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التمكين اإلداري مدخل إلصالح المدرسة
عبدالعزيز بن سالم النوح
جامعة امللك سعود – كلية الرتبية -قسم اإلدارة الرتبوية

قدم للنشر 8341/2/22هـ  -وقبل 8341 /6/ 83هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على متطلبات جناح التمكني ،ومعوقات التمكني ،وبناء تصور لتمكني قادة املدارس  ،ولتحقيق أهداف
الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي ،واالستبانة أداة للدراسة طبقت على عينة من قادة املدارس عددهم ( )200قائد استجاب منهم ( )180قائدا ،
ومجيع مشريف القيادة املدرسية مبدينة الرياض عددهم (  )21مشرفا استجاب منهم (  )16مشرفا تربويا للقيادة املدرسية ،ومن أبرز النتائج:
 -8أن قادة املدارس ومشريف القيادة املدرسية يرون أن العوائق اليت تقف يف طريق متكني قادة املدارس متوسطة مبتوسط حسايب (.)3.31
 -2أن قادة املدارس ومشريف القيادة املدرسية يرون أن النظام يعد العائق األكرب لتمكني قادة املدارس.
 -4أن هناك عددا من العوائق أمام متكني قادة املدارس من أبرزها:
 مركزية الوزراة.عدم تدريب قادة املدارس على متطلبات تطبيق التمكني.عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني . غياب ثقة اإلدارة العليا بقادة املدارس .وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف.ضعف إعداد قادة املدارس. التمكني يزيد من سيطرة قادة املدارس على املعلمني . -3أن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أبرزها:
منح الثقة لقادة املدارس.
التزام الوزارة بدعم قادة املدارس.
وضع برنامج تدرييب لقادة املدارس اليت نسعى لتمكينهم.
االبتعاد عن الرقابة املباشرة على قادة املدارس.
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط إجابـات عينـة الدراسـة ـو معوقـات متكـني قـادة املـدارس وفقـا ملتريـا الوفيفـة ،ووفقـا ملتريـا عـدد
سنوات اخلرب.
 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات عينة الدراسة و معوقات متكني قادة املدارس وفقا ملتريا املؤهـل العلمـي لصـاا العينـة مـن
محلة البكالوريوس.
 -7بناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني اإلداري لقادة املدارس .
الكلمات المفتاحية :التمكني اإلداري ،إصالح املدرسة ،القيادة املدرسية
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الثمانينات من القرن املاضي ،ويهدف كما يشا (
 ,2014:369إىل"االستفادة من الطاقة اإلبداعية والفكرية من
اجلميع" ويسعى التمكني إىل إعطاء العاملني حرية أكرب يف
اختاذ القرارات يف جمال وفائفهم احملددة  ،فهذا األسلوب
جاء ليطالب بالتخلي عن النموذج القدمي الذي يركز على
املراقبة والتحكم يف العاملني إىل إعطاء الثقة يف العاملني،
ومنحهم القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات.
فتمكني قادة املدارس يعد نقلة نوعية يف إدارة املدارس،
فهو يساعد على تطوير املدرسة وحتسني أداء العاملني،
ويساعد على سرعة حل املشكالت اليت تواجهها ،
فالتمكني "ميثل أسلوبا إداريا حديثا ميكن أن يساعد يف
حتقيق مستويات عالية من األداء ،كما يعد اسرتاتيجية فاعلة
لتنمية ،وتطوير مهارات وقدرات ومعارف األفراد العاملني
"(جالب،واحلسيين.) 48-49 2013. .
إن متكني قادة املدارس يساهم يف زيادة انتمائهم
ملدارسهم وللمهام اليت يقومون هبا ،كما يساهم يف تطوير
مستوى أدائهم ،وحيقق الرضا الوفيفي ،فشعورهم حبرية
التصرف واملشاركة واالستقاللية يف العمل من العوامل اليت
تؤدي إىل زيادة رضا قادة املدارس ،ويشجعهم على روح
املبادرة واالبتكار .
ويعد التمكني أسلوبا جديدا لترييا املنظمات كما أشار
إىل ذلك (صاا )29 : 2009 ،من أن التمكني أسلوب
جديد لترييا املنظمات باجتاه مستقبل أكثر منافسة وأشد
تعقيدا ،كما أنه جيعل املنظمات يف غاية املرونة والقدرة على
التعلم والتكيف.
ومما سبق ميكن القول إن متكني قادة املدارس وإعطاءهم
احلرية يف اختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم ميكن أن يريا من
املدرسة ويساهم يف إصالحها.

المقدمة:

(Evans

تسعى معظم دول العامل إىل إصالح وحتسني املنظومة
التعليمية ملواجهة التحديات اليت أفرزهتا العومله ،وثورة
االتصاالت احلديثة ،فاجتهت تلك الدول إىل إصالح املدرسة
بوصفها اخلطوة الرئيسة إلصالح املنظومة التعليمية ،ذلك أن
املدرسة هي اليت ترتجم اخلطط والسياسات التعليمية إىل
واقع ،ويشا فتح اهلل ( )2000إىل "أن الترييا والتجديد يف
جمال التعليم ال حتدث يف الوزارة ،أو إدارة التعليم بل البد أن
تتم يف املدرسة ،وأن املخططني هلم أن يتصوروا من
اإلصالحات ما يشاءون ،وأن يضعوا اخلطط إال أهنا لن تؤيت
مثارها إال إذا مت تنفيذها باملدرسة".
والنظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية شهد يف
اآلونة األخاة نشاطا ملحوفا إلصالح منظومته التعليمية
جبميع جوانبها ،وخاصة فيما يتعلق باملدرسة ،ويتضح ذلك
من املبادرات والتجارب اليت قامت هبا وزارة التعليم فعلى
سبيل املثال املدارس الرائدة ( ،)1420واملدارس اجلاذبة
( ،)1421وتطوير التعليم الثانوي (نظام املقررات،)1425 ،
وتطوير التعليم الثانوي (النظام السنوي .)1433
إال أن هذه اجلهود وما سبقها من جتارب كاملدارس
الشاملة ،واملدارس املطورة أغفلت بشكل كبا حتسني أسلوب
القيادة املدرسية فحاولت إصالح بنية املدرسة ومل يرافقها
إصالح لألسلوب اإلداري الذي يقود املدرسة ،مما يتطلب
التوجه إىل أسلوب إداري جديد يعزز من جودة العملية
التعليمية وجيود خمرجاهتا ويتيح لقيادة املدرسة اختاذ القرارات
املالئمة بالسرعة املناسبة ،أسلوب ينقلنا من مركزية الوزارة يف
اختاذ القرار إىل أن تصبح املدرسة قادرة على اختاذ القرارات
املناسبة لظروفها احملققة ألهدافها.
إن تبين وزارة التعليم صيريا ومداخل وأساليب إدارية
جديدة لتحسني وتطوير العمل اإلداري املدرسي أصبح مطلبا
ملحا ،ومن أهم تلك األساليب أسلوب التمكني اإلداري
الذي يعد حديثا نسبيا ،تبلور يف أدبيات اإلدارة أواخر

مشكلة الدراسة:
على الرغم من اجلهود الكباة اليت تبذهلا وزارة التعليم
لتحسني عملية التعليم بصفة عامة ،ولتطوير املدرسة بصفة

08

عبدالعزيز بن سامل النوح :التمكني اإلداري مدخل إلصالح املدرسة

والباحث يرى أن احلاجة إىل إصالح املدرسة بتبين
أسلوب التمكني زادت بسبب كثرة التوجيهات والتعليمات
اليت تصل إىل املدرسة ،وحتد من قدرة اإلدارة على مواجهة
املشكالت املتجددة واملترياة ،غا أن التوجه إىل عملية متكني
قادة املدارس يواجه عوائق منها ما يتعلق بالنظام التعليمي
مثل مركزية وزارة التعليم ،ومنها ما يتعلق بإدارة التعليم مثل
عدم ثقة اإلدارة العليا بقادة املدارس ،ومنها ما يتعلق بقادة
املدارس مثل ختوفهم من حتمل املسؤولية ،وغاها من العوائق،
فالكشف عن عوائق متكني قادة املدارس يساعدنا على
التريلب عليها ،ووضع تصور حول إصالح املدرسة من
مدخل التمكني.

خاصة ،فإن هناك حتديات ومشكالت ما زالت قائمة ومؤثرة
على تطوير التعليم ،من أبرزها ما يتعلق مبركزية وزارة التعليم
اليت ألقت بظالهلا على مجيع املناشط اإلدارية لوزارة التعليم.
إن مركزية الوزارة أدت إىل القضاء على احملاوالت
اإلبداعية والتطويرية وروح املبادرة لقادة املدارس ،كما أدت
إىل عدم قدرة قادة املدارس يف تسياها أعمال املدرسة اليومية
وفق منظور قيادهتا ،وهذا ما أشار إليه مدير تعليم ووكيل
لوزارة التعليم (الرتبية والتعليم) سابقا من أن املدرسة "غا
خمولة البتة أن جتتهد يف تسيا أعماهلا وفق منظور قيادهتا
الرتبوية ومن معها من معلمني وغاهم ،وإمنا على القيادة
الرتبوية أن تسا أعمال املدرسة وفق ما يرد يوميا من إدارات
الرتبية والتعليم...وهي يف مجلتها إمالءات وتوجيهات تعكس
رؤية تلك األقسام واإلدارات مما يعين أهنا قد ال تالمس الواقع
الذي تتطلع له القيادة الرتبوية يف املدرسة ،سواء يف جمال
التطوير أو يف جمال معاجلة األداءات الرتبوية واإلدارية
للمدرسة اليت حتما تنفرد هبا عن غاها من املدارس...هلذا
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
للمدرسة نفسها ممثلة يف قادهتا والعاملني فيها كافة" (
املعيلي)1435 ،
فقادة املدارس يواجهون حتديات كباة ومشكالت
متعددة ويفتقرون إىل صالحيات جتعلهم أكثر قدرة على
القيام مبسؤولياهتم بكفاءة وفاعلية ،مما حيتم على وزارة التعليم
إعطاء قادة املدارس صالحيات واسعة كما أشارت إىل ذلك
العديد من الدراسات منها دراسة احملرج ( ،)2014ودراسة
الزايدي ،وداركه ( ) 2014من ضرورة منح قادة املدارس
صالحيات تعينهم على القيام مبسؤولياهتم ،و يعد منح قادة
املدارس صالحيات واسعة خطوة رئيسة لتمكينهم كما أشار
إىل ذلك ( )Cartwright,2002:.14من أن منح الصالحيات
يعد خطوة يف طريق التمكني الكامل ويعد مرحلة انتقالية.

أهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل وضع تصور مقرتح إلصالح
املدرسة من مدخل التمكني اإلداري ،وللوصول إىل هذا
اهلدف جيب حتقيق أهداف أخرى وهي:
 -8التعرف على املعوقات اليت تقف أمام متكني قادة
املدارس من وجهة نظر أفراد الدراسة.
 -2حتديد أهم متطلبات جناح التمكني اإلداري.
 -4التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية إن وجدت
حول معوقات التمكني تعزى إىل مترياات الدراسة( الوفيفة،
املؤهل ،عدد سنوات اخلدمة) من وجهة نظر أفراد الدراسة.
أهمية الدراسة:
 -8تتماشى مع مبادرات وزارة التعليم بالتوجه إىل الالمركزية
بالتوسع يف منح الصالحيات لقادة املدارس.
 -2توضح للمسؤولني أهم متطلبات متكني قادة املدارس.
 -4تساعد املسؤولني يف وزارة التعليم بالكشف عن أبرز
معوقات متكني قادة املدارس.
 -3بناء تصور إلصالح املدرسة من مدخل التمكني
اإلداري.
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أما افنز ( ) Evans,2014:396فقد عرف التمكني بأنه
"إعطاء شخص ما السلطة بكل ما هو ضروري إلرضاء
العمالء والثقة يف املوففني الختاذ القرارات الصحيحة دون
الرجوع لإلدارة العليا".
عرف التمكني بأنه إعطاء قادة املدارس
ويف هذه الدراسة يُ َّ
الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات املالئمة ملدارسهم مع
حتملهم مسؤولية نتائج تصرفاهتم.

أسئلة الدراسة:
س : 1ما املعوقات اليت تقف أمام متكني قادة املدارس من
وجهة نظر أفراد الدراسة ؟
س :2ما متطلبات جناح تطبيق التمكني اإلداري؟
س :3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات
التمكني تعزى إىل مترياات الدراسة( الوفيفة  ،املؤهل ،عدد
سنوات اخلدمة) من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
س :4ماالتصور املقرتح إلصالح املدرسة من مدخل التمكني
اإلداري؟

اإلصالح:

يشا (مرسي وأمحد )425 : 2015 ،إىل أن اإلصالح "
هو الدعوة إىل التجديد والترييا الشامل لبنية النظام املدرسي
يف عناصره املختلفة ( القيادة  ،املعلم ،املنهج ،األنشطة ،
العالقة باجملتمع احمللي) هبدف حتقيق الكفاءة الداخلية
واخلارجية للتعليم ".
ويقصد باإلصالح املدرسي يف هذه الدراسة إدخال
تريياات عميقة ونوعية يف بنية النظام اإلداري املدرسي هبدف
حتقيق األهداف املدرسية.

حدود الدراسة:
احلد املوضوعي :اقتصرت هذه الدراسة على التعرف
على متطلبات ومعوقات متكني قادة املدارس ووضع تصور
إلصالح املدرسة من مدخل التمكني.
احلد البشري :اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من قادة
املدارس ومجيع مشريف القيادة املدرسية مبدينة الرياض
حلد الزماين واملكاين :طبقت أداة الدراسة عام

المعوقات:

(1436-

جاء يف املعجم الوسيط أن املعوقات هي العقبات اليت
تعرتض سبيل املؤسسات.
ويف هذه الدراسة يقصد باملعوقات هي العقبات املتعلقة
(بالنظام التعليمي أو إدارة التعليم أو قادة املدارس) اليت تقف
أمام متكني قادة املدارس.

 ) 1437يف مدينة الرياض.
مصطلحات الدراسة:
التمكين:
هناك العديد من التعريفات للتمكني منها:
تعريف جوش( )Ghosh ،2013 :95الذي يشا إىل أن
التمكني "هو عملية حتويل السلطة واملسؤولية للعاملني يف
املستوى األدىن من اهلرم التنظيمي".
ومنها تعريف (جاد الرب )57: 2008 ،بأن التمكني هو
"أحد املبادرات الفعالة اليت يقوم هبا القادة يف املنظمة جتاه
العاملني واليت من شأهنا منح مزيد من السلطات هلم يف أداء
أعماهلم مع تعهد والتزام العاملني مبسؤولية االستخدام الفعال
هلذه السلطات".

الخلفية النظرية والدراسات السابقة :
أولا :مفهوم التمكين:

شاع وانتشر مفهوم التمكني يف الفرتة األخاة نتيجة
للتوسع الكبا للمنظمات ،ولقناعة القيادات بأن األفراد
األقرب للمشكالت هم األقدر على حلها .غا أن مفهوم
التمكني ما زال غامضا وغا حمدد ،كما اليعرف بدقة تاريخ
فهور مصطلح التمكني اإلداري كما يشا ثوماس
) ")Thomas,1999:38إىل أن مفهوم التمكني غا حمدد ومن
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مث فإن عملية وضع تاريخ لظهور نظريات وممارسات التمكني
صعب ومعقد ،ومل أجد أية مناقشات حتدد تاريخ صدور
التمكني يف العمل والبيئات التنظيمية ،كما أن هناك عدم
تعيني حول مىت وأين مت إدخال مصطلح التمكني يف إدارة
األعمال .إال أن اجلذور الفكرية للتمكني ميكن أن تعزى إىل
جمموعة واسعة من احلركات واألفكار على مدى القرون
القليلة املاضية".
فريموض مفهوم التمكني أدى إىل اختالف الباحثني
حوله فقد أشارت ( املنظمة العربية للتنمية اإلدارية)3:2013 ،
إىل أن التمكني "هو أحد األساليب اإلدارية اليت جتسد
اهتمام املنظمة مبواردها البشرية كونه يهدف إىل تعزيز ثقة
اإلدارة يف العاملني من خالل إشراكهم يف عملية اختاذ
القرارات ،ومنحهم صالحيات واسعة".
ويعرف ( Kefalidou, Nikolaos and Konstantinos ,
 ) 2015التمكني بأنه "نقل املسؤوليات والسلطة الختاذ
القرارات هبدف حتسني األداء يف العمل وأرباب العمل أكثر
ارتياحا".
ويرى فرينديز ،ومولدقزيف (  )2013\1435أن التمكني
"هو بناء عالقة توضح كيفية تقاسم السلطة من قبل
أصحاب النفوذ يف املنظمة واملعلومات واملوارد واملكافآت مع
من ال ميلكها ".
أما جوش(  ) 2013\1435فاى أن التمكني "
عملية نقل السلطة واملسؤولية إىل املوففني يف املستويات
الدنيا يف اهليكل التنظيمي ،وهي حتويل القوة من املديرين
ملرؤوسيهم وحيدث هذا لشخص عمل لسنوات عديدة وطور
من خالل خربته العملية أفكارا ومعارف ومهارات وقدرات
وأصبح كل شيء يف قبضته ".
ويرى الباحث أن هناك قامسا مشرتكا بني التعاريف
السابقة تتمثل يف نقل صالحية اختاذ القرار إىل املستويات
الدنيا يف اهليكل التنظيمي مع حتملهم ملسؤولية ما يتخذونه
من قرارات.

ثانياا :متطلبات التمكين الناجح:

إن عملية التمكني حتتاج إىل جمموعة من املتطلبات الضرورية
لنجاحه ،فقد أشار (حسني )17: 2012،إىل جمموعة من
املتطلبات املهمة لنجاح التمكني منها:
 -8إعطاء املمكنني الصالحيات الختيار وسائل تنفيذ
األهداف املطلوبة منهم ومساعدهتم يف عالج ما يواجهونه
من مشاكل.
 -2منح املمكنني الثقة والدعم املستمر.
ويرى ()Griffin.1999أن تطبيق اسرتاتيجية التمكني
يتطلب ما يأيت:
 -8صدق املنظمة وجديتها يف منح احلرية جلميع املستويات
والتشكيالت يف املنظمة.
 -2التزام املنظمة بدعم العاملني وإسنادهم اعتمادا على
مدخل املشاركة.
 -4نبذ الرقابة املباشرة واستبداهلا بالرقابة الذاتية ضمن منظور
الثقة املتبادلة بني اإلدارة والعاملني.
 -3اعتماد املنظمة على التخطيط املنهجي عند تطبيق
التمكني.
 -5التزام املنظمة بتدريب األفراد وتأهيلهم ملمارسة األدوار
اجلديدة يف فل التمكني ( .عند الدوري ،وصاا:2009 ،
.)99
ويرى (العتييب )23-27 : 2005،أن جناح التمكني يتطلب
ما يأيت:
 -8صياغة وتطوير رؤية للمنظمة فالرؤية تزود املوففني
باإلحساس  -ما الذي سنقوم به الحقا ، -ومن مث تقودهم
لإلبداع ،وتسمح هلم باختاذ قرارات تصب يف االجتاه الذي
تعتقد القيادة اإلدارية بأنه صحيح.
 -2االنفتاح وفرق العمل :لكي يشعر األفراد بأنه مت
متكينهم ،ال بد أن يشعروا أهنم جزء من ثقافة الشركة اليت
ترى أن األصول البشرية أهم موارد املنظمة.
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 -2منح الثقة لقادة املدارس املمكنني؛ فثقة اإلدارة العليا يف
قادة املدارس هي أساس مهم لنجاح التمكني ،وجناح العمل
املدرسي.
 -4صياغة رؤية لكل من وزارة التعليم ،وإدارة التعليم،
وكذلك صياغة رؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف قادة املدارس
على الرؤيه والتوجه لتحقيقها.
 -3أن تكون إدارة التعليم جادة يف منح احلرية لقادة املدارس
للتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني
العمل املدرسي.
 -5أن تضع إدارة التعليم برنامج تدرييب لقادة املدارس املزمع
متكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
 -6أن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على قادة
املدارس املمكنني  ،وأن تركز على النتائج ال على وسائل
التنفيذ.
 -7أن يتمتع من يتم متكينه بالثقة بالنفس وأن يكون لديه
التزام عال جتاه مدرسته.

 -4النظام والتوجيه :أفاد األفراد املمكنون أن منظماهتم
تزودهم بأهداف واضحة ،وخطوط واضحة للسلطة ،ومهام
ومسؤوليات واضحة .ففي حني يتمتع األفراد باالستقاللية،
فإهنم يف الوقت نفسه على وعي باحلدود املرسومة حلرية
تصرفاهتم عند اختاذ القرارات وهم كذلك على علم
مبسؤولياهتم.
 -3الدعم والشعور باألمان :حيتاج املوفف أن يشعر بوجود
دعم اجتماعي من رؤسائه ،وزمالئه يف العمل ،واملشرفني.
فجهود املوفف ألخذ املبادرة واملخاطرة جيب أن تعزز وتدعم
بدال من معاقبته.
 -5القيادة اإلدارية :فكرة التمكني تتطلب ترييا األمناط
القيادية التقليدية اليت تركز على السلطة والتوجيه إىل منط
قيادي يؤمن باملشاركة والتشاور.
ويرى جوش ( )828 : 2013\1434أن هناك متطلبات
لكي تنجح عملية التمكني وهي:
 -8أن يكون لدى املوفف الذي يتم متكينه ثقة قوية بنفسه.
 -2أن يوضح الرئيس املواقف للمرؤوسني عن طريق تبادل
املعلومات واملسؤولية وتقدمي املساعدة والعون .
 -4أن يكون لدى املوفف درجة عالية من االلتزام جتاه
املنظمة.
 -3أن تقوم املنظمة جبهود صادقة لتحسني مستوى كفاءة
املوفف.
 -5الدعم والتشجيع لعملية التمكني وحث املوفف على
بذل جهود مبتكرة.
 -6نشر نظام التواصل الفعال لتبادل األفكار ووجهات النظر
بني املوففني واإلدارة.

ثالثا مراحل التمكين:

يشا  )1993 :23-27) Dellإىل ثالث مراحل للتمكني وهي:
المرحلة األولى :تدريببهم على بناء الحكم الجيد
حيتاج من نريد متكينهم على معلومات عن املنظمة اليت
يعملون هبا وعن أهدافها حىت يستطيعوا احلكم على ما يفيد
أو ال يفيد العمل من أجل حتقيق األهداف  .ففي هذه
املرحلة يتم تعليمهم:
 -8أهداف املنظمة ومهامها والظروف احمليطة هبا .
 -2أهداف القسم الذي يعملون فيه.
 -4الوصف الوفيفي للموفف.
 -3الثقافة غا الرمسية للمنظمة (مثال :يوضح هلم إذا كانت
املنظمة تثق هبم ،أم أهنم حباجة حلماية أنفسهم ومصاحلهم).

ويمكن أن نستخلص أبرز متطلبات نجاح التمكين
اإلداري لقادة المدارس على النحو اآلتي:

 -8أن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم وإدارة التعليم بدعم قادة
املدارس املمكنني وإسنادهم .

المرحلة الثانية :ترك الموظف يقوم بعمله
املوفف ميلك معلومات جديدة عن األهداف واملهام
ولديه مستوى من املهارة اآلن نرتكه يعمل ،ويتم اإلشراف
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عليه من غا تفتيش ملعرفة أخطائه ،فالتفتيش يؤدي إىل
إبطاء العمل ،والشك واستياء اجملموعة.

الدراسات السابقة:
أولا :الدراسات العربية:

المرحلة الثالثة :المرونة

دراسة الطعاني والسويعي ( )0202بعنوان التمكني اإلداري

املوفف يقوم بعمله بشكل جيد ،فأحيانا تأيت أشياء غا
متوقعة ،وحيتاج املوفف أن يكون قادرا على االستجابة
السريعة للحاالت اجلديدة بسرعة ويف وقت قصا.

وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس احلكومية يف
حمافظة الدمام باململكة العربية السعودية  .وهدفت الدراسة
إىل التعرف على التمكني اإلداري وعالقته بالرضا الوفيفي،
طبقت الدراسة على عينة ( )350مديرا يف حمافظة الدمام،
واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته ،وأفهرت نتائج
الدراسة أن مستوى التمكني اإلداري جاء بدرجة مرتفعة،
وأن مستوى الرضا الوفيفي جاء بدرجة متوسطة ،وأن هناك
عالقة ارتباطية موجبة بني درجة التمكني اإلداري ودرجة
الرضا الوفيفي.

ابع ا التمكين ومفاهيم إدارية متصلة به:
را
التمكين والمشاركة:

يستخدم بعض الباحثني مصطلح املشاركة بشكل
مرتادف مع التمكني ،غا أنه ميكن التفريق بينهما كما أشار
إىل ذلك (" )Sharma and Kaur, 2008:11املشاركة هي
مجيع العمليات اليت يقوم هبا املوففون مع مديريهم ،تساهم
مسامهة إجيابية للتوصل إىل القرارات اإلدارية اليت تؤثر على
عملهم ،ومن مث ينظر إىل املشاركة على أهنا عملية اتصال،
واستخدام آراء املوففني يف عملية صنع القرارات ،أي إن
املوففني ميكنهم املشاركة يف صنع القرار وحتديد البدائل وال
يشاركون يف اختيار البديل املناسب ،يف حني ينطوي التمكني
على تفويض الصالحيات واختاذ القرار مع حتمل املسؤولية.

دراسة أبوكريم

)(2012

بعنوان درجة التمكني اإلداري لدى

القيادات الرتبوية من وجهة نظر املنتسبني لدورة مديري
املدارس واملشرفني الرتبويني يف كل من جامعيت امللك سعود
واإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض .اليت هدفت
إىل التعرف على درجة التمكني اإلداري لدى القيادات
الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية،
استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة أداة لدراسته،
طبقت الدراسة على عينة من ( )98مديرا و( )56مشرفا
تربويا استجاب ( )137مديرا ومشرفا .وكان من أبرز نتائج
الدراسة أن درجة التمكني اإلداري لدى القيادات الرتبوية
جاء بدرجة متوسطة.

التمكين والتفويض:

خيلط بعض الباحثني بني مفهوم التمكني ومفهوم
التفويض ،فالتفويض ينصرف إىل "حتويل جزء من
الصالحيات إىل اآلخرين ،وميكن اسرتدادها يف أي وقت
ضمن أسس وقواعد رمسية ،بعكس التمكني حيث يبقى
األفراد املمكنني مسؤولني عن إجناز أعماهلم ،واحملاسبة على
النتائج"(املعاين ،وعريقات ،والصاا ،واجلرادات: 2011 ،
 ،)190فالتفويض اليلريي مسؤولية املفوض عن نتائج أعمال
من مت تفويضه ،كما أن التفويض يعد جزءا من عملية
التمكني.

دراسة مسعود ( )2012بعنوان درجة التمكني اإلداري
وتطوير األداء والعالقة بينهما من وجهة نظر مديري املدارس
احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الريربية ،واليت هتدف إىل
حتديد درجة التمكني اإلداري وتطوير األداء والعالقة بينهما
من وجهة نظر مديري املدارس احلكومية يف حمافظات مشال
الضفة الريربية ،استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة
أداة للدراسة ،طبقت على عينة من ( )300مديرا ومديرة،
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ومن أبرز نتائج الدراسة ،أن درجة امتالك مديري ومديرات
املدارس احلكومية للتمكني اإلداري كان بدرجة قوية ،وأن
هناك عالقة ارتباطية إجيابية بني التمكني اإلداري وتطوير
األداء لدى مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظات
مشال الضفة الريربية.

الباحثان املنهج الوصفي واالستبانة أداة للدراسة ،طبقت
على ( )123مديرا ،وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى
التمكني جاء بدرجة عالية وأن مستوى الرضا الوفيفي جاء
بدرجة متوسطة ،وأن هناك عالقة إجيابية بني التمكني
اإلداري والرضا الوفيفي.

دراسة المسيليم ) )2012بعنوان صعوبات متكني مدراء

دراسة اللحياني ) )2015التمكني الوفيفي ودوره يف حتسني

املدارس من وجهة نظر قيادي املناطق التعليمية ،هدفت
الدراسة إىل الكشف عن أهم الصعوبات اليت تواجه متخذي
القرار يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت ،إذا ما مت التوجه و
متكني مدراء املدارس .استخدم الباحث املنهج الوصفي
واالستبانة أداة للدراسة ،طبقت على عينة من قيادي املناطق
التعليمية ،وخلصت الدراسة إىل نتائج من أبرزها:
 أمهية العمل على متكني مدراء املدارس من خالل مراجعةالصالحيات املمنوحة هلم.
يف حالة إقرار صالحيات جديدة  ،فهذا يتطلب برناجماتدريبيا مكثفا.

عملية االتصال اإلداري لدى مديري مدارس التعليم العام
مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمني  .هدفت الدراسة
إىل التعرف على مستوى التمكني الوفيفي لدى مديري
املدارس الثانوية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي،
واالستبانة أداة الدراسة ،طبقت على عينة من املعلمني
عددها ( )546معلما يف مدينة مكة املكرمة ،ومن أبرز
نتائجها أن مستوى متكني مديري املدارس جاء بدرجة
متوسطة.
دراسة الزهراني ) )2015بعنوان مدى توافر متطلبات
التمكني وعالقته بتحسني األداء الوفيفي دراسة تطبيقية على
املوففات اإلداريات يف جامعة الباحة .هدفت الدراسة إىل
التعرف على درجة توافر املتطلبات األساسية لتطبيق التمكني
والتعرف على أهم املعوقات املؤثرة على تطبيقه .استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي،كما استخدمت االستبانة
أداة للدراسة ،وطبقت على( )150موففة إدارية استجاب
منهن ( )89موففة ،ومن أبرز النتائج أن أفراد العينة يرون
عدم توفر املتطلبات اجلوهرية للتمكني يف البيئة التنظيمية
جلامعة الباحة .

دراسة السلولي ( )2013بعنوان التمكني اإلداري لدى
مديري املدارس يف حمافظة بيشة وعالقتها بأدائهم ،هدفت
الدراسة إىل التعرف على درجة التمكني اإلداري لدى مديري
املدارس يف حمافظة بيشة من وجهة نظرهم ،وإىل كشف
العالقة بني التمكني اإلداري ملديري املدارس وأدائهم من
وجهة نظر املعلمني .واستخدم الباحث املنهج الوصفي،
واالستبانة أداة للدراسة ،وطبقها على ( )67مديرا و()268
معلما .ومن أبرز نتائج الدراسة أن درجة التمكني جاءت
بدرجة متوسطة وأن العالقة بني درجة التمكني ودرجة أدائهم
كانت ضعيفة.

دراسة العنزي ( )2015بعنوان واقع التمكني الوفيفي لدى
القيادات الرتبوية وعالقته مبدى حتقق اإلدارة الرشيدة يف
مدارس التعليم الثانوي بدولة الكويت .هدفت الدراسة إىل
تقدمي إطار نظري يوضح أمهية تطبيق التمكني الوفيفي
باملؤسسات التعليمية ،والتعرف على درجة ممارسة القيادة
الرتبوية على املستوى التنفيذي للتمكني يف املدارس .استخدم
الباحث املنهج الوصفي واستبانتني أداة للدراسة ،طبقت

دراسة الدوسري ،والحربي ( )2014بعنوان التمكني اإلداري
وعالقته بالرضا الوفيفي لدى مديري املدارس الثانوية
احلكومية يف مدينة الرياض من وجهة نظرهم .هدفت الدراسة
إىل التعرف على التمكني اإلداري وعالقته بالرضا الوفيفي
لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف الرياض ،واستخدم
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االستبانة األوىل على عينة من مسؤويل إدارة التعليم الثانوي
باملناطق وعددهم ( )204مسؤوال ،واالستبانة الثانية طبقت
على إداريني ذوي مناصب املدارس وعددهم ()1359
مسؤوال .بواقع (  60%من مدارس البنني والبنات) ،وتوصلت
الدراسة إىل نتائج أمهها:
 وجود فجوة بني اإلدارة العليا باملناطق التعليمية واإلدارةالتنفيذية باملدارس تؤثر على عملية تطبيق التمكني على
املستويات اإلدارية مبدارس التعليم الثانوي.
 وضع تصور مقرتح لتمكني القيادات اإلدارية ،وحتقيقاإلدارة الرشيدة يف مدارس التعليم الثانوي العام بدولة
الكويت.

دراسة ديان ( ) Dian, 2015بعنوان التصورات املتعلقة

بتمكني املعلم يف املدارس املتوسطة وأثره على االلتزام
التنظيمي .هدفت الدراسة إىل استكشاف تصورات معلمي
املدارس املتوسطة وأولياء األمور ،واإلداريني من متكني معلمي
املدارس املتوسطة ،وتأثاه على االلتزام التنظيمي  ،وقد كانت
العينة ( )27مقسمة على النحو اآليت )18( :معلما وثالثة
مدراء وستة من أولياء األمور  ،وقد أجرى الباحث مقابالت
وحتليل حمتوى ،وكشفت النتائج أن املعلمني يعتقدون أن
التزامهم باملدرسة كان بسبب متكينهم الذايت ،ودعم
اآلخرين ،كما أفهرت النتائج أن مديري املدارس يرون أن
املعلمني الذين مت متكينهم أكثر فعالية يف املدرسة.
دراسة كيفلدو ،وناكولوس ،وبتسالدز(

الدراسات األجنبية:

 )Nikolaos and Pitsalidis, 2015بعنوان بعض اجلوانب

املتعلقة بالتمكني املهين لتحسني الرضا الوفيفي لدى معلمي
املدارس االبتدائية .هدفت الدراسة إىل استكشاف تصورات
املعلمني حول التمكني املهين ،ودراسة معتقداهتم حول الرضا
الوفيفي  ،وعالقته بالتمكني .مت استخدام املنهج الوصفي
واالستبانة أداة للدراسة طبقت على( )250معلما بشكل
عشوائي يف املدارس االبتدائية يف ثيسالونيكي اليونان .و أعيد
ما جمموعه ( )131من االستبانات .تشا النتائج إىل أن هناك
عالقة إجيابية بني الرضا الوفيفي والتمكني ،وأن املعلمني
يشعرون برضى أقل عندما ال يعملون يف مدرسة واحدة ،ألن
البيئة املدرسية غا مستقرة ويشعرون بأن متكينهم أقل ويؤدي
إىل أن تقل كفاءهتم.

دراسة راوت و برتي ( )Rawat and Preeti 2012بعنوان
التمكني وااللتزام يف أماكن العمل  :دراسة تطبيقية .هدفت
الدراسة إىل التعرف على العالقة بني التمكني وااللتزام
التنظيمي  ،طبقت الدراسة على ( )133موففا منهم ()102
من الذكور و( )31من اإلناث ،واستخدم الباحث االستبانة
لقياس التمكني ،وأفهرت النتائج أن هناك عالقة بني
التمكني وااللتزام بالعمل.
دراسة ليونز

(2013

Kefalidou ,

 )Lyons,بعنوان العالقة بني متكني

املعلم واألداء املدرسي  .هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة
بني متكني املعلم واألداء املدرسي يف املدارس االبتدائية
منخفضة األداء ،وعالية األداء يف جورجيا اجلنوبية فلوريدا .مت
تصنيف املدارس إىل عالية األداء ومنخفضة األداء بناء على
تصنيف الوالية ،ومت اختيار ( )6مدارس ( )3منها عالية
األداء ،و( )3منخفضة األداء .وكشفت نتائج الدراسة عن
وجود عالقة قوية بني متكني املعلمني ،ومعدل األداء
املدرسي ،وأوضحت الدراسة أن التمكني هو القوة التنظيمية
يف تعزيز اإلجناز ،والعمل اجلماعي ملصلحة املدرسة  ،ويؤدي
التمكني إىل حتسني الكفاءة املهنية للمعلم .

دراسة ازبير وشايجين واكبري

((Azbari, Akbari 2015

 Chaijan andبعنوان تأثا القيادة االسرتاتيجية والتمكني
على الرضا الوفيفي للعاملني يف جامعة غيالن .هدفت
الدراسة إىل التعرف على تأثا أسلوب القيادة االسرتاتيجية
والتمكني على الرضا الوفيفي ملنسويب جامعة غيالن.
استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة أداة للدراسة
طبقت على ( )235موففا يف جامعة غيالن ،ومن أبرز
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النتائج أن أسلوب القيادة االسرتاتيجية ومتكني املوفف كان
له أثر إجيايب كبا على الرضا الوفيفي ملوففي جامعة غيالن.
دراسة كافيه وسامان

((Kaveh, saman ,2016

وأما فيما يتعلق مبنهج البحث فجميع الدراسات السابقة
استخدمت املنهج الوصفي باستثناء دراسة ()Dian, 2015
اليت استخدمت املقابالت وحتليل احملتوى.
واستفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة يف التعرف
على التمكني وعالقته باألداء والرضا الوفيفي وااللتزام
التنظيمي وأن التمكني ميكن أن يساعد يف إصالح املدرسة،
كما استفاد منها يف بناء أداة الدراسة.

بعنوان

إدارة املعرفة ومتكني املوفف .هدفت الدراسة إىل التعرف
على العالقة بني متكني املوفف وإدارة املعرفة يف مؤسسات
التعليم العايل ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي واالستبانة
أداة للدراسة طبقت على ( )341موففا يف مؤسسات التعليم
العايل يف حمافظات كردستان ،وكان من أبرز النتائج أن هناك
عالقة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة ومتكني املوفف.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
 -1استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يهدف إىل
"وصف فواهر أو أحداث أو أشياء معينة ،ومجع احلقائق
واملعلومات واملالحظات عنها ،ووصف الظروف اخلاصة هبا
وتقرير حالتها كما توجد عليه يف الواقع( .عبدالرمحن،
1341ه.)68:
 -2جمتمع وعينة الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من قسمني
مها:
أـ مجيع قادة مدارس التعليم العام حكومي  -بنني  -مبدينة
الرياض عددهم ( )945مديرا (البطاقة االحصائية لعام.)1437
ب ـ مجيع مشريف القيادة املدرسية وعددهم ( ) 21مشرفا.
ولكثرة جمتمع الدراسة من القياديني باملدارس والبالغ عددهم
( )945قائدا مت اختيار عينـة عشوائية مـنهم بنسبة ()20%
استجاب منهم ( )180قائدا بنسبة ( )17%ومجيع جمتمع
الدراسة من مشريف القيادة املدرسية  .استجاب منهم ( )16
مشرفا للقيادة املدرسية بنسبة (.)67%

التعليق على الدراسات السابقة:
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف أهنا تبحث يف
موضوع التمكني ،واستخدام املنهج الوصفي واالستبانة أداة
الدراسة وختتلف عن الدراسات السابقة يف أهنا تبين تصور
مقرتح إلصالح املدرسة يف حني أن الدراسات السابقة
درست التمكني وعالقته مبوضوع آخر ،فدراسة ( Akbari,
، )et al 2015ودراسة ( ،)Kefalidou1,et al,2015ودراسة
(الدوسري واحلريب ،)2014 ،ودراسة (الطعاين والسويع،
 )2010حبثت يف عالقة التمكني بالرضا الوفيفي ،وأما دراسة
( ،)Dian, 2015ودراسة ( )Rawat, Preeti 2012فبحثت
يف عالقة التمكني بااللتزام التنظيمي ،وأما دراسة ( Lyons,
 ،)2013ودراسة (الزهراين ،)2015،ودراسة (السلويل،) 2013،
ودراسة (مسعود )2012 ،فإهنا حبثت يف عالقة التمكني
باألداء ،وأما دراسة ( (Kaveh, saman .2016فقد حبثت يف
عالقة التمكني بإدارة املعرفة ،وأما دراسة (اللحياين)2015 ،
فبحثت يف عالقة التمكني باالتصال ،وأما دراسة
(أبوكرمي )2012،فقد حبثت يف التعرف على درجة التمكني ،
وأما دراسة ( املسيليم  )2182،فهي تتشابه جزئيا مع الدراسة
احلالية يف البحث يف عوائق متكني قادة املدارس.

خصائص عينة الدراسة:
 -1المؤهل العلمي:

جدول 0
توزيع عينة الدراسة وفق متغير المؤهل

00

المؤهل

التكرارات

النسبة المئوية

دكتوراه
ماجستا
بكالوريوس

2

1.1%

35

19.9%

135

7.67%
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المؤهل

التكرارات

النسبة المئوية

مل حيدد

4

2.3%

اإلمجايل

176

100%

( 34قائدا/ومشرفا) بنسبة ( )19.3%خربهتم مخس سنوات إىل
أقل من عشر سنوات ،وهناك ( 28قائدا/ومشرفا) بنسبة
( )16.5%خربهتم أقل من مخس سنوات ،ويف أن هناك (قائدا
أو مشرفا) بنسبة ( )0.6%مل حيدد خربته يف جمال العمل
احلايل.

يوضح اجلدول ( ،)1أن الريالبية العظمى من عينة الدراسة
( )135مؤهلهم العلمي بكالوريوس بنسبة ( ،)76.7%يف حني
أن هناك ( ) 35بنسبة ( )19.9%مؤهلهم العلمي ماجستا،
وهناك ( )2بنسبة ( )1.1%مؤهلهم العلمي دكتوراه ،ويف أن
هناك ( )4بنسبة ( )2.3%مل حيددوا مؤهلهم العلمي.

أدوات الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة أداة لجمع
البيانـات المتعلقـة مبعوقات متكني قادة املدارس ،واعتمد في
بنائها على المراجع العلمية التي تناولت التمكني اإلداري،
والدراس ـات ال ـسابقة الت ـي تناول ـت موضوع التمكني اإلداري.
من هذه المصادر قام الباحث ببناء استبانة مكونة من
جزأين هما:

 -2الوظيفة:

جدول 2

توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة
الوظيفة

التكرارات

النسبة المئوية

قائد مدرسة ثانوية
قائد مدرسة متوسطة
قائد مدرسة ابتدائية
مشرف قيادة مدرسية

33

18.8%

47

26.7%

80

45.5%

16

9%

176

100%

اإلمجايل

الجزء األول :تضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة
(المؤهل ،الوفيفة ،الخبـرة فـي مجال العمل).
الجزء الثاني :تضمن ثالثة محاور هي ( :أسباب تتعلق
بالنظام التعليمي اشتمل على (  )8عبارات  ،وأسباب تتعلق
بإدارة التعليم اشتمل على (  )5عبارات  ،وأسباب تتعلق
بقادة املدارس اشتمل على ( ) 7عبارات).

يوضح اجلدول ( ،)2أن النسبة األكرب من عينة الدراسة
( )45.5%هم قادة املدارس االبتدائية ،يف حني أن هناك
( )26.7%من عينة الدراسة يعملون قادة ملدارس متوسطة،
وهناك ( )18.8%يعملون قادة ملدارس ثانوية ،كما أن هناك
( )%9يعملون مشريف قيادة مدرسية.

وزعت اإلجابة على العبارات وف ـق ت ـدرج خماس ـي

(درجة عالي ـة ج ـدا ،درجة عالية ،درجة متوسطة ،درجة
ﺿعيفة ،درجة ﺿعيفة جدا).

 -3عدد سنوات الخدمة مجال العمل الحالي:

مراحل بناء الستبانة:

جدول ()3
توزيع عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخدمة في مجال
العمل الحالي
العمل الحالي

التكرارات

النسبة المئوية

أقل من مخس سنوات
مخس سنوات إىل أقل
من عشر سنوات
عشر سنوات فأكثر
مل حيدد

29

16.5%

34

19.3%

112

63.6%

1

0.06%

اإلمجايل

176

100%

أ -الصيغة األولية لالستبانة وصدقها الظاهري

ت ـم إع ـداد االس ـتبانة وف ـق ص ـيريتها األولي ـة عن طريق
الم ـصادر الم ـذكورة س ـابقا ،مث عرضت على مجموعـة مـن
المحكمـين من جامعة امللك سعود  ،وجامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية بريـرض تحكيمهـا والتأكـد مـن صـدقها
الظـاهري ،ومدى صالحيتها لقياس ما وضعت من أجله،
وقد أبدى المحكمون بعض املالحظات.

يوضح اجلدول رقم ( ،)3أن هناك ( 112قائدا/ومشرفا)
بنسبة ( 63.6%خربهتم عشر سنوات فأكثر ،كما أن هناك
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التساق الداخلي ألداة الدراسة:

ب الصيغة النهائية لالستبانة :

أخـ ـذ الباحـ ـث بالمالحظـ ـات التـ ـي أجمـ ـع عليهـ ـا أغلـ ـب
المحكمـ ـين حـ ـول بنـ ـود االستبانة األولية ،وبناء عليه تم
تعديل صياغة بعض العبارات ،وحذف عبارتني.

جدول 4

معامالت ارتباط برسون لعبارات المعوقات بالدرجة الكلية لكل محور
المحور

الرتباط

أسباب تتعلق بالنظام التعليمي
أسباب تتعلق يإدارة التعليم
أسباب تتعلق بقادة املدارس

**0.832
**0.732
**0.823

** دال عند مستوى 0.01

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

يتضح عن طريق اجلدول رقم ( )4أن مجيع احملاور دالة
عند مستوى  ،0.01وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت

جدول 5

معامالت ارتباط برسون لعبارات المعوقات بالدرجة الكلية لكل محور
أسباب تتعلق بالنظام

أسباب تتعلق بإدارة التعليم

أسباب تتعلق بمديري المدارس

رقم العبارة

االرتباط

رقم العبارة

االرتباط

رقم العبارة

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8

**231
**348
**535
**360
**613
**438
**356
**240

9
10
11
12
13

**535
**360
**613
**438
**356

14
15
16
17
18
19
20

**483
**635
**542
**603
**400
**534
**614

** دال عند مستوى 0.01

يتضح عن طريق اجلدول رقم ( )5أن مجيع العبارات دالة
عند مستوى ) ،)0.01وهذا يعطي داللة على ارتفاع
معامالت االتساق الداخلي ،كما يشا إىل مؤشرات صدق
مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

مناقشة وتحليل نتائج الدراسة
نستعرض نتائج الدارسة امليدانية والنظرية ومناقشتها عن
طريق عرض إجابات أفراد الدراسة عن عبارات االستبانة
وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو اآليت:

ثبات أداة الدراسة :

قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام
معامل ثبات ألفاكرونباخ ،وبلغ ))0.818وهذا يدل
على أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول
إحصائيا.

السؤال األول :ما معوقات تمكين قادة المدارس ؟
ولإلجاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا السـ ـ ـ ـؤال ق ـ ـ ــام الباح ـ ـ ــث حبس ـ ـ ــاب
املتوســطات احلســابية واال ـراف املعيــاري إلجابــات أفـراد عينــة
الدراســة عــن معوقــات متكــني قــادة املــدارس  ،كمــا مت ترتيــب
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هــذه املمارســات حســب املتوســط احلســايب واجلــدول رقــم

يوضح ذلك.

( )6

جدول 6

المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة نحو محاور معوقات تمكين قادة المدارس.
المتوسط

الترتيب

المحور
أسباب تتعلق بالنظام التعليمي
أسباب تتعلق بإدارة التعليم
أسباب تتعلق بقادة املدارس

3.31

1

3.21

2

2.94

3

المتوسط العام

3.155

حسايب ( )3.21وأخاا أسباب تتعلق بقادة املدارس أنفسهم
بدرجة متوسطة ومبعدل حسايب (.)2.94
وملزيد من اإليضاح سنتناول كل حمور على حدة.

يتضح من جدول رقم ( )6أن قادة املدارس ومشريف
القيادة املدرسية يرون أن النظام يعد العائق األكرب لتمكني
قادة املدارس بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب ( ،)3.31مث
يليه أسباب تتعلق بإدارة التعليم بدرجة متوسطة ومبتوسط

أولا  :أسباب تتعلق بالنظام التعليمي:

جدول 7

المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة نحو معوقات تمكين قادة المدارس
الترتيب على

الترتيب

رقم

المتوسط

الفقرة

المحور

العام

1

مركزية الوزراة ال تساعد على متكني قادة املدارس

4.23

0.856

1

1

7

ال يتم تدريب قادة املدارس على متطلبات تطبيق التمكني

4.12

0.978

2

2

6

وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف

3.71

1.150

3

5

8

يعد ضعف إعداد قادة املدارس سبب يف عدم متكينهم

3.66

1.172

4

6

5

ال يتقبل املعلمون التمكني الزائد لقادة املدارس

3.31

1.150

5

8

3

يتعارض متكني قادة املدارس مع صالحيات إدارة التعليم

2.86

1.344

6

13

4

ال يتقبل أولياء أمور الطلبة متكني قادة املدارس

2.41

1.248

7

19

2

يؤدي متكني قادة املدارس إىل إضعاف النظام املدرسي

2.20

1.131

8

20

الحسابي

العبارة

املتوسط العام

انحراف
معياري

3.31

اخلاص ــة بأس ــباب تتعل ــق بالنظ ــام التعليم ــي مبتوس ــط حس ــايب
( ،)4.23وا راف معياري ( ،)0.856وهذا يدل علـى أن هنـاك
موافقة بدرجة عالية جـدا علـى مركزيـة الـوزارة  ،وهـذا يشـا إىل
شــعور عينــة الدراســة بــأن الــوزارة ( مــن خــالل تعليماهتــا) هــي
مـ ــن يتخـ ــذ الق ـ ـرارات وأن قـ ــادة املـ ــدارس غـ ــا قـ ــادرين علـ ــى
التعامل مع احتياجات العمل اإلداري إال مبوافقـة الـوزارة أو يف
فل تعليماهتا ،وهذا يتفق مع مـا أشـار إليـه مـدير تعلـيم سـابق
من أن القيادة املدرسية تسا أعمال املدرسة وفق ما يـرد يوميـا

يتضح من اجلدول رقم (  ) 7ما يأيت:
 .8أن احملــور األول واخلــا بأســباب تتعلــق بالنظــام التعليمــي
يتضمن () 8فقرات  ،جاءت واحدة بدرجة عاليـة جـدا ،و()3
فقرات جـاءت بدرجـة عاليـة وفقرتـان بدرجـة متوسـطة وفقرتـان
بدرجــة ضــعيفة إذ إن املتوســط احلســايب هلــم مــا بــني (، 4023
 ، )2.20واملتوسط العام بدرجة متوسطة (.)3.31
 .2أن الفق ــرة رق ــم ( )1وه ــي (مركزي ــة ال ــوزراة ال تس ــاعد عل ــى
متكـ ــني قـ ــادة املـ ــدارس) جـ ــاءت باملرتبـ ــة األوىل بـ ــني الفق ـ ـرات

78

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 57الرياض (رمضان 8341هـ /يونيو )2187

الفقـ ـرات اخلاص ــة بأس ــباب تتعل ــق بالنظ ــام التعليم ــي مبتوس ــط
حســايب ( )3.66وا ـراف معيــاري ( ،)1.172وهــذا يــدل علــى
أن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة علــى أن عينــة الدراســة يــرون أن
إعــداد قــادة املــدارس غــا كــاف ،فــأكثر قــادة املــدارس هــم مــن
ختصصــات غــا إداريــة ومل يعــدوا لــإلدارة  ،وتتفــق هــذه النتيجــة
مع نتيجة دراسة (املسيليم )2112 ،مـن أن القصـور يف إعـداد
مديري املدارس سبب يف عدم متكينهم.
 .6أن الفقرة رقم ( ) 2وهي (يؤدي متكني قادة املدارس إىل
إضـعاف النظـام املدرسـي) جـاءت مبتوسـط حســايب ( ،)2.20
والفق ــرة رق ــم ( )4وه ــي (ال يتقب ــل أولي ــاء أم ــور الطلب ــة متك ــني
قيــادة امل ــدارس) مبتوس ــط حســايب ( )2.41ب ــاملرتبتني األخات ــني
وبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة وهــذا يشــا إىل أن عينــة الدراســة
اليــرون أن أوليــاء األمــور لــن يتقبل ـوا متكــني قيــادات املــدارس،
وال ي ـ ــرون أن متك ـ ــني القي ـ ــادات املدرس ـ ــية سيض ـ ــعف النظ ـ ــام
املدرسي.
وبتأمـل اسـتجابات عينـة الدراســة حـول عبـارات حمـور عوائــق
متكــني قــادة املــدارس بأســباب تتعلــق بالنظــام التعليمــي يتضــح
الرتكيز على مركزيـة الـوزارة ،ووجـود نظـام رقـايب صـارم اليسـمح
حبريـة التصــرف ،وضـعف إعــداد وتــدريب قـادة املــدارس ،وهــذه
بالش ــك تعـ ـد معوق ــات كب ــاة ،وق ــد يع ــود الس ــبب إىل طبيع ــة
النظ ــام التعليم ــي ال ــذي يرك ــز الس ــلطات يف اجله ــات العلي ــا يف
الوزارة ،وعلى الرغم مـن مـا تبذلـه وزارة التعلـيم مـن جهـود ـو
التوجـ ــه إىل الالمركزيـ ــة وذلـ ــك مبـ ــنح صـ ــالحيات كثـ ــاة لقـ ــادة
املــدارس ،إال أن تعليمنــا مــا زال يعــاين مــن مركزيــة شــديدة ،
فــإذا اجتمعــت مركزيــة الــوزارة مــع نظــام رقــايب صــارم وضــعف
إعــداد وتــدريب قــادة املــدارس ســيكون ذلــك عائقـا كبــاا حــول
متكني قادة املدارس.

م ــن إدارة التعل ــيم م ــن س ــيل التع ــاميم ال ــيت تص ــوغها األقس ــام
املختصة ،أو ما يرد مـن اإلدارات العامـة يف وزارة التعلـيم وهـي
يف جممله ــا إم ــالءات وتوجيه ــات تعك ــس رؤي ــة تل ــك األقس ــام
واإلدارات ،كما تتفق مع نتيجة دراسة (املسيليم )2112 ،مـن
أن مركزي ــة ال ــوزارة يف الكويـ ـت حت ــد بدرج ــة كب ــاة م ــن متك ــني
مديري املدارس.
 .4أن الفق ــرة رق ــم ( )7وه ــي (ال ي ــتم ت ــدريب ق ــادة امل ــدارس
عل ــى متطلب ــات تطبي ــق التمك ــني) ج ــاءت باملرتب ــة الثاني ــة ب ــني
الفقـ ـرات اخلاص ــة بأسـ ـباب تتعل ــق بالنظ ــام التعليم ــي مبتوس ــط
حســايب ( )4.12وا ـراف معيــاري ( ،)0.978وهــذا يــدل علــى
أن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة علــى أن عينــة الدراســة يــرون أن
قــادة امل ــدارس ال يتلقــون الت ــدريب الكــايف م ــن أجــل متكي ــنهم
فمــن أهــم متطلبــات التمكــني ،هــو تــدريب قــادة املــدارس ألن
يكونـ ـوا مب ــادرين وليس ـ ـوا جم ــرد منف ــذين ،وي ـ ـتم ت ــدريبهم عل ــى
مهــامهم الوفيفي ــة ،وعل ــى االتص ــال ،وح ــل املش ــكالت ،كم ــا
تتفــق م ــع نتيج ــة دراســة (املســيليم )2112 ،ال ــيت أفه ــرت أن
م ــن الصـ ـعوبات الكب ــاة ال ــيت تواج ــه متك ــني امل ــديرين ،ه ــو أن
ت ــدريب م ــديري امل ــدارس يف الكوي ــت عل ــى متطلب ــات تطبي ــق
التمكني قليل.
 .3أن الفقـ ــرة رقـ ــم ( )6وهـ ــي (وجـ ــود نظـ ــام رقـ ــايب صـ ــارم ال
يس ــمح حبري ــة التص ــرف)جاءت باملرتب ــة الثالث ــة ب ــني الفقـ ـرات
اخلاص ــة بأس ــباب تتعلـ ــق بالنظ ــام التعليمـ ــي مبتوس ــط حس ــايب
( )3.71وا راف معيـاري ( ،)1.150وهـذا يـدل علـى أن هنـاك
موافقة بدرجة عالية على أن عينـة الدراسـة يشـعرون بـأن هنـاك
رقابة صارمة علـى أعمـال قـادة املـدارس ،ممـا حيـد مـن إبـداعهم
وابتكارهم ورغبتهم يف املخاطرة وحتمل املسؤولية  ،ممـا جيعلهـم
حريص ـ ـني ك ـ ــل احل ـ ــر عل ـ ــى اتب ـ ــاع التعليم ـ ــات والتنظيم ـ ــات
الص ـ ــادرة ع ـ ــن إدارة التعل ـ ــيم ح ـ ــىت وإن وج ـ ــدوا طرقـ ـ ـا أفض ـ ــل
لتحقيق األهداف .
 .5أن الفق ـ ــرة رق ـ ــم ( )8وه ـ ــي ( يعـ ـ ـد ض ـ ــعف إع ـ ــداد ق ـ ــادة
املدارس سـبب يف عـدم متكيـنهم ) جـاءت باملرتبـة الرابعـة بـني
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ثانيا :أسباب تتعلق بإدارة التعليم:
جدول 8

المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة نحو معوقات تمكين مديري المدارس
رقم العبارة

الفقرات

13

عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني
غياب ثقة اإلدارة العليا بقادة املدارس

10

يتطلب عمل إدارة التعليم التدخل يف أعمال قادة
املدارس
يؤدي متكني قادة املدارس إىل إضعاف دور إدارة
التعليم
يؤدي متكني قادة املدارس إىل إساءة عالقتهم بقيادي
إدارة التعليم

12

9
11

المتوسط الحسابي

انحراف معياري

الترتيب على المحور

الترتيب العام

4.09

0.987

1

3

3.77

1.107

2

4

3.00

1.226

3

11

2.79

1.271

4

14

2.41

1.266

5

18

املتوسط العام

3.21

يتضح من اجلدول رقم(  )8اآليت:
 .8أن احمل ــور الث ــاين واخل ــا بأس ــباب تتعل ــق ب ــإدارة التعل ــيم
يتضمن ( ) 5فقرات  ،جـاءت فقرتـان بدرجـة عاليـة ،وفقرتـان
جــاءت بدرجــة متوســطة ،وفقــرة جــاءت بدرجــة ضــعيفة إذ إن
املتوسط احلسـايب هلـم مـا بـني ( ، )2.41 ،4.09واملتوسـط العـام
بدرجة متوسطة (.)3.21
 .0أن الفق ـ ــرة رق ـ ــم ( )13وه ـ ــي (ع ـ ــدم قناع ـ ــة اإلدارة العلي ـ ــا
بالتمكني) جاءت باملرتبة األوىل بني الفقرات اخلاصة بأسباب
تتعلق بإدارة التعليم مبتوسـط حسـايب ( )4.09وا ـراف معيـاري
( ،)0.978وهذا يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة علـى
أن عين ــة الدراس ــة ي ــرون أن اإلدارة العلي ــا للتعل ــيم غ ــا مقتنع ــة
بتمكني قـادة املـدارس وهـذا يشـا إىل احلاجـة لبـذل مزيـد مـن
اجلهــد لتوعيــة اإلدارة العليــا بأمهيــة متكــني قــادة املــدارس  ،وأن
هذا التمكني سيقلل من املشكالت اليت تواجه اإلدارة العليا.
 .4أن الفقــرة رقــم ( )12وهــي (غيــاب ثقــة اإلدارة العليــا بقــادة
املــدارس) جــاءت باملرتبــة الثانيــة بــني الفقـرات اخلاصــة بأســباب
تتعلق بإدارة التعلـيم مبتوسـط حسـايب ( )3.77وا ـراف معيـاري
( ،)1.107وهذا يدل على أن هناك موافقـة بدرجـة عاليـة علـى
أن عين ــة الدراس ــة ي ــرون أن اإلدارة العلي ــا التث ــق يف ق ــدرة ق ــادة
املدارس علـى إدارة مدارسـهم مـن غـا التعليمـات والتوجيهـات

واألدلة الصادرة عـن إدارة التعلـيم ،وهـذا يتطلـب توعيـة اإلدارة
العليـا بأنــه إذا مت اختيــار القيــادات املدرسـية بنــاء علــى الكفــاءة
ومت تدريبهم فإهنم يصبحون أهال للتمكني.
 .3أن الفقــرة رقــم (  )11وهــي (يــؤدي متكــني قــادة املــدارس
إىل إس ــاءة عالق ــتهم بقي ــادي إدارة التعل ــيم) ج ــاءت مبتوس ــط
حســايب ( )2.41باملرتبــة ( ،)18وبدرجــة ضــعيفة مــن املوافقــة ،
وه ـ ــذا يش ـ ــا إىل أن عين ـ ــة الدراس ـ ــة الي ـ ــرون أن متك ـ ــني ق ـ ــادة
املـ ــدارس س ــيؤدي إىل تكـ ــوين عالقـ ــات س ــيئة بالقي ــادات يف
إدارة التعليم.
وبتأمـ ــل اسـ ــتجابات عينـ ــة الدراسـ ــة حـ ــول عبـ ــارات حمـ ــور
عوائـ ــق متكـ ــني قـ ــادة املـ ــدارس بأسـ ــباب تتعلـ ــق بـ ــإدارة التعلـ ــيم
يتض ـ ــح الرتكي ـ ــز عل ـ ــى ع ـ ــدم قناع ـ ــة اإلدارة العلي ـ ــا ب ـ ــالتمكني،
وغي ـ ــاب ثق ـ ــة اإلداره العلي ـ ــا بق ـ ــادة امل ـ ــدارس ،وه ـ ــذه بالش ـ ــك
معوقــات كبــاة  ،وقــد يعــود الســبب يف ذلــك أن املســؤولني يف
إدارة التعلــيم يصــعب علــيهم الثقــة جبميــع قــادة املــدارس ،إمــا
لض ــعف كف ــاءة بعض ــهم ،أو لوج ــود أخط ــاء وجت ــاوزات كب ــاه
تفق ـ ـ ــد الثق ـ ـ ــة يف ق ـ ـ ــدراهتم ،وق ـ ـ ــد يع ـ ـ ــود الس ـ ـ ــبب إىل طبيع ـ ـ ــة
املس ــؤولني ،إم ــا لتخ ــوفهم م ــن نت ــائج متك ــني ق ــادة امل ــدارس أو
عدم إدراكهم ألمهية متكني قادة املدارس.
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ثالثا  :أسباب تتعلق بقادة المدارس:

جدول 9

المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة نحو معوقات تمكين قادة المدارس
المتوسط الحسابي

انحراف معياري

الترتيب على المحور

الترتيب العام

رقم العبارة

الفقرات

18

يزيد متكني قادة املدارس من سيطرهتم على املعلمني

3.57

1.290

1

7

14

يتخوف قادة املدارس من حتمل السلطة واملسؤولية

3.06

1.208

2

9

19

ضعف وقلة مهارات قادة املدارس

3.05

1.010

3

10

15

يؤدي متكني قادة املدارس إىل انفرادهم بالسلطة

2.94

1.154

4

12

20

يؤدي التمكني إىل قرارات مكلفة ماديا

2.76

1.182

5

15

16

يسيء قادة املدارس استخدام الصالحيات املمنوحة هلم

2.68

0.951

6

16

17

يؤدي متكني قادة املدارس إىل اختاذ قرارات عشوائية

2.52

1.053

7

17

2.94

المتوسط العام

اليرون أن متكني قادة املدارس سيؤدي إىل إساءة استخدام
الصالحيات.
وبتأمل استجابات عينة الدراسة حول عبارات حمور عوائق
متكني قادة املدارس بأسباب تتعلق بقادة املدارس يتضح
الرتكيز على أن متكني قادة املدارس يزيد من سيطرهتم على
املعلمني ،وقد يعود السبب إىل عدم إدراك أن التمكني ليس
فقط منح الصالحيات بل حتمل املسؤولية .

يتضح من اجلدول رقم ( )9اآليت:
 .1أن احملــور الثالــث واخلــا بأســباب تتعلــق بقــادة املــدارس
يتض ــمن ( ) 9فقـ ـرات  ،ج ــاءت فق ــرة واح ــدة بدرج ــة عالي ــة،
و( )8فقرات جاءت بدرجة متوسطة ،وفقرة بدرجة ضـعيفة إذ
إن املتوســط احلســايب هلــم مــا بــني ( ، )8.88 ، 8.89واملتوســط
العام بدرجة متوسطة (.)8.78
 .2أن الفقرة رقم ( )80وهي (يزيد متكني قادة املدارس من
سيطرهتم على املعلمني) جاءت باملرتبة األوىل بني الفقرات
اخلاصة بأسباب تتعلق بقادة املدارس مبتوسط حسايب
( )8.89وا راف معياري ( ،)8.878وهذا يدل على أن هناك
موافقة بدرجة عالية على أن عينة الدراسة يرون أن متكني
قادة املدارس يزيد من تسلطهم على املعلمني ،وهذا يشا إىل
أمهية توعية قادة املدارس بأن فكرة التمكني تتطلب ترييا
األمناط القيادية التقليدية اليت تركز على السلطة والتوجيه إىل
منط قيادى يؤمن باملشاركة والتشاور ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة (املسيليم . )2112
 .4أن الفقرة رقم ( )89وهي (يسيء قادة املدارس استخدام
الصالحيات املمنوحة هلم) جاءت مبتوسط حسايب ()8.88
بدرجة ضعيفة من املوافقة ،وهذا يشا إىل أن عينة الدراسة

السؤال الثاني :ما متطلبات التمكين الناجح؟

متت اإلجابة عن هذا السؤال يف اإلطار النظري وكان من
أبرز متطلبات جناح التمكني اإلداري لقادة املدارس هي:
 أن تلتزم وزارة الرتبية والتعليم وإدارة التعليم بدعم قادةاملدارس املمكنني وإسنادهم .
منح الثقة لقادة املدارس املمكنني. صياغة رؤية للوزارة ،ورؤية إلدارة التعليم حىت يتعرف قادةاملدارس على الرؤية والتوجه لتحقيقها.
أن تكون إدارة التعليم جادة يف منح احلرية لقادة املدارسللتصرف يف مواجهة املشكالت ولتحقيق متطلبات حتسني
العمل املدرسي.
 أن تضع إدارة التعليم برنامج تدرييب لقادة املدارس املزمعمتكينهم لكي يستطيعوا القيام مبهامهم اجلديدة.
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وللتعرف إذا ما كانـت هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني
إجابـ ــات عينـ ــة الدراسـ ــة حـ ــول معوقـ ــات التمكـ ــني اسـ ــتخدم
الباح ــث اختب ــار حتلي ــل التب ــاين األح ــادي ( One Way
 )ANOVAواختبار شيفيه ( ،)scheffeوجـاءت النتـائج كمـا
يوضحها اجلدول اآلتية:

أن تبتعد إدارة التعليم عن الرقابة املباشرة على قادةاملدارس املمكنني .
أن يتمتع من يتم متكينه بالثقة بالنفس ،وأن يكون لديهالتزام عال جتاه مدرسته.
الســؤال الثال ـ  :هــل هنــاك فــروق لات دللــة إحصــائية حــول
معوق ــات التمكـ ــين تعـ ــز إل ــى متغي ـ ـرات الدراس ــة (الوظيفـ ــة،

أولا :الوظيفة:

المؤهل ،عدد سنوات الخدمة) من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
جدول 01
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلدللة الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير
الوظيف
المتغيرات

المجموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستو الدللة

معوقات متكني قادة املدارس

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

392.588

3

130.88

1.134

0.337

19855.63

172

115.44

المجموع

20248.22

175

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

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

ثاني ا :عدد سنوات الخدمة:

جدول00
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلدللة الفروق بين إجابات عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغير
عدد سنوات الخدمة
المتغيرات

المجموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستو الدللة

معوقات متكني قادة املدارس

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

516.592

3

172.197

1.492

0.218

19730.92

171

115.386

المجموع

20247.52

174

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

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

ثالث ا :المؤهل العلمي:

جدول 02

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

المجموعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستو الدللة

معوقات متكني قادة املدارس

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

755.23

2

377.61

3.318

0.039

199230.87

169

113.792

المجموع

19986.11

171
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متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة مت إجراء
املقارنات البعدية ،بأن مت استخدام اختبار شيفيه ()scheffe
للمقارنات البعدية ،على و ما هو مبني باجلدول رقم (.)88

يتضح من اجلدول رقم ( ،)88أن هناك فروقا ذات داللة
إحصائية بني متوسط إجابات عينة الدراسة و معوقات
متكني قادة املدارس وفقا ملتريا املؤهل العلمي ،إذ بلريت قيمة
ف ( )8.880مبستوى داللة ( ،)8.887وملعرفة اجتاه الفروق بني

جدول01

نتائج اختبار شيفيه ( )scheffeللمقارنات البعدية لمتوسطات عينة الدراسة
المؤهل

العدد

المتوسط الحسابي

بكالوريوس
ماجستا ودكتوراه

135

3.211

35

2.934

بكالوريوس
* 5.2

نظ ــرا لص ــرير عين ــة م ــن م ــؤهلهم دكت ــوراه ،فق ــد ض ــم مل ــن
مؤهلهم ماجستا ،ومن خالل اجلدول رقم ( ،)13الـذي يُبـني
نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات درجات عينة الدراسـة وفقـا
الخــتالف متريــا املؤهــل ،وجــد أن تلــك الفــروق جــاءت بــني
عين ــة الدراس ــة ال ــذين م ــؤهلهم بك ــالوريوس ،وال ــذين م ــؤهلهم
ماجس ـ ــتا ودكت ـ ــوراه لص ـ ــاا العين ـ ــة م ـ ــن محل ـ ــة البك ـ ــالوريوس
مبتوس ــط حس ــايب ( )8.888يف مقاب ــل متوس ــط ( )8.788مل ــن
مــؤهلهم ماجســتا ودكتــوراه ،أي إن محلــة البكــالوريوس يــرون
أن هناك معوقات بشكل أكرب ممـا يـراه ممـن مـؤهلهم ماجسـتا
ودكتوراه.

ماجستير

دكتوراه

*5.2

0.1111
5.3

 -2فتح املدرسة على اجملتمع احمللي احمليط هبا ،لبناء شراكة
حقيقية ،تقوم على أساس املشاركة يف صناعة القرارات،
هبدف حتسني العمل املدرسي ،وحتقيق النمو املتكامل
للطالب.
 -4حتفيز وضمان فهور املبادرات املدرسية املبدعة والرائدة،
اليت ميكن أن متثل جتارب تربوية إبداعية ميكن احتذاؤها من
قبل املدارس األخرى.
 -3دفع أفراد املدرسة ،خصوصا قيادهتا ،و مواصلة التعلم
والتدرب وتطوير الذات بشكل مستمر.
 -5جعل قادة املدارس أسرع استجابة ملواجهة املشكالت
اليومية  ،واختاذ القرارات املناسبة.
 -6دفع قادة املدارس لالعتماد على قدراهتم ومهاراهتم
اإلدارية ،والتقليل من اعتمادهم على اإلدارة العليا ،حبيث
تتفرغ اإلدارة للقضايا االسرتاتيجية.

اإلجابة عن السؤال الرابع :ماالتصور المقترح إلصالح
المدرسة من مدخل التمكين اإلداري؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت بناء التصور وعرضه على
جمموعة من احملكمني يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،واإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي
بوزارة التعليم ،وقد مت األخذ بتعديالت احملكمني وتوصل
الباحث للتصور اآليت:

ثاني ا :منطلقات التصور:
يقوم هذا التصور على جمموعة من املنطلقات اآلتية:
 -8توجهـ ــات وزارة التعلـ ــيم يف تعزيـ ــز الالمركزيـ ــة عـ ــن طريـ ــق
التوسع يف الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس.
 -2االجتاه ــات العاملي ــة املعاص ــرة :املتمثل ــة يف االنط ــالق م ــن
املدرسـ ـ ــة بوصـ ـ ــفها الوحـ ـ ــدة األساسـ ـ ــية للنظـ ـ ــام التعليمـ ـ ــي يف
عمليات اإلصالح والتطوير ،والرتكيز على اجلودة واإلتقان.

أولا :أهداف التصور:
 -8تطوير املدرسة وحتسني خمرجاهتا من واقع املمارسات
الرتبوية اليومية؛ اليت قد تبدو غا واضحة لدى القيادات
الرتبوية العليا قدر وضوحها لدى قيادة املدرسة.
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 -4أن يك ــون حاص ــال عل ــى مؤه ــل علم ــي يف اإلدارة إم ــا يف
البكـ ــالوريوس ،أو املاجسـ ــتا ،أو الـ ــدكتوراه ،أو عمـ ــل مشـ ــرفا
تربويا للقيادة املدرسية.
 -3أن حيصل على الدورات التدريبية يف :
 بناء رؤية املدرسة.
 التخطيط االسرتاتيجي.
 حتليل املشكالت واختاذ القرارات.
 االتصال.
 اجلودة الشاملة.
 صالحيات قادة املدارس وكيفية ممارستها.
 مهام ومسؤوليات قادة املدارس
 مهارات بناء فرق العمل وكيفية التعامل معها.
 التحفيز.
مي ّكن قادة املدارس االستشاريني من إدارة مدارسهم مبـنحهم ،
ومنح اجملالس ،وفرق العمل يف املدرسة مزيدا من الصـالحيات
اليت تساعدهم على النجاح وحتمل املسؤولية.

 -4متك ـ ــني الع ـ ــاملني م ـ ــن األس ـ ــاليب اإلداري ـ ــة احلديث ـ ــة ال ـ ــيت
تساهم يف زيادة فاعلية املدرسة.
 -3التمكني يعد من أهم متطلبات اجلودة الشاملة.
 -5ما كشفته نتائج الدراسة من أن هناك متطلبات لنجاح
متكني قادة املدارس ،وعوائق متكني قادة املدارس.
ثالث ا :التصور المقترح:
بنــاء علــى مــا كشــفته نتــائج الدراســة مــن أن هنــاك جمموعــة
مــن متطلبــات جنــاح التمكــني منهــا( :الثقــة باملــديرين ،وكــذلك
بن ــاء رؤي ــة لل ــوزراة وإلدارة التعل ــيم ،وختفي ــف الرقاب ــة ،وت ــدريب
قــادة املــدارس ،وغاهــا ،)..وأن م ــن أبــرز العوائــق الــيت تواج ــه
متكــني قــادة املــدارس يتمثــل يف (مركزيــة الــوزارة ،وعــدم قناعــة
اإلدارة العليا بالتمكني ،وعـدم الثقـة بقـدرات قـادة املـدارس)،
وق ــد يع ــود س ــبب ع ــدم الثق ــة بق ــدرات ق ــادة امل ــدارس لكث ــرة
أعــدادهم ،ولوجــود ممارســات خاطئــة مــن قبــل بعــض القــادة ،
لذا يقرتح الباحث تصنيف القادة إىل:
 -0القائد التنفيذي:

رابعا :متطلبات تطبيق التصور:

يتــوىل مســؤولية تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة الــيت تســاهم بشــكل
مباشر يف حتقيق أهداف املدرسة.

 -1توعيــة اإلدارة العليــا بأمهيــة متكــني قــادة املــدارس ،وأن هــذا
األسـ ــلوب اإلداري يسـ ــاعد علـ ــى فاعليـ ــة املدرسـ ــة ،وأن علـ ــى
اإلدارة العليــا وضــع خطــة لتحويــل قــادة املــدارس مــن املســتوى
التنفيذي إىل املستوى االستشاري.
 -2صياغة رؤية وأهداف إلدارة التعليم :الرؤية تزود القادة مبـا
جيب عليهم مراعاته ،واألهداف حتـدد اجتـاه تصـرفاهتم ومـن مث
تقودهم لإلبداع ،وتسمح هلم باختاذ قـرارات تصـب يف االجتـاه
احملقق لرؤية وأهداف اإلدارة العليا.
-3الثقة بالقـادة االستشـاريني :جيـب أن يـوفر النظـام التعليمـي
هلم بيئـة تشـجع علـى التمكـني ،فالقائـد االستشـاري حيتـاج أن
يشـعر بوجــود دعــم مــن رؤســائه ،وزمالئــه يف العمــل ،واملشــرفني
الرتبويني.

 -0القائد الستشاري:
باإلض ـ ــافة إىل عمل ـ ــه يف مدرس ـ ــته يق ـ ــدم املس ـ ــاعدة وال ـ ــدعم
الالزمني للقائد التنفيذي كـي يسـتطيع حتقيـق أهـداف املدرسـة
بكفاءة وفاعلية.
يك ــون مجي ــع ق ــادة امل ــدارس ه ــم م ــن الص ــنف األول (القائ ــد
التنفيذي) ،والذي يرغب يف أن يكون قائدا استشاريا مير عـرب
شروط وضوابط وهي:
 -1أن تك ـ ــون خدمت ـ ــه يف القي ـ ــادة املدرس ـ ــية (كقائ ـ ــد) أرب ـ ــع
سنوات فأكثر.
 -2أن يكـ ـ ـ ــون حاصـ ـ ـ ــال علـ ـ ـ ــى تقـ ـ ـ ــدير ممتـ ـ ـ ــاز يف السـ ـ ـ ــنتني
األخاتني.
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حماوالت معاجلة وضـعه ،نقـل الطالـب ،أو فصـله بعـد اسـتنفاذ
حماوالت إصالحه ،وغاها)...
 -10مشـاركة أوليـاء األمـور ورجـال األعمـال يف إدارة املـدارس
(املس ـ ــتهدفه) ،ومتويله ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل ممثل ـ ــني هل ـ ــم يف اجمل ـ ــالس
املدرسية.
 -11إعطـ ــاء املدرسـ ــة (املسـ ــتهدفه) ميزانيـ ــة تشـ ــرييلية خاصـ ــة
تكون من صالحيات جملس املدرسة حتديد بنود الصرف.
 -12التدريب املكثف للقادة االستشاريني علـى بـرامج تطـوير
قدراهتم ليتحملوا مسؤولياهتم.
 -13جيــب أن يــتم اختيــار قــادة املــدارس ووكالئهــا بنــاء علــى
الكفاءة بعيدا عن احملسوبيات.

 -4خفــض مســتوى الرقابــة علــى القــادة املمكنــني عــن طريــق
استبدال الرقابة الصـارمة إىل الرقابـة علـى النتـائج والتجـاوز عـن
األخط ـ ــاء البس ـ ــيطة ،وه ـ ــذا يتطل ـ ــب م ـ ــن اإلشـ ـ ـراف الرتب ـ ــوي
وخاصــة إش ـراف القيــادة املدرســية التوقــف عــن متابعــة تطبيــق
التعليمـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ــكل حـ ـ ـ ــريف ،وإمن ـ ـ ـ ـا تـ ـ ـ ــرك مسـ ـ ـ ــاحة للقـ ـ ـ ــادة
االستشـ ـ ــاريني للعمـ ـ ــل ومتابعـ ـ ــة نتـ ـ ــائج تصـ ـ ــرفاهتم وحتمـ ـ ــيلهم
املسـ ـ ــؤولية عنهـ ـ ــا ،ويكـ ـ ــون عمـ ـ ــل املشـ ـ ــرفني الرتبـ ـ ــويني هتيئـ ـ ــة
الظــروف ،لكــي ميــارس قــادة املــدارس االستشــاريون مهــامهم
حبسب كفاءهتم وقدراهتم ،ويراقب قادة املدارس أعماهلم رقابـة
ذاتية مما سيؤدي إىل تقوية روح املبادرة .
 -5ينبريـ ــي مراجعـ ــة األنظمـ ــة والل ـ ـوائح املتعلقـ ــة بتعامـ ــل إدارة
التعلــيم مــع قــادة املــدارس ،وخاصــة تلــك األنظمــة الــيت تشــدد
الرقاب ــة عل ــى امل ــدارس ،فتح ــد م ــن املب ــادرة واإلب ــداع  ،فتك ــون
التوجيهــات والتعليمــات الصــادرة مــن إدارة التعلــيم عبــارة عــن
نصــائح لقــادة املــدارس ،والتكــون ملزمــة ألهنــا عبــارة عــن رؤيــة
لــبعض املســؤولني تصــلح ملكــان ،وال تصــلح ملكــان آخــر ،مــع
منح القادة االستشاريني قدرا من احلصانة حبيث جتعلهم أكثـر
شجاعة على املخاطرة.
 -6أن يــتم إشـراك قــادة املــدارس (املرشــحني ألن يكونــوا قــادة
استش ــاريني) يف ص ــناعة القـ ـرارات يف إدارة التعل ــيم ع ــن طري ــق
األقسام ،أو مكاتب التعليم.
 -7إيضـ ــاح مهـ ــام القـ ــادة االستشـ ــاريني ومسـ ــؤولياهتم حبيـ ــث
يك ــون ل ــديهم الق ــدرة عل ــى التص ــرف حبري ــة ب ــدال م ــن انتظ ــار
التعليمات.
 -8توعية قـادة املـدارس االستشـاريني بـأن التمكـني هـو حتمـل
املســؤولية وليســت ســلطة مطلقــة فهــم مســؤولون عــن أعمــاهلم
وتصرفاهتم.
 -9إع ــادة هيكل ــة امل ــدارس (املس ــتهدفه) حبي ــث ي ــتم تش ــكيل
جمـ ــالس مدرسـ ــية ،وتزويـ ــدها بالصـ ــالحيات اإلداريـ ــة املناسـ ــبة
(كتحدي ــد ب ــدء الي ــوم الدراس ــي وهنايت ــه مب ــا يتناس ــب وف ــروف
املدرسـ ــة ،حماسـ ــبة املعلـ ــم املقصـ ــر إمـ ــا بنقلـ ــه ،أو فصـ ــله بعـ ــد

آليه تطبيق التصور:
 -8تش ـ ــكل جلن ـ ــة يف ال ـ ــوزارة برئاس ـ ــة وكي ـ ــل ال ـ ــوزارة للتعل ـ ــيم،
وعضــوية مــدير عــام اإلدارة العامــة لإلش ـراف الرتبــوي ،ومــدير
ع ــام اإلدارة العام ــة للت ــدريب واالبتع ــاث ،وم ــدير ع ــام اإلدارة
العامــة للبحــوث ،وبعــض مــديري عــام التعلــيم ،وممثــل للشــؤون
املالي ــة واإلداري ــة واثن ـني م ــن مش ــريف القي ــادة املدرس ــية ب ــالوزارة،
ويكون من اختصـا هـذه اللجنـة وضـع خطـة لتطبيـق متكـني
قادة املدارس.
وذلك ب:
 حتديد صالحيات لقادة املدارس االستشاريني . حتديــد بـرامج التــدريب للقــادة االستشــاريني واملــدة اخلاصــةبكل برنامج.
 وضع برنامج توعوي ملديري التعليم عن أمهية متكني قـادةاملدارس.
 متابع ــة تطبي ــق التمك ــني ومعاجل ـة العوائ ــق ال ــيت حت ــول دونمتكني القادة االستشاريني.
 -2ترييــا طريقــة اإلشـراف علــى القــادة االستشــاريني مبــا حيقــق
الثقــة هبــم ،والتجــاوز عــن األخطــاء البســيطة ،ووضــع حصــانة
هلم يف األخطاء غا املتعمدة  ،والبعد عن تصيد األخطاء .
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 التزام الوزارة بدعم قادة املدارس .
 وض ـ ـ ــع برن ـ ـ ــامج ت ـ ـ ــدرييب لق ـ ـ ــادة امل ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ــيت نس ـ ـ ــعى
لتمكينهم.
 االبتعاد عن الرقابة املباشرة على قادة املدارس.
 -7بناء تصور لتطوير املدرسة من مدخل التمكني االداري
لقادة املدارس.

 -4ترييـ ـ ــا هيكلـ ـ ــة إدارة التعلـ ـ ــيم ،حبيـ ـ ــث يكـ ـ ــون املسـ ـ ــتوى
اإلداري للقائد االستشاري أعلى من املشرف الرتبوي.
نتائج الدراسة:
من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يأيت:
 -8أن ق ـ ــادة امل ـ ــدارس ومش ـ ــريف القي ـ ــادة املدرس ـ ــية ي ـ ــرون أن
العوائ ــق ال ــيت تق ــف يف طري ــق متك ــني ق ــادة امل ــدارس متوس ــطة
مبتوسط حسايب (.)4.48
 -2أن ق ـ ــادة امل ـ ــدارس ومش ـ ــريف القي ـ ــادة املدرس ـ ــية ي ـ ــرون أن
النظام يعد العائق األكرب لتمكني القيادات املدرسية.
أن أكرب عائق لتمكني قادة املدارس هو:
 مركزية الوزراة .
 عـ ـ ــدم تـ ـ ــدريب قـ ـ ــادة املـ ـ ــدارس علـ ـ ــى متطلبـ ـ ــات تطبيـ ـ ــق
التمكني.
 عدم قناعة اإلدارة العليا بالتمكني.
 غياب ثقة اإلدارة العليا بقادة املدارس .
 وجود نظام رقايب صارم ال يسمح حبرية التصرف.
 ضعف إعداد قادة املدارس.
 التمكني يزيد من سيطرة قادة املدارس على املعلمني.
كل هذه العوائق جاءت بدرجة عالية.
 -4ال توجــد هنــاك فــروق ذات دالل ـة إحصــائية بــني متوســط
إجاب ــات عين ــة الدراس ــة ــو معوق ــات متك ــني ق ــادة امل ــدارس
وفقا ملتريا الوفيفة.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـط إجابـات
عينــة الدراســة ــو معوقــات متكــني قــادة املــدارس وفقــا ملتريــا
عدد سنوات اخلربة.
 -5يوجــد فــروق ذات دالل ـة إحصــائية بــني متوســط إجابــات
عينــة الدراســة ــو معوقــات متكــني قــادة املــدارس وفقــا ملتريــا
املؤهل العلمي لصاا العينة من محلة البكالوريوس.
 -6أن هناك متطلبات لنجاح التمكني من أبرزها:
 منح الثقة لقادة املدارس.
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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
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