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 صالح المدرسةإلداري مدخل إلالتمكين ا
 عبدالعزيز بن سالم النوح

 قسم اإلدارة الرتبوية -كلية الرتبية  –جامعة امللك سعود 
 هـ8341/ 6/ 83 وقبل -هـ 22/2/8341 قدم للنشر

ولتحقيق أهداف  ،املدارس قادة وبناء تصور لتمكني  ،ومعوقات التمكني ،التمكني حىل التعرف على متطلبات جنا إهدفت الدراسة  المستخلص:
 ، ا  قائد( 180)استجاب منهم  قائد (200)املدارس عددهم  قادة داة للدراسة طبقت على عينة منأواالستبانة  ،الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي

 رز النتائج: أبمن و  ،املدرسية للقيادة ويا  بتر  مشرفا   (16)  استجاب منهم مشرفا   (21) عددهم املدرسية مبدينة الرياض  القيادةومجيع مشريف 
 .(3.31)متوسطة مبتوسط حسايب  قادة املدارسن العوائق اليت تقف يف طريق متكني أاملدرسية يرون القيادة ومشريف املدارس  قادةأن  -8
 .قادة املدارسالنظام يعد العائق األكرب  لتمكني املدرسية يرون أن القيادة املدارس ومشريف  قادةأن   -2
 :من أبرزهااملدارس  قادةكني أمام مت من العوائق اهناك عدد  أن   -4

 .  مركزية الوزراة -
 .على متطلبات تطبيق التمكني املدارس قادةعدم تدريب -
 . عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني-
 .املدارس  بقادةغياب ثقة اإلدارة العليا  -
 .وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف-
 .املدارس قادة عداد إضعف -
 .املدارس على املعلمني  قادة التمكني يزيد من سيطرة  -

 رزها:أبن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أ -3
 .املدارس لقادةمنح الثقة  

 .املدارس قادةالتزام الوزارة بدعم 
 م.اليت نسعى لتمكينهاملدارس  لقادةوضع برنامج تدرييب 

 .املدارس قادةاالبتعاد عن الرقابة املباشرة على 
وفقـا  ملتريـا عـدد و ، وفقـا  ملتريـا الوفيفـةاملـدارس  قـادةعينـة الدراسـة  ـو معوقـات متكـني إحصائية بني متوسـط إجابـات  فروق ذات داللةال توجد    -5

 .سنوات اخلرب
وفقا  ملتريا املؤهـل العلمـي لصـاا  العينـة مـن املدارس  قادةعينة الدراسة  و معوقات متكني إحصائية بني متوسط إجابات  فروق ذات داللة توجد  -6

 .محلة البكالوريوس
 . املدارسقادة داري لإلبناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني ا    -7
 

 إصالح املدرسة، القيادة املدرسيةداري، التمكني  اإل :الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

صالح وحتسني املنظومة إتسعى معظم دول العامل إىل    
وثورة  ،فرزهتا العوملهأاليت  حدياتالتعليمية ملواجهة الت
صالح املدرسة إىل إفاجتهت تلك الدول  ،االتصاالت احلديثة

ن أة إلصالح املنظومة التعليمية، ذلك ساخلطوة الرئي بوصفها
ىل إاملدرسة هي اليت ترتجم اخلطط والسياسات التعليمية 

ىل "أن الترييا والتجديد يف إ (2000)، ويشا فتح اهلل واقع
أو إدارة التعليم بل البد أن  ،جمال التعليم ال حتدث يف الوزارة

ن املخططني هلم أن يتصوروا من وأ ،تتم يف املدرسة
وأن يضعوا اخلطط إال أهنا لن تؤيت  ،صالحات ما يشاءوناإل

 .مت تنفيذها باملدرسة"مثارها إال إذا 
يف شهد لنظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية او 

  ةصالح منظومته التعليميإل ملحوفا   نشاطا   خاة ألونة اآلا
ويتضح ذلك  ،جبميع جوانبها، وخاصة فيما يتعلق باملدرسة

من املبادرات والتجارب اليت قامت هبا وزارة التعليم فعلى 
 املدارس اجلاذبةو (، 1420)سبيل املثال املدارس الرائدة 

 ،(1425 ،)نظام املقررات تطوير التعليم الثانويو  ،(1421)
 . (1433 تطوير التعليم الثانوي )النظام السنويو 

كاملدارس سبقها من جتارب  ن هذه اجلهود وما أ إال
سلوب أغفلت بشكل كبا حتسني أ، واملدارس املطورة الشاملة

صالح بنية املدرسة ومل يرافقها إالقيادة املدرسية فحاولت 
مما يتطلب  ،د املدرسةاري الذي يقو إلدسلوب اصالح لألإ

سلوب إداري جديد يعزز من جودة العملية أالتوجه إىل 
املدرسة اختاذ القرارات قيادة التعليمية وجيود خمرجاهتا ويتيح ل

سلوب ينقلنا من مركزية الوزارة يف أ املالئمة بالسرعة املناسبة،
ن تصبح املدرسة قادرة على اختاذ القرارات أىل إاختاذ القرار 

 هدافها.ألاملناسبة لظروفها احملققة 
ساليب إدارية أومداخل و  اصيري  وزارة التعليم  تبينن إ

 صبح مطلبا  أداري املدرسي جديدة لتحسني وتطوير العمل اإل
داري إلسلوب التمكني اأساليب ألك الهم تأ، ومن ملحا  

واخر أدارة إلدبيات اأتبلور يف ، نسبيا   احديث   د  الذي يع

 Evans)يشا ) اويهدف كم ،من القرن املاضيات الثمانين

بداعية والفكرية من إلمن الطاقة ا االستفادة"إىل   2014:369,
كرب يف أعطاء العاملني حرية إىل إالتمكني  اجلميع" ويسعى

سلوب ألفهذا ا اختاذ القرارات يف جمال وفائفهم احملددة ،
جاء ليطالب بالتخلي عن النموذج القدمي الذي يركز على 

 ،عطاء الثقة يف العاملنيإىل إاملراقبة والتحكم يف العاملني 
 ومنحهم القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات. 

 ،دارة املدارسإنقلة نوعية يف  د  يع قادة املدارسفتمكني 
 ،داء العاملنيأوحتسني  املدرسة يساعد على تطوير فهو

ها ، ويساعد على سرعة حل املشكالت اليت تواجه
داريا  حديثا  ميكن أن يساعد يف إسلوبا  أفالتمكني "ميثل 

كما يعد اسرتاتيجية فاعلة   ،حتقيق مستويات عالية من األداء
وتطوير مهارات وقدرات ومعارف األفراد العاملني  ،لتنمية

 (. 49-48  2013.  .احلسيينو ،")جالب
م يساهم يف زيادة انتمائه قادة املدارس ن متكنيإ

تطوير يف  كما يساهم   ،هبا ونللمهام اليت يقومملدارسهم و 
حبرية  فشعورهم ،ق الرضا الوفيفيحيقئهم، و مستوى أدا

لعوامل اليت التصرف واملشاركة واالستقاللية يف العمل من ا
ويشجعهم على روح  ،قادة املدارستؤدي إىل زيادة رضا 

 املبادرة واالبتكار .
شار أ الترييا املنظمات كم ا  جديد ا  سلوبأويعد التمكني 

سلوب أن التمكني أ من( 29 :   2009،صاا)ىل ذلك إ
شد أكثر منافسة و أجديد لترييا املنظمات باجتاه مستقبل 

نه جيعل املنظمات يف غاية املرونة والقدرة على أكما   ،اتعقيد  
 والتكيف. التعلم 

هم ءعطاإو املدارس  قادة ن متكني إالقول  ومما سبق ميكن
 من يريان أاحلرية يف اختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم ميكن 

 .هاصالحإيساهم يف املدرسة و 
 : مشكلة الدراسة

على الرغم من اجلهود الكباة اليت تبذهلا وزارة التعليم    
املدرسة بصفة لتطوير و  ،التعليم بصفة عامةعملية لتحسني 
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ما زالت قائمة ومؤثرة هناك حتديات ومشكالت  فإن ،خاصة
برزها ما يتعلق مبركزية وزارة التعليم أ، من وير التعليمطعلى ت
 دارية لوزارة التعليم.لقت بظالهلا على مجيع املناشط اإلأاليت 

إىل القضاء على احملاوالت دت أن مركزية الوزارة إ     
كما أدت  ،لقادة املدارس اإلبداعية والتطويرية وروح املبادرة

اليومية  املدرسةل عماأيف تسياها  قادة املدارسىل عدم قدرة إ
مدير تعليم ووكيل ليه إأشار ا ، وهذا مقيادهتا وفق منظور

غا "أن املدرسة  منسابقا   (الرتبية والتعليمالتعليم )لوزارة 
خمولة البتة أن جتتهد يف تسيا أعماهلا وفق منظور قيادهتا 
الرتبوية ومن معها من معلمني وغاهم، وإمنا على القيادة 

من إدارات  أعمال املدرسة وفق ما يرد يوميا   الرتبوية أن تسا
وهي يف مجلتها إمالءات وتوجيهات تعكس الرتبية والتعليم...

رؤية تلك األقسام واإلدارات مما يعين أهنا قد ال تالمس الواقع 
الذي تتطلع له القيادة الرتبوية يف املدرسة، سواء يف جمال 

ة واإلدارية التطوير أو يف جمال معاجلة األداءات الرتبوي
.هلذا .تنفرد هبا عن غاها من املدارس. للمدرسة اليت حتما  

نرى حترير املدرسة من سلطة سيل التعاميم، ومن التوجيهات 
احملنطة ذات الصيغ اجلامدة اليت ال تساعد املدرسة على 
التطوير ورفع كفاءة األداء، وعوضا  عن هذا توكل املهمة 

)  والعاملني فيها كافة" للمدرسة نفسها ممثلة يف قادهتا
  (1435املعيلي، 

حتديات كباة ومشكالت  فقادة املدارس يواجهون
كثر قدرة على أ جتعلهمصالحيات ىل إ ويفتقرونمتعددة 

مما حيتم على وزارة التعليم  ،بكفاءة وفاعلية مالقيام مبسؤولياهت
ىل ذلك إرت اشأصالحيات واسعة كما قادة املدارس  عطاءإ

ودراسة  ،(2014)العديد من الدراسات منها دراسة احملرج 
قادة املدارس من ضرورة منح  (2014 ) داركهو  ،الزايدي

قادة منح  عدي، و صالحيات تعينهم على القيام مبسؤولياهتم
كما أشار   هملتمكين ةخطوة رئيس صالحيات واسعةاملدارس 

 اتالصالحيمنح ن أ( من Cartwright,2002:.14)ىل ذلك إ
  .مرحلة انتقالية د  ني الكامل ويعخطوة يف طريق التمك د  يع

صالح املدرسة بتبين إىل إن احلاجة أوالباحث يرى 
سلوب التمكني زادت بسبب كثرة التوجيهات والتعليمات أ

دارة على مواجهة إلوحتد من قدرة ا ،ىل املدرسةإاليت تصل 
ىل عملية متكني إن التوجه أ غارياة، املشكالت املتجددة واملت

يواجه عوائق منها ما يتعلق بالنظام التعليمي قادة املدارس 
دارة التعليم مثل إومنها ما يتعلق ب ،مثل مركزية وزارة التعليم

بقادة ومنها ما يتعلق  ،بقادة املدارسدارة العليا إلعدم ثقة ا
 ،وغاها من العوائق، من حتمل املسؤولية هممثل ختوف املدارس

يساعدنا على  قادة املدارسفالكشف عن عوائق متكني 
صالح املدرسة من إووضع تصور حول  ،التريلب عليها

 مدخل التمكني.

 هداف الدراسة:أ

صالح إلمقرتح  وضع تصور يهدف هذا البحث إىل
ىل هذا وللوصول إ، داريإلاملدرسة من مدخل التمكني ا

   اهلدف جيب حتقيق أهداف أخرى وهي:
 قادةمام متكني أاملعوقات اليت تقف   علىالتعرف   -8

 .فراد الدراسةأاملدارس من وجهة نظر 
 .داريإلمتطلبات جناح التمكني اأهم حتديد    -2
ن وجدت إحصائية إلداللة االالتعرف على الفروق ذات  -4

، ىل مترياات الدراسة) الوفيفةإحول معوقات التمكني تعزى 
 .فراد الدراسةأاملؤهل، عدد سنوات اخلدمة( من وجهة نظر 

 همية الدراسة:أ

ىل الالمركزية إمع مبادرات وزارة التعليم بالتوجه  ىتتماش -8
 املدارس.  لقادة بالتوسع يف منح الصالحيات 

 توضح للمسؤولني أهم متطلبات متكني قادة املدارس. -2
برز أتساعد املسؤولني يف وزارة التعليم بالكشف عن    -4

 .قادة املدارسمعوقات متكني 
 من مدخل التمكني املدرسةصالح إلتصور  بناء   -3

 .اإلداري
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 سئلة الدراسة:أ

املدارس من  قادةمام متكني أما املعوقات اليت تقف :  1س
 فراد الدراسة ؟أوجهة نظر 

 ؟داريإلما متطلبات  جناح تطبيق التمكني ا :2س
حصائية حول معوقات إ: هل هناك فروق ذات داللة 3س

ىل مترياات الدراسة) الوفيفة ، املؤهل، عدد إالتمكني  تعزى 
 فراد الدراسة؟ أسنوات اخلدمة( من وجهة نظر 

صالح املدرسة من مدخل التمكني لتصور املقرتح إلا: ما4س
 داري؟إلا

 حدود الدراسة:

احلد املوضوعي:  اقتصرت هذه الدراسة على التعرف 
املدارس ووضع تصور  قادةمعوقات متكني متطلبات و على 

 صالح املدرسة من مدخل التمكني.إل
 قادةاحلد البشري: اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من 

 املدرسية مبدينة الرياضالقيادة مشريف مجيع املدارس و 
-1436) أداة الدراسة عام: طبقت واملكاين حلد الزماين

 .يف مدينة الرياض ( 1437

 مصطلحات الدراسة:

 التمكين:
 هناك العديد من التعريفات للتمكني منها: 

ن أىل إالذي يشا  (Ghosh ،2013 :95)جوش تعريف
هو عملية حتويل السلطة واملسؤولية للعاملني يف التمكني "
 . "دىن من اهلرم التنظيميألاملستوى ا

 وهبأن التمكني  (57:  2008، جاد الرب)ف يعر منها تو 
حد املبادرات الفعالة اليت يقوم هبا القادة يف املنظمة جتاه أ"

العاملني واليت من شأهنا منح مزيد من السلطات هلم يف أداء 
االستخدام الفعال ولية ؤ د والتزام العاملني مبسعهعماهلم مع تأ
   السلطات".ه ذهل

( فقد عرف التمكني بأنه Evans,2014:396 )افنز ما أ    
رضاء إلشخص ما السلطة بكل ما هو ضروري  "إعطاء

العمالء والثقة يف املوففني الختاذ القرارات الصحيحة دون 
 ا".الرجوع لإلدارة العلي
قادة املدارس عطاء إ بأنهالتمكني يُعرَّف ويف هذه الدراسة 

الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم مع 
 م. حتملهم مسؤولية نتائج تصرفاهت

 :صالحإلا
صالح " إلن اأىل إ ( 425: 2015 ،وأمحدمرسي )يشا 
ية النظام املدرسي نىل التجديد والترييا الشامل لبإهو الدعوة 
نشطة ، املختلفة ) القيادة ، املعلم، املنهج، األ هيف عناصر 

 العالقة باجملتمع احمللي( هبدف حتقيق الكفاءة الداخلية
  .واخلارجية للتعليم "

صالح املدرسي يف هذه الدراسة إدخال إلبا ويقصد
املدرسي هبدف داري إلاتريياات عميقة ونوعية يف بنية النظام 

 هداف املدرسية. ألحتقيق ا
 المعوقات:

جاء يف املعجم الوسيط أن املعوقات هي العقبات اليت 
 تعرتض سبيل املؤسسات.

باملعوقات هي العقبات املتعلقة ويف هذه الدراسة يقصد 
بالنظام التعليمي أو إدارة التعليم أو قادة املدارس( اليت تقف )

 أمام متكني قادة املدارس.

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة :

 :مفهوم التمكين :أولا 
نتيجة خاة شر  مفهوم التمكني يف الفرتة األشاع وانت

فراد ألن األقناعة القيادات بللتوسع الكبا للمنظمات، و 
ن مفهوم أ غا .قدر على حلهاألللمشكالت هم اقرب ألا

كما اليعرف بدقة تاريخ   ،وغا حمدد ازال غامض   ماالتمكني 
 ثوماس يشاكما    داري إلفهور مصطلح التمكني ا

Thomas,1999:38 ))"من ن مفهوم التمكني غا حمدد و أىل إ
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ريخ لظهور نظريات وممارسات التمكني افإن عملية وضع ت مث
مناقشات حتدد تاريخ صدور  ةيأجد أومل  ،صعب ومعقد

ن هناك عدم أكما  ،كني يف العمل والبيئات التنظيميةالتم
دارة إدخال مصطلح التمكني يف إن مت أيحول مىت و تعيني 

ىل إتعزى أن ن اجلذور الفكرية للتمكني ميكن أال إ .عمالألا
على مدى القرون  فكارألجمموعة واسعة من احلركات وا

   .ة"يالقليلة املاض
اختالف  الباحثني ىل إدى أفريموض مفهوم التمكني 

  (3: 2013،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية)  تشار أفقد  هحول
دارية اليت جتسد إلساليب ان التمكني "هو أحد األأىل إ

ىل تعزيز ثقة إاهتمام املنظمة مبواردها البشرية كونه يهدف 
شراكهم يف عملية اختاذ إدارة يف العاملني من خالل إلا

 ".ومنحهم صالحيات واسعة ،القرارات
 , Kefalidou, Nikolaos and Konstantinosويعرف )

( التمكني بأنه "نقل املسؤوليات والسلطة الختاذ    2015
القرارات هبدف حتسني األداء يف العمل وأرباب العمل أكثر 

 .ارتياحا"
ن التمكني  أ  (1435\2013) ومولدقزيف  فرينديز، ويرى 

"هو بناء عالقة توضح كيفية تقاسم السلطة من قبل 
ت مع آصحاب النفوذ يف املنظمة واملعلومات واملوارد واملكافأ

 .من ال ميلكها "
ن التمكني " أ( فاى 1435\2013  )جوشما أ     

 املستوياتىل املوففني يف إعملية نقل السلطة واملسؤولية 
وهي حتويل القوة من املديرين  ،الدنيا يف اهليكل التنظيمي

سيهم وحيدث هذا لشخص عمل لسنوات عديدة وطور و ملرؤ 
ومعارف ومهارات وقدرات  افكار  أمن خالل خربته العملية 

 .ه "صبح كل شيء يف قبضتأو 
بني التعاريف  مشرتكا   ن هناك قامسا  أويرى الباحث 

 املستويات إىلالسابقة  تتمثل يف نقل صالحية اختاذ القرار 
الدنيا يف اهليكل التنظيمي مع حتملهم ملسؤولية ما يتخذونه 

 من قرارات.

 متطلبات التمكين الناجح:: ثانياا
الضرورية ىل جمموعة من املتطلبات إن عملية التمكني حتتاج إ

 جمموعة من ىلإ( 17: 2012شار )حسني،أ فقد ،لنجاحه
 منها:لنجاح التمكني املتطلبات املهمة 

الصالحيات الختيار وسائل تنفيذ  ء املمكننيعطاإ  -8
ومساعدهتم  يف عالج ما يواجهونه  هداف املطلوبة منهمألا

 من مشاكل.
 .الثقة والدعم املستمراملمكنني منح   -2

ن تطبيق اسرتاتيجية التمكني أ(Griffin.1999)ويرى 
 :يأيتما يتطلب 

املستويات  ميعصدق املنظمة وجديتها يف منح احلرية جل  -8
 .والتشكيالت يف املنظمة

على ا  سنادهم اعتمادإالتزام املنظمة بدعم العاملني و  -2
 .ل املشاركةخمد
من منظور ضنبذ الرقابة املباشرة واستبداهلا بالرقابة الذاتية  -4

 دارة والعاملني.الثقة املتبادلة بني اإل
طبيق تاعتماد املنظمة على التخطيط املنهجي عند  -3

 التمكني.
دوار ألفراد وتأهيلهم ملمارسة األالتزام املنظمة بتدريب ا -5

 : 2009،وصاا ،. ) عند الدورياجلديدة يف فل التمكني
99). 

يتطلب  التمكني جناح نأ (27-23 : 2005)العتييب، ويرى
 :يأيت ما
فالرؤية تزود املوففني  صياغة وتطوير رؤية للمنظمة -8

تقودهم  من مث، و  -ما الذي سنقوم به الحقا   -باإلحساس 
الذي  ههلم باختاذ قرارات تصب يف االجتالإلبداع، وتسمح 

 صحيح. هتعتقد القيادة اإلدارية بأن
مت  هنفتاح وفرق العمل: لكي يشعر األفراد بأنالا  -2

ة اليت م جزء من ثقافة الشركمتكينهم، ال بد أن يشعروا أهن
 أن األصول البشرية أهم موارد املنظمة. رىت
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ن أن منظماهتم و أفاد األفراد املمكن :لنظام والتوجيها -4
واضحة للسلطة، ومهام  خطوطو تزودهم بأهداف واضحة، 

يتمتع األفراد باالستقاللية،  في حنيومسؤوليات واضحة. ف
باحلدود املرسومة حلرية  يوععلى  هم يف الوقت نفسهنإف

وهم كذلك على علم  اتاختاذ القرار اهتم عند تصرف
 .مبسؤولياهتم

بوجود  أن يشعراملوفف مان: حيتاج ألالدعم والشعور با -3
يف العمل، واملشرفني.  زمالئهو ، دعم اجتماعي من رؤسائه

ألخذ املبادرة واملخاطرة جيب أن تعزز وتدعم  فجهود املوفف
 .بدال  من معاقبته

التمكني تتطلب ترييا األمناط فكرة  دارية:القيادة اإل -5
لى السلطة والتوجيه إىل منط القيادية التقليدية اليت تركز ع

  يؤمن باملشاركة والتشاور.  يقياد
هناك متطلبات  نأ  (828 : 1434\2013)  جوش ويرى

 :وهيلكي تنجح عملية التمكني 
  نفسه.بقوية ن يكون لدى املوفف الذي يتم متكينه ثقة أ -8
تبادل  عن طريقسني و الرئيس املواقف للمرؤ ن يوضح أ -2

 املعلومات واملسؤولية وتقدمي املساعدة والعون .
جتاه درجة عالية من االلتزام  ون لدى املوففيكن أ -4

 .املنظمة
لتحسني مستوى كفاءة  ن تقوم املنظمة جبهود صادقةأ -3

 .املوفف
الدعم والتشجيع لعملية التمكني وحث املوفف على  -5

 .بذل جهود مبتكرة
فكار ووجهات النظر ر نظام التواصل الفعال لتبادل األنش -6

 .دارةإلبني املوففني وا
برز متطلبات نجاح التمكين أن نستخلص أويمكن 

 :على النحو اآلتيلقادة المدارس داري إلا
قادة دارة التعليم بدعم إأن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم و  -8

 .سنادهم إاملمكنني و املدارس 

؛ فثقة اإلدارة العليا يف املمكننيلقادة املدارس منح الثقة  -2
قادة املدارس هي أساس مهم لنجاح التمكني، وجناح العمل 

 املدرسي. 
 التعليم، وإدارة التعليم، وزارةلكل من صياغة رؤية  -4

 قادة املدارسوكذلك صياغة رؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف 
 والتوجه لتحقيقها. هعلى الرؤي

لقادة املدارس التعليم جادة يف منح احلرية ن تكون إدارة أ -3
للتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني 

 العمل املدرسي.
املزمع لقادة املدارس  دارة التعليم برنامج تدرييبإن تضع أ -5

 متكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
قادة ن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على أ -6

، وأن تركز على النتائج ال على وسائل املمكنني املدارس 
 التنفيذ.

ن يكون لديه أبالثقة بالنفس و ن يتمتع من يتم متكينه أ -7
 جتاه مدرسته. التزام عال  
  :مراحل التمكينثالثاا 
 :وهي ( إىل ثالث مراحل للتمكني Dell (27-23: 1993يشا
 على بناء الحكم الجيد ولى:  تدريببهملمرحلة األا

لى معلومات عن املنظمة اليت عحيتاج من نريد متكينهم 
يفيد  يعملون هبا وعن أهدافها حىت يستطيعوا احلكم على ما

ف . ففي هذه هداألجل حتقيق اأيفيد العمل من  أو ال
 :املرحلة يتم تعليمهم

 هداف املنظمة ومهامها والظروف احمليطة هبا .أ -8
 .يعملون فيه هداف القسم الذيأ  -2
 .الوصف الوفيفي للموفف  -4
ذا كانت إهلم يوضح  :مثالالثقافة غا الرمسية للمنظمة ) -3

 .نفسهم ومصاحلهم(أهنم حباجة حلماية أأم  ،املنظمة تثق هبم
 : ترك الموظف يقوم بعملهالمرحلة الثانية

هداف واملهام  ألاملوفف ميلك معلومات جديدة عن ا
 شرافويتم اإل ،ن نرتكه يعملاآلولديه مستوى من املهارة  
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ىل إفالتفتيش يؤدي  ه،خطائأعليه من غا تفتيش ملعرفة 
 والشك واستياء اجملموعة. ،طاء العملبإ

 المرحلة الثالثة: المرونة
شياء غا أيت أت حيانا  أاملوفف يقوم بعمله بشكل جيد، ف

على االستجابة  درا  ن يكون قاأوحيتاج املوفف  ،متوقعة
  ت اجلديدة بسرعة ويف وقت قصا. الاالسريعة للح

 دارية متصلة به:إالتمكين ومفاهيم رابعااا 
 التمكين والمشاركة:

يستخدم بعض الباحثني مصطلح املشاركة بشكل 
ه ميكن التفريق بينهما كما أشار نأ غا ،مرتادف مع التمكني

املشاركة هي ( "Sharma and Kaur, 2008:11)ىل ذلك  إ
تساهم  ،مع مديريهمن و ع العمليات اليت يقوم هبا املوففمجي

دارية اليت تؤثر على ىل القرارات اإلإللتوصل جيابية إمسامهة 
 ،هنا عملية اتصالأىل املشاركة على إينظر  من مثو  ،عملهم

ن إي أ ،املوففني يف عملية صنع القراراتراء آواستخدام 
يف صنع القرار وحتديد البدائل وال ففني ميكنهم املشاركة و امل
التمكني  يف حني ينطوي، شاركون يف اختيار البديل املناسبي

 .على تفويض الصالحيات واختاذ القرار مع حتمل املسؤولية
 التمكين والتفويض:

ني مفهوم التمكني ومفهوم خيلط بعض الباحثني ب
حتويل جزء من ىل "إ، فالتفويض ينصرف التفويض

ي وقت أ، وميكن اسرتدادها يف خرينآلىل اإالصالحيات 
بعكس التمكني حيث يبقى  ،سس وقواعد رمسيةأضمن 

واحملاسبة على  ،عماهلمأجناز إفراد املمكنني مسؤولني عن األ
 : 2011، والصاا، واجلرادات وعريقات،املعاين ،)النتائج"

عمال أنتائج تفويض اليلريي مسؤولية املفوض عن لاف، (190
من عملية  ان التفويض يعد جزء  أكما  ،تفويضهمن مت 
 .التمكني

 

 

 :الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: :ولا أ
داري إلبعنوان التمكني ا (0202) دراسة الطعاني والسويعي

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف 
حمافظة الدمام باململكة العربية السعودية . وهدفت الدراسة 

، داري وعالقته بالرضا الوفيفيإلىل التعرف على التمكني اإ
، الدمام ظةيف حماف ا( مدير  350طبقت الدراسة على عينة )
داة لدراسته، وأفهرت نتائج أواستخدم الباحث االستبانة 

، داري جاء بدرجة مرتفعةإلن مستوى التمكني اأالدراسة 
هناك  أنو  ،ن مستوى الرضا الوفيفي جاء بدرجة متوسطةأو 

ودرجة داري إلعالقة ارتباطية موجبة بني درجة التمكني ا
 الرضا الوفيفي. 

داري لدى إلبعنوان درجة التمكني ا (2012) وكريمأبدراسة 
القيادات الرتبوية من وجهة نظر املنتسبني لدورة مديري 
املدارس واملشرفني الرتبويني يف كل من جامعيت امللك سعود 

سالمية يف الرياض. اليت هدفت إلمام حممد بن سعود اإلوا
داري لدى القيادات إلىل التعرف على درجة التمكني اإ

، ليم يف اململكة العربية السعوديةالرتبوية يف وزارة الرتبية والتع
 لدراسته،واالستبانة أداة استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 ( مشرفا  56و) ا  ( مدير 98)من  على عينة الدراسة طبقت 
برز نتائج أ. وكان من اومشرف   ا( مدير  137استجاب ) ويا  بتر 

داري لدى القيادات الرتبوية إلن درجة التمكني اأالدراسة 
 جاء بدرجة متوسطة.
داري إلبعنوان درجة التمكني ا (2012) دراسة مسعود

داء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري املدارس وتطوير األ
ىل إواليت هتدف  ،الريربيةاحلكومية يف حمافظات مشال الضفة 

داء والعالقة بينهما داري وتطوير األحتديد درجة التمكني اإل
ال من وجهة نظر مديري املدارس احلكومية يف حمافظات مش

استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة ، الضفة الريربية
، ومديرة امدير  ( 300)طبقت على عينة من  ،داة للدراسةأ
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ة امتالك مديري ومديرات ن درجأ ،الدراسةبرز نتائج أومن 
ن أو  ،داري كان بدرجة قويةإلللتمكني ااحلكومية املدارس 

داري وتطوير إلاابية بني التمكني إجيهناك عالقة ارتباطية 
داء لدى مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظات األ

 مشال الضفة الريربية.
بعنوان صعوبات متكني مدراء  ( (2012المسيليم دراسة

املدارس من وجهة نظر قيادي املناطق التعليمية، هدفت 
الكشف عن أهم الصعوبات اليت تواجه متخذي إىل الدراسة 

القرار يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت، إذا ما مت التوجه  و 
متكني مدراء املدارس. استخدم الباحث املنهج الوصفي 

دراسة، طبقت على عينة من قيادي املناطق واالستبانة أداة لل
 التعليمية، وخلصت الدراسة إىل نتائج من أبرزها: 

أمهية العمل على متكني مدراء املدارس من خالل مراجعة   -
 الصالحيات املمنوحة هلم.

يف حالة إقرار صالحيات جديدة ، فهذا يتطلب برناجما  -
 .تدريبيا  مكثفا  

داري لدى إلبعنوان التمكني ا (2013)السلولي  دراسة
، هدفت يف حمافظة بيشة وعالقتها بأدائهممديري املدارس 

داري لدى مديري إلدرجة التمكني ا ىل التعرف علىإالدراسة 
ىل كشف إ، و رس يف حمافظة بيشة من وجهة نظرهماملدا

داري ملديري املدارس وأدائهم من إلالعالقة بني التمكني ا
وجهة نظر املعلمني. واستخدم الباحث املنهج الوصفي، 

( 268و) ا  ( مدير 67وطبقها على ) ،داة للدراسةأواالستبانة 
رجة التمكني جاءت ن دأبرز نتائج الدراسة أ. ومن معلما  

ئهم  ان العالقة بني درجة التمكني ودرجة أدأبدرجة متوسطة و 
 كانت ضعيفة.
داري إلبعنوان التمكني ا (2014)الحربي و  ،دراسة الدوسري

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس الثانوية 
احلكومية يف مدينة الرياض من وجهة نظرهم. هدفت الدراسة 

داري وعالقته بالرضا الوفيفي إلالتعرف على التمكني ا ىلإ
واستخدم ، ارس الثانوية احلكومية يف الرياضلدى مديري املد

طبقت  ،ة للدراسةداأن املنهج الوصفي واالستبانة االباحث
ىل أن مستوى إوتوصلت الدراسة  ا ،( مدير 123على )

التمكني جاء بدرجة عالية وأن مستوى الرضا الوفيفي جاء 
جيابية بني التمكني إن هناك عالقة أو  ،بدرجة متوسطة

 .داري والرضا الوفيفياإل
يف حتسني  هالتمكني الوفيفي ودور  ( (2015دراسة اللحياني
التعليم العام  داري لدى مديري مدارسإلعملية االتصال ا

الدراسة مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمني . هدفت 
فيفي لدى مديري ىل التعرف على مستوى التمكني الو إ

، ستخدم الباحث املنهج الوصفي، وااملدارس الثانوية
عينة من املعلمني  على تطبق ،لدراسةداة اأاالستبانة و 

برز أ، ومن املكرمةيف مدينة مكة  معلما   (546) عددها
ن مستوى متكني مديري املدارس جاء بدرجة أنتائجها 
 متوسطة.

بعنوان مدى توافر متطلبات (  (2015دراسة الزهراني
دراسة تطبيقية على داء الوفيفي ألالتمكني وعالقته بتحسني ا

 هدفت الدراسة إىلداريات يف جامعة الباحة. إلاملوففات ا
ساسية لتطبيق التمكني ألالتعرف على درجة توافر املتطلبات ا

 والتعرف على أهم املعوقات املؤثرة على تطبيقه. استخدمت
مت االستبانة دكما استخ،الباحثة املنهج الوصفي التحليلي

دارية استجاب إموففة  (150)ت علىقوطب ،داة للدراسةأ
فراد العينة يرون أن أبرز النتائج أومن  ،موففة (89)منهن 

عدم توفر املتطلبات اجلوهرية للتمكني  يف البيئة التنظيمية 
 جلامعة الباحة .
بعنوان واقع التمكني الوفيفي لدى  (2015) دراسة العنزي

القيادات الرتبوية وعالقته مبدى حتقق اإلدارة الرشيدة يف 
 إىل هدفت الدراسةمدارس التعليم الثانوي بدولة الكويت. 

تقدمي إطار نظري يوضح أمهية تطبيق التمكني الوفيفي 
باملؤسسات التعليمية، والتعرف على درجة ممارسة القيادة 

املستوى التنفيذي للتمكني يف املدارس. استخدم الرتبوية على 
، طبقت الوصفي واستبانتني أداة للدراسة الباحث املنهج
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يل إدارة التعليم الثانوي و عينة من مسؤ االستبانة األوىل على 
واالستبانة الثانية طبقت  ،( مسؤوال  204باملناطق وعددهم )

( 1359مناصب املدارس وعددهم ) يإداريني ذو على 
، وتوصلت من مدارس البنني والبنات(  %60) بواقع. مسؤوال  

 الدراسة إىل نتائج أمهها:
وجود فجوة بني اإلدارة العليا باملناطق التعليمية واإلدارة  -

التنفيذية باملدارس تؤثر على عملية تطبيق التمكني على 
 املستويات اإلدارية مبدارس التعليم الثانوي.

القيادات اإلدارية، وحتقيق وضع تصور مقرتح لتمكني  -
اإلدارة الرشيدة يف مدارس التعليم الثانوي العام بدولة 

 الكويت.

 جنبية:الدراسات األ

بعنوان  (Rawat and Preeti 2012)راوت و برتي  دراسة 
هدفت  .ماكن العمل : دراسة تطبيقيةألتزام يف الني واكالتم

لتزام الىل التعرف على العالقة بني التمكني واالدراسة إ
( 102منهم )  ا  ( موفف133الدراسة على ) طبقتالتنظيمي ، 
واستخدم الباحث االستبانة  ،ناثمن اإل( 31و) من الذكور

ن هناك عالقة بني أفهرت النتائج أو  ،لقياس التمكني
 لتزام بالعمل.الالتمكني وا
العالقة بني متكني  بعنوان (Lyons, 2013)ليونز دراسة 
ىل حتديد العالقة إ ت الدراسةهدف .داء املدرسي ألاملعلم وا

ية ئداء املدرسي يف املدارس االبتداألبني متكني املعلم وا
داء يف جورجيا اجلنوبية فلوريدا. مت ألوعالية ا ،داءألمنخفضة ا

داء بناء على داء ومنخفضة األألىل عالية اإ تصنيف املدارس
منها عالية ( 3( مدارس )6مت اختيار )و  ،تصنيف الوالية

داء. وكشفت نتائج الدراسة عن أل( منخفضة ا3و) ،داءألا
داء ومعدل األ ،وجود عالقة قوية بني متكني املعلمني

هو القوة التنظيمية  ن التمكنيأوضحت الدراسة أو  ،املدرسي
ويؤدي  ،صلحة املدرسة والعمل اجلماعي مل ،جنازيف تعزيز اإل
 للمعلم . حتسني الكفاءة املهنية إىلالتمكني 

التصورات املتعلقة بعنوان   ( ,Dian 2015)ديان  دراسة
لتزام الثره على اأة و طبتمكني املعلم يف املدارس املتوس

ىل استكشاف تصورات معلمي لدراسة إهدفت ا التنظيمي.
من متكني معلمي  دارينيإلوا ،مورألااملدارس املتوسطة وأولياء 

لتزام التنظيمي ، وقد كانت الوتأثاه على ا ،املدارس املتوسطة
وثالثة  ا  معلم (18) :على النحو اآليتمقسمة  (27)العينة 
الباحث مقابالت  ى، وقد أجر مور ستة من أولياء األمدراء و 

ن أن املعلمني يعتقدون أ، وكشفت النتائج وحتليل حمتوى
ودعم  ،املدرسة كان بسبب متكينهم الذايتالتزامهم ب

ن أن مديري املدارس يرون أفهرت النتائج أخرين، كما اآل
  .ثر فعالية يف املدرسةأكمتكينهم املعلمني الذين مت 

 , Kefalidou )  بتسالدزو  ،وناكولوس كيفلدو،دراسة  

Nikolaos and Pitsalidis, 2015)  بعض اجلوانب بعنوان
املتعلقة بالتمكني املهين لتحسني الرضا الوفيفي لدى معلمي 

ىل استكشاف  تصورات إ الدراسةهدفت  .االبتدائيةاملدارس 
املعلمني حول التمكني املهين، ودراسة معتقداهتم حول الرضا 

وعالقته بالتمكني. مت استخدام املنهج الوصفي ، الوفيفي 
بشكل  ا  معلم( 250على) طبقتلدراسة لداة أواالستبانة 
اليونان. و أعيد  ملدارس االبتدائية يف ثيسالونيكيعشوائي يف ا
. تشا النتائج إىل أن هناك ناتا( من االستب131ما جمموعه )

ن املعلمني أو  ،عالقة إجيابية بني الرضا الوفيفي والتمكني
ن أل، قل عندما ال يعملون يف مدرسة واحدةأيشعرون برضى 

قل ويؤدي أن متكينهم أون بيشعر ة املدرسية غا مستقرة و البيئ
 ن تقل كفاءهتم. أىل إ

 ,Akbari (Azbari  2015)ازبير وشايجين واكبري دراسة 

Chaijan and تأثا القيادة االسرتاتيجية والتمكني نوان بع
ت هدف .على الرضا الوفيفي للعاملني يف جامعة غيالن

ة يسلوب القيادة االسرتاتيجأ ىل التعرف على تأثاإ الدراسة
. ملنسويب جامعة غيالنلوفيفي والتمكني على الرضا ا

داة للدراسة أم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة داستخ
برز أومن  ،يف جامعة غيالن ا  ( موفف235طبقت على )
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تيجية ومتكني املوفف كان سلوب القيادة االسرتاأن أالنتائج 
 جيايب كبا على الرضا الوفيفي ملوففي جامعة غيالن.له أثر إ
بعنوان  Kaveh, saman)  2016,)سامان و  كافيهدراسة  

التعرف  ت الدراسة إىلهدف .إدارة املعرفة ومتكني املوفف
دارة املعرفة يف مؤسسات إعلى العالقة بني متكني املوفف و 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة  ،التعليم العايل
يف مؤسسات التعليم  ا  ( موفف341داة للدراسة طبقت على )أ

ن هناك أبرز النتائج أوكان من  ،العايل يف حمافظات كردستان
 دارة املعرفة ومتكني املوفف.إحصائية بني عالقة ذات داللة إ

 التعليق على الدراسات السابقة:

هنا تبحث يف أتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف 
داة أواستخدام املنهج الوصفي واالستبانة  ،موضوع التمكني

هنا تبين تصور أيف الدراسة وختتلف عن الدراسات السابقة 
الدراسات السابقة أن  يف حنيصالح املدرسة إلمقرتح 

 ,Akbari دراسة ) ف ،خردرست التمكني وعالقته مبوضوع آ

et al 2015 )،( ودراسةKefalidou1,et al,2015)،  ودراسة
  ،ودراسة )الطعاين والسويع ،(2014)الدوسري واحلريب، 

دراسة ما أو ، عالقة التمكني بالرضا الوفيفييف حبثت ( 2010
(2015 Dian,)، ( ودراسةRawat, Preeti 2012 )بحثت ف

 ,Lyons)دراسة ما أو  ،عالقة التمكني بااللتزام التنظيمييف 

 ،(2013 السلويل،ودراسة ) ،(2015ودراسة )الزهراين، ،(2013
عالقة التمكني يف حبثت فإهنا ( 2012ودراسة )مسعود، 

يف ت ثحب فقدKaveh, saman)  2016.) دراسةما أو  ،باألداء
( 2015، )اللحياينما دراسة أو  ،بإدارة املعرفة عالقة  التمكني

ما دراسة أو  ،عالقة التمكني باالتصال يف فبحثت
، التعرف على درجة التمكني يف حبثت فقد  (2012،بوكرميأ)
الدراسة  معجزئيا  ه ب( فهي تتشا2182،دراسة ) املسيليم أما و 

 متكني قادة املدارس.  عوائقيف يف البحث احلالية 

 السابقة ما فيما يتعلق مبنهج البحث فجميع الدراساتأو 
( ,Dian 2015استخدمت املنهج الوصفي باستثناء دراسة )

 املقابالت وحتليل احملتوى.اليت استخدمت 
واستفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة يف التعرف  

لتزام الوا الوفيفي داء والرضاألعلى  التمكني وعالقته با
صالح املدرسة،  أن يساعد يف إن التمكني ميكن التنظيمي وأ

 داة الدراسة. أكما استفاد منها يف بناء 

 :تهامنهج الدراسة وإجراءا

 الذي يهدف إىلاستخدم الباحث املنهج الوصفي  -1
وصف فواهر أو أحداث أو أشياء معينة، ومجع احلقائق "

واملعلومات واملالحظات عنها، ووصف الظروف اخلاصة هبا 
. )عبدالرمحن، وتقرير حالتها كما توجد عليه يف الواقع

 (.68:ه1341

 قسمني من الدراسة جمتمع تكون:  الدراسة وعينة جمتمع -2
 :مها

مبدينة  -بنني  -حكومي مدارس التعليم العام  قادةأـ مجيع 
 .(1437)البطاقة االحصائية لعام مديرا   (945)الرياض عددهم 

 .مشرفا   ( 21)وعددهم  املدرسية القيادة مشريف ـ مجيع  ب

لقياديني باملدارس  والبالغ عددهم من االدراسة  جمتمعولكثرة  
 (%20)بنسبة  هممـنعشوائية  ةمت اختيار عينـقائدا   (945)

جمتمع ومجيع   (%17)بنسبة  اقائد   (180) استجاب منهم
 (16) استجاب منهم  .املدرسية  لقيادةمشريف االدراسة من 

 .(%67)املدرسية بنسبة للقيادة مشرفا  
 عينة الدراسة: خصائص 

 :المؤهل العلمي -1
 0جدول 
 عينة الدراسة وفق متغير المؤهل  توزيع

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل
 %1.1 2 هدكتورا

 %19.9 35 ماجستا
 %7.67  135  بكالوريوس 
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 النسبة المئوية التكرارات المؤهل
 %2.3 4  مل حيدد
 %100  176  اإلمجايل

أن الريالبية العظمى من عينة الدراسة  (،1)يوضح اجلدول 
، يف حني (%76.7)مؤهلهم العلمي بكالوريوس بنسبة  (135)

مؤهلهم العلمي ماجستا،  (%19.9)بنسبة  ( 35)أن هناك 
مؤهلهم العلمي دكتوراه، ويف أن  (%1.1)سبة بن (2)وهناك 

 مل حيددوا مؤهلهم العلمي.  (%2.3)بنسبة  (4)ناك ه
 :الوظيفة -2

 2جدول 
 توزيع  عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة

 المئويةالنسبة  التكرارات الوظيفة

 %18.8 33 مدرسة ثانوية  قائد

 %26.7 47 مدرسة متوسطة  قائد

 %45.5   80 ابتدائيةمدرسة  قائد

  %9 16 مدرسيةقيادة مشرف 

 %100   176 اإلمجايل

أن النسبة األكرب من عينة الدراسة  (،2)يوضح اجلدول 
، يف حني أن هناك بتدائيةاالدارس امل قادةهم  (45.5%)
، دارس متوسطةمل قادةمن عينة الدراسة يعملون  (26.7%)

، كما أن هناك دارس ثانويةمل قادةيعملون  (%18.8)وهناك 
 .مدرسية قيادةيعملون مشريف  %(9)
 :عدد سنوات الخدمة مجال العمل الحالي -3

 (3جدول )
الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة في مجال  عينةتوزيع 

 العمل الحالي
 النسبة المئوية التكرارات العمل الحالي

 %16.5 29 أقل من مخس سنوات
مخس سنوات إىل أقل 

 من عشر سنوات
34 19.3% 

 %63.6 112 عشر سنوات فأكثر
 %0.06 1 مل حيدد
 %100 176 اإلمجايل

( امشرف  و /اقائد   112)، أن هناك (3)اجلدول رقم  يوضح
خربهتم عشر سنوات فأكثر، كما أن هناك  %63.6)بنسبة 

ا/ومشرف ا 34) مخس سنوات إىل ( خربهتم %19.3)( بنسبة قائد 
ا/ومشرف ا 28أقل من عشر سنوات، وهناك ) ( بنسبة قائد 

ا هناك ) أن( خربهتم أقل من مخس سنوات، ويف 16.5%) قائد 
حيدد خربته يف جمال العمل ( مل %0.6)( بنسبة أو مشرف ا
 احلايل.

 أدوات الدراسة:
 لجمعأداة  الستبانةا سةرالداه هذ في لباحثا مستخدا

 في عتمدوا  قادة املدارس،مبعوقات متكني ةـلمتعلقا تاـلبيانا
، التمكني اإلداري لتوتنا لتيا لعلميةا جعالمرا على بنائها

 .موضوع التمكني اإلداري تــلوتنا يــلتا سابقةــلا تاــسرالداو 
 من مكونة ستبانةا ءببنا لباحثا مقا درلمصااهذه  من
 : هماين أجز
 سةرالدا ادفرأ عن عامة تمعلوما تضمن: ولألا ءلجزا
  لعمل(.ا لمجا يـف ةرـلخبا ،لوفيفةا ،لمؤهلا)
أسباب تتعلق هي: )  ورمحا ةثثال تضمن :لثانيا ءلجزا

، وأسباب تتعلق  اتعبار ( 8)  اشتمل علىالتعليمي بالنظام 
، وأسباب تتعلق  اتعبار  (5) بإدارة التعليم اشتمل على 
  (.اتعبار  ( 7) بقادة املدارس اشتمل على

 يــخماس رجدــت قــفو وزعت اإلجابة على العبارات 
درجة  ،متوسطةدرجة  ،عاليةدرجة  ،اا دــج ةــعاليدرجة )

 .درجة ضعيفة جداا( ،ضعيفة
 لستبانة:ا ءبنا حلارم
 الظاهري صدقهاو لالستبانة ليةوألا لصيغةا-أ 

عن طريق  ةــليوألا يريتهاــص قــفو تبانةــالسا اددــعإ مــت
 نـم ةـمجموع على عرضت مث، اابق ــس رةذكوــلما درصاــلما
من جامعة امللك سعود ، وجامعة اإلمام حممد  ينـلمحكما

 دقهاـص نـم دـلتأكوا اـتحكيمه ضرـبريبن سعود اإلسالمية 
 أجله، من ضعتو ما سلقيا صالحيتها ىمدو ،ياهرـلظا
 .املالحظات  بعض نلمحكموا ىبدأ قدو
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 : لالستبانة  لنهائيةا لصيغةب ا
 بـــغلأ اـــعليه عـــجمأ يـــلتا تاـــبالمالحظ ثـــلباحا ذـــخأ

 تم عليه ءبناو ،ليةوألا الستبانةا دوـــبن لوـــح ينـــلمحكما
 ، وحذف عبارتني.راتلعباا بعض صياغة تعديل

 الداخلي ألداة الدراسة: التساق

 4جدول 
 لعبارات المعوقات بالدرجة الكلية لكل محور معامالت ارتباط برسون

 الرتباط المحور
 **0.832 التعليمي النظامسباب تتعلق بأ
 **0.732 سباب تتعلق يإدارة التعليمأ
 **0.823 املدارسبقادة سباب تتعلق أ

 0.01دال عند مستوى  **

أن مجيع احملاور دالة  (4)اجلدول رقم  يتضح عن طريق
امالت ، وهذا يعطي داللة على ارتفاع مع0.01عند مستوى 

مؤشرات صدق مرتفعة  إلى االتساق الداخلي، كما يشا
 وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية

 5جدول 
 الكلية لكل محورمعامالت ارتباط برسون لعبارات المعوقات بالدرجة 

 أسباب تتعلق بمديري المدارس سباب تتعلق بإدارة التعليمأ سباب تتعلق بالنظامأ
 االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة االرتباط رقم العبارة

1 231** 9 535** 14 483** 
2 348** 10 360** 15 635** 
3 535** 11 613** 16 542** 
4 360** 12 438** 17 603** 
5 613** 13 356** 18 400** 
6 438**   19 534** 
7 356**   20 614** 
8 240**     

 0.01دال عند مستوى  **

العبارات دالة أن مجيع  (5)اجلدول رقم عن طريق يتضح 
، وهذا يعطي داللة على ارتفاع ((0.01عند مستوى 

الداخلي، كما يشا  إىل مؤشرات صدق معامالت االتساق 
 مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 : الدراسة أداة ثبات
 باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحث قام
وهذا يدل ((0.818وبلغ  لفاكرونباخ،أ ثبات معامل
أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول على 
  .إحصائيا  

 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة

عن  ومناقشتهاوالنظرية  امليدانية الدارسة نتائج عرضستن
 االستبانة عبارات نع الدراسة أفراد إجابات عرض طريق
 :يتاآل النحو على الدراسة أسئلة عن باإلجابة وذلك

 المدارس ؟ قادة: ما معوقات تمكين األولالسؤال 
الباحـــــــث حبســـــــاب ولإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال قـــــــام 

عينــة إلجابــات أفــراد   ــراف املعيــاريالاو  املتوســطات احلســابية
، كمـــا مت ترتيـــب املـــدارس  قـــادةعـــن معوقـــات متكـــني الدراســـة 
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 يوضح ذلك. (6)حســب املتوســط احلســايب واجلــدول رقــم  املمارســاتهــذه 
 6جدول 

 .المدارس قادةمعوقات تمكين  محاور عينة الدراسة نحو المتوسطات الحسابية إلجابات
 الترتيب المتوسط المحور

 1 3.31 التعليمي سباب تتعلق بالنظامأ
 2 3.21 دارة التعليمسباب تتعلق بإأ
 3 2.94 املدارس قادةسباب تتعلق بأ

  3.155 المتوسط العام

املدارس ومشريف  قادةأن  (6)يتضح من جدول رقم 
لتمكني  األكربرون أن النظام يعد العائق املدرسية ي القيادة
، مث (3.31)املدارس بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب  قادة
سباب تتعلق بإدارة التعليم بدرجة متوسطة ومبتوسط أيليه 

نفسهم أاملدارس  قادةسباب تتعلق بأ وأخاا   (3.21)حسايب 
 .(2.94)بدرجة متوسطة ومبعدل حسايب 

 .يضاح سنتناول كل حمور على حدةإلوملزيد من ا
  :التعليمي سباب تتعلق بالنظام: أولا أ

  7جدول 
 المدارس قادةعينة الدراسة نحو معوقات تمكين  نحراف المعياري إلجابات لواالمتوسطات الحسابية 

رقم 
 العبارة

 المتوسط  الفقرة
 الحسابي

نحراف ا
 معياري

الترتيب على 
 المحور

الترتيب 
 العام

 1 1 0.856 4.23 املدارس قادةمركزية الوزراة  ال تساعد على متكني  1

 2 2 0.978 4.12 املدارس على متطلبات تطبيق التمكني قادةال يتم تدريب   7

 5 3 1.150 3.71 وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف 6

 6 4 1.172 3.66 املدارس سبب يف عدم متكينهم ضعف إعداد قادة يعد   8

 8 5 1.150 3.31 املدارس لقادةيتقبل املعلمون التمكني الزائد  ال  5

 13 6 1.344 2.86 املدارس مع صالحيات إدارة التعليمقادة يتعارض متكني  3

 19 7 1.248 2.41 املدارس قادةال يتقبل أولياء أمور الطلبة متكني  4

 20 8 1.131 2.20  املدارس إىل إضعاف النظام املدرسي قادةيؤدي متكني  2

   3.31 املتوسط العام
 :ما يأيت ( 7) يتضح من اجلدول رقم 

التعليمــي ســباب تتعلــق بالنظــام بأواخلــا   ألولا احملــورن أ .8
 (3)بدرجة عاليـة جـدا ، و واحدة، جاءت فقرات ( 8)يتضمن 

ن وفقرتـا متوسـطة ن بدرجـةفقرات جـاءت بدرجـة عاليـة وفقرتـا
،  4023)املتوســـط احلســـايب هلـــم مـــا بـــني  إذ إنبدرجـــة ضـــعيفة 

 .(3.31)درجة متوسطة ب، واملتوسط العام  (2.20

وهـــي )مركزيـــة الـــوزراة ال تســـاعد علـــى  (1)الفقـــرة رقـــم  أن .2
بـــــني الفقـــــرات  باملرتبـــــة األوىلجـــــاءت املـــــدارس(  قـــــادةمتكـــــني 

ــــق اخلاصــــة بأ مبتوســــط حســــايب التعليمــــي النظــــام بســــباب تتعل
وهذا يدل علـى أن هنـاك  ،(0.856) راف معياري او  ،(4.23)

علـى مركزيـة الـوزارة ، وهـذا يشـا إىل  جـدا   موافقة بدرجة عالية
هــي  تعليماهتــا(الدراســة بــأن الــوزارة ) مــن خــالل  عينــةشــعور 

املـــــدارس غـــــا قـــــادرين علـــــى  قـــــادة ن مـــــن يتخـــــذ القـــــرارات وأ
ال مبوافقـة الـوزارة أو يف إداري إلالتعامل مع احتياجات العمل ا

سـابق ليـه مـدير تعلـيم إفل تعليماهتا، وهذا يتفق مع مـا أشـار 
 عمال املدرسة وفق ما يـرد يوميـا  أن القيادة املدرسية تسا أمن 
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قســــام ألدارة التعلــــيم مــــن ســــيل التعــــاميم الــــيت تصــــوغها اإمــــن 
دارات العامـة يف وزارة التعلـيم وهـي يرد مـن اإل و ماأ ،املختصة
قســـام ألمـــالءات وتوجيهـــات تعكـــس رؤيـــة تلـــك الهـــا إيف جمم

( مـن 2112 ،، كما تتفق مع نتيجة دراسة )املسيليمداراتإلوا
ت حتــــد بدرجــــة كبــــاة مــــن متكــــني أن مركزيــــة الــــوزارة يف الكويــــ

 املدارس. مديري

املــــدارس  قــــادةوهــــي )ال يــــتم تــــدريب  (7) الفقــــرة رقــــمأن  .4
ـــق التمكـــني(  ـــات تطبي ـــة الثانيـــةجـــاءت علـــى متطلب بـــني  باملرتب

مبتوســــط التعليمــــي النظــــام بباب تتعلــــق اخلاصــــة بأســــالفقــــرات 
، وهــذا يــدل علــى (0.978)راف معيــاري ا ــو  (4.12)حســايب 

ن أالدراســة يــرون  عينــةن أأن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة علــى 
كيـــنهم أجـــل مت يتلقـــون التـــدريب الكـــايف مـــن املـــدارس ال قـــادة
ن املــدارس ألقــادة هــو تــدريب  ،هــم متطلبــات التمكــنيأفمــن 

تم تــــدريبهم علــــى ويــــ ،جمــــرد منفــــذين وايكونــــوا مبــــادرين وليســــ
، كمـــا وحـــل املشـــكالت ،وعلـــى االتصـــال ،مهـــامهم الوفيفيـــة

( الـــيت أفهـــرت أن 2112 ،تتفـــق مـــع نتيجـــة دراســـة )املســـيليم
أن ، هــــو يرينالكبــــاة الـــيت تواجـــه متكــــني املـــدوبات عمـــن الصـــ

املـــدارس يف الكويــــت علـــى متطلبــــات تطبيــــق  يريتـــدريب مــــد
 قليل.التمكني 

وهـــــي )وجـــــود نظـــــام رقـــــايب صـــــارم ال ( 6)الفقـــــرة رقـــــم  أن .3
بــــني الفقــــرات باملرتبــــة الثالثــــة  جاءت يســــمح حبريــــة التصــــرف(

ــــق بالنظــــاماخلاصــــة  مبتوســــط حســــايب  التعليمــــي بأســــباب تتعل
، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك (1.150) راف معيـاري او  (3.71)

ن هنـاك أالدراسـة يشـعرون بـ عينـةن أموافقة بدرجة عالية على 
بـداعهم إممـا حيـد مـن  ،املـدارس قـادةعمـال أرقابة صارمة علـى 
تهم يف املخاطرة وحتمل املسؤولية ، ممـا جيعلهـم وابتكارهم ورغب

والتنظيمـــــات  كـــــل احلـــــر  علـــــى اتبـــــاع التعليمـــــات نيحريصـــــ
فضــــــل أ ان وجــــــدوا طرق ــــــإالصــــــادرة عــــــن إدارة التعلــــــيم حــــــىت و 

 هداف .لتحقيق األ

 قـــــادةضـــــعف إعـــــداد  د  يعـــــ  وهـــــي ) (8) الفقـــــرة رقـــــم أن .5
بـني  باملرتبـة الرابعـةجـاءت (  متكيـنهم املدارس سـبب يف عـدم 

مبتوســــط التعليمــــي بأســــباب تتعلــــق بالنظــــام اخلاصــــة الفقــــرات 
، وهــذا يــدل علــى (1.172) ــراف معيــاري او  (3.66)حســايب 

ن أالدراســة يــرون  ن عينــةعلــى أأن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة 
املــدارس هــم مــن  قــادةكثر ، فــأاملــدارس غــا كــاف   قــادةعــداد إ

، وتتفــق هــذه النتيجــة داريــة ومل يعــدوا لــإلدارة إختصصــات غــا 
( مـن أن القصـور يف إعـداد 2112 ،مع نتيجة دراسة )املسيليم

 املدارس سبب يف عدم متكينهم. يريمد

املدارس إىل  قادة يؤدي متكني وهي ) ( 2)الفقرة  رقم  أن .6
، (2.20)  مبتوسـط حســايب جـاءت ( إضـعاف النظـام املدرسـي

ال يتقبــــل أوليــــاء أمــــور الطلبــــة متكــــني وهــــي ) (4)والفقــــرة رقــــم 
خاتـــني بـــاملرتبتني األ (2.41)( مبتوســـط حســـايب املـــدارس قيـــادة

الدراســة  عينــةن أ إىلوبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة وهــذا يشــا 
 ،مـــور لـــن يتقبلـــوا متكـــني قيـــادات املـــدارسوليـــاء األأن أاليـــرون 

ن متكــــــني القيــــــادات املدرســــــية سيضــــــعف النظــــــام أوال يــــــرون 
 .املدرسي

عبـارات حمـور عوائــق وبتأمـل اسـتجابات عينـة الدراســة حـول 
يتضــح التعليمــي متكــني قــادة املــدارس بأســباب تتعلــق بالنظــام 

ووجـود نظـام رقـايب صـارم اليسـمح  ،الرتكيز على مركزيـة الـوزارة
ة املــدارس، وهــذه دحبريـة التصــرف، وضـعف إعــداد وتــدريب قـا

معوقــــات كبــــاة، وقــــد يعــــود الســــبب إىل طبيعــــة  د  بالشـــك تعــــ
يف الســـلطات يف اجلهـــات العليـــا  النظـــام التعليمـــي الـــذي يركـــز

تبذلـه وزارة التعلـيم مـن جهـود  ـو  على الرغم مـن مـاالوزارة، و 
التوجــــه إىل الالمركزيــــة وذلـــــك مبــــنح صـــــالحيات كثــــاة لقـــــادة 

زال يعـــاين مـــن مركزيـــة شـــديدة ، تعليمنـــا مـــا ن أإال   ،املـــدارس
نظـــام رقـــايب صـــارم وضـــعف  فـــإذا اجتمعـــت مركزيـــة الـــوزارة مـــع

حــول  اكبــا    ائق ــاع ذلــك يب قــادة املــدارس ســيكونإعــداد وتــدر 
 متكني قادة املدارس.
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 :سباب تتعلق بإدارة التعليمأثانياا: 
 8 جدول

 معوقات تمكين مديري المدارس نحو الدراسة عينة إلجابات نحراف المعياريوال الحسابية المتوسطات
 الترتيب العام الترتيب على المحور نحراف معياريا الحسابي المتوسط الفقرات رقم العبارة

 3 1 0.987 4.09 عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني 13
 4 2 1.107 3.77 املدارس قادةغياب ثقة اإلدارة العليا ب 12
 قادةيتطلب عمل إدارة التعليم التدخل يف أعمال  10

 املدارس
3.00  1.226 3 11 

ضعاف دور إدارة املدارس إىل إ قادةيؤدي متكني  9
 التعليم

2.79 1.271 4 14 

املدارس إىل إساءة عالقتهم بقيادي  قادة يؤدي متكني  11
 إدارة التعليم

2.41 1.266 5 18 

   3.21 املتوسط العام

 يت:اآل( 8) يتضح من اجلدول رقم
ســــباب تتعلــــق بــــإدارة التعلــــيم أبواخلــــا  الثــــاين  احملــــورأن  .8

وفقرتـان  ،فقرتـان بدرجـة عاليـة، جـاءت فقرات  (  5)يتضمن 
 إذ إنبدرجــة ضــعيفة جــاءت وفقــرة  ،جــاءت بدرجــة متوســطة

، واملتوسـط العـام  (2.41، 4.09)املتوسط احلسـايب هلـم مـا بـني 
 .(3.21)درجة متوسطة ب

ـــــا وهـــــي ) (13)الفقـــــرة رقـــــم أن   .0 عـــــدم قناعـــــة اإلدارة العلي
بأسباب اخلاصة بني الفقرات  باملرتبة األوىلجاءت ( بالتمكني

 ـراف معيـاري او  (4.09)مبتوسـط حسـايب تتعلق بإدارة التعليم 
علـى  يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة، وهذا (0.978)
دارة العليـــا للتعلـــيم غـــا مقتنعـــة إلن اأالدراســـة يـــرون  عينـــةن أ

وهـذا يشـا إىل احلاجـة لبـذل مزيـد مـن املـدارس  قـادة بتمكني 
اجلهــد لتوعيــة اإلدارة العليــا بأمهيــة متكــني قــادة املــدارس ، وأن 

 اإلدارة العليا.هذا التمكني سيقلل من املشكالت اليت تواجه 

 بقــادةغيــاب ثقــة اإلدارة العليــا وهــي ) (12)الفقــرة رقــم أن  .4
بأســباب اخلاصــة بــني الفقــرات  باملرتبــة الثانيــةجــاءت ( املــدارس

 ـراف معيـاري او  (3.77)مبتوسـط حسـايب تتعلق بإدارة التعلـيم 
علـى  ، وهذا يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة(1.107)
 قـــادةدارة العليـــا التثـــق يف قـــدرة ن اإلأالدراســـة يـــرون  عينـــةن أ

مدارسـهم مـن غـا التعليمـات والتوجيهـات  إدارةاملدارس علـى 

 دلة الصادرة عـن إدارة التعلـيم، وهـذا يتطلـب توعيـة اإلدارةألوا
بنــاء علــى الكفــاءة  العليـا بأنــه إذا مت اختيــار القيــادات املدرسـية

 للتمكني.هنم يصبحون أهال  ومت تدريبهم فإ

املــدارس  قــادةوهــي )يــؤدي متكــني  ( 11)الفقــرة  رقــم أن  .3
مبتوســــط جــــاءت إىل إســــاءة عالقــــتهم بقيــــادي إدارة التعلــــيم( 

، وبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة  ،(18)باملرتبــة  (2.41)حســايب 
قــــــادة ن متكــــــني أالدراســــــة اليــــــرون  عينــــــةن أىل وهــــــذا يشــــــا إ

ــــادات يف  ىل إســــيؤدي  املــــدارس تكــــوين عالقــــات ســــيئة بالقي
 .دارة التعليمإ

عينـــــة الدراســــة حـــــول عبـــــارات حمـــــور وبتأمــــل اســـــتجابات 
عوائــــق متكــــني قــــادة املــــدارس بأســــباب تتعلــــق بــــإدارة التعلــــيم 

 ،م قناعـــــة اإلدارة العليـــــا بـــــالتمكنييتضـــــح الرتكيـــــز علـــــى عـــــد
 وغيـــــاب ثقـــــة اإلداره العليـــــا بقـــــادة املـــــدارس، وهـــــذه بالشـــــك

يف ذلــك أن املســؤولني يف  معوقــات كبــاة ، وقــد يعــود الســبب
علـــيهم الثقـــة جبميـــع قـــادة املـــدارس، إمـــا  إدارة التعلـــيم يصـــعب

لوجــــود أخطــــاء وجتــــاوزات كبــــاه لضــــعف كفــــاءة بعضــــهم، أو 
يعـــــــود الســـــــبب إىل طبيعـــــــة  تفقـــــــد الثقـــــــة يف قـــــــدراهتم، وقـــــــد

أو ، إمـــا لتخـــوفهم مـــن نتـــائج متكـــني قـــادة املـــدارس املســـؤولني
 عدم إدراكهم ألمهية متكني قادة املدارس.
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 :ثاا : أسباب تتعلق بقادة المدارسثال

 9 جدول
 المدارسقادة معوقات تمكين  نحو الدراسة عينة إلجابات نحراف المعياريوال الحسابية المتوسطات
 الترتيب العام  الترتيب على المحور نحراف معياريا الحسابي المتوسط الفقرات رقم العبارة

 7 1 1.290 3.57 يزيد متكني قادة املدارس من سيطرهتم على املعلمني 18

 9 2 1.208 3.06 وليةاملدارس من حتمل السلطة واملسؤ  يتخوف قادة 14

 10 3 1.010 3.05 ضعف وقلة مهارات قادة املدارس 19

 12 4 1.154 2.94 يؤدي متكني قادة املدارس إىل انفرادهم بالسلطة 15

 15 5 1.182 2.76 يؤدي التمكني إىل قرارات مكلفة ماديا   20

 16 6 0.951 2.68 يسيء قادة  املدارس استخدام الصالحيات املمنوحة هلم 16

 17 7 1.053 2.52 يؤدي متكني قادة املدارس إىل اختاذ قرارات عشوائية 17

   2.94 المتوسط العام

 :يتاآل( 9)يتضح من اجلدول رقم 
املـــدارس بقـــادة ســـباب تتعلـــق أبواخلـــا  الثالـــث  احملـــورأن  .1

 ،فقــــرة واحــــدة بدرجــــة عاليــــة، جــــاءت فقــــرات  ( 9)يتضــــمن 
وفقرة بدرجة ضـعيفة إذ  ،فقرات جاءت بدرجة متوسطة (8)و
واملتوســط ،  (8.88،  8.89)ن املتوســط احلســايب هلــم مــا بــني إ

 .(8.78)درجة متوسطة العام ب

املدارس من  قادةيزيد متكني وهي ) (80)الفقرة رقم أن   .2
بني الفقرات  باملرتبة األوىلجاءت ( سيطرهتم على املعلمني

مبتوسط حسايب املدارس  قادةتتعلق ب أسباباخلاصة ب
، وهذا يدل على أن هناك (8.878) راف معياري او  (8.89)

ن متكني أالدراسة يرون  عينةن أموافقة بدرجة عالية على 
وهذا يشا إىل ارس يزيد من تسلطهم على املعلمني، املدقادة 

فكرة التمكني تتطلب ترييا أمهية توعية قادة املدارس بأن 
األمناط القيادية التقليدية اليت تركز على السلطة والتوجيه إىل 

وتتفق هذه النتيجة مع   ،منط قيادى يؤمن باملشاركة والتشاور
 ( .2112نتيجة دراسة )املسيليم 

املدارس استخدام  قادةوهي )يسيء ( 89)الفقرة رقم  أن  .4
 (8.88)مبتوسط حسايب  جاءت  الصالحيات املمنوحة هلم(
الدراسة  عينةن أىل إوهذا يشا  ،بدرجة ضعيفة من املوافقة

ساءة استخدام إىل إسيؤدي  ادة املدارسقن متكني أاليرون 
 .الصالحيات

وبتأمل استجابات عينة الدراسة حول عبارات حمور عوائق 
متكني قادة املدارس بأسباب تتعلق بقادة املدارس يتضح 

من سيطرهتم على يزيد متكني قادة املدارس  أن الرتكيز على
وقد يعود السبب إىل عدم إدراك أن التمكني ليس ، املعلمني

 . فقط منح الصالحيات بل حتمل املسؤولية

 : ما متطلبات التمكين الناجح؟الثانيالسؤال 
جابة عن هذا السؤال يف اإلطار النظري وكان من متت اإل 

 اإلداري لقادة املدارس هي:أبرز متطلبات جناح التمكني 
أن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم وإدارة التعليم بدعم قادة  -

 املدارس املمكنني وإسنادهم .

 منح الثقة لقادة املدارس املمكنني. -

صياغة رؤية للوزارة، ورؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف قادة  -
 املدارس على الرؤية والتوجه لتحقيقها.

ليم جادة يف منح احلرية لقادة املدارس أن تكون إدارة التع -
للتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني 

 العمل املدرسي.

أن تضع إدارة التعليم برنامج تدرييب لقادة املدارس املزمع  -
 متكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
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أن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على قادة  -
 دارس املمكنني .امل

لديه أن يتمتع من يتم متكينه بالثقة بالنفس، وأن يكون  -
 جتاه مدرسته. التزام عال  

ــة  الثالــ :الســؤال  حصــائية حــول إهــل هنــاك فــروق لات دلل
، فــــةالوظي) لــــى متغيــــرات الدراســــةإمعوقــــات التمكــــين  تعــــز  

  فراد الدراسة؟أالمؤهل، عدد سنوات الخدمة( من وجهة نظر 

وللتعرف إذا ما كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني  
إجابـــــات عينـــــة الدراســـــة حـــــول معوقـــــات التمكـــــني اســـــتخدم 

ــــاين األحــــادي )  One Wayالباحــــث اختبــــار حتليــــل التب

ANOVAواختبار شيفيه ) (scheffe) وجـاءت النتـائج كمـا ،
 :ةياآلتيوضحها اجلدول 

 :ولا: الوظيفةأ

 01جدول 
متغير  عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف  بين إجابات لدللة الفروق( One Way ANOVA) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 الوظيف
 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع المجموعات المتغيرات
 0.337 1.134 130.88 3 392.588 بني اجملموعات املدارس قادةمعوقات متكني 

 115.44 172 19855.63 داخل اجملموعات
  175 20248.22 المجموع

، أنه ال توجد هناك (88)يتضح من خالل اجلدول رقم 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات عينة الدراسة 

 إذ ،وفقا  ملتريا الوفيفة قادة املدارس و معوقات متكني 
 .(8.889)مبستوى داللة  (8.888)بلريت قيمة ف 

 :ثانياا: عدد سنوات الخدمة
 00جدول

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير بين إجابات  ( لدللة الفروقOne Way ANOVAالتباين األحادي )نتائج اختبار تحليل 
 عدد سنوات الخدمة
 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المتغيرات
 0.218 1.492 172.197 3 516.592 بني اجملموعات املدارس قادةمعوقات متكني 

 115.386 171 19730.92 داخل اجملموعات
  174 20247.52 المجموع

أنه ال توجد هناك فروق  (،88)اجلدول رقم  يتضح من
عينة الدراسة  و ة إحصائية بني متوسط إجابات ذات دالل

اخلدمة،  عدد سنوات وفقا  ملتريا قادة املدارسمعوقات متكني 
 .(8.880)مبستوى داللة  (8.878)بلريت قيمة ف  إذ

 :المؤهل العلميثالثاا: 
 02جدول 

عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير  بين إجابات  لدللة الفروق( One Way ANOVA)نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
 المؤهل العلمي

 مستو  الدللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المتغيرات
 0.039 3.318 377.61 2 755.23 بني اجملموعات املدارسقادة معوقات متكني 

 113.792 169 199230.87 اجملموعاتداخل 
  171 19986.11 المجموع
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ة ذات دالل ا، أن هناك فروق  (88)اجلدول رقم  يتضح من
عينة الدراسة  و معوقات  إحصائية بني متوسط إجابات

بلريت قيمة  إذ ،وفقا  ملتريا املؤهل العلمي قادة املدارسمتكني 
وملعرفة اجتاه الفروق بني  ،(8.887)مبستوى داللة ( 8.880)ف 

جراء إعينة الدراسة مت  استجاباتمتوسطات درجات 
 (scheffe)مت استخدام اختبار شيفيه  بأناملقارنات البعدية، 
 .(88)هو مبني باجلدول رقم ما  على  وللمقارنات البعدية، 

 01جدول
 عينة الدراسة للمقارنات البعدية لمتوسطات( scheffe) نتائج اختبار شيفيه
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس المتوسط الحسابي العدد  المؤهل

 0.1111 5.2*  3.211 135 بكالوريوس
 5.3  5.2 * 2.934 35 ودكتوراه ماجستا

فقــــد ضــــم ملــــن  ،مــــؤهلهم دكتــــوراه مــــنا لصــــرير عينــــة نظــــر  
، الـذي يُبـني (13)من خالل اجلدول رقم و  ،مؤهلهم ماجستا

عينة الدراسـة وفقـا   ملقارنات البعدية ملتوسطات درجاتنتائج ا
وق جـــاءت بـــني  وجـــد أن تلـــك الفـــر  ،الخـــتالف متريـــا املؤهـــل

والــــذين مــــؤهلهم  ،مــــؤهلهم بكــــالوريوس الــــذينعينــــة الدراســــة 
ـــــوراه ماجســـــتا  ـــــة البكـــــالوريوس ودكت ـــــة مـــــن محل لصـــــاا  العين

ملـــن  (8.788)يف مقابـــل متوســـط  (8.888)مبتوســـط حســـايب 
ن محلـــة البكـــالوريوس يـــرون إ، أي ودكتـــوراه جســـتامـــؤهلهم ما

كرب ممـا يـراه ممـن مـؤهلهم ماجسـتا أن هناك معوقات بشكل أ
 .ودكتوراه

صالح إللتصور المقترح اما الرابع:سؤال الجابة عن إلا
 داري؟إلالمدرسة من مدخل التمكين ا

وعرضه على  تصورالجابة عن هذا السؤال مت بناء لإل
جمموعة من احملكمني يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، واإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي 

احملكمني وتوصل بوزارة التعليم، وقد مت األخذ بتعديالت 
 يت:الباحث للتصور اآل

 :هداف التصورأ :ولا أ

املمارسات واقع وير املدرسة وحتسني خمرجاهتا من تط -8
الرتبوية اليومية؛ اليت قد تبدو غا واضحة لدى القيادات 

 الرتبوية العليا قدر وضوحها لدى قيادة املدرسة.

، لبناء شراكة فتح املدرسة على اجملتمع احمللي احمليط هبا -2
، تقوم على أساس املشاركة يف صناعة القرارات ،حقيقية

تكامل وحتقيق النمو امل ،هبدف حتسني العمل املدرسي
 للطالب. 

حتفيز وضمان فهور املبادرات املدرسية املبدعة والرائدة،   -4
اليت ميكن أن متثل جتارب تربوية إبداعية ميكن احتذاؤها من 

 قبل املدارس األخرى.
دفع أفراد املدرسة، خصوص ا قيادهتا،  و مواصلة التعلم   -3

 والتدرب وتطوير الذات بشكل مستمر.
استجابة ملواجهة املشكالت جعل قادة املدارس أسرع  -5

 اليومية ، واختاذ القرارات املناسبة.
على قدراهتم ومهاراهتم عتماد دفع قادة املدارس لال -6

، حبيث من اعتمادهم على اإلدارة العليا ، والتقليلاإلدارية
 ة.  يتتفرغ اإلدارة للقضايا االسرتاتيج

 :التصور منطلقات :ثانياا 

 :يةمن املنطلقات اآلت يقوم هذا التصور على جمموعة
 عـــــن طريـــــقتوجهـــــات وزارة التعلـــــيم يف تعزيـــــز الالمركزيـــــة   -8

 املدارس.قادة التوسع يف الصالحيات املمنوحة ل
مــــن نطــــالق عامليــــة املعاصــــرة: املتمثلــــة يف االاالجتاهـــات ال  -2

ها الوحـــــــدة األساســـــــية للنظـــــــام التعليمـــــــي يف وصـــــــفاملدرســـــــة ب
 .على اجلودة واإلتقانعمليات اإلصالح والتطوير، والرتكيز 
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ـــــيت ســـــاليب اإلمتكـــــني العـــــاملني مـــــن األ  -4 داريـــــة احلديثـــــة ال
 ملدرسة.افاعلية  تساهم يف زيادة 

  .هم متطلبات اجلودة الشاملةأالتمكني يعد من   -3
لنجاح متطلبات ن هناك أما كشفته نتائج الدراسة من    -5

 متكني قادة املدارس. قئاعو و  ،متكني قادة املدارس

 التصور المقترح: :ثالثاا 

جمموعــة أن هنــاك  بنــاء علــى مــا كشــفته نتــائج الدراســة مــن
وكــذلك  ،الثقــة باملــديرين) :مــن متطلبــات جنــاح التمكــني منهــا

وتـــدريب  ،وختفيـــف الرقابـــة ،دارة التعلـــيمإلبنـــاء رؤيـــة للـــوزراة و 
العوائـــق الـــيت تواجـــه بـــرز أمـــن ن ، وأ(وغاهـــا.. ،املـــدارسقـــادة 
مركزيــة الــوزارة،  وعــدم قناعــة ) يتمثــل يف قــادة املــدارس متكــني

، (املـدارس قـادة وعـدم الثقـة بقـدرات  ،دارة العليا بالتمكنيإلا
لكثــــرة قــــدرات قــــادة املــــدارس ب وقــــد يعــــود ســــبب عــــدم الثقــــة

، قــادة الولوجــود ممارســات خاطئــة مــن قبــل بعــض   ،همأعــداد
 :إىل القادةلذا يقرتح الباحث  تصنيف 

 :التنفيذي لقائدا -0
يتــوىل مســؤولية تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة الــيت تســاهم بشــكل  

 مباشر يف حتقيق أهداف املدرسة.
 :الستشاري القائد -0
 عملــــــه يف مدرســــــته  يقــــــدم املســــــاعدة والــــــدعم إىلضــــــافة إلبا

حتقيـق أهـداف املدرسـة  كـي يسـتطيعالتنفيذي  للقائد الالزمني 
 بكفاءة وفاعلية.
 لقائــــدول )األف ااملــــدارس هــــم مــــن الصــــنقــــادة يكــــون مجيــــع 

مير عـرب  ااستشاري   اقائد  ن يكون أوالذي يرغب يف  ،التنفيذي(
 شروط وضوابط وهي:

ربـــــع أ( قائـــــداملدرســـــية )كلقيـــــادة ن تكـــــون خدمتـــــه يف اأ -1
 فأكثر.سنوات 

علـــــــــى تقـــــــــدير ممتـــــــــاز يف الســـــــــنتني  ن يكـــــــــون حاصـــــــــال  أ -2
 تني.ا األخ

يف إمـــا دارة إلعلـــى مؤهـــل علمـــي يف ا ن يكـــون حاصـــال  أ -4
 و عمـــــل مشـــــرفا  أ، هو الـــــدكتوراأ ،و املاجســـــتاأ ،البكـــــالوريوس

 املدرسية. للقيادةتربويا   
 ن حيصل على الدورات التدريبية يف :أ -3
 بناء رؤية املدرسة. 
 التخطيط االسرتاتيجي. 
 .حتليل املشكالت واختاذ القرارات 
 .االتصال 
 .اجلودة الشاملة 
  ممارستها.صالحيات قادة املدارس وكيفية 
 مهام ومسؤوليات قادة املدارس 
  معها. بناء فرق العمل وكيفية التعاملمهارات 
 .التحفيز 

املدارس االستشاريني من إدارة مدارسهم مبـنحهم ،  قادةميّكن 
ا من الصـالحيات وفرق العمل يف املدرسة مزيد   ،ومنح اجملالس

 .ةسؤولياملاليت تساعدهم على النجاح وحتمل 

 متطلبات تطبيق التصور: :رابعاا 

ن هــذا أو  ،املــدارس قــادةمهيــة متكــني أدارة العليــا بتوعيــة اإل -1
ن علــــى أاري يســــاعد علــــى فاعليــــة املدرســــة، و دســــلوب اإلاأل
املــدارس مــن املســتوى قــادة دارة العليــا وضــع خطــة لتحويــل اإل

 ىل املستوى االستشاري.إالتنفيذي 
مبـا  القادةالرؤية تزود  التعليم:هداف إلدارة أصياغة رؤية و  -2

 تصـرفاهتم ومـن مثألهداف حتـدد اجتـاه اجيب عليهم مراعاته، و 
تقودهم لإلبداع، وتسمح هلم باختاذ قـرارات تصـب يف االجتـاه 

 .دارة العلياهداف اإلأاحملقق لرؤية و 
ن يـوفر النظـام التعليمـي أجيـب  االستشـاريني: بالقـادةالثقة -3

االستشـاري حيتـاج أن  فالقائـدهلم بيئـة تشـجع علـى التمكـني، 
بوجــود دعــم مــن رؤســائه، وزمالئــه يف العمــل، واملشــرفني  يشـعر

 الرتبويني. 
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 عـــن طريـــقعلـــى القـــادة املمكنـــني  خفـــض مســـتوى الرقابـــة -4
 والتجـاوز عـن  علـى النتـائجىل الرقابـة إاستبدال الرقابة الصـارمة 

شــــــراف الرتبــــــوي وهــــــذا يتطلــــــب مــــــن اإل ،خطــــــاء البســــــيطةاأل
املدرســية التوقــف عــن متابعــة  تطبيــق القيــادة شــراف إوخاصــة 

 لقــــــــادةا تــــــــرك مســــــــاحة لإمنــــــــو  ،التعليمــــــــات بشــــــــكل حــــــــريف
االستشـــــــاريني للعمـــــــل ومتابعـــــــة نتـــــــائج تصـــــــرفاهتم وحتمـــــــيلهم 
املســـــــؤولية عنهـــــــا، ويكـــــــون عمـــــــل املشـــــــرفني الرتبـــــــويني هتيئـــــــة 

مهـــامهم  ن و املـــدارس االستشـــاري قـــادةلكـــي ميـــارس  ،الظـــروف
عماهلم رقابـة أقادة املدارس  ويراقب ،وقدراهتمكفاءهتم حبسب  

 تقوية روح املبادرة .إىل ذاتية مما سيؤدي 
دارة إنظمـــــة واللـــــوائح املتعلقـــــة بتعامـــــل ألينبريـــــي مراجعـــــة ا -5

تشــدد  األنظمــة الــيت، وخاصــة تلــك املــدارس قــادةالتعلــيم مــع 
ـــادرة وا ،الرقابـــة علـــى املـــدارس فتكـــون  ،بـــداع إلفتحـــد مـــن املب

عـــن  ةصـــادرة مـــن إدارة التعلـــيم عبـــار التوجيهـــات والتعليمـــات ال
هنــا عبــارة عــن رؤيــة ألوالتكــون ملزمــة  ،املــدارس لقــادةنصــائح 

خــر، مــع آوال تصــلح ملكــان  ،لــبعض املســؤولني تصــلح ملكــان
كثـر أمن احلصانة حبيث جتعلهم  االستشاريني قدرا   القادةمنح 

 شجاعة على املخاطرة.
 قــادة ان يكونــو )املرشــحني أل قــادة املــدارسشــراك إن يــتم أ -6

دارة التعلــــيم عــــن طريــــق إيف صــــناعة القــــرارات يف  استشــــاريني(
 و مكاتب التعليم.أ ،قساماأل
الستشـــــاريني ومســـــؤولياهتم حبيـــــث القـــــادة ايضـــــاح مهـــــام إ -7

مـــن انتظـــار  بـــدال   التصـــرف حبريـــةيكـــون لـــديهم القـــدرة علـــى 
 التعليمات. 

ن التمكـني هـو حتمـل أاالستشـاريني بـ املـدارسقـادة توعية  -8
عمــاهلم أاملســؤولية وليســت ســلطة مطلقــة فهــم مســؤولون عــن 

 وتصرفاهتم.
يـــتم تشـــكيل  )املســـتهدفه( حبيـــثعـــادة هيكلـــة املـــدارس إ -9

املناســـــبة داريـــــة إلوتزويـــــدها بالصـــــالحيات ا ،جمـــــالس مدرســـــية
هنايتـــه مبـــا يتناســـب وفـــروف بـــدء اليـــوم الدراســـي و  )كتحديـــد
و فصـــــله بعـــــد أ ،مـــــا بنقلـــــهإاملعلـــــم املقصـــــر  ، حماســـــبةاملدرســـــة

اسـتنفاذ  فصـله بعـدو أ ،حماوالت معاجلة وضـعه، نقـل الطالـب
  (...، وغاهاصالحهإحماوالت 

دارة املـدارس إعمـال يف مـور ورجـال األألوليـاء اأمشـاركة  -10
ومتويلهـــــا مـــــن خـــــالل ممثلـــــني هلـــــم يف اجملــــــالس  ،)املســـــتهدفه(

 املدرسية.
خاصـــــة ميزانيـــــة تشـــــرييلية  ()املســـــتهدفهعطـــــاء املدرســـــة إ -11

 الصرف.جملس املدرسة حتديد بنود من صالحيات  تكون
االستشاريني علـى بـرامج تطـوير  للقادةالتدريب املكثف  -12

 قدراهتم ليتحملوا مسؤولياهتم. 
املــدارس ووكالئهــا بنــاء علــى  قــادةن يــتم اختيــار أجيــب  -13

 احملسوبيات.عن  الكفاءة بعيدا  

 :آليه تطبيق التصور

 ،للتعلــــــيمتشــــــكل جلنــــــة يف الــــــوزارة برئاســــــة وكيــــــل الــــــوزارة  -8
مـــدير و  ،وعضـــوية مـــدير عـــام اإلدارة العامـــة لإلشـــراف الرتبـــوي

دارة إلومــــدير عــــام ا ،واالبتعــــاث دارة العامــــة للتــــدريبإلعــــام ا
ممثــل للشــؤون و  ،مــديري عــام التعلــيمبعــض و  للبحــوث،العامــة 
، املدرســـية بـــالوزارة القيـــادة مـــن مشـــريف نيداريـــة واثنـــإلاملاليـــة وا

ويكون من اختصـا  هـذه اللجنـة وضـع خطـة لتطبيـق متكـني 
 .املدارس قادة
 وذلك ب:  
  .املدارس االستشاريني  لقادةحتديد صالحيات  -
اخلاصــة  ةاالستشــاريني واملــد للقــادةحتديــد بــرامج التــدريب  -

 .بكل برنامج
قـادة مهية متكني أوضع برنامج توعوي ملديري التعليم  عن  -

 .املدارس
ـــق التمكـــني ومعاجلـــ - ة العوائـــق الـــيت حتـــول دون متابعـــة تطبي

 االستشاريني. القادة متكني 
االستشــاريني مبــا حيقــق   القــادةشــراف علــى ترييــا طريقــة اإل -2

ووضـــع حصـــانة  ،خطـــاء البســـيطةألوالتجـــاوز عـــن ا ،الثقـــة هبـــم
 .خطاء ألخطاء غا املتعمدة ، والبعد عن تصيد األهلم يف ا
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حبيــــــث  يكــــــون املســـــــتوى  ،ارة التعلـــــــيمإدترييــــــا هيكلــــــة   -4
 على من املشرف الرتبوي.أاالستشاري  للقائدداري إلا

 :نتائج الدراسة

 :أيتج اليت توصلت إليها الدراسة ما يالنتائ برزمن أ
ن أاملدرســـــية يـــــرون  القيـــــادة ومشـــــريف  قـــــادة املـــــدارسأن   -8

متوســــطة  قــــادة املــــدارسالعوائــــق الــــيت تقــــف يف طريــــق متكــــني 
 .(4.48مبتوسط حسايب )

املدرســــــية يــــــرون أن   القيــــــادةاملــــــدارس ومشــــــريف  قــــــادةأن   -2
 .  النظام يعد العائق األكرب  لتمكني القيادات املدرسية

 :هو قادة املدارسكرب عائق لتمكني أأن    
  مركزية الوزراة. 
  علـــــــى متطلبـــــــات تطبيـــــــق  قـــــــادة املـــــــدارسعـــــــدم تـــــــدريب

 .التمكني
 عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني. 
  املدارس بقادة غياب ثقة اإلدارة العليا. 
 وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف.   
  املدارس قادةعداد إضعف.   
  املدارس على املعلمني قادةالتمكني يزيد من سيطرة.   

 كل هذه العوائق جاءت بدرجة عالية.
ة إحصـــائية بـــني متوســـط ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــ -4

  قــــادة املــــدارسعينــــة الدراســــة  ــــو معوقــــات متكــــني  إجابــــات 
 .وفقا  ملتريا الوفيفة

 داللة إحصائية بـني متوسـط إجابـات روق ذات ف ال توجد -3
وفقــا  ملتريــا   قــادة املــدارسعينــة الدراســة  ــو معوقــات متكــني 

 ة.عدد سنوات اخلرب 
 ة إحصـــائية بـــني متوســـط إجابـــات فـــروق ذات داللـــ يوجـــد -5

وفقـــا  ملتريـــا  قـــادة املـــدارسعينـــة الدراســـة  ـــو معوقـــات متكـــني 
 .املؤهل العلمي لصاا  العينة من محلة البكالوريوس

 رزها:بأن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أ -6
  لقادة املدارسمنح الثقة. 

  قادة املدارسالتزام الوزارة بدعم . 
  ــــــــدرييب ــــــــامج ت ــــــــيت نســــــــعى لقــــــــادة املــــــــدارس وضــــــــع برن   ال

   م.لتمكينه
  قادة املدارساالبتعاد عن الرقابة املباشرة على. 
بناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني االداري   -7
 . املدارسقادة ل

 المراجع

لدى القيادات  داري(. درجة التمكني اإل2182فتحي .)محد ، أو كرميبأ
نظر املنتسبني لدورة مديري املدارس واملشرفني الرتبوية من وجهة 

حممد بن سعود مام يف كل من جامعيت امللك سعود واإل الرتبويني
اجلمعية السعودية  ،رسالة الرتبية وعلم النفسسالمية يف الرياض. اإل

 . 41ع  الرياض للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(
ت الثقة يف ياالتمكني واقتصاددارة إ .(2112) محد.أ صااو  زكريا الدوري

دار اليازوري العلمية للنشر ردن: األ .عمال األلفية الثالثةأمنظمات 
 والتوزيع. 
داري وعالقته بالرضا (. التمكني اإل2183حممد.) واحلريبالدوسري،سعيد 

الوفيفي لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض من 
  45مج ، مصر. جبامعة بنهاجملة كلية الرتبية وجهة نظرهم. 

 .22-54.(21)ع
مكني ودوره يف تنمية القيادات الت .( 2182حسني ، سالمة عبدالعظيم. )

 )ع ،مصر  .مال العربية جملة املدير الناجحاألع دارةإ مجعيةدارية. اإل
846) .84-87. 

ودة احلياة الوفيفية يف منظمات ج. (2111جاد الرب ، سعيد حممد. )
  .مطبعة العشري مصر:.عمال العصريةألا
. دارة التمكني واالندماجإ. (2184. )احلسينس كمال حسانإ جالب

 . دار الصفا للنشر والتوزيع ردن:األ
. متكني املوفف أداة اسرتاتيجية للحصول على ميزة (2184جيت ) جوش،

جملة هـ( الرياض: 8345،لطانترمجة احلوشان، س ،)تنافسية مستدامة
 142-128(  .3ع ).دارة العامةالعامة، معهد اإلدارة اإل

دور مديري املدارس الثانوية يف (. 2183جمد.)أوداركة  مستور، زايديال
 .. مصر.جملة الثقافة والتنمية معاجلة العنف يف املدارس مبدينة الطائف

 .841-72 (.11)ع 
توافر متطلبات التمكني وعالقته  .(2185، خدجية مقبول. )الزهراين

داريات يف إلدراسة تطبيقية على املوففات ا داء الوفيفيبتحسني األ
-461(. 8،ع)نسانيةالباحة جملة العلوم اإل. جامعة جامعة الباحة

323. 
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داري لدى مديري املدارس يف التمكني اإل .(2184السلويل، عبداهلل.) 
. رسالة ماجستا غا منشورة ، جامعة حمافظة بيشة وعالقتها بأدائهم

 الباحة. 
دليل تصميم وتنفيذ البحوث يف العلوم  هـ( 8345عبدالرمحن، طارق. )

.الرياض: معهد االدارة االجتماعية منهج تطبيقي لبناء املهارات البحثية
  العامة.

متكني العاملني:  جوهر(2115بريل،إ 81-87) ،سعد بن مرزوق  العتييب،
امللتقى السنوي العاشر  إلدارة اجلودة  ورقة مقدمة إىلمفاهيمي.إطار 
 . اخلرب . الشاملة

واقع التمكني الوفيفي لدى القيادات الرتبوية  .(2185العنزي، فواز ماا.)
وعالقته مبدى حتقق اإلدارة الرشيدة يف مدارس التعليم الثانوي بدولة 

  424-874. 41ع .دراسات التعليم اجلامعي. مصرالكويت. 
يف  إدارة التمكني واقتصاديات الثقة .م (2112محد علي. )أصاا، 

  .دار اليازورياألردن: .لفية الثالثةعمال األأمنظمات 
داري التمكني اإل (2184 )عمر سلطان.السويع محد و أحسن الطعاين 

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف حمافظة 
جملة دراسات، العلوم الرتبوية . الدمام باململكة العربية السعودية 

 .427-415(. 8( ملحق )31جملد). ردناأل.
دار النشر : الرياض .التقومي الرتبوي .(2111)عبدالسالم فتح اهلل، مندور
 الدويل.

االجتاهات التمكني الوفيفي و (.2183مولدقزيف تيما)و  ساجيو فرينديز،
ترمجة الشعييب  . سبيب داء : اختبار منوذجألالوفيفية وعالقتهما با

العامة، معهد دارة جملة اإل الرياض:.بركات العتييب ، ومراجعةعبا
 572-532(.3ع )دارة العامة.اإل

ودورة يف حتسني عملية التمكني الوفيفي  .(2185اللحياين ،  بسام محيد. )
داري لدى مديري  مدارس  التعليم العام مبدينة مكة االتصال اإل

جامعة  ،. رسالة ماجستا غا منشورة املكرمة من وجهة نظر املعلمني
 م القرى ، كلية الرتبية.أ

رؤية اسرتاتيجية لتفعيل مدرسة  .م(2185. )و أمحد نعماتمرسي، عمر 
.  . مصراجمللة الرتبويةات بعض الدول. املستقبل يف مصر يف ضوء خرب 

 . 322-386. 31 ع
(. واقع حتفيز مديري املدارس يف مدينة الرياض 2183احملرج، عبدالكرمي.)

نسانية العلوم اإل–جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود للعاملني معهم.
 .831-15.  43ع  -واالجتماعية

(. صعوبات متكني مدراء املدارس من وجهة 2182، حممد يوسف.)املسيليم
، 26مج . . الكويت اجمللة الرتبويةنظر قيادي املناطق التعليمية.

  . 17-54  .814ع
داء والعالقة داري وتطوير األدرجة التمكني اإل(.2182).محدمسعود، مؤيد أ

ة يف حمافظات مشال بينهما من وجهة نظر مديري املدارس احلكومي

غا منشورة . كلية الدراسات العليا . رسالة ماجستا الضفة الريربية
 جامعة النجاح الوطنية .نابلس ،فلسطني.

. (2188) جرادات ناصرو  ؛مساءأالصاا و  ؛محدأ عريقاتو  ؛ محدأ املعاين  
 دار وائل للنشر. األردن:.قضايا إدارية معاصرة

جريدة ملاذا املدرسة أوال .  ( ربيع الثاين2حد األ هـ8345) املعيلي، عبداهلل 
 .85812، عدد  اجلزيرة

(  2184جامعة الدول العربية.)مارس  املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
التمكني وأثره على املنظمات العربية. حبوث وأوراق عمل مقدمة ملؤمتر 

سي. ديب. املوارد البشرية شريك اسرتاتيجي يف العمل والتطوير املؤس
 اإلمارات العربية املتحدة.
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Abstract: The study aimed to identify the requirements and obstacles of the success of school leaders' empowerment, as well 

as to build a perception to empower school principals. To achieve these objectives, the study used the descriptive approach, 

applying a questionnaire on a sample of (200) school leaders of whom (180) responded, and all the (21) educational 

leadership supervisors in Riyadh, of whom (16) responded. The study reached some findings of which the mast important 

were: 
1. School leaders and leadership supervisors believe that the obstacles that stand in the way of school leaders' empowerment 

were moderate with a mean of (3.31). 

2. School principals and leadership supervisors believe that the system is the biggest obstacle of school leaders' 

empowerment. 

3. The most important obstacle of school leaders' empowerment were: 

 The centralization of the ministry of Education. 

 The lack of training of school leaders on the requirements of the empowerment implementation. 

 The lack of conviction of the senior management of empowerment.  

 The lack of confidence in school leaders. 

 The existence of a strict regulatory system that does not give the freedom to act. 

 The weak preparation of schools leaders.  

 Empowerment increases the control of school principals on teachers. 

4. There are some requirements for the success of leader's empowerment: 

 Giving trust to school leaders. 

 The MOE support for school leaders. 

 Developing a training programme for targeted empowered school leaders. 

 Avoiding direct control over the school leaders. 

5.  There were no statistically significant differences in the responses of the sample due to the variables job and experience. 

6. There were statistically significant differences in the responses of the sample due to qualification in favor of leaders with 

bachelor degree. 

7. The study ended with a perception to develop schools from the approach of administrative empowerment for school 

leaders. 

 

Key words: administrative empowerment, school reform, school leadership 

 


