز الثقة بهم وبقرارتهم. 

ااا. النتااائج المتعلقااة بسااؤال البحااث الاامي نااصَّ علااى:  ااة آليَّاااتثانيا  "مااا درجااة أهميَّ
ِة نظر مشِرفّي ومشارفات القياادة المدرسايَّة  تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام من وِجه 

ِة؟" م  ة الُمكرَّ  بإدارة تعليم مكَّ
لإلجابة عن سؤال البحاث الثَّااني، فقاد تام حسااب األوسااط الحساابية واالنحرافاات 

اِة المعيارية وليَّات تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعلا يم العاام وللبعادين التاابعين لهاا مان وِجه 
اِة، متبوعاةا باإجراء اختباار  م  اة الُمكرَّ نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ

(t لكتّ  منها مقارنةا )مان تادريج  %71( المي ُيمثِّت ما نسابته 4سابي النظري )اال بالوسط
ااة آليَّاات تفعياات التَّْمِكااين اإلدارّي فاي التعلاايم العااام ليكارت الخماسااي للبااتِّ بتقيايم درجااة أهم يَّ

ا لقيم  ، وذلاك كماا هاو مباين فاي المحسوبة لهاا (t)وللبعدين التابعين لها، مرتبةا تنازلياا وفقا
 (.2الجدول )



 م 0202لسنة  يناير( الثالثالجزء ، 581العدد: ) ،جامعة األزهر ، التربية مجلة كلية
 

 

 -337- 

( ألهميَّة آليَّات تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام t(   نتائج اختبار )2الجدول )
ة  وللبعدين ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ التابعين لها من وِجه 

ِة، م  ا لقيم ) الُمكرَّ  ( المحسوبة لها.tمرتبةا تنازلياا وفقا

 +الرتبة
 رقم
 البعد

 محور اوليَّات واألبعاد
 التابعة له 

الوساااااااااااط 
 الحسابي

االنحاراف 
درجااااااااة  t المعياري 

 األهميَّة

 كبيرة *6.04 0.73 3.72 ات التَّفعيت البشريَّةآليَّ  2 1
 كبيرة *5.07 0.85 3.70 آليَّات التفعيت التَّْنظيميَّة 1 2

 كبيرة *5.73 0.76 3.71 الكلي للمحور الثَّاني
ا لقيم ) +  ( المحسوبة.tمرتبة تنازلياا وفقا
 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *

أنَّ نتائج تقييم آليَّات تفعيات التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم  (؛2يتيم من الجدول )
ااا لقاايم اختبااار  ااة )كبياارة( وفقا  (t)العااام وللبعاادين التااابعين لهااا قااد جاااءت ضاامن درجااة أهميَّ

للعينااة الواحاادة؛ لكااون أوسااابها الحسااابية أكباار ماان الوسااط الحسااابي النظااري بفااارق دال 
 (.α=0.05إحصائياا عند مستوى الداللة )

اااات  كمااا تااام حساااب األوسااااط الحسااابية واالنحرافاااات المعياريااة لفقااارات بعااد اوليَّ
( لكاتّ  منهاا tالتنظيمية لتفعيت التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام ، متبوعاةا باإجراء اختباار )

زليااا ، مرتباةا تناأهميَّاة فقارات البعاد ( للبتِّ بتقييم درجة 4مقارنةا بالوسط الحسابي النظري )
ا لقيم   (.2، وذلك كما هو مبين في الجدول )المحسوبة لها (t)وفقا
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 ( لفقرات بعد أهميَّة اوليَّات التنظيمية لتفعيت التَّْمِكينt(   نتائج اختبار )2الجدول )
ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة اإلدارّي في التعليم العام   من وِجه 

ا لقيم )بإدارة تعليم   م ِة، مرتبةا تنازلياا وفقا ة الُمكرَّ  ( المحسوبة لها.tمكَّ

 رقم +الرتبة
 الفقرة

  ميمون فقرات بعد اوليَّات التَّْنظيميَّة
 لتفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التَّْعليم العام

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 درجة t المعياري 

 األهميَّة

1 4 
 مستويات التوصيل الوظيفي الدقيق لكت 

 العمت اإلدارّي بالتَّْعليم
 كبيرة *6.29 0.93 3.95

2 6 
      إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات

 وزارة التَّْعليم وإداراتها على مستوى  
 كبيرة *6.01 1.05 4.03

3 2 
 تحديث أنظمة ولوائم التَّْعليم 
 في كافة المستويات التَّْنظيميَّة

 كبيرة *5.81 0.87 3.82

4 1 
 تبني اإلدارة العليا لثقافة 

 التَّْمِكين اإلدارّي للقيادات المدرسيَّة
 كبيرة *4.45 1.09 3.79

5 5 
 فتم قنوات االتصال المتبادل

 بين القادة والمستويات اإلدارّية العليا 
 كبيرة *3.30 1.08 3.58

 كبيرة *2.84 1.20 3.55 التطبيق الفعال لمبدأ المركزية السلطة 3 6
 متوسطة 1.21 1.07 3.21 تبني نظام مكافآت وحوافز جيد 7 7
ا لقيم ) +  ( المحسوبة.tمرتبة تنازلياا وفقا
 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *

ااات التنظيميااة لتفعياات 2يتياام ماان الجاادول ) (؛ أنَّ نتااائج تقياايم فقاارات بعااد اوليَّ
ا لقيم اختبار التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام ق للعينة  (t)د جاءت ضمن درجتّي أهميَّة وفقا

(؛ لكااااون أوسااااابها 4، 2، 0، 4، 7، 2؛ همااااا: )كبياااارة( للفقاااارات ذوات األرقااااام )الواحاااادة
الحسااابية أكباار ماان الوسااط الحسااابي النظااري بفااارق دال إحصااائياا عنااد مسااتوى الداللااة 

(α=0.05( للفقرة ذات الرقم )؛ لكون وسط1(، و)متوسطة) ها الحساابي ساواءا أكاان أكبار
أم أصااغر ماان الوسااط الحسااابي النظااري لاام يختلااف عنااه بفااارق دال إحصااائياا عنااد مسااتوى 

 (.α=0.05الداللة )
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حياااث جااااءت فقااارة:" التوصااايل الاااوظيفي الااادقيق لكااات مساااتويات العمااات اإلدارّي 
ااات التنظيمياا ة لتفعياات التَّْمِكااين بااالتَّْعليم" فااي المرتبااة األولااى ماان حيااث األهميَّااة كأحااد اوليَّ

اإلدارّي فااي التعلاايم العااام. ويمكاان تفسااير هااما النتيجااة بأهميااة وضااع وصااف وظيفااي دقيااق 
وواضم لمهام ومسؤوليات قائد المدرسة ووك ئه وجميع أفاراد الكاادر اإلداري لدياه، ويتفاق 

م( التاي أكادت علاى ضارورة إجاراء وصاف وظيفاي 4107مع ذلاك كات مان دراساة ةبااس )
 Alfadli &Almehaisen (2019)العماات اإلداري داخاات الماادارس، ودراسااة لمنساوبي 

التي أكادت علاى ضارورة إعاادة النظار فاي المسامى والوصاف الاوظيفي للوظاائف التعليمياة 
 بناءا على المؤه ت األكاديمية.

وفااي المرتبااة الثانيااة فقاارة: "إنشاءقاعدةشاااملةللبيانات والمعلومااات علااى مسااتوى 
وإداراتها", وذلك نظاراا لوجاود ضاعف فاي تاوفير البياناات واإلحصاائيات ال زماة  وزارة التَّْعليم

فيمااا يتعلااق بشااؤون التعلاايم عامااة، حيااث نحتااا  الااى بيانااات ومعلومااات وإحصاااءات أكثاار 
ل بشاكت مساتمر ويساهت الوصاول إليهاا والحصاول عليهاا مان  تفصي ا ودقة ووضاوا، تحاد 

تكون متاحة لجميع المهتمين. وتتفق هما النتيجة  خ ل قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات
م( حياث أشاارت إلاى أن أبارز معوقاات التمكاين 4101مع نتائج دراسة الطراوناة والنهادي )

اإلداري من وجهة نظر عينة الدراسة تمثلت في عدم وجود تبادل حر للمعلوماات، مان أجات 
م( علاى أهمياة تبناي 4101م( ودراساة درادكاة )4107ذلك أكادت كات مان دراساة الروقاي )

مبدأ الشفافية في العمت وتوفير منظومة بياناات ومعلوماات لقاادة المادارس ليامان التادفق 
 الحر للمعلومات.   

كمااا جاااءت كاات ماان فقرتااي: "تحااديث أنظمااة ولااوائم التَّْعلاايم فااي كافااة المسااتويات 
اااة تَّْمِكاااين اإلدارّي للقياااادات تبناااي اإلدارة العلياااا لثقافاااة ال" فاااي المرتباااة الثالثاااة، و" التَّْنظيميَّ

إلعادة هيكلة البنية اإلدارية لمنظوماة  المدرسيَّة" في المرتبة الرابعة، حيث أن هناا حاجة 
م( علاى ذلاك مااع 4107التعلايم تماشاياا ماع التوجااه ال مركازي حياث أكادت دراسااة ةبااس )

اللقااءات والادروات أهمية نشر ثقافة التمكين على مستوى الوزارة وإدارات التعليم من خ ل 
 Alfadli م( ، ودراسااااة4107التدريبيااااة وورش العماااات وفقاااااا لدراسااااة الروقااااي )

&Almehaisen (2019)   كماا أكاد علاى ذلاك.  Balkar (2015) حياث اساتنتجت
دراسااته أن غالبيااة خصااائص ثقافااة المدرسااة التمكينيااة تؤكااد التغيياار واالبتكااار، لااما وجاال 

 العمت و األداء المهني لموظفي التعليم.  توجيه تلك الخصائص لتحسين ظروف
فااتم قنااوات اإلتصااال المتبااادل بااين القااادة كمااا جاااء فااي المرتبااة الخامسااة فقاارة:" 

" حيث مازالت قنوات اإلتصاال محادودة ومركزياة لاما نحتاا  تبناي والمستويات اإلدارّية العليا
دات المدرساية والقياادات قنوات مفتوحة ومتبادلة يمكن من خ لها تفعيت التواصت بين القيا

 Alfadliم(، ودراسااااة 4101العليااااا ، ويتفااااق مااااع ذلااااك كاااات ماااان دراسااااة العتيبااااي )
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&Almehaisen (2019)   حيااث توصاالتا إلااى ضاارورة وضااع باارامج تدريبيااة مسااتمرة
لقائاادي الماادارس تتعلااق بالمفاااهيم اإلداريااة الحديثااة كاإلتصااال الفعااال، مااع تااوفير قنااوات 

 واإلداريين. اإلتصال بين المسؤولين
" في المرتبة السادسة ما قبت األخيارة، التطبيق الفعال لمبدأ المركزية السلطةوجاءت فقرة:" 

حيث أن هناا إهتمام فعلي من قبت الاوزارة وتوجاه نحاو ال مركزياة والتمكاين اإلداري لقاادة 
فاي  المدارس مع وجود العديد مان المعوقاات التاي تحاد مان فعاليتاه وتساعى جاهادة لتاميلها

م( إلى وجود الكثيار 4107ضوء ر.ية المملكة لتطوير التعليم. وقد توصلت دراسة ةباس )
من المعوقات والمشك ت التي تواجه ممارسة التمكين اإلداري بالتعليم العاام منهاا المركزياة 

م( علاى ضارورة التطبياق 4101فاي ممارساة العملياات اإلدارياة .لاما أكادت دراساة درادكاة )
ال مركزية السلطة، وذلك من خ ل التقليت من المساتويات التنظيمياة الهرمياة،  الفعال لمبدأ

 وتبني نمط اإلدارة الماتية.
" فااي المرتبااة األخياارة ماان حيااث فااي حااين جاااءت فقاارة:" تبنااي نظااام مكافااآت وحااوافز جيااد

األهميااة ليليااات التنظيميااة لتفعياات التمكااين اإلداري فااي التعلاايم العااام، ويمكاان تفسااير هااما 
النتيجاااة نظاااراا إلعتمااااد "حاااوافز مالياااة" مااان قبااات وزارة الخدماااة المدنياااة بالمملكاااة العربياااة 
السعودية في الئحة الوظائف التعليمية بنساختها الجديادة تعمات علاى تحفياز قائاد المدرساة 
والوكيت والمشرف التربوي بمكافأة شهرية؛ وذلك نظير جهودهم في األعمال اإلشرافية. وقاد 

م(،ودراساااة 4107م(،ودراساااة ةبااااس )4102اساااة الجرايااادة والمناااوري )أكااادت كااات مااان در 
 Alfadliم(، ودراساااااااة4101م(،ودراساااااااة الطراوناااااااة والنهااااااادي )4101درادكاااااااة )

&Almehaisen (2019)   علااى أهميااة تحديااد نظااام مكافااأة وحااوافز إضااافية لتشااجيع
 القيادات المدرسية على اإلبدا  واإلبتكار.

ااات البشاارية كمااا تاام حساااب األوساااط الحسااابي ة واالنحرافااات المعياريااة لفقاارات بعااد اوليَّ
ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسايَّة  لتفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام من وِجه 

اِة، متبوعاةا باإجراء اختباار ) م  اة الُمكرَّ ( لكاتّ  منهاا مقارناةا بالوساط الحساابي tبإدارة تعلايم مكَّ
اا لقايم فقرات البعاد بتقييم درجة أهميَّة  ( للبتِّ 4النظري ) المحساوبة  (t)، مرتباةا تنازليااا وفقا

 (.7، وذلك كما هو مبين في الجدول )لها
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 ( لفقرات بعد اوليَّات البشرية لتفعيت التَّْمِكين اإلدارّي t(   نتائج اختبار )7الجدول )
ِة نظر مشِرفّي ومشرفات  في التعليم العام م ِة،من وِجه  ة الُمكرَّ  القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ

ا لقيم )  ( المحسوبة لها.tمرتبةا تنازلياا وفقا

 رقم +الرتبة
 الفقرة

 ميمون فقرات بعد اوليَّات البشرية
التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التَّْعلاايم  لتفعياات 

 العام

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 درجة t المعياري 

 األهميَّة

1 12 
لتاااااااادريل المسااااااااتمر فااااااااي ضااااااااوء ا

اإلحتياجاااااااااات الفعلياااااااااة للقياااااااااادات 
 المدرسيَّة

 كبيرة *6.63 0.93 4.00

تعيين قادة المدارس بناء على معيار  8 2
 كبيرة *6.08 1.01 4.00 الكفاءة وليا األقدمية

 كبيرة *5.46 0.71 3.63 تشكيت فرق العمت الماتية اإلدارة 13 3

دة علاااى إظهاااار الثقاااة فاااي قااادرة القاااا 10 4
 كبيرة *4.01 0.97 3.63 اتخاذ القرارات المناسبة

مااانم المزياااد مااان الصااا حيات للقاااادة  9 5
 كبيرة *3.58 0.86 3.50 بما يتناسل مع ببيعة أعمالهم

زيااااادة نطاااااق المشاااااركة فااااي صاااانع  11 6
 كبيرة *3.48 0.98 3.55 القرارات

ا لقيم ) +  ( المحسوبة.tمرتبة تنازلياا وفقا
 (.0.05α=صائياا عند مستوى الداللة )دالة إح *

ااات البشاارية لتفعياات التَّْمِكااين 7يتياام ماان الجاادول ) (؛ أنَّ نتااائج تقياايم فقاارات بعااد اوليَّ
، 04اإلدارّي في التعليم العام قد جااءت ضامن درجاة أهميَّاة )كبيارة( للفقارات ذوات األرقاام )

ااا لقاايم اختبااار 00، 2، 01، 04، 2 ؛ لكااون أوسااابها الحسااابية حاادةللعينااة الوا (t)( وفقا
 (.α=0.05أكبر من الوسط الحسابي النظري بفارق دال إحصائياا عند مستوى الداللة )

" "التدريل المستمر في ضوء اإلحتياجات الفعلية للقيادات المدرسايَّةحيث جاءت فقرة:      
ااات البشاارية لتفعياات التَّ  ْمِكااين اإلدارّي فااي فااي المرتبااة األولااى ماان حيااث األهميَّااة كأحااد اوليَّ

التعليم العام، وذلك نظراا ألهمية تحسين وتطوير المعارف والمهارات القيادية لقادة المدارس 
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في ضوء اإلحتياجات التدريبية ال زمة من خ ل برامج موجهاة ومخططاة لتطاوير القياادات 
، ودراساة  م(4102المدرسية وتمكينها إدارياا. وقد أكدت كت من دراسة الجرايدة والمنوري )

م(  4101م(، ودراساااة الطراوناااة والنهااادي )4101م(، ودراساااة العتيباااي )4107الروقاااي )
على أهمياة وضارورة تاوفير بارامج التادريل والتطاوير لتنمياة المهاارات الشخصاية والمهنياة 

والتمكااين  علااى األساااليل الحديثااة فااي مجااال صاانع القاارار وآليااات تنفيااما، للقااادة وتاادريبهم
ك ماان خاا ل إنشاااء مراكااز خاصااة إلعااداد وتاادريل قااادة الماادارس وفقاااا لدراسااة اإلداري وذلاا
 م(. 4107ةباس )

" "تعيين قادة المدارس بنااء علاى معياار الكفااءة ولايا األقدمياةكما جاءت فقرة: 
فااي المرتبااة الثانيااة ماان حيااث األهميااة ، حيااث أن فااي كثياار ماان األحيااان يااتم تعيااين قااادة 

ألقدمية وهو ما يفسر على الواقع بالخبرة وعادد سانوات الخدماة المدارس بناء على معيار ا
حيااث نفتقاار الااى وجااود معااايير واضااحة وموضااوةية إلختيااار القيااادات المدرسااية المناساابة 
التااي ينبغااي أن يكااون معيااار الكفاااءة هااو المحصاالة النهائيااة لعاادد ماان المعااايير المحااددة 

" فاي تشاكيت فارق العمات الماتياة اإلدارة" مسبقا والتي في ضوئها يتم اإلختيار. وجاءت فقرة
المرتبة الثالثة نظراا ألهمياة تكاوين فارق عمات متنوعاة اإلختصاصاات والخبارات وتادار ذاتياا 
تماشااياا مااع التطبيااق الفعلااي للتمكااين اإلداري والتااي ماان شااأنها تساايير الشااؤون والمهااام 

علاى ضارورة إعتمااد م( التاي أكادت 4101بالمدارس. ويتفق ما سبق مع دراساة العتيباي )
معااايير واضااحة وموضااوةية إلختيااار القيااادات المدرسااية، وتطبيااق باارامج تدريبيااة مسااتمرة 
لقائاادات الماادارس تتعلااق بالمفاااهيم اإلداريااة الحديثااة كالمشاااركة فااي إتخاااذ القاارار، وفاارق 

 العمت.
 وجاءت في المرتبة الرابعة والخامسة كت من فقرتي:" إظهار الثقة في قادرة القاادة

منم المزيد من الص حيات للقادة بما يتناسال ماع ببيعاة "، و"على اتخاذ القرارات المناسبة
م( ، ودراسااة 4102"، وقااد أكاادتا علااى ذلااك كاات ماان دراسااة الجراياادة والمنااوري )أعمااالهم

Alfadli &Almehaisen (2019)   ماان حيااث أهميااة تعزيااز الثقااة، وتشااجيع العماات
 لتمكيانهم مان أداء مساؤولياتهمارس صا حيات أكثار مانم قائادي الماد الجماعي مان خا ل
م( 4107م(، ودراساة ةبااس )4107.كما تتفق كت من دراسة الروقاي )وواجباتهم بفاعلية

مع ما سبق من حيث ضرورة إعطاء مزيد من الص حيات اإلدارية والفنية لقائادي اإلدارات 
 التعليمية والمدارس.

كة فااي صاانع القاارارات" فااي المرتبااة فااي حااين جاااءت فقاارة: "زيااادة نطاااق المشااار 
حيث األهميَّة كأحاد اوليَّاات البشارية لتفعيات التَّْمِكاين اإلدارّي فاي التعلايم العاام، األخيرة من 

ويمكاان تفسااير هااما النتيجااة بااأن هناااا توجااه ماان قباات وزارة التعلاايم فااي المملكااة العربيااة 
وإدارات التعليم،وإعتماااد التوجااه السااعودية نحااو تحسااين وتطااوير البيئااة اإلداريااة فااي الااوزارة 
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اإلداري ال مركاازي وإعطاااء الصاا حيات لااإلدارات والماادارس بمااا يخاادم المنظومااة التعليميااة 
. وقاد أكادت كات مان 4141كأحد األهاداف اإلساتراتيجية للتعلايم فاي ضاوء ر.ياة الساعودية 

ع بااأن ال يمتنااع قائاادو الماادارس عاان تقاساام مسااؤولياتهم ماا Balkar (2015)دراسااة 
المعلمين من خ ل إشراكهم في عمليات صنع القرار، والساماا لهام باتخااذ قارارات مساتقلة 

م( حااول أهميااة 4101بشااأن القيااايا التعليميااة، وتتفااق معهااا دراسااة الطراونااة والنهاادي )
زيااادة نطاااق المشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات والاامي سااينعكا باادورا علااى تحقيااق التمكااين 

ماان حيااث الشااعور بمعنااى الكفاااءة واالسااتق لية والتااأثير وفقاااا  النفسااي للقااادة والمعلمااين
 . Lee & Nie(2016)لدراسة 

"هات توجاد ع قاة ارتبابياة الامي ناصَّ علاى:  ثالثاا. النتائج المتعلقة بسؤال البحث
باين معوقاات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي  (α=0.05)دالة إحصائياا عند مستوى الداللاة 

ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القياادة المدرسايَّة باإدارة  التعليم العاموآليَّات تفعيله في  وِجه 
ِة ؟" م  ة الُمكرَّ  تعليم مكَّ

لإلجابااة عاان سااؤال البحااث الثالااث؛ فقااد تاام حساااب معااام ت ارتباااط بيرسااون لع قااة 
ِة بآليَّات تفعيت التَّْمِكاين اإلدارّي وب عدياه مان معوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي وبعديه من ِجه 

ة  ُأْخرى في التعليم العام ، وذلك كما هو ُمبيَّن في الجدول )  (.1ِجه 
(   قيم معام ت ارتباط بيرسون لع قة معوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي بآليَّات 1الجدول )

 تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام.

 اإلحصائي الع قة بين:
 ين اإلدارّي آليَّات تفعيت التَّْمكِ 

 الكلي في التعليم العام
 البشريَّة التَّْنظيميَّة

معوقات 
 تطبيق
التَّْمِكين 
 اإلداريّ 

في التعليم 
 العام

 0.28- 0.28- 0.26- معامت االرتباط التَّْنظيميَّة
 صغيرة صغيرة صغيرة قوة الع قة

 البشريَّة
 *0.58- *0.56- *0.56- معامت االرتباط

 كبيرة كبيرة كبيرة  قةقوة الع

 *0.50- *0.49- *0.48- معامت االرتباط الكلي
 كبيرة متوسطة متوسطة قوة الع قة

 (.0.05α=دالة إحصائياا عند مستوى الداللة ) *
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(؛ أنَّ معااام ت ارتباااط بيرسااون لع قااة معوقااات تطبيااق 1يتياام ماان الجاادول )         
اة  ُأْخارى فاي التَّْمِكين اإلدارّي وبعديه من ِجه   ِة بآليَّات تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي وبعديه مان ِجه 

ا لمعيار )التعليم العام قد   ( على أنَّها:Hopkins, 2002ُصنَّفت وفقا
(: لبعاااد α=0.05صاااغيرة القاااوَّة غيااار ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة ) .أ

ااات المعوقااات التنظيميااة فااي تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي ال تعلاايم العااام مااع محااور آليَّ
 تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام وبعديه )اوليَّاات التنظيمياة، واوليَّاات البشارية(

اةِ  م  اة الُمكرَّ ِة نظر مشاِرفّي ومشارفات القياادة المدرسايَّة باإدارة تعلايم مكَّ ؛ حياث من وِجه 
 ت.يبلغ عددها ث ل ع قات ارتبابية من أصت تسع ع قا

(: لبعاد المعوقاات α=0.05متوسطة القوَّة ذات داللة إحصائية عناد مساتوى الداللاة ) .ب
ااات تفعياات  البشاارية فااي تطبيااق التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام مااع بعاادي محااور آليَّ

ااات البشاارية( ااات التنظيميااة، واوليَّ ااِة  التَّْمِكااين اإلدارّي فااي التعلاايم العااام )اوليَّ ماان وِجه 
اةِ نظر م م  اة الُمكرَّ ؛ حياث يبلاغ عاددها شِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم مكَّ

 ع قتين ارتبابيتين من أصت تسع ع قات.
 (: لكتّ  من: α=0.05كبيرة القوَّة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) . 
ر آليَّات تفعيت التَّْمِكاين ( محور معوقات تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام مع محو 0

ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسيَّة بإدارة تعليم  اإلدارّي في التعليم العام من وِجه 
م ةِ  ة الُمكرَّ  .مكَّ

( محور المعوقات البشرية في تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التعليم العام مع محور آليَّاات 4 
 التعلايم العاام وبعدياه )اوليَّاات التنظيمياة، واوليَّاات البشارية(تفعيت التَّْمِكين اإلدارّي في 

ااةِ  م  اة الُمكرَّ ااِة نظار مشااِرفّي ومشارفات القيااادة المدرساايَّة باإدارة تعلاايم مكَّ ؛ حيااث مان وِجه 
 يبلغ عددها أربع ع قات ارتبابية من أصت تسع ع قات.

حصاائياا عناد مساتوى الداللاة نستنتج مما سبق بأنه توجاد ع قاة ارتبابياة قوياة دالاة إ    
(α=0.05 بين معوقات تطبياق التَّْمِكاين اإلدارّي وآليَّاات تفعيلاه فاي التعلايم العاام مان )

اِة، كماا كشافت  م  اة الُمكرَّ ِة نظر مشِرفّي ومشرفات القيادة المدرسايَّة باإدارة تعلايم مكَّ وِجه 
ين اإلداري هااي فاااي لنااا نتيجااة هاااما السااؤال ان المعوقااات  الفعلياااة التااي تواجااه التمكااا

جوهرهااا معوقااات بشاارية يمكاان الحااد منهااا والتغلاال عليهااا ماان حاا ل األخاام باوليااات 
اإلجرائية )التنظيمية منهاا والبشارية( والتاي يمكان ان تساهم فاي تفعيات عملياة التمكاين 

 اإلداري بالتعليم العام في المملكة العربية السعودية.
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 :التوصيات
توصات إليهاا، تام وضاع عادد مان التوصايات المقترحاة في ضوء النتائج التي تم ال

 كاوتي:
  علااى  4141التطبيااق الفعلااي للتوجااه ال مركاازي للتعلاايم فااي ضااوء ر.يااة المملكااة

مستوى الوزارة وإداراتها، والمي بدورا سينعكا ايجاباا عات تفعيات التمكاين اإلداري 
 في مدارس التعليم العام من خ ل اوليات اإلجرائية التالية:

 .تبني بناء تنظيمي مرن لمنظومة التعليم في كافة مستوياتها 
 .زيادة الص حيات الممنوحة لقادة المدارس 
 .فتم قنوات إتصال متبادلة ليمان التدفق المفتوا للمعلومات 

  نشاار ثقافااة التمكااين اإلداري علااى مسااتوى الااوزارة وإدارات التعلاايم والماادارس ماان
 خ ل اوليات اإلجرائية التالية:

 .تبني نمط اإلدارة التشاركية 
 .تبني مبدأ الشفافية في العمت 
 .تفعيت البرامج التدريبية وورش العمت في مجال التمكين اإلداري وآلياته 
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 المراجع العربية
متطلبااات التمكااين اإلداري للمعلمااين بالماادارس المطبقااة لنظااام ()1122مددة. )     البددعا،  

) رسددد لا م يردددر م ش دددم ممعدددةر   ي م دددا الرددد     ة بسااالطنة عمااااناإلدارة المدرساااية الماتيااا
 ق بةس  مرقط)

واقاااع التمكاااين اإلداري لماااديرات المااادارس الثانوياااة بمنطقاااة جااادة ()1121  .كيدددا) يددد بم 
 ) رس لا م يرر م ش م ممعةر   ي م ا ام القمى  مكا المكمما)التعليمية

 ،مدد  د رار ادد    1)طن واإلناادما إدارة التمكااي()1122يدد،   ساردد   ساليردد م   كمدد  ) 
 ل معم سالرة.يع)

() ساقع الرمك ن اإلراري لعى مدعيمي مدعارس الر  دي  1122الجمايع   ميمع سالممةري  أامع)  
() ص 2  41. مجلااة المنااارة )مدد  د ددع ايس سدد  فدد  مي فنددا ال  سمددا عددم   دردد  ما ،مدد  

22- 78( 
إلراري س،،قرددب د لم دد  الددةدي   لددعى ()الرمكدد ن ا1122،مددم)  ال  دد ،   ارددن سالرددةي   

دراسااات العلااوم مددعيمي المددعارس اليكةميددا فدد  مي فنددا الددعم م د لمم لددا ال م يددا الردد ةر ا) 
 )213-213() ص 2 2 )التربوية

() الرمكددد ن اإلراري سمردددرةى ا ب دددت الممددد را  1128ال ماس،دددا  ا ددد،ص سالممدددعي  سدددم م )  
مجلاة ما  معارس مم قدا  مديم معديط فد  الرد ةر ا) اإلراريا لعى الممأ  الر ةر ا لعى معي

 )33-23) صجامعة الحسين بن ب ل للبحول
() الرمك ن اإلراري س،،قرب د لرم ز الرمنيم  لعى القي را  االك ر ميا 1128رراركا  أمجع)  

مجلااة جامعااة النجاااا لألبحااال )العلااوم دج م ددا ال دد ن  مددن سيمددا ،نددم أ،سدد   الرددعريم) 
 )2123 -2138ص) 7) اإلنسانية(

()م ةق   ا ب ت م مةم الرمك ن اإلراري ف  المعارس الث ،ةيدا ال  مدا 1122  س،ما  ش ث  )
 )332 -322ص ) (2 12)ف  معيما رمعت من سيما ،نم المعيمين) مج ا ي م ا رمعت

متطلبااااات التمكااااين اإلداري لاااادى مااااديري الماااادارس الثانويااااة ( ) 1123عددددقةر   ميمددددع)  
) رسدد لا م يرددر م ش ددم ممعددةر  فدد  أاددة  ع قتهااا بثقافااة اإلنجاااز لااديهمبمحافظااات غاازة و 

 الرم يا  ي م ا اي.هم  شز )
رراسددا م عا،يددا مددةد    –() الرمكدد ن اإلراري س،،قرددب دعبددعام ال دد م  ن 1121يددةار)  را دد  

 )71-31ص )(2 21)مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةك يا اإلرار  ساالقرص ر) 
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() ساقع الرمك ن اإلراري لمعيما  المعارس الث ،ةيا ايه يدا د لميد  ) 1128ر ب   ش    )  ال 
 )812 -312ص)( 1  282)  ي م ا اي.هم مجلة كلية التربية

() الرمكدد ن اإلراريد مددع ف لمفددع ك دد    ايرا  فدد  مددعارس الر  ددي  1123ع  س ،بددع الردد،م) 
 )121-281ص)11)  ي م ا بةرس  عة التربيةمجلة كلي رراسا م عا،يا()  ال  م ف  مصم
 ) ايرر د رار ايمف ل معم)القياس والتقويم في العملية التدريسية() 1121،ةر   أامع)  

)(أثددم الرمكدد ن اإلراري فدد  ايق ددت الم دد  الددةدي   1123  قميعدد   ميمددع سالرددبر   ل ي ددا)
            ) ( 2   22)دارة األعماالالمجلاة األردنياة فاي إلعى ال  م  ن دج م ا ميمع  يسم دردكم ) 

 )72-32ص 
() الرمكددد ن اإلراري لدددعى قددد ر  مدددعارس الر  دددي  ال ددد م فددد  مي فندددا 1123  المسقددد   م  دددت)

 )137-121ص )( 7  3) المجلة التربوية الدولية المختصة،فيف) 
 يع)رار العمسق ل معم سالرة. )،م  د  2)طاالدارة المدرسية الحديثة()1121ميمع)  ، بعين 
)  قيااااااايا نظريااااااة ومااااااداخت للتطااااااوير -اإلصاااااا ا االداري ( )1118  ، ليددددددا )  ،دددددد ر 

 )الق هم د مكر ا العمق العسليا)2ط
) القدد هم د الممنمددا ال م يددا ل رمميددا التمكااين كمفهااوم اداري معاصاار() 1112  م يدد    ي دد )

 اإلراريا)
 قااة بينهمااا ماان وجهااة درجااة التمكااين اإلداري وتطااوير األداء والع() 1121مردد ةر  مديددع) 

) رسد لا م يردر م ش دم نظر مديري المدارس الحكومياة فاي محافظاات شامال اليافة الغربياة
 ممعةر   ي م ا المج ح الةسميا  ف ر  ن)

  القدد هم د 1ط  ادارة الجااودة الشاااملة فااي اجهاازة الشااربة العامااة()1117  يددةر   مي ددة )
 الممنما ال م يا ل رمميا اإلراريا)

الملتقاااى سسددد ر م ددد  يم ) -أبميدددف()يةهم امكددد ن ال ددد م  ن 27-28, 1113 , )ال رب  سددد ع
 ) السنوي العاشر إلدارة الجودة الشاملة

م ةق   اعريم المي  ي   ف  بمامج رمج ال ،       الرمع  ()1121  )ال ر ب   بمعر
 ()22 2)مجلة عالم التربيةسالم ت دمعارس الر  ي  ال  م ف  المم لا ال م يا الر ةر ا )
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 ...ر مشرفي المعوقات التي تواجه تطبيق التَّْمِكين اإلدارّي في التَّْعليم العام وآليَّات تفعيله من وجهة نظ
 د/ منال بنت احمد عبد الرحمن الغامدي.
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