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العلم والمعرفة والرشد والسداد.
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التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان وعالقته
بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
إعداد :منوة زايد محمد الرقب
إشراف :االستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كريم
الملخص

هدفت الدارسة الحالية تعرف درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة

في العاصمة عمان وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين،ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي .وتم تطوير االداتين،

األولى :استبانة لقياس درجة ممارسة التمكين اإلداري،أما االستبانة الثانية :فجاءت لقياس درجة

ممارسة أخالقيات العمل اإلداري ،تم التأكد من صدقهما وثباتهما ،وتكونت عينة الدراسة من ()433
مساعدا ومساعدة ومعلما ومعلمة ،في المدارس األساسية الخاصة من ثالثة ألوية تابعة لمحافظة
العاصمة وهي( :لواء قصبة عمان ،ولواء الجامعة ،ولواء القويسمة) خالل الفصل الدراسي األول

.2020/2019

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية

الخاصة جاءت متوسطة إذ بلغ المتوسط الحسابي ككل ( ،)3.19كما إن درجة ممارسة أخالقيات

العمل اإلداري جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.73كما أظهرت النتائج أن هناك عالقـة

ارتباطية إيجابية ذات داللة احصائية بين درجة ممارسة التمكين اإلداري ودرجة ممارسة أخالقيات

العمل اإلداري للمديرين إذ بلغ معامل االرتباط بينهم ( .)0.562وأظهرت النتائج وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة التمكين اإلداري تعزى

لمتغير(النوع اإلجتماعي) لصالح فئة اإلناث ،ولمتغير (المؤهل العلمي) لصالح (الماجستير فما فوق)،
ولمتغير (سنوات الخدمة) لصالح ( 10سنوات فأكثر) .كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري تعزى

لمتغيري (النوع اإلجتماعي والمؤهل العلمي) ،بينما وجدت فروق لمتغير (سنوات الخدمة) لصالح

( 10سنوات أكثر) .وأوصت الدراسة بوضع خطط واقعية لتعزيز التمكين اإلداري وتعزيز أبعاده،
والمحافظة على األخالق الحسنة بين المعلمين ،وخلق الثقة المتبادلة والقدوة الحسنة وتعزيز أخالقيات

العمل اإلداري.

الكلمات المفتاحية :التمكين اإلداري ،أخالقيات العمل اإلداري ،مديري المدارس األساسية.
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Abstract
This study aimed at identifying the degree of administrative empowerment of the
principals of private basic schools in the governorate of Amman and its relationship to
the work ethics from the assistants and teachers’ point of view. To achieve the objective
of the study, the researchers used the descriptive correlation survey method and
developed two tools. The first questionnaire was examined the degree of practice of
administrative empowerment and included five areas (delegation of powers, training,
effective communication, work teams, motivation employees). The final questionnaire
consisted of (30) items. The second questionnaire, which examined the relationship to the
Work Ethics from the assistants and teachers point of view and included four areas (moral
personality Traits, moral administrative tasks, human relationships, institutional loyalty).
The final questionnaire consisted of (30) items. Ensure their sincerity and steadfastness.
In addition, (433) assistant and teacher. were selected from private primary schools from
three brigades belonging to the capital city of Amman: (Amman Kasbah brigade, the
university brigade, and the qweismeh brigade). In the first semester 2019/2020.
The results of the study showed the following the degree of administrative
empowerment was average, with the average arithmetic as a whole (3.19). Also that the
degree of relationship to the work Ethics was high with an average of (3.73). Results also
showed There is a positive correlation relationship of significance at the level of (α =
0.05) between administrative empowerment and the relationship to the Work ethics of
assistants and teachers, with a correlation coefficient of (0.562). the results showed
statistically differences at (α = 0.05) among the averages of the estimated study sample
for the degree of administrative empowerment attributed to the variables (gender) for the
benefit of the average female, and for the variable (the scientific qualification) and for the
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average (master's degree and above), and for the variable (years of service) and for an
average (more than 10 years). The study also showed no statistically differences at (α =
0.05) among the averages of the estimated study sample for the degree of relationship to
the work ethics, attributed to the variables (gender and the scientific qualification), While
I found differences for the variable (years of service) and for the average (more than 10
years).The study recommended the importance of administrative empowerment of school
principals because of its importance in improving performance of assistants and teachers,
and increasing employee satisfaction among workers. And reinforcement the work ethics
of school leaders.
Keywords: Administrative Empowerment, Relationship to Work Ethics,Princials of
the Private Schools.
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
في عالم متسارع يشهد العديد من التغييرات والمستجدات في شتى المجاالت ،تجعل اإلنسان أمام
تحديات جمة ،تقوده إلى حدث غير متوقع وتجعله يعد العدة الستقبال مفاجآته وتحدياته ،واإلدارة أيا كان
نوعها ،هي المسؤولة عن النجاح واإلخفاق الذي يحصل لمجتمع من المجتمعات ،وتعكس التربية في
تقدمها وتخلفها ما يدور في مؤسساتها من ممارسات إدارية ،كما أن التطور التربوي وتحوالته الكبيرة ناتج
من التحوالت اإلدارية من نمط تقليدي إلى نمط إداري حديث ،وﺃصبحﺕ ﺍلحاجة للتغييﺭ في ﺃساليﺏ
ﺍلعمل ﺍإلﺩﺍﺭﻱ أكثر ﺇلحاحا ﻭخاصة مع بﺩﺍية ﺍأللفية ﺍلجﺩيﺩﺓ .وأصبحت للتنمية ﺍلمتساﺭعة ﺃثﺭها على
ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلعالمية منها ﻭﺍلمحلية ،وكذلك ﺍلتﻁﻭﺭﺍلمتساﺭﻉ في التكنولﻭجيا ،ﻭﺍلبنية ﺍلﺩيمﻭغﺭﺍفية للقﻭﻯ
ﺍلعاملة ﻭﺍالنتشاﺭعالميا ،ﻭالتأكيد ﺍلمتﺯﺍيﺩ على ﺍلجﻭﺩﺓ ﻭﺍلمﺭﻭنة في تقﺩيﻡ ﺍلخﺩمات النوعية جميعها
تؤكد ﺍلحاجة ﺇلى ﺍلتغييﺭ.

وفي ظل المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل ،والضغوط المرافقة للمنافسة العالمية ،تولي
المؤسسات التربوية االهتمام لتبني مفاهيم إدارية حديثة لتحقيق الميزة التنافسية ،ولعل المؤسسات
التعليمية التي تدار بجهود اإلدارة التربوية وما ينبثق عنها من مستويات إدارية آخرها اإلدارة المدرسية،
من أهم المؤسسات التي تسهم في تحقيق ذلك التغيير ،والذي يتحقق بثورات تشكل هذه المؤسسات
التعليمية أهم محاضنها إال أن القادة والمديرين في تلك المؤسسات ال يمكن لهم أن يحققوا شيئا من
أهدافهم،إال إذا انتهجوا نهجا إداريا واعيا استخدموا من خالله جملة من المفاهيم والتطبيقات اإلدارية
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مثال اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي واإلدارة بالتجوال واإلدارة اإللكترونية والتمكين اإلداري
وغيرها (خلف اهلل)2017 ،
ويرى شعيبات،وعوض،وعرقوب،وشرباتي،ورمضان،وزبون( )2018بأن المؤسسات التربوية من
أهم محطات تكوين االستعداد واالهتمام بالعمل المؤسسي ،فهي التي يجب أن تدار بفعالية وأن يعد
الطلبة لكي يتسنى لهم العيش والتكيف في مجتمعهم ،فضال عن مواجهة تحديات المستقبل ومنافسة
اآلخرين في عالم ال يعرف حدودا لإلقليمية ،ومن ثم تولي المؤسسات التربوية اهتماما ملحوظا
بمواردها البشرية ،عن طريق تبني مفهوم التمكين اإلداري؛ ومع اإلقرار بتعدد تلك المفاهيم والتطبيقات
وأهميتها إال أن التمكين اإلداري ( )Administrative Empowermentيعد من أبرز المفاهيم
المعاصرة في الفكر اإلداري بشكل عام والفكر اإلداري التربوي بشكل خاص؛ لما له من أثر فعال
في تحسين األداء والرضا الوظيفي ،وهو ما يطلق عليه في أدبيات اإلدارة "هم" مقابل "نحن"
(الفاضل.)2010_،
ﻭفي عصﺭ ﺍلعﻭلمة ﻭﺍالنفتاﺡ ﺍلﺫﻱ يميﺯ هذا العصر ﻭما يتﺭتﺏ على ﺫلﻙ مﻥ حتمية ﺍلتحﻭل
مﻥ البناء ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺍلهﺭمي ﺍلتقليﺩﻱ ﺇلى البناء ﻭﺍلنمﻁ ﺍلﺩيمقﺭﺍﻁي ﻭﺍلمشاﺭﻙ األكثر ﺍنفتاحا ﻭمﺭﻭنة،
أصبح التمكين اإلداري للعاملين موضع االهتمام والنقاش الواسع من قبل مختلﻑ ﺍلباحثيﻥ ،ﻭﺫلﻙ
لتﺭسيﺦ ﺭﻭﺡ ﺍلمسﺅﻭلية ﻭﺍالعتﺯﺍﺯ لﺩﻯ قﻭﺓ ﺍلعمل .فﻁﺭحﺕ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلمقتﺭحاﺕ ﻭﺍألفﻜاﺭ
ﻭﺃجﺭيﺕ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ التي تبرز ﺍالهتماﻡ بالتمﻜيﻥ اإلداري؛ ﻭلﻜي تﻜﻭﻥ ﺍلمؤسسات مﻭاكبة ﻭمالئمة
للﻅﺭﻭﻑ ﺍلﺭﺍهنة ،ﻭأكثر قابلية للنمﻭ ﻭﺍالﺯﺩهاﺭ ﻭتحقيقﹰا للكفاءة ﻭﺍلفاعلية ،ﻭمستجيبة للمتغيﺭﺍﺕ
ﺍلعالمية ،فقﺩ ﻭجﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍتها ﺃﻥ بﺈمﻜانها تقليﺹ ﺍلنفقاﺕ ،ﻭتﻁﻭيﺭ ﺩﻭﺍفع ﺍلعامليﻥ ،ﻭﺯياﺩﺓ ﺍإلنتاجية
مﻥ خالل ﺍلتمﻜيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ للقﻭﻯ ﺍلعاملة لﺩيها (الحراحشة والهيتي.)2006 ،
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وقد أشار عفانة ( )2013إلى أن التمكين اإلداري هو دعم البنية التحتية في المؤسسات ،وذلك
بتقديم المصادر الفنية وتعزيز اإلستقاللية والمسؤولية الذاتية والتركيز على العاملين في المؤسسة،
ومنحهم القوة والمعلومات والمكافآت والمعرفة وحمايتهم في حاالت السلوك الطارئ وغير المتوقع.
يعد مطلبا أساسيا للمؤسسات التربوية ،سيما بعد تبني
ومن هنا فﺈن مفهوم تمكين العاملين ُ
اتجاهات حديثة تستند إلى بعض المفاهيم اإلدارية الحديثة كﺈدارة الجودة الشاملة ،واعادة هندسة
العمليات اإلدارية ،وهذا مما يميز مدخل التمكين الذي يقوم على فلسفة جديدة قوامها التركيز على
دور العاملين وفاعليتهم في المؤسسة ال على التنظيمات المنافسة (خلف اهلل.)2017 ،
فالتمكين اإلداري يساعد اإلدارة في معالجة بعض المشاكل ،وتوسيع مشاركة العاملين في
وضع األهداف ورسم السياسات واتخاذ الق اررات ،لما يتيحه من تدفق للمعلومات وزيادة لفرص التفاهم
بين الرؤساء والمرؤوسين ،بما يسهم في إيجاد مناخ تنظيمي يتوقع أن ينعكس إيجابا على الكثير من
الجوانب في حياة العاملين من قبيل الرضا الوظيفي والسعادة المهنية التي تعزز السلوك اإلبداعي
لدى أولئك العاملين ،ولعل ذلك يوفر ضمانا لظهور أكبر قدر من األفكار التربوية األصيلة التي
تضاف إلى الفكر والممارسة التربوية ،وتبعث الثقة واإلعتزاز والفخر لدى أفراد المؤسسة التربوية بكافة
مستوياتها التنظيمية (أبو المجد.)2008 ،
إن التمكين االداري المعزز بأخالقيات العمل والمهنة يمنح العاملين الحرية والثقة ألداء أعمالهم
دون تدخل مباشر من قبل اإلدارة ،مما يؤدي الى كسر الجمود اإلداري ومساعدتهم على التحفيز
والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وهذا يعد عنص ار اساسيا لنجاح المؤسسات ،ومن شأنه أن يسهم وبشكل
فاعل في زيادة رضا العاملين ( .فالق ونافلة.)2010 ،
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وتعد أخالقيات العمل اإلداري من األمور الرئيسة لنجاح المؤسسات التربوية ،إذ تعد القيم
واألخالق التي تتبناها تلك المؤسسات ممثلة باإلداريين ومساعديهم والمعلمين والطلبة هي التي تحكم
األداء وترسم الطريق نحو تحقيق األهداف.
كما أن االهتمام بقيم المهنة وأخالقياتها من أهم أسباب التنمية والتطور للمؤسسات التعليمية
والعناية بأخالقيات العمل اإلداري يجب أن يكون في أعلى االهتمامات اإلدارية تدريبا وتأهيال وتوظيفا
للباحثين عن التميز والجودة في العمل (الغامدي.)2010 ،
واستنادا لما سبق ،واستكماال لجهود اآلخرين في المدارس ،وانطالقا من حيوية التمكين اإلداري
وأهمية أخالقيات العمل للمديرين والعاملين في المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية بشكل عام،
اتجهت الباحثة إلى تناول هذين المتغيرين بالدراسة ،من أجل التعرف بطبيعة العالقة بين التمكين
اإلداري للمديرين في المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان وعالقته بأخالقيات العمل
اإلداري لديهم من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين.
مشكلة الدراسة
إن من مقتضيات القيادة التربوية المتبصرة ،االهتمام بالعاملين في المؤسسات التربوية باعتبارهم
دعامة أساسية داخلها؛ وذلك من خالل تطبيق أحدث أساليب إدارة الموارد البشرية لرفع مستوى أدائهم
لتمكينهم للمشاركة في العملية التربوية ،بما يتطلبه ذلك من ق اررات وتحمل للمسؤوليات.
وتشهﺩ ﺍلمؤسسات ﺍلتي تسعى نحﻭ ﺍلتميﺯ في ﺍلعصﺭ ﺍلحالي تحﻭال مﻥ نمﻭﺫﺝ "منﻅمة ﺍلتحﻜﻡ
ﻭﺍألﻭﺍمﺭ" ﺇلى نمﻭﺫﺝ "المؤسسة ﺍلمتمﻜنة" ( )Empowerment Organizationحيث اتجه العديد
منها إلى اعتبار"التمكين اإلداري" استراتيجية تنظيمية هدفها تزويد العاملين بمختلف الصالحيات
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والمسؤوليات ومنحهم الحرية الالزمة ألداء العمل بأساليبهﻡ مﻥ غيﺭ تﺩخل ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلمباشﺭ ،ﻭتﻭفيﺭ
ﺍلمﻭﺍﺭﺩ كافة ﻭتهيئة بيئة ﺍلعمل ﺍلمناسبة لتأهيلهﻡ مهنيﹰا ﻭمسلﻜيا للقياﻡ بمسﺅﻭلياتهﻡ بثقة واقتدار ،ﺇال
ﺃﻥ بعﺽ ﺍلتنﻅيماﺕ خاصة في ﺍلﺩﻭل ﺍلنامية ال تﺯﺍل تتجاهل ﺫلﻙ وال تتجه نحﻭ تبني هﺫﺍ ﺍلمفهﻭﻡ،
فهي تﺭﻯ ﺃﻥ تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ ﻭتقﻭيتهﻡ معﺭفيﹰا ﻭنفسيﹰا سيﻜﻭﻥ على حساﺏ نفﻭﺫهﻡ ﻭسلﻁتهﻡ ،مما
ينعﻜﺱ ﺫلﻙ على ضعﻑ ﺍلثقة بالعامليﻥ ﻭعﺩﻡ ﺇفساﺡ ﺍلمجال لهﻡ لتﻁﻭيﺭ مهاﺭﺍتهﻡ ﻭﺍلتعبيﺭ عﻥ
قﺩﺭﺍتهﻡ ﺍلخالقة في ﺍلعمل ،فيﺅثﺭ ﺫلﻙ سلبﹰا في ﺃﺩﺍئها ﻭقﺩﺭتها على تحقيﻕ ﺃهﺩﺍفها بكفاءة ﻭفاعلية )
المعاني وأخو أرشيده.)2009 ،
ونظ ار إلى أن إدراك أهمية ﺍلعالقة بيﻥ تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ ﻭمقدرتهم على تبني منظومة قيمية
ونظر للدور المهم الذي يقوم به المديرين في المدارس الخاصة ،وما يوفره لهم
ا
أخالقية في العمل ،
التمكين االداري من صالحيات وممارسات إدارية ،ومن قدرة على اتخاذ الق اررات لمعالجة الكثير من
المشكالت التربوية واإلدارية والفنية لتحسين األداء المؤسسي ورفع مستوى المدرسة بالعمل المثمر.
ﻭمﻥ خالل ﺍلمتابعة للمدارس الخاصة ﻭبﺭﺍمجها ﺍلتنفيﺫية ﻭﺃنﻅمة عملها ،وكذلك من خالل
عمل الباحثة في مجال التربية والتعليم ،وفي عدد من المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان،
وتجربتها بوصفها طالبة دراسات عليا في جامعة الشرق األوسط؛ نبعت مشكلة الدراسة ،حيث لﻭحﻅ
تﻭفﺭ عﺩﺩ مﻥ ﺍلمعﻁياﺕ ﺍلتي تشيﺭ ﺇلى ﻭجﻭﺩ دراسات للتمﻜيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍلتأكد مﻥ وجود عالقة
بأخالقيات العمل اإلداري للمديرين،حيث وج ـد تب ـاين ف ـي أداء المــديرين للتمكين اإلداري والتزامهم
بأخالقيات العمل ،وقد وجد هذا التباين رغبة لدى الباحثة في الكشف عن عالقة التمكين اإلداري
بأخالقيات العمل.
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وأشارت العديد من الدراسات في توصياتها إلى ضرورة دراسة التمكين اإلداري وأخالقيات
ار لقادة المدارس،
العمل ،حيث رأى فينج ) (Feng,2011أن العدالة هي التوجه األخالقي األكثر تكر ا
وتأثيرها اإليجابي على تمكين العاملين ،كما أظهرت دراسة موي وآخرون (Moye, ,Henkin,
) &Egley, 2005أن العالقة بين تمكين المعلم وتحقيق الثقة تتوافق مع العالقة بين المعلمين
والمشرفين عليهم في بيئات العمل ،وقد أوصت دراسة البلوي ( )2011إلى زيادة الوعي بأهمية
التمكين اإلداري من خالل التدريب والورش التعليمية للمديرين على اختالف خبراتهم ،وتوصلت دراسة
المطيري ( )2014إلى تأثير أخالقيات العمل في تحقيق كفاءة األداء لدى العاملين ،وأوصت دراسة
الجرايدة والمنوري ( )2014بتفويض المديرين صالحيات أكثر لتعزيز الثقة بهم وتمكينهم من أداء
واجباتهم بفاعلية ،وتوفير مناخ منظم وصحي يسمح بممارسة مجاالت التمكين اإلداري في المؤسسات
التربوية ،وبالرجوع الى دراسات أخالقيات العمل اإلداري فقد أوصت دراسة العاجز( ،)2014ودراسة
أبو منصور( ،)2016ودراسة أحاندو( ،)2018ودراسة أسعد ( )2015إلى ضرورة االلتزام بأخالقيات
العمل والحرص على تطبيق القوانين واالنظمة لتعزيز الصورة العامة لمؤسساتهم.
ونظر لندرة الدراسات التي تطرقت لمتغير التمكين اإلداري وعالقته بأخالقيات العمل ،وهذا
ا
يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات وتعرف أثره ونتائجه على جميع األطراف ذات العالقة في
العمل المؤسسي ،ﻭمﻥ هﺫﺍ ﺍلمنﻁلﻕ فﺈﻥ مشﻜلة ﺍلﺩﺭﺍسة تﻜمﻥ في ﺍإلجابة عﻥ ﺍلتساﺅل الرئيس
ﺍآلتي :ما درجة ممارسة ﺍلتمﻜيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة
عمان ،ﻭما عالقته بدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين فيها؟
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هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدارسة تعرف درجة التمكين اإلداري لدى مدراء المدارس األساسية الخاصة في
العاصمة عمان وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين،
وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما درجة ممارسة التمكين االداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين؟
السؤال الثاني :ما درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة
في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين؟
السؤال الثالث :هل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α = 0.05بين
درجة ممارسة التمكين اإلداري ودرجة ممارسة أخالقيات العمل لدى مديري المدارس األساسية الخاصة
في العاصمة عمان؟
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة
عمان تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة؟
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة؟
أهمية الد ارسة
تكمن أهمية الدارسة في جانبيها النظري والتطبيقي في بحثها في متغير التمكين اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري وفيما يلي:
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األهمية النظرية
 البحث في موضوع التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري ،والذي تحتاج إليه المكتبات العربية
بشكل عام من خالل توفير مرجع ذا أهمية لألكاديميين والباحثين في موضوعي التمكين اإلداري
وأخالقيات العمل اإلداري.
 تقديم مرجع ألصحاب القرار في المؤسسات التربوية والباحثين واالستفادة من االدب النظري.
األهمية التطبيقية
 اإلسهام في إظهار مفهومي التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري الى حيز الوجود والتطبيق.
 تبحث في ممارسات شﺭيحة مهمة مﻥ مساعدي المديرين والمعلمين ،ﻭهي مﺅسسة ﺩيناميﻜية
تﻭﻅﻑ ﻁاقاﺕ ﻭﺇمﻜانياﺕ بشﺭية ﻭماﺩية حيﻭية بحاجة ﺇلى ﺃفضل ﺍلسبل لالستثماﺭ ﻭتظافﺭ
ﺍلجهﻭﺩ ﺍلبشﺭية ﻭﺍلتنﻅيمية.
 تساعد الجهات المعنية بتطوير التعليم العام بتحديد نقاط الضعف والقوة في التمكين اإلداري
وأخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان.
 مرجعا لواضعي البرامج التدريبية إلدارات الميدان التربوي والعمل على تحسينها ،بناء على ما
توصلت اليه من نتائج مما ينعكس على تحسين خدمات التعليم العام التي تقدم للمدارس الخاصة.
 تقع في سياﻕ ﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﺍلمهتمة بالفﺭﺩ ﺍلعامل ،وكيفية تعﺯيﺯ مساهمته في ﺍلعمل مﻥ خالل
ﺇﻁالﻕ مﻭﺍهبه ،ﻭﺍالهتماﻡ بمباﺩﺭﺍته ﺍإلبﺩﺍعية ،بغية تجنﺏ ﺍلﺭكود ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،ﻭلمﻭﺍجهة ﺍلتحﺩياﺕ
ﺍلﻜبﺭﻯ ﺍلتي تنتﻅﺭ ﺍلمنﻅماﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ﺍلمعاصﺭﺓ مثل (:ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلمنافسة ،وجودة األداءﺀ
ﻭتميﺯه ،وحياﺯﺓ رأس المال الفكري ،وتعﺯيﺯﺍلمعﺭفة ﺍلتﺭاكمية).
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 تساعد في إيجاد بيئة مالئمة تساعد العاملين على إخراج طاقاتهم على أكمل وجه وابراز مهاراتهم
في كيفية استثمار تطبيق أخالقيات العمل في المجال الوظيفي.
 تفيد المؤسسات التربوية وأصحاب الق ارر في تعرف العالقة بين التمكين اإلداري وأخالقيات العمل
اإلداري ودرجة ممارستهم.
مصطلحات الدراسة
شملت الدارسة على المصطلحات اآلتية:
 التمكين اإلدارييعرف ميرسون ودويتنك (" )Meyerson& Dewettinck, 2012التمكين اإلداري بأنه عملية
تتضمن مجموعة من الممارسات التحفيزية بهدف تحسين األداء ،وزيادة فرص مشاركة العاملين
وانخراطهم في عملية اتخاذ الق اررات ،وازالة أية قيود بين العاملين واإلدارة العليا".
ائيا :بأنه الدرجة التي حصل عليها مديري المدارس الخاصة في
ويعرف التمكين اإلداري إجر ً
العاصمة األردنية عمان والتي ستصف درجة ممارسة التمكين اإلداري لديهم من خالل استجابة
المساعدين والمعلمين لالستبانة التي طورت لهذا الغرض والتي تضمنت عدة مجاالت حددتها أداة
الدارسة وكانت كاآلتي :مجال تفويض السلطة ،ومجال التأهيل والتدريب ،ومجال االتصال الفعال،
ومجال فرق العمل ،ومجال تحفيز العاملين.
 أخالقيات العمليعرف أخالقيات العمل اإلداري "بأنها مجموعة من المبادئ والقيم والقواعد المتعارف عليها
عند أصحاب المهنة الواحدة ،التي تستلزم من المهني سلوكا معينا قائما على اإللتزام بها بحيث تكون
مراعاتها محافظة على المهنة وآدابها" (أسعد .)11:2015،
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ائيا:هي منظومة القيم المحققة للمعايير اإليجابية المطلوبة
وتعرف أخالقيات العمل اإلداري إجر ً
في أداء األعمال الوظيفية وفي أساليب التعامل في بيئة العمل واألخالقيات التي يتميز بها مديري
المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان والتي تصف درجة ممارستهم ألخالقيات العمل من
خالل استجابة المساعدين والمعلمين لالستبانة التي طورت لهذا الغرض والتي تضمنت عدة مجاالت
حددتها أداة الدارسة وكانت كالتالي :مجال الصفات الشخصية األخالقية ،ومجال المهام اإلدارية
األخالقية ،ومجال العالقات اإلنسانية ،ومجال الوالء المؤسسي.
حدود الدراسة
تمثلت حدود الدارسة باآلتي:
.1

الحدود الموضوعية :تتحدد الدراسة بتعرف التمكين اإلداري وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري.

.2

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من مساعدي المديرين والمعلمين في المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان.

.3

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان.

.4

الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدارسي األول للعام الدراسي 2020/2019

محددات الدراسة
 .1تتحدد نتائج هذه الدارسة بدالالت مدى صدق أداتين الدارسة وثباتهما فضال عن مدى دقة
أفرد العينة وأمانتهم العلمية في استجابتهم على االستبانتين المعدتين لغرض
وموضوعية إستجابة ا
هذه الدارسة ،كما أن تعميم نتائجها لن يتم إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات
المماثلة لها.
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 .2النتائج التي يتم التوصل إليها هي من وجهة نظر عينة من مساعدي المديرين والمعلمين العـاملين
في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ،لذا فـﺈن طريقـة اختيـار العينـة وحجمها
يعدان محددا مهما لهذه الدراسة.
 .3نتائج الدراسة تتأثر بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما وموضوعية إجابة أفراد عينة الدراسة عن
فقرات األداتين المعتمدتين في الدراسة.
 .4واجهت الباحثة بعض الصعوبات في رحلة دراستها تمثلت باعتﺫاﺭ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ أفراد مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة
عﻥ تعبئة ﺍإلستبانة بسبﺏ كثرة ﺍلعمل لدى مساعدي المديرين والمعلمين .

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
تناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري المتعلق بموضوعي التمكين اإلداري؛ لما له من دور
في تحسين األداء والرضا الوظيفي وزيادة فرص مشاركة العاملين في عملية اتخاذ الق اررات ،وأيضا
أخالقيات العمل اإلداري بوصفها من أهم أسباب التنمية والتطور للمؤسسات التعليمية والتربوية ،كما
وتضمن عرضا للدارسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدارسة وعلى النحو اآلتي:
أوالً :األدب النظري
تناول هذا الجزء وصفا لألدب النظري المتعلق بمتغيري الدارسة وهما التمكين اإلداري
وأخالقيات العمل اإلداري.
أوًال :التمكين اإلداري:
مفهوم التمكين اإلداري
يعمل التمكين اإلداري على تطوير األنظمة التعليمية والتربوية ويساعد في تحديد نقاط الضعف
والقوة للمدرسة ويعمل على إيجاد بيئة تعليمية متطورة ،فقد تعددت تعريفات التمكين اإلداري
ومفاهيمها،وجميعها تؤكد على أهمية منح المرؤوسين الصالحيات والمقدرة على اتخاذ الق اررات ،وكذلك
تأهيلهم وتدريبهم وتنمية خب ارتهم لتحسين أعمالهم الوظيفية ،ورفع مستوى أدائهم ،ومنحهم الحق في
المشاركة الفعالة وتحمل المسؤولية ،وهذا ما ال تحققه المركزية ،التي تجعل الق اررات متمركزة فقط
على الرئيس األول والقائد األعلى في المؤسسة.
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فترى القاضي (" )2008أن التمكين اإلداري هو استراتيجية تنظيمية ومهارة جديدة تهدف إلى
إعطاء العاملين الصالحيات والمسؤوليات والحرية في أدائهم للعمل دون تدخل مباشر من اإلدارة
وتوفير الموارد وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم مهنيا ومسلكيا ".
ويرى الشهراني ( )2009بأن التمكين اإلداري هو " :توسـيع صـالحيات العـاملين واثـراء
معلومـاتهم ،ومعارفهم ،ومهاراتهم؛ لصقل خبراتهم؛ وتنمية قدراتهم على المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات
وتنفيذها في الظروف العادية والطارئة ،بهدف رفع مسـتوى أدائهـم فـي العمـل ومواجهـة المشكالت".
التمكين اإلداري هو" :منح األفراد حرية اإلدارة والتصرف في عملية اتخاذ الق اررات ،من خالل توسيع
نطاق السلطة ،وتوفير بيئة مناسبة لتفعيله"( .القضاة والطراونة )137:2011،
ويعرف التمكين اإلداري بأنه "إعطاء مديري المدارس السلطة اإلدارية ومنحهم صالحية التصرف في
صنع واتخاذ الق اررات ضمن إطار العمل المدرسي ،وبما يحقق لهم اإلستقاللية والمسؤولية ،من خالل
توسيع نطاق السلطة ،وزيادة فرص المشاركة ،وتحفيزهم إداريا وتطوير شخصيتهم وتوفير بيئة مناسبة
لتفعيله" (الجرايدة والمنوري .)48:2014،
كما يعرفه أبو النجا وعمران ( )Abou Elnaga & Imran, 2014بأنه" :توسيع المهام
الوظيفية للعاملين ،بمنحهم االستقالل ،وسلطة اتخاذ ق اررات العمل دون الرجوع للرئيس المباشر وذلك؛
لالستفادة من مهارات العاملين؛ وقدراتهم في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة".
وبالنظر إلى مفاهيم التمكين اإلداري من خالل ما جاء في الدراسات السابقة ،يالحظ تعدد
االتجاهات والزوايا التي تناولت تعريف التمكين اإلداري ،مما يشير إلى شمولية معناه وتعدد مضامينه،
فمنهم من ركز على السلطة والقوة ،ومنهم من حث على ضرورة اجتماع عدة مدركات (المعرفة،
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والمعلومات ،والمكافئات ،والقوة) ،لكن أغلب األدبيات السابقة اجتمعت على توفر عنصر اتخاذ القرار
في اإلدارة الممكنة.
وانطالقا مما سبق فﺈن مفهوم التمكين اإلداري هو ممارسة إدارية تحفيزية يتم من خاللها إعطاء
السلطة والمسؤولية للعاملين دون الرجوع للرئيس المباشر ،ومنحهم الثقة ،والصالحيات ،وحرية
التصرف في عملية اتخاذ الق اررات ،بهدف تحسين األداء ومواجهة المشكالت.
أهمية التمكين اإلداري
اكتسب التمكين اإلداري أهميته في الفكر اإلداري المعاصر لما له من فعالية لتحسين األداء
واالرتقاء بالعمل المؤسسي ،وهذا يساهم في توضيح أهمية التمكين اإلداري بشكل أكبر ،هو أن
التمكين اإلداري يعطي الفرد مزيدا من المسؤولية المناسبة للقيام بما هو مسؤول عنه ،أي إعطاء
اإلنسان األقرب للمشكلة مسؤولية كاملة وحرية للتصرف في المشكلة؛ ألنه أقرب الناس إلى المشكلة
وتأثير (الوادي.)2012 ،
ا
وأكثرهم احتكاكا
وذكر أفندي ( )2003األسباب التي تدفع المؤسسة إلى تبني مدخل التمكين اإلداري من حيث
حاجة المؤسسة إلى أن تكون أكثر استجابة ،وتخفيض عدد المستويات اإلدارية في الهيكل التنظيمي،
والحاجة إلى عدم إشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية ،وتركيزها على القضايا طويلة األمد ،وكذلك
الحاجة إلى االستخدام األمثل لجميع الموارد المتاحة ،وال سيما الموارد البشرية ،واعطاء األفراد
مسؤولية أكبر ،وتمكينهم من اكتساب إحساس أكبر بﺈنجاز عملهم.
ويعد التمكين منبعا لألفراد المؤهلين ،وهذا يعتبر من أهم ضمانات حيوية واستمرار أي مؤسسة،
ذلك أنه في ضوء النظرة التقليدية لإلدارة يقوم بعض المديرين بعمل كل شيء ،فهم يقررون ما يجب
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عمله وكيفية إتمامه ،ويفقدون الثقة في قدرات العاملين معهم ،حيث يعتمد المرؤوسون كليا على
مديريهم ومشرفيهم ،فهم ينفذون ما يطلب منهم ،وفي ضوء النظرة المعاصرة لإلدارة يقوم المديرون
قدر من المسؤولية ،واعطائه الفرصة إلدارة عمله بنفسه ،وكذلك مشاركة العاملين
بتفويض كل فرد ا
در من الحرية لتقرير كيفية التنفيذ ،حيث يثق المديرون والمشرفون
في تحديد ما يجب عمله مع منحهم ق ا
في أعضاء فرق العمل ،ولذلك يعلمونهم كأفراد ناضجين وقادرين على تحمل مسؤوليتهم (الرقب،
.)2010
وترى الباحثة بأن األساليب والمناهج اإلدارية الحديثة تؤكد أن تمكين العاملين يجعلهم أكثر
مقدرة على القيام بأعمالهم بشكل أفضل ،وأكثر كفاءة ومقدرة على اإلبداع والمشاركة الذاتية وخاصة
في المؤسسات التي تعتمد في عملها على فرق العمل التي تحتاج إلى كفاءات فردية وقدرات عالية
تنتج عن أفراد تم تمكينهم واكسابهم ما يلزم من المهارات في مجاالت أعمالهم ،فالتمكين اإلداري إذا
من المفاهيم المعاصرة التي ترتقي بالعنصر البشري في المؤسسة المعاصرة إلى مستويات راقية من
التعاون وروح الفريق والثقة بالنفس ،واإلبداع ،والتفكير المستقل ،وروح المبادرة.
ويرى خلف اهلل ( )2017أن التمكين اإلداري مطلب مهم وضروري في هذا العصر ،وهو من
أدوات الجودة الشاملة ومن األساليب الحديثة المتقدمة ،ويعتمد على االختيار السليم والتدريب والتطوير
والشراكة وتفويض الصالحيات ،وجميعها عناصر لها أهمية كبيرة في الميدان التربوي ،وتساهم في
تعزيز الثقة لدى العاملين في المجال التربوي والتعليمي.
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أبعاد التمكين اإلداري
يﻭجﺩ تبايﻥ ملحﻭﻅ بيﻥ ﺍلباحثيﻥ على ﺃبعاﺩ ومجاالت ﺍلتمﻜيﻥ ،ﻭبناء عليه فقﺩ تﻡ ﺍختيـاﺭ
ﺍألبعـاﺩ ﺍلتي يجمع عليها معﻅﻡ ﺍلباحثين وهي تفويض الصالحيات ،االتصال الفعال ،التأهيل
والتدريب ،تشكيل فرق العمل،و تحفيز العاملين (ﺍلمعاني ﻭأخوﺭشيﺩﺓ )2009،
 .1تفويض الصالحيات
إن تفويض السلطة إلى المستويات الوسطى والتنفيذية يسهم في ممارسة األفراد لعملهم بقدر
من الحرية والمرونة ،مما يعطى لهم الفرصة في إثبات ذاتهم وقدراتهم على تحقيق أهداف العمل
بفعالية وحل المشكالت التي تواجههم بالسرعة المناسبة إذا ما تم تفويض سلطة اتخاذ القرار في هذه
المواقف ،باإلضافة إلى تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المهنية من خالل االحتكاك الفعلي بالواقع
العملي ،وممارسة مستويات أعلى من المهام اإلدارية (الطراونة والنهدي.)2017 ،
 .2االتصال الفعال
إن وجود عملية اتصال فعالة بين المستويات اإلدارية المختلفة (العليا ،الوسطى ،التنفيذية)
والتي تتيح تبادل المعلومات بانسيابية من مصادرها الموثوق بها،و يسهم في حسن تصرف األفراد
في المواقف المختلفة والتي تعزز لديهم شعور الثقة بالنفس أثناء العمل من جهة ،وتعزز شعور ثقة
المديرين فيهم من جهة أخرى ،مما يدفعهم ألن يصبحوا أكثر رغبة والتزاما في تحقيق أهداف المؤسسة
بفعالية ).)Al-Suhimat, 2016
 .3التأهيل والتدريب
من المهم إتاحة التدريب المستمر والمنتظم لجميع األفراد من أجل صقل مهاراتهم اإلدارية،
وتعلم مهارات إدارية جديدة ،لتطوير قدراتهم وزيادة معارفهم نحوها ،فﺈن ممارسة المهارات اإلدارية
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(خاصة الجديدة منها) مدعومة بمعرفة ودراية وتدريب ،تزيد من فرص ممارستها بشكل صحيح
وفعال ،أكثر من اتباع أسلوب المحاولة والخطأ ،أو التجريب في الواقع العملي بدون دراية ومعرفة
مسبقة كافية بها ).)Al-Suhimat, 2016
 .4تشكيل فرق العمل
إن تشكيل فرق العمل من المقومات المهمة في تحقيق التمكين اإلداري بمؤسسات التعليم ،ذلك
لما له من دور مهم في مواجهة المشكالت التي قد تواجهها المؤسسة بفعالية وكفاءة ،فشعور أعضاء
الفريق بالمسئولية االجتماعية واتحادهم واعطائهم المزيد من االستقاللية في إنجاز مهام محددة أو
لحل مشكلة ما ،يعد بمثابة القوة الحقيقية التي قد تساعدهم في تحقيق أهداف الفريق والتي تصب
في مصلحة تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ككل (الطراونة والنهدي. )2017 ،
 .5تحفيز العاملين
تسهﻡ ﺍلحﻭﺍفﺯ ﺍلماﺩية ﻭﺍلمعنﻭية في تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ مﻥ خـالل ﺯيـاﺩﺓ ﺩﺍفعيـتهﻡ ﻭﺭضـاهﻡ
ﻭﺍنتمائهﻡ ﺍلﻭﻅيفي ،ﻭبصفه خاصة عنﺩما تشبع ﺍحتياجاتهﻡ ،ﻭبشﺭﻁ تقـﺩيمها فـي ﺍلﻭقـﺕ ﺍلمناسـﺏ
ﻭﺭبﻁها بنﻅاﻡ تقﻭيﻡ ﺍألداء ،لﻜي ال تمنح ﺍلحﻭﺍفﺯ إال لمستحقيها ،ﻭتﻜﻭﻥ بمثابة ﺩﺍفع حقيقـي
لتﻁـﻭيﺭأداء ﺍلعامليﻥ ﻭﺍلمؤسسات كناتج نهائي للتمﻜين ،ﻭلكي يﻜتﺏ لجهﻭﺩ ﺍلتمﻜـيﻥ ﺍلنجـاﺡ يجﺏ
ﺃﻥ يتﻡ ﺭبﻁ ﺍلتقﺩيﺭ ﻭﺍلمﻜافأﺓ ﺍلتي يحصل عليها ﺍلعاملﻭﻥ بأهﺩﺍﻑ ﺍلمنﻅمة (ﺍلجميلي.)2008 ،
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متطلبات التمكين اإلداري
تمثل عملية ﺍلتمﻜيﻥ اإلداري ﻭما تحمله مﻥ تغيﺭﺍﺕ في نﻅﻡ ﺍلمدرسة ﻭبناءها ﺍلهﺭمـي تحﺩﻱ
كبير تﻭﺍجهه ﺍلمؤسسة مما يستﺩعي منها تﻭفيﺭ مجمﻭعة مﻥ ﺍلمتﻁلباﺕ ﻭﺍإلمﻜانيـاﺕ ﺍلتي تﺩعﻡ
هﺫه ﺍلعملية ،كما أوردها أبو سالم(:)2013
 تأييﺩ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا :يجب على ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا ﺃﻥ تتبنى فﻜﺭﺓ ﺍلتمﻜيﻥ ثﻡ تحاﻭل نقلها ﻭﺯﺭﻉبـﺫﻭﺭها فـي ﺃﺫهاﻥ ﺍلعاملين.
 تخصيﺹ ﺍلﻭقﺕ ﺍلﻜافي لعملية ﺍلتمﻜيﻥ :تتصﻑ عملية ﺍلتمﻜيﻥ بأنها بﻁيئة نسبيا كونها تتﻁلﺏتغييﺭا جﺫﺭيا في ﺍتجاهاﺕ ﺍلمﺩيﺭيﻥ ﻭﺍلعامليﻥ في ﺍلمؤسسة بل ﻭتغييﺭ في ثقافة ﺍلمؤسسة- .ﻭجﻭﺩ
ﺍلثقة ﺍلمتباﺩلة :يعتمﺩ نجاﺡ عملية ﺍلتمﻜيﻥ على عامل مهم جدا هﻭ ﻭجﻭﺩ ﺍلثقـة ﺍلمتباﺩلـة بـيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺍلعليا ﻭﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلعامليﻥ ،ولعنصرﺍلثقة ﺩعﻡ كبير لفﻜﺭﺓ ﺍلتمﻜيﻥ.
ﺍاللتﺯﺍﻡ ﺍلﺩﺍخلي :تعبﺭ عملية ﺍلتمﻜيﻥ عﻥ عالقة تعاقﺩية ﻁﻭعية مﻥ جانﺏ ﺍلعاملين نحـﻭ ﺍإلﺩﺍﺭﺓﺍلعليـا ،واإللتزام بالقوانين واالنظمة.
 ﺍلمشاﺭكة ﺍلفعالة :يتﻁلﺏ نجاﺡ عملية ﺍلتمﻜيﻥ قياﻡ ﺍلمؤسسة بتبني مفهﻭﻡ مشاﺭكة ﺍلمعلﻭمـاﺕبـيﻥ جميـع ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍلتنﻅيﻡ.
معوقات التمكين اإلداري
يواجه التمكين اإلداري مجموعة من المعوقات التي تحول دون تطبيقه وتعرقل عملية سيره
كبير في
ا
دور
داخل المؤسسات بشكل عام والمؤسسة التربوية بشكل خاص والتي يؤدي المدير ا
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نجاحها ،حيث أن نجاح المؤسسة يعتمد بشكل كبير على األساليب اإلدارية المتبعة من قبل مديرها
فمن هذه المعوقات كما تذكرها اليعقوب (:)2004
 .1عدم رغبة المدير بﺈعطاء العاملين المعلومات الكافية.
 .2التركيز على العاملين دون األمور األخرى المتعلقة بالمؤسسة.
 .3هيكلة المؤسسة ويمكن أال تسمح بعملية اتخاذ الق اررات من العاملين.
ويشير الكبيسي ( )2004إلى مجموعة من المعوقات األخرى التي تحول دون تطبيق التمكين
اإلداري داخل المؤسسات التربوية ومن ذلك:
 .1الثقافة البيروقراطية المتأصلة في النفوس ،والتي أصبحت تراثا اعتادت عليه األجيال.
 .2ضغط الوقت وكثرة األعباء الملقاة على العاملين ،مع ما هم مثقلون به من أمال روتينية وواجبات
وظيفية وهو ينطبق أيضا على المديرين والقياديين.
 .3عدم استعداد أغلب المرؤوسين إلى المبادرة واالبتكار فضال عن عدم الرغبة في تحمل مسؤوليات
وأعباء إضافية.
 .4غياب األمن الوظيفي ،فلن يبدع العاملون أو يعملوا تحت مظلة التمكين إن لم يشعروا باألمن
الوظيفي.
 .5المرؤوسين منخفضوا الكفاءة يخشون انكشاف أمرهم إن هم تولوا مسؤولية التصرف وصنع القرار.

 .6ضعف دعم اإلدارة في حاالت اإلخفاق لبعض الق اررات كفيل بﺈفشال عملية التمكين بأكملها.
ﻭمﻥ خالل ﺍستعﺭﺍﺽ تلﻙ ﺍلمعﻭقاﺕ ﺍلسابقة فﺈن تﻁبيﻕ تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ ليﺱ ﺍختيا ار سهال
بأﻱ حال مﻥ ﺍألحﻭﺍل ،ﻭﺇنما هﻭ عمليـة متشـابﻜة فـي عناصـﺭها ﻭمتﺩﺍخلة في مﻜﻭناتها ﻭﺃبعاﺩها،
لﺫﺍ فﺈنها تحتاﺝ ﺇلى تضافﺭ ﺍلجهﻭﺩ لتﺫليل تلﻙ ﺍلعقباﺕ.
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أساليب التمكين اإلداري
تنوعت أساليب التمكين اإلداري لما شكله هذا المفهوم من أهمية ،فيرى الطعاني والسويعي،
) ،)2013أن هناك طرق اقترحها لتمكين العاملين من خالل :
.1

المسؤوليات :أي أن تكون المسؤوليات المنوطة باألفراد واضحة ومحددة .

.2

الصالحيات :أي أن يبدي العاملون حماسا أكبر للعمل في ظل زيادة الصالحيات

.3

المعايير واألداء المثالي :ويكون ذلك بوضع معايير لتحفيز العاملين وتمكينهم منها .

.4

التدريب والتطوير :من خالل التدريب الذي يعد من أهم العناصر التي تطور العامل .

.5

المعرفة والمعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ الق اررات .

.6

التغذية الراجعة :حتى تستطيع المنظمة معرفة نقاط القوة والضعف ،وتعزيزها أو إصالحها.

.7

التقدير واالهتمام :أي أن يقدر المدير األفراد بحيث يكون له أثر كبير في إنجازاتهم .

.8

االحترام :فهو يزيد من اهتمام العاملين بعملهم ،وانجاح عملية التمكين.

.9

الثقة :من خالل إعطاء الثقة للعاملين األمر الذي يقلل من سعيهم نحو تبرير الخطوات التي
يقومون بها وبالتالي يوفر الوقت والتفكير في العمل.

خطوات التمكين اإلداري
إن تمكين العاملين في الميدان التربوي عملية ينبغي أن يتم تنفيذها وفق مراحل ،وبأسلوب
متدرج حيث يتم التركيز أوال على محتوى الوظيفة ،ومن ثم إشراك العاملين الذين سيتم تمكينهم في
عملية اتخاذ الق اررات المتعلقة ببيئة الوظيفة ،وخالل ذلك يتم التقييم والمتابعة لمعرفة مدى التقدم في
هذا المجال.
وقد حدد العتيبي ( )2005وﺍنﺩﺭﺍﻭﺱ ﻭمعايعة ( )2008ﺃﻥ تمكين العاملين يمﻜﻥ ﺃﻥ يتﻡ وفق
الخﻁﻭﺍﺕ ﺍلتالية:
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ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍألﻭلى :تحﺩيﺩ ﺃسباﺏ ﺍلحاجة للتغييﺭ :إذ يساعﺩ ذلك في ﺍلحﺩ مﻥ ﺩﺭجة ﺍلغمﻭﺽ ،تعرف
تﻭقعاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ نحﻭ المرؤوسين ،ﻭما ﺍلمتﻭقع منهﻡ ،وما ﺍلمسﺅﻭلياﺕ من التمكين.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلثانية :ﺍلتغييﺭ في سلوكيات المديرين :للحصﻭل على ﺍلتﺯﺍﻡ ﻭﺩعـﻡ المديرين.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلثالثة :تحﺩيﺩ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلتي يشاﺭﻙ فيها ﺍلمﺭﺅﻭسﻭﻥ :وهنا يتم تقييﻡ نﻭعية ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍلتي تتﻡ بشـﻜل يﻭمي.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلﺭﺍبعة :تﻜﻭيﻥ فرق العمل :ﺇﺫ ﺇﻥ فﺭﻕ ﺍلعمل جزءﺀ ﺃساسي مﻥ عملية تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلخامسة :ﺍلمشاﺭكة في ﺍلمعلﻭماﺕ :لكي يتمﻜﻥ ﺍلمﺭﺅﻭسﻭﻥ مﻥ ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃفضل
للمنﻅمة؛ فﺈنهﻡ يحتاجون للوصﻭل للمعلﻭماﺕ ﻭﺍلبياناﺕ ﺍلتي تساعﺩهﻡ في ﺍتخاﺫ القرﺍﺭﺍﺕ.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلساﺩسة :ﺍختياﺭ ﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلمناسبيﻥ :أي ﺍختياﺭ ﺍألفﺭﺍﺩ ﺍلﺫيﻥ يمتلﻜﻭﻥ ﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ
ﺍلتي تﺅهلهﻡ للعمل مع ﺍآلخﺭيﻥ بشﻜل جماعي.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلسابعة :تﻭفيﺭ ﺍلتﺩﺭيﺏ :مثـل حـل ﺍلمشﻜالﺕ ،ﻭﺍالتصال ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلصﺭﺍﻉ ،ﻭﺍلعمل مع
فﺭيﻕ ﺍلعمل ،ﻭﺍلتحفيﺯ ،ﻭﺫلﻙ لﺭفع ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمهاﺭي ﻭﺍلفني للعامليﻥ.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلثامنة :ﺍالتصال لتﻭضيﺢ ﺍلتﻭقعاﺕ ﻭﺃهﺩﺍﻑ ﺍلتمﻜيﻥ :إذ يحـﺩﺩ المديرين للمﺭﺅﻭسيﻥ
بأداء ﺍلعمل.
ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتي يجﺏ تحقيقها ﺀ
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلتاسعة :ﻭضع بﺭنامج للمﻜافﺂﺕ ﻭﺍلتقﺩيﺭ :ﻭﺫلﻙ عﻥ ﻁﺭيﻕ تصميﻡ نﻅاﻡ للمﻜافآﺕ.
ﺍلخﻁﻭﺓ ﺍلعاشﺭﺓ :عﺩﻡ ﺍستعجال ﺍلنتائج :فالتمﻜيﻥ عملية شاملة ﻭهي تأخﺫ ﻭقتا.
ويرى الكعبي ( )2016أنه يتطلب من المؤسسات التي تعتمد أسلوب التمكين اإلداري توفير الظروف
البيئية المناسبة ،والقناعة بأهمية تطبيق هذا المفهوم ،ويمكن تحديد أهم هذه الخطوات باآلتي:
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إزالة الظروف التي تمنع من منح الصالحية :فمن خالل التدريب والممارسة واكتساب الخبرة
واجراء التغييرات في التنظيم ،وأسلوب القيادة ،ونظام الحوافز والمستوى الوظيفي.



رفع شأن الوظيفة المرتبطة بالقدرة الذاتية :إقناع األفراد ومساعدتهم على رفع شأن وقيمة الوظائف
واألعمال التي يمارسونها من خالل الدعم ومنح الحرية في أداء الدور الذي يمارسونه.



إدراك العاملين للتمكين :الخطوات أعاله ستقود إلى إدراك وممارسة التمكين من خالل العاملين.



األداء :إقناع األفراد العاملين أنهم يستخدمون ما لديهم من صالحيات التخاذ الق اررات التي تؤثر
ايجابيا على أدائهم وهذا يساهم في رفع الكفاءة واإلنتاجية.

إداريا
خصائص المؤسسة الممكنة ً
ﺇﻥ ﺍلمؤسسة ﺍلممﻜنة إداريا يجﺏ ﺃﻥ يتﻭﺍفﺭ فيها عﺩﺩ مﻥ ﺍلخصائﺹ حتى يمﻜﻥ ﺍلحﻜـﻡ عليهـا
بأنها مؤسسة ممﻜنة كما أشار ﺍلﺭشﻭﺩﻱ (:)2009
 .1ﻭجﻭﺩ ﺍلﺩعﻡ ﻭﺍلمسانﺩﺓ ﻭﺍإلﺩﺭﺍﻙ مﻥ ﺍلقياﺩﺓ لمفهﻭﻡ ﺍلتمﻜيﻥ.
 .2تﺭسيﺦ العمل بيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍلعامليﻥ لمﻭﺍجهة ﺍلتحﺩياﺕ ﺍلتي تﻭﺍجهها ﺍلمدرسة.
 .3ﻭجﻭﺩ ثقافة تنﻅيمية ﻭﺍعية تساعﺩ على تﻁبيﻕ ﺍلتمﻜيﻥ ﻭﺍستمﺭﺍﺭ ﺍلعمل به.
 .4تبني ﺍلمؤسسات للعلﻡ ﻭﺍلمعﺭفة ﻭﺍلتﺩﺭيﺏ ﺍلمستمﺭ للعامليﻥ لتحسيﻥ مستﻭياتهﻡ ﻭقﺩﺭﺍتهﻡ.
 .5ﻭجﻭﺩ فﺭﻕ ﺍلعمل ﺍلمتمﻜنة ﻭمشاركة ﺍلعامليﻥ في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ.
 .6تﻭفﺭ ﺃبعاﺩ ﺍلتمﻜيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ الخمسة (تفﻭيﺽ ﺍلصالحيات ،فﺭﻕ ﺍلعمل ،التأهيل والتدريب،
ﺍالتصال ﺍلفعال ،تحفيز ﺍلعامليﻥ) بشﻜل مستمﺭ ﻭبﺩﺭجة عالية.
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ويشير هونولد ( )Honold, 1997إلى ﺃﻥ مﻥ ﺃهﻡ خصائﺹ ﺍلمؤسسة ﺍلممﻜنة إداريا ما يلي:
 .1تﺭكيز ﺍلقياﺩﺓ ﺍلعليا على تﻁﻭيﺭ ﺍألفﺭﺍﺩ في ﺍلمؤسسة ،ﻭخلﻕ ﺭﺅية ﻭﺃهﺩﺍﻑ مشتﺭكة ،ﻭتحليل
ﺍلبيئة ﻭﺍلتﻜيﻑ ﺍلمستمﺭ معها.
 .2ﺍلتﺭكيز على فﺭﻕ ﺍلعمل ﻭﺍلعمل ﺍلتعاﻭني.
 .3تﻭفﺭ هيﻜل تنﻅيمي مﺭﻥ يتﻁﻭﺭ مع ﺍلﻭقﺕ ،ﻭيعﺯﺯ ﺍلشعﻭﺭ بالمسﺅﻭلية ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلمهاﺭﺍﺕ.
 .4شعﻭﺭ ﺍلعامليﻥ بالمسﺅﻭلية ﺍلشخصية ،ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ مباشﺭﺓ فيما يتعلﻕ بعملهﻡ.
 .5ﺇثراء ﺍلﻭﻅيفة مﻥ خالل ﺍلتﺩﺭيﺏ ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﻭﺍلﻭصﻭل ﺇلى ﺍلمعلﻭماﺕ.
التمكين اإلداري والتفويض
يخلﻁ الكثيرون بيﻥ مصﻁلح ﺍلتمﻜيﻥ ) (Empowermentوﺍلتفﻭيﺽ )(Delegation
ويكمن الفرق بينهما أن التفويض هﻭ عملية ﺍلمشاﺭكة في ﺍلسلﻁة ،يقوم الرئيس من خاللها بنقل جزء
من سلﻁاته ﺇلى ﺍلمﺭﺅﻭسيﻥ ﻭﺃعضاء ﺍلفﺭيﻕ ﻭلﻜﻥ بﺩﻭﻥ نقل ﺍلمسﺅﻭلية ﺍلﻜاملة عﻥ ﺍنجاﺯ ﺍلعمل
كله الذي خول إليه من رؤسائه (عفانة.)2013 ،
ويرى الهواري ( )2002بأن ﺍلتفﻭيﺽ إنما هو ﺇسناﺩ مهاﻡ ألشخاﺹ ﻭمحاسبتهﻡ عليها مـﻥ
جانﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ،فالتفﻭيﺽ هﻭ صالحياﺕ تمنح لمﺩﺓ محﺩﺩﺓ ﻭهﺩﻑ محﺩﺩ.
كثير ما يعتقﺩ أﻥ مفهﻭﻡ تفﻭيﺽ ﺍلسلﻁة مﺭﺍﺩﻑ للتمﻜيﻥ ،ﻭهﻭ في ﺍلﻭﺍقع يختلﻑ عنـه ،ألﻥ
ﻭ ا
تفﻭيﺽ ﺍلسلﻁة حاله مﺅقتة تنتهي بانتهاء ﺍلمهمة ﺍلتي تﻡ ﺍلتفﻭيﺽ فيها .ﻭيختلﻑ ﺫلـﻙ مـع مفهﻭﻡ
ﺍلتمﻜيﻥ ﻭﺍلتي تﻜﻭﻥ ﺍلمسﺅﻭلية عﻥ ﺍلنتيجة ﺍلنهائية فيه هي مسﺅﻭلية ﺍألفـﺭﺍﺩ ﺍلـﺫيﻥ تـﻡ تمﻜينهﻡ،
ﺃﻱ ﺇعﻁاﺅهﻡ سلﻁة ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ بحﺭية كاملة ،ﻭمـﻥ ﺍلممﻜـﻥ أﻥ يلغـي ﺍلمفـﻭﺽ تفﻭيضه ،ﺃﻭ
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يحجمه ﺃﻭ يعﺩل نﻁاقه ،غيﺭ ﺃﻥ تمﻜيﻥ ﺍلعامليﻥ يمثل ﺍسـتﺭﺍتيجية مسـتمﺭﺓ ﻭفلسـفة ﺇﺩﺍﺭية لﺩﻯ
ﺍلمﺩيﺭيﻥ ﺍلﺫيﻥ يقتنعﻭﻥ بأهمية تمﻜيﻥ مﻥ تﻡ ﺍصﻁفاﺅهﻡ مﻥ ﺍلصﻑ ﺍلثاني على ﺃسﺱ مﻭضﻭعية،
ﻭهﻜﺫﺍ نجﺩ ﺃﻥ ﺍلتمﻜيﻥ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ال يحفﺯ ﺍلصﻑ ﺍلثاني فقﻁ على أداءﺀ مثمـﺭ ﻭلﻜنـه يثمﺭ في ﺍتاحة
فﺭصة ﺍلتعلﻡ ﻭﺍلتأهل لقﺩﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭية ﺃﻭسع ﻭﺃﺭقى( ،مصﻁفى.)2005 ،
ﻭفـي ﺍلتمﻜـيﻥ تتـيح ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا للمﺩيﺭيﻥ ﺃﻥ يتخﺫﻭﺍ قﺭﺍﺭﺍﺕ تمكنهم من بذل الجهد للعمل
إلبراز دور المؤسسة وابراز دورهم كالتدريب والتعيين.
ثانياً :أخالقيات العمل اإلداري
سيتم استعراض أخالقيات العمل اإلداري من خالل ما هية هذا المفهوم وكما يلي:
مفهوم أخالقيات العمل اإلداري
وترى الباحثة بأن مفهوم "أخالقيات العمل اإلداري" ينطوي على معان متعددة ،فال يوجد تعريف
محدد ودقيق ألخالقيات العمل اإلداري بل إن هناك اختالطا في مفهوم أخالقيات العمل وأخالقيات
اإلدارة ،والسلوك األخالقي ،فقد تعني أخالقيات العمل استخدام األخالقيات كاستراتيجية عمل لتحسين
سمعة وأداء المؤسسة .وقد يشير إلى التبعات األخالقية لق اررات وسلوكيات العمل ،وتأثيرها على
رفاهية الناس والبيئة.بحيث تكون مجموعة من المبادئ التي تهيمن على السلوك اإلداري وتتعلق بما
هو صحيح أو خطأ ،كما يمكن أن يشير أيضا إلى السلوك األخالقي لإلدارة ،وأصحاب العمل،
والموظفين في تحقيق أهداف المؤسسة ،أو تبني قواعد أخالق تهدف إلى التأثير في سلوكيات
الموظفين.
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يرى غوشة المشار إليه في الغامدي (:)2009أن أخالقيات العمل اإلداري هي "إلتزام الموظف
بواجباته الوظيفية كاحترام القوانين واألنظمة والعدالة ومراعاة المصلحة العامة".
وتعرف أخالقيات العمل بأنها "مجموعة القيم والنظم المحققة للمعايير اإليجابية العليا المطلوبة
في أداء األعمال الوظيفية والتخصصية ،وفي أساليب التعامل في بيئة العمل ،ومع المستفيــدين"
(الغامدي وبادحدح.(110 :2010 ،
ويرى الغامدي ( )2010بأن أخالقيات العمل اإلداري "ماهي إال مجموعة من الصفات الحسنة،
التي ال بد من توافرها في صاحب المهنة ليؤدي عمله على أكمل وجه".
وكذلك عرفت أخالقيات العمل اإلداري بأنها "التصرفات أو أنماط السلوك المهنية والوظيفية
المثالية الواجب على القائد أن يسلكها في سبيل أدائه لواجباته بﺈتقان لتحقيق المصلحة العامة دون
التأثير في سير العملية اإلدارية" (جلدة .)27:2010،
وبناء عليه فﺈن هناك سلوكا أخالقيا ،يتوافق مع المبادئ التي يقرها المجتمع ،وسلوكا غير
أخالقي ال يتوافق مع المبادئ والقيم التي يقرها المجتمع ،حيث اعتبر الفيلسوف أرسطو أن األخالق
هي الفضيلة ،وأن الفضيلة لها جانبان :الجانب العقلي ،والجانب الخلقي ،ويمكن تحصيل العقلي
منها بواسطة التعلم ،أما الناحية الخلقيـة فيتم التوصل إليها عن طريق التعود (البلوي.)2011_،
إن التركيز على أخالقيات العمل يقتضي أن يوضع لكل مهنة أخالقيات تحكمها وتضبط
مسيرة العاملين فيها ،ومن هنا جاء االهتمام بأخالقيات العمل اإلداري إذ أصبحت موضوعا مهما
وحيويا يحظى باهتمام بالغ من الحكومات والشعوب والمؤسسات على مختلف أنواعها .وان هذا
االهتمام ينطلق من ضرورة اإللتزام بالمبادئ والقيم السلوكية األخالقية على الصعيد الفردي في
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الوظيفة ،أو على الصعيد الجماعي ،فتقوية اإللتزام بمبادئ العمل الصحيح والصادق يبعد المؤسسات
أن ترى مصالحها بمنظورها المادي مما يؤثر عليها سلبا على المدى البعيد (بوعباس.)2010_،
وانطالقا مما سبق يمكننا االستنتاج بأن مفهوم أخالقيات العمل اإلداري هي القواعد السلوكية
الناظمة لسير العمل اإلداري والتي تتطلب سلوكا مهنيا قائما على اإللتزام وحسن التصرف التخاذ
القرار وباالتجاه الصحيح ،وتأدية العمل على أكمل وجه لتحقيق المصلحة العامة.
فوائد أخالقيات العمل اإلداري
تعد األخالق البوصلة التي يهتدي من خاللها القائد كافة ممارساته ،فأشارت بوعباس ()2010
إلى فوائد أخالقيات العمل اإلداري والتي حددتها بما يأتي:
 .1يعزز السلوك األخالقي واإللتزام به وسمعة المؤسسة على صعيد بيئة عملها المحلية أو اإلقليمية
بل وحتى العالمية.
 .2إن اإللتزام بأخالقيات العمل اإلداري يضع المؤسسة في إطار المصلحة الذاتية المستنيرة ويبعدها
عن المصلحة الذاتية الضيقة واألنانية المفرطة ،وبالتالي تفقد األطراف األخرىن.
 .3الثقة بين العاملين واإلدارة لها عالقة بزيادة انتاجية العامل ،فالموظف الذي يعلم أن إدارة المؤسسة
ستقدر مجهوداته على المدى القريب والبعيد فﺈنه يتفانى في عمله .ولكن عندما يشعر بأن إدارة
أمر غير ُمحفز له على تطوير العمل واإلبداع
المؤسسة ال تفي بوعودها للعاملين فﺈن هذا يكون ا
وزيادة الكفاءة .لذلك فﺈن إلتزام المديرين بالصدق واألمانة والعدل والوفاء والرحمة مع العاملين
يؤدي إلى ثقة العاملين في اإلدارة وهو ما يؤدي إلى تحفيزهم.
 .4إن المؤسسة التي تتعامل بطريقة أخالقية مع موظفيها تجذب كفاءات سوق العمل بينما المؤسسة
كثير من الكفاءات تنفر منها.
التي ال تُبالي بهذه األمور فﺈن ا
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العوامل المؤثرة في أخالقيات العمل اإلداري
هناك عوامل مختلفة تؤثر في أخالقيات العمل اإلداري لما له من أثر بارز في إدارة المؤسسة
،فاإلدارة تعمل في وسط اجتماعي ،وطبائع الناس تتغير من حين آلخر؛ ومن هنا فﺈن هناك العديد
من العوامل التي تُوثر على أخالقيات العمل اإلداري التربوي ومن أهم تلك العوامل التي يراها كال
من ياغي ( )2012وأسعد (:)2015
كبير في تشكيل سلوك الفرد وتكوين اتجاهاته ،وتساعد
أوًال :العوامل االجتماعية :إذ تسهم إسهاما ا
الفرد على أن يكون أكثر إدراكا للناس واألشياء وتكسبه معرفة بغيره وبنفسه.
ثانيا :العوامل االقتصادية :فالمدير ال بد له من إدراك تلك العوامل ،والتعامل مع موظفيه بمنتهى
ً
الحيطة في هذا األمر ،فال يشعرهم بأنه أحسن منهم ماديا وأنه يمتلك ما ال يملكه اآلخرون.
ثالثًا :العوامل السياسية :ويقصد بالبيئة السياسية المناخ السياسي الذي يعيشه المجتمع ،ومدى تمتع
األفراد بحرية التعبير ونمط الحكم السائد وكذلك مدى فاعلية الرقابة اإلدارية والتشريعية والسياسية
على أنماط السلوك اإلداري للمدير بحيث تُحفز السلوك اإلداري األخالقي وترد من يخالفه.
ولقد أصبح موضوع أخالقيات العمل اإلداري على مستوى المؤسسات سواء أكانت محلية أم
دولية شغال شاغال لدى كثير من فئات المجتمع.
وتشير الدراسات السابقة كما أورد نجم ( )2013إلى أن النشاطات غير األخالقية على مختلف
المستويات تتم بشكل يومي وبشكل متزايد ،وأن العوامل التي تؤدي إلى انهيار العمل األخالقي في
المؤسسات متعددة؛ كتقبل الرشاوي؛ وتضار المصالح؛ واالفتقار إلى العدالة والنزاهة في المعاملة؛
والمعلومات المضللة الكاذبة؛ وصراع المصالح؛ والضغوط التي يفرضها بعض المديرين على
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المؤسسة ليستمروا في مناصبهم؛ والخوف والصمت إزاء تجاوزات المديرين في المؤسسة؛ واالعتقاد
بأن حسن أداء بعض األعمال يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب غير أخالقية.
أبعاد أخالقيات العمل اإلداري
تتعدد مجاالت أخالقيات العمل اإلداري لمديري المدارس تبعا لتعدد المهام واألدوار اإلدارية
التي يضطلعون بها ،والتي تنعكس إيجابا في منهجية العمل اإلداري ،وفي العالقات التربوية بين
وتكون لدى المديرين اتجاهات إيجابية نحو المهنة ،إذ تبصرهم
مختلف مكونات الوسط التربويِّ ،
بالتزاماتهم األخالقية ،وتوعيهم بأبعاد الرسالة اإلدارية والتعليمية التي يحملونها تجاه الفرد والمجتمع،
كما أنها تنظم عالقاتهم اإلدارية واالجتماعية ،وتدربهم على أساليب التعامل الالئق مع مختلف
مكونات المجتمع (العازمي.)2017 ،
وقد تعزى الباحثة أن هناك أربعة أبعاد ألخالقيات العمل اإلداري لمديري المدارس والتي من
شأنها أن توجه السلوك األخالقي لديهم وهي:
 الصفات الشخصية األخالقية :وهي السمات األخالقية المتعلقة بالجانب الشخصي لمدير المدرسةمن خالل قيامه بمزاولة مهنته ،وسمته العامة أثناء مزاولته مهنته ،بوصفه قدوة وقائدا ومربيا،
ومستشار.
ا
 المهام اإلدارية األخالقية :وهي الصفات المتعلقة بالمهام اإلدارية واألخالقية والسلوكية التي يمارسهامدير المدرسة عند مزاولته لمهنته ،وامتالكه المقدرة على تحمل المسؤولية ،ومحافظته على سرية
العمل اإلداري في المدرسة.
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 العالقات اإلنسانية :وهي السمات المتعلقة بتعامل مدير المدرسة مع اآلخرين والتي من شأنها أنتنعكس إيجابا على المؤسسة التربوية.
 الوالء المؤسسي :وهي السمات المتعلقة برغبة مدير المدرسة في التضحية من أجل نجاح واستمرارالمؤسسة واإلستعداد لبذل جهد أكبر ومسؤوليات إضافيه.
مصادر أخالقيات العمل اإلداري
تنحصر مصادر أخالقيات العمل اإلداري والتي على أساسها تتخذ الق اررات المهنية ذات
الطبيعة المتعلقة باألخالق والسلوك في ثالث منظومات رئيسية :منظومة القيم الخاصة بالفرد طبقا
لتربيته وتكوينه ودرجة تدينه ،ومنظومة القيم السائدة في المجتمع بصفة عامة ،ولوائح آداب المهنة
التي تصدرها الجهات ذات العالقة ،والتي تضع القواعد المناسبة لممارسات السلوك عند قيام العاملين
بالتزاماتهم تجاه األطراف المختلفة .وقد صنف كال من نجم ( )2013ومحمد ( )2009مصادر
أخالقيات العمل اإلداري إلى:
 .1نظام القيم في المجتمع وتشمل :الثقافة السائدة في المجتمع ،وقيم الجماعة ،وقيم العائلة ،وقيم
العمل.
 .2نظام القيم والمعتقدات الشخصية وتشمل :القيم الشخصية الذاتية الفطرية ،والمعتقدات الدينية
والمذهبية ،والخبرة السابقة والمستوى العلمي ،والحالة الصحية النفسية والجسمانية.
واذا كانت األخالق تشير إلى النظام القيمي والمعايير األخالقية التي يستند لها المديرون في
ق ار ارتهم المختلفة آخذين بنظر االعتبار ما هو صحيح وما هو خطأ فإن األخالق لدى هؤالء المدارء
تتجسد بسلوكيات أخالقية ت ارعي عدم خرق القواعد والمعايير والمعتقدات في المنظمة والمجتمع من
جهة ،وكذلك القوانين والمدونات األخالقية المعمول بها من جهة أخرى ،وبشكل عام يمكن أن تستند
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أخالقيات العمل اإلداري إلى ركنين أساسيين :نظام القيم االجتماعي واألخالقي واألع ارف والتقاليد
السائدة في المجتمع وكذلك النظام القيمي الذاتي المرتبط بشخصية الفرد والمعتقدات التي يؤمن بها
وكذلك الخب ارت الت اركمية السابقة (السكارنة.)2019 ،
ومن خالل ما سبق يتضح بأن أخالقيات العمل اإلداري تمثل مبادئ مهمة للسلوك المرتبطة
بمعايير السلوك الجيد أو غير الجيد ،أو السلوك الصحيح والسلوك الخطأ في تصرفات مديري
المدارس والمعلمين على حد سواء.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
ً
ستقسم الدراسات السابقة إلى دراسة تتعلق بالتمكين اإلداري ودراسة تتعلق بأخالقيات العمل اإلداري
الدراسات المتعلقة بالتمكين اإلداري:
أجرى ليزت ( )Liszt, 2008دراسة هدفت فحص تجارب المديرين حول التمكين وسلطة اتخاذ
القرار بالمدارس في مدينة نيويورك .وقد استخدم أسلوب المقابالت الشخصية المتعمقة ،حيث تم
إجراء اثنين من المقابالت مع أفراد العينة والتي تكونت من عدد ( )8من مديري المدارس اإلبتدائية
العاملين بمديرية التربية والتعليم في مدينة نيويورك الذين كانوا يعملون بالمدارس في العام الدراسي
( .)2007-2006واستخدمت المنهج الوصفي ،وتوصلت النتائج إلى أنه بشكل عام تنمي مديرية
التربية والتعليم في مدينة نيويورك سلطة اتخاذ القرار لدى المديرين حيث شعروا بأنهم مسؤولون عن
نتائج الطالب األكاديمية لجميع الطالب ،كما أنها أتاحت الفرص لهم في اتخاذ الق اررات بشكل أكبر
في الشؤون المتعلقة بالميزانية والمنهج والعاملين ووضع الجداول والتنمية المهنية في مدارس التمكين.
كما أوضح المديرون أن سلطة اتخاذ القرار مكنت المديرين من تحقيق التميز في التعليم والذي يساهم
كثير في تحقيق النجاح في التحصيل األكاديمي لدي الطالب.
ا
وأجرى هارت  )2008( Hurtدراسة هدفت تعرف درجة قيام المديرين والقادة من المعلمين
بتطبيق وتطوير النظريات المتعلقة بتحسين العملية التعليمية في جوانب التمكين والقيادة والمسؤولية،
وذلك في أربعة من المدارس المختارة بمنطقة النهر األخضر التعليمية بوالية كنتاكي .واستخدم أسلوب
المقابالت الشخصية شبه المؤسسة مع أفراد العينة والمكونة من عدد ( )6من قادة المدارس والمديرين.
وخلصت الدراسة إلى أن المديرين يؤثرون إلى مدى كبير في تطبيق النظريات التي تم تطويرها من
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قبل القادة من المعلمين والمدارء أيضا ،كما أنه يوجد قواسم مشتركة كثيرة بين النظريات التي قام
المدراء وحدهم بتطويرها وتلك التي تعاون في تطويرها كل من المعلمين والمديرين.
كما وأجرى هوليمان ( )Holliman, 2012دراسة هدفت إلى اختبار المدى الذي يربط
(التمكين ،االبتكار ،االحترافية ،درجة الصراعات الشخصية ،والمشاركة) بااللتزام التنظيمي للمعلم،
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ،واعتمد االستبانة لتطبيق الدراسة على عينة من ( )1463من
معلمي الوسط الغربي بوالية أيوا في الواليات المتحدة األمريكية ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج من
أهمها وجود ارتباط جوهري بين التمكين واالبتكار واالحترافية ودرجة الصراعات الشخصية والمشاركة
وااللتزام التنظيمي للمعلم.
أجرى الجرايدة والمنوري ( )2014دراسة هدفت تعرف واقع التمكين اإلداري لدى مديري مدارس
التعليم ما بعد األساسي في محافظة الباطنة شمال في سلطنة عمان ،كذلك هدفت إلى معرفة أثر
متغيرات الدراسة :النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي في تقديرات أفراد الدراسة لواقع
مدير ومديرة ،واشتملت الدراسة على استبانة مكونة
ا
التمكين اإلداري تكون مجتمع الدراسة من ()52
من ( )48فقرة في ( )9مجاالت،واستخدمت المنهج الوصفي اإلرتباطي وقد توصلت الدراسة إلى
مجموعة من النتائج كان من أبرزها :أن تقديرات مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي في محافظة
الباطنة شمال بسلطنة عمان لمجاالت التمكين قد جاءت متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α= 0.05لتقدي ارت أفراد الدراسة لمجاالت التمكين
اإلداري تعزى لمتغيرات :النوع االجتماعي ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي.
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وأجرى الزاملي ( )2015دراسة هدفت تعرف درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لديهم ،استخدم المنهج الوصفي التحليلي،
وقام بﺈعداد استبانتين ،وتكون مجتمع الدراسة من ) (145مديرة ومديرة للمدارس الثانوية بمحافظة
غزة ،ومن نتائجها أن درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة كانت
كبيرة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة لدرجة التمكين اإلداري تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي بينما توجد فروق لمتغير
سنوات الخدمة لصالح األكثر من ( )10سنوات ،ووجود عالقة ارتباطية طردية موجبة ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدرجة التمكين اإلداري
لديهم وبين متوسطات درجات تقديرهم لمستوى رضاهم الوظيفي.
وأجرت أبو طعمة وعاشور ( )2016دراسة هدفت تعرف دور مديري المدارس الحكومية داخل
الخط األخضر في تمكين المعلمين وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية من وجهة نظر المعلمين.
تكونت عينة الدراسة من ( )498فردا منهم ) (134معلما و( )364معلمة من معلمي المدارس
الحكومية داخل الخط األخضر اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة .استخدمت الدراسة مقياس شورت
ورينهرت ) (1992المطور للبيئة العربية من قبل المهدي ( )2007بعد التحقق من دالالت صدقه
وثباته .أظهرت نتائج الدراسة أن دور مدير المدرسة الحكومية في تمكين المعلمين جاء بدرجة تقدير
مرتفعة ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس .في تمكين المعلمين ككل ،وفي
مجاالت المشاركة في صنع القرار والتأثير وفعالية الذات في العمل التعليمي لصالح الذكور ،ومتغير
المؤهل العلمي في مجاالت المشاركة في صنع القرار والمكانة والتأثير لصالح الدراسات العليا ،ومتغير
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مستوى المدرسة في مجالي المشاركة في صنع القرار والنمو المهني لصالح مستوى المدرسة اإلبتدائية.
وبينت النتائج كذلك عدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
كما وأجرت األحمري ( )2016دراسة هدفت تعرف درجة التمكين اإلداري لدى القيادات التربوية
في مكاتب التربية والتعليم بوجه عام ،وفي أبعاده الستة بوجه خاص والكشف عن الفروقات في
استجابات عينة البحث لدرجة التمكين اإلداري لدى القيادات التربوية في مكاتب التربية والتعليم تبعا
لمتغير سنوات الخبرة .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرات والمساعدات في مكاتب التربية
والتعليم بمنطقة الرياض للعام ( ،)1435-1434في ( )15مكتبا وعددهم ( ،)48حيث بلغ عدد
المديرات ( )15والمساعدات ( ،)33وتكونت عينة الدراسة من جميع المديرات والمساعدات في مكاتب
التربية والتعليم وعددهم ( )48قيادية ،حيث استخدمت فيها أسلوب الحصر الشامل ،والمنهج الوصفي
المسحي والوصفي المقارن واالستبانة كأداة لجمع البيانات .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن واقع التمكين
اإلداري لدى القيادات التربوية مرتفع بوجه عام ،كما جاء مرتفعا جدا في بعدي( :االتصال الفعال
والتأهيل والتدريب) ومرتفعا في (الحرية واالستقاللية وفرق العمل) ومتوسطا في (تفويض الصالحيات)
ومنخفضا في (التحفيز والتشجيع) ،كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق في استجابات عينة الدراسة
لدرجة التمكين اإلداري لصالح القيادات األكثر.
وجاءت دراسة لي ونيي ( )Lee and Nie, 2016بهدف تعرف تصورات المعلمين حول
سلوكيات تمكين قادة المدارس لدعم التمكين النفسي للمعلمين ،وتكونت عينة الدراسة من ()289
معلما ومعلمة في سنغافورة,،استخدمت المنهج المسحي ،وتعرفت ما إذا كان هناك اختالف جوهري
في مفاهيم المعلمين لسلوك التمكين الذي يقدمه كل من المديرين والمشرفين المباشرين ،وعالقته
بالتمكين النفسي للمعلمين .وأظهرت النتائج أن المديرين والمشرفين المباشرين يقدمون التمكين
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للمعلمين في ممارساتهم اليومية ،لكنهم يرون أن هناك اختالفات في بعض نواحي التمكين الذي
يقدمه كل من المديرين والمشرفين المباشرين ،مثل تفويض السلطة ،وتوفير الدعم الفردي ،وتوضيح
رؤية ودعم عالقات تشاركية .كما أظهرت النتائج أن السلوك التمكيني للمديرين والمشرفين المباشرين
كان إيجابيا ،وله عالقة بالتمكين النفسي للمعلمين .كما أضافت النتائج أهمية دعم المسؤولين عن
المدارس لزيادة وعي ومقدرة المديرين والمشرفين المباشرين لتمكين المعلمين .وأخي ار ،تستفيد المدارس
من تطوير قادة ممكنين في دعم التمكين النفسي للمعلمين.
وأجرى الحربي ( )2017دراسة هدفت تعرف ﻭﺍقع التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية األهلية بمنطقة مكة المكرمة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي ،وقام بتطوير
أداة استبانة بحثت في التمكين اإلداري ،وتكونت بصورتها النهائية من ( )35فقرة ،تم التأكد من
مدير من المدارس الثانوية األهلية بمنطقة مكة المكرمة ،تم
ا
صدقها وثباتها ،كما تم اختيار ()52
اختيارهم طبقيا من المدن الثالث( :مكة المكرمة ،جدة ،الطائف) وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
إن مستوى التمكين اإلداري جاء مرتفعا ،كما أظهرت النتائج إن هناك فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )α= 0.05بين رتب متوسطات استجابة مديري المدارس الثانوية األهلية بمنطقة مكة
المكرمة في تقدير التمكين اإلداري تعزى لمتغيرات المدينة وسنوات الخبرة والمشاركة في الدرورات
التدريبية ولجميع األبعاد باستثناء بعد النمو المهني في متغير دورات التدريبية والذي بينت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0.05لصالح الحاصلين على الدورات التدريبية.
وأجرت الطراونة والنهدي ( )2017دراسة هدفت تعرف واقع ومستوى التمكين اإلداري ومستوى
المهارات اإلدارية لدى مدي ارت المدارس في منطقة خميس مشيط في السعودية ،تعرف أهم معوقات
التمكين اإلداري ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة جمع البيانات
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االستمارة ،التي وزعت على جميع مديرات المدارس في محافظة خميس مشيط والبالغ عددهن()181
مديرة كعينة مسح شامل ،وأظهرت النتائج أن التمكين اإلداري متاح لمدي ارت المدارس جاء بدرجة
متوسطة ،وكان أبرز أبعاد التمكين اإلداري :عمل المديرة وجهدها لتحقيق أهداف المدرسة ،ودعم
مشرفتها اإلدارية للعمل الجماعي المهم في المدرسة ،واحت ارم المشرفة اإلدارية لرأي المديرات وق ارراتهن
في اللجان والمجالس المدرسية .كما أشارت نتائج الدراسة إلى توافر المهارات اإلدارية بدرجة منخفضة
لدى المدي ارت ،وجاءت أبرز معوقات التمكين اإلداري من وجهة نظر المبحوثات :عدم وجود تبادل
حر للمعلومات ،وعدم اقتناع اإلدارة العليا بالتمكين اإلداري ،وطموح المدي ارت المنخفض ،وعدم وجود
تدريب على اتخاذ القرار ،وأداء المديرات المنخفض.
وأجرى شعيبات ،وعوض ،وعرقوب ،وشرباتي،ورمضان،وزبون( )2018دراسة هدفت الدارسة
يره المديرون أنفسهم،
تعرف واقع التمكين اإلداري لدى مديري مدارس محافظة ارم اهلل والبيرة كما ا
وتكون مجتمع الدارسة من جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية
والبالغ عددهم ( )244مدير ومديرة،وتم استخدام المنهج الوصفي وتم اختيار عينة طبقية عشوائية
مدير ومديرة،
ا
وفق متغي ارت الدارسة وتمثل ( )%82من مجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها ()200
ولتحقيق أهداف الدارسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )40فقرة موزعة على خمسة محاور ،وأظهرت
نتائج الدارسة أن واقع التمكين اإلداري لدى مديري مدارس محافظة ارم اهلل والبيرة كما ي اره المديرون
أنفسهم كان بدرجة عالية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقدي ارت أف ارد عينة الدارسة لواقع التمكين اإلداري ،تعزى لمتغيري الجهة المشرفة ،وعدد سنوات الخبرة.
وأجرت الحجاج وحسونة ( )2018دراسة هدفت تعرف مستوى التمكين اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقته باألداء الوظيفي لمعلميهم ،ولتحقيق
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هدف الدراسة تم استخدم المنهج المسحي االرتباطي ،وتم تطوير أداتين ،األولى :استبانة بحثت في
التمكين اإلداري وشملت خمسة مجاالت (االتصال ومشاركة المعلومات ،تفويض الصالحيات،
التحفيز ،فرق العمل ،التدريب) وتكونت بصورتها النهائية من ( )88فقرة ،أما االستبانة الثانية :فجاءت
لقياس األداء الوظيفي للمعلمين تكونت بصورتها النهائية من ( )50فقرة ،تم التأكد من صدقها وثباتها،
كما تم اختيار ( )371معلما ومعلمة في المدارس األساسية الخاصة من ثالثة ألوية تابعة لمحافظة
العاصمة وهي :لواء الجامعة ،لواء ماركا ،ولواء وادي السير ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي :إن
مستوى التمكين اإلداري جاء مرتفعا ،كما إن مستوى األداء الوظيفي جاء مرتفعا .كما أظهرت النتائج
إن هناك عالقـة ارتباطية إيجابية ذات داللة احصائية عند مستوى( )α= 0.05بين التمكين اإلداري
واألداء الوظيفي للمعلمين.
وأجرت بخاري ( )2019دراسة هدفت تعرف دور التمكين اإلداري لقائدات مدارس تطوير
البنات بمدينة الرياض في التحول إلى مدرسة المستقبل من وجهة نظرهن ،وتحديد المتطلبات التنظيمية
للتحول اإلداري إلى مدرسة المستقبل من وجهة نظر قائدات مدارس تطوير البنات  ،واستخدمت
الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع قائدات المدارس المطبقة
للبرنامج الوطني لتطوير المدارس بمدينة الرياض ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة لجمع
البيانات ،وتوصلت أهم نتائج الدراسة إلى أن مفردات الدراسة موافقات بدرجة عالية على دور التمكين
اإلداري لقائدات مدارس تطوير في التحول إلى مدرسة المستقبل ،وعلى المتطلبات التنظيمية للتحول
اإلداري إلى مدارس المستقبل ،واتضح من نتائج الدراسة أن أبرز أدوار التمكين اإلداري مرتبة تنازليا
تمثلت في دور ممارستهن لتطوير الشخصية والنمو المهني ،يليه المشاركة في صنع القرار ،ثم دور

40

أخير جاء دور ممارستهن
ممارستهن لتفويض السلطة ،يليه دور ممارستهن للحرية واالستقاللية ،و ا
للدعم والحوافز.
الدراسات المتعلقة بأخالقيات العمل اإلداري
أجرى وليمز وأنانجيج ( )Williams & Anangisye, 2010دراسة هدفت تعرف التحديات
التي تواجه أخالقيات المهنة ،وممارسات المعلمين لها في شرق أفريقيا ،وتوصلت الدراسة إلى عدة
نتائج ،من أهمها :أن أكثر المعوقات التي تؤثر في أخالقيات المهنة هي عدم كفاءة المعلمين وعدم
معرفتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مهنتهم وطالبهم ،وكذلك إهمال مدير المدرسة لتعزيز أخالقيات
مهنة التعليم لدى المعلمين في البرامج التدريبية التي تمكنهم من أداء مهامهم على وجه سليم.
وأجرى جيبسون ( )Gibson, 2011دراسة هدفت إلى مناقشة تأثير األخالقيات القيادية لمدير
المدرسة على المعلمين وعملية التعليم .وأظهرت الدراسة نتائج عدة ،من أهمها :أهمية ممارسة
أخالقيات العمل في القيادة المدرسية ،التي تنعكس إيجابيا على أداء المعلمين وعملية التعليم ،كما
وأظهرت أن األخالقيات في القيادة المدرسية تتضمن المعتقدات والقيم األخالقية والمواقف،
والممارسات أو التطبيقات ،وكذلك تتضمن العالقات الثقافية واالجتماعية ،وعالقات العمل .وأظهرت
أن المعلمين يؤكدون أهمية أخالقيات العمل في تعزيز أدانهم المهني بشكل مناسب.
كما وأجرى هيلين ( )Helen, 2011دراسة هدفت تعرف ممارسات أخالقيات مهنة التعليم
لجودة المعلمين ،والخدمات المقدمة لتنمية ذلك من قبل القائد المدرسي .وأسفرت الدراسة عن أهمية
أخالقيات مهنة التعليم وجدواها في إكساب المعلمين حب المهنة واالنتماء لها :ما يؤدي إلى تحقيق
األهداف المنشودة في العملية التعليمية ،وأشارت الدراسة إلى ضرورة اهتمام القائد المدرسي بهذه
األخالقيات وتعزيزها لدى المعلمين.
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أجرى الشريفي والتنح ( )2011دراسة هدفت تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الخاصة بﺈمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين المعلمين ،وقد تكونت عينة الدراسة
من ( )200معلم ومعلمة في المدارس الثانوية الخاصة ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.
واستخدمت أداتان لجمع البيانات ،األولى :لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية ،والثانية:
لقياس درجة تمكين المعلمين .واستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ارتباط
بيرسون ،لمعالجة البيانات إحصائيا .وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية
كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين ،وأن درجة تمكين المعلمين كانت متوسطة بشكل عام،
وللمجاالت الستة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم .وكانت هناك عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائية
بين درجة ممارسة المديرين للقيادة األخالقية ،ودرجة تمكين المعلمين.
كما وأجرى المطيري ( )2014دراسة هدفت تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في
الكويت للقيادة األخالقية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر معلمهم ،وتكونت العينة من ()280
معلما ،واستخدمت االستبانة كأداة ،واستخدمت المنهج الوصفي ،وتوصل الدراسة للنتائج التالية :أن
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في الكويت للقيادة األخالقية من وجهة نظر معلمهم كانت
مرتفعة ،وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
للقيادة األخالقية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر معلمهم.
وأجرى العاجز ( )2014دراسة هدفت تعرف العالقة بين درجة ممارسة المرشدين التربويين
بالمدارس الثانوية في محافظات غزة ألخالقيات المهنة ،وعالقتها بالرضا الوظيفي لهم ،والكشف عن
داللة الفروق لمتغيرات (الجنس  -سنوات الخدمة  -المنطقة العلمية) .وقد تكون مجتمع الدراسة من
جميع مديري المدارس والمرشدين التربويين في المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعام الدراسي
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مدير ومديرة ،و( )146مرشدا ومرشدة واستخدم الباحث
ا
( ،)2013-2014والبالغ عددهم ()147
المنهج الوصفي مستخدما أداتين لجمع المعلومات ،وهما المقابلة واالستبانة .وتوصلت الدراسة
لمجموعة من النتائج من أهمها :أن درجة ممارسة المرشدين التربويين لألخالقيات المهنة من وجهة
نظر مديري المدارس الثانوية بلغت ( )% 79.9بدرجة كبيرة ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة
المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد تبعا لمتغير (الجنس  -وسنوات الخدمة) ،في حين
وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير عينة
الدراسة لدرجة ممارسة المرشدين التربويين ألخالقيات مهنة اإلرشاد تبع المتغير(المنطقة التعليمية)
لصالح منطقة رفح ،كما وجدت أن درجة تقدير المرشدين التربويين للرضا الوظيفي من وجهة نظرهم
بلغت ( )%78.6بدرجة كبيرة.
وأجرى مكين ( )Meakin, 2014دراسة سعت تعرف درجة ممارسة مديري المدارس للسلوك
األخالقي الذي تم تدريبهم عليه ونمط القيادة الممارس من قبلهم ،كما سعت الدراسة لمعرفة تصورات
مديري المدارس عن تأثير التدريب األخالقي الذي تلقوه على الممارسات األخالقية في اإلدارة
ير ومديرة لمدارس ثانوية في والية بنسلفانيا في
المدرسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )390مد ا
الواليات المتحدة األمريكية ،واستخدم في هذه الدراسة كل من المنهج الكمي والنوعي ،واستُخدم مقياس
جرى تطويره للوقوف على النمط القيادي الممارس ،ومقياس للتقييم الذاتي ،كما استخدمت أسئلة
مفتوحة لإلجابة عنها وأشارت نتائج الدراسة ،إلى أن السلوك األخالقي والنمط القيادي المديري
المدارس لم يتأثر بالبرامج التي تم تدريبهم عليها.
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أما أسعد ( )2015فقد أجرت دراسة هدفت معرفة درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى
مديري المدارس الخاصة وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية من وجهة نظر المسؤولين ،وقد أظهرت
النتائج وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين أخالقيات العمل اإلداري ومستوى المسؤولية
االجتماعية من وجهة نظر المعلمين ،إذ بلغ معامل االرتباط ( )0.85بمستوى داللة ( (0.000وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس الخاصة
تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،والخبرة.
كما وأجرت هيث ( )Heath, 2015دراسة هدفت تعرف أثر الممارسات والسياسات األخالقية
وأثرها في مقدرة الطلبة على اتخاذ القرار في مناطق تعليمية من والية ميزوري األمريكية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )78مدرسة وبواقع ( )4.499طالبا وطالبة ،إذ طبق عليهم مقياس
هولمز) (Holmes,2014والمتكون من ( )71فقرة ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،وبعد تطبيق
االستبانات وتحليل البيانات ،خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة ماسة لتوضيح أهمية الممارسات
األخالقية والسياسات األخالقية التي يقوم بها مديرو المدارس للطلبة.
وأجرت أبو منصور ( )2016دراسة هدفت تعرف درجة توافر أخالقيات العمل اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في عمان وعالقتها بدرجة دافعية المعلمين نحو العمل ،وقد تكونت
العينة من ( )297معلما ومعلمة ،واستخدمت أداتان لجمع البيانات (االستبانة)،والمنهج الوصفي،
ومن أهم النتائج أن درجة توافر أخالقيات العمل اإلداري ودرجة الدافعية كانت مرتفعة من وجه نظر
المعلمين ،توجد عالقة ارتباطية بين توافر أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة ودرجة دافعية المعلمين نحو العمل ،وال توجد فروق ذات داللة في درجة توافر أخالقيات
العمل اإلداري تعزي لمتغيرات والمؤهل العلمي والخبرة.
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وأجرى درادكة والمطيري ( )2016دراسة هـ ــدفت تعرف مسـ ــتوى ممارسـ ــة م ـ ــديرات المــدارس
اإل بتدائيــة للقيــادة األخالقيــة ودورهــا فــي تعزيــز الثقــة التنظيميــة مــن وجهــة نظ ــر المعلم ــات ،كمــا
ه ــدفت تعرف درجــة اخ ــتالف وجه ــات النظ ــر هـ ــذه بـ ــاختالف متغي ـ ـرات (التخص ـ ــص ،والمؤهـ ــل
العلمـ ــي ،وسـ ــنوات الخبـ ـ ـرة ،والمكتــب اإلشـ ـرافي)،واستخدمت المنهج الوصفي اإلرتباطي،تكونــت عين ــة
الد ارســة م ــن ( )432معلمــة ،ت ــم اختي ــارهن بالطريقــة العش ـوائية ،وقــد أشــارت نتــائج الد ارس ــة إلــى مــا
يلــي :جــاءت جمي ــع أبع ــاد محـ ــور القيـ ــادة االخالقي ــة التـ ــي تمارسـ ــها م ــديرات المـ ــدارس االبتدائيـ ــة
بمدينـ ــة الطـ ــائف مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر المعلمـ ــات (عاليـ ــة جـ ــدا) وفقـ ــا لمقي ـ ــاس الد ارســة .وجــاءت جميــع
أبعــاد محــور الثقــة التنظيميــة التــي تمارســها مــديرات الم ــدارس اإلبتدائي ــة بمدين ــة الط ــائف م ــن وجه ــة
نظ ــر المعلم ــات (عالي ــة ج ــدا) وفق ـ ـا لمقيـ ــاس الد ارسـ ــة .وجـ ــود عالقـ ــة إيجابيـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية
ب ـ ــين متغيـ ــري القيـ ــادة األخالقيـ ــة وجميـ ــع مجاالتهـ ــا وبـ ــين الثقـ ــة التنظيميـ ــة وجميـ ــع مجاالته ــا .وال
توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطات أفـ ـراد عين ــة الد ارسـ ــة فـ ــي مسـ ــتوى القيـ ــادة
األخالقيـ ــة والثقـ ــة التنظيميـ ــة التـ ــي تمارسـ ــها م ــديرات المرحل ــة االبتدائي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر المعلمـ ـات
تع ــزى إل ــى متغيـ ـرات (التخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمكتب اإلشرافي).
وأجرى المهيرات ( )2016دراسة هدفت إلى استقصاء درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى
مديري المدارس في عمان من وجهة نظر المشرفين ،ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية من
المشرفين وعددهم ( ،)160كما تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي والمسحي واالستبانة كأداة،
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس كان متوسطا من
وجهة نظر المشرفين ،وعدم وجود فروق ذات داللة في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير الخبرة.
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وأجرت الخليوي والسليمان ( )2017دراسة هدفت تعرف العالقة االرتباطية بين ممارسة قائدات
المدارس ألخالقيات اإلدارة في اإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية فيها ،تكون مجتمع الدراسة من
معلمات التعليم العام في مدينة الرياض للمراحل التعليمية الثالث وأخذت عينة عشوائية بلغت ()141
معلمة ،واتبعت المنهج الوصفي االرتباطي والمسحي واستخدمت االستبانة كأداة ،وكانت النتائج
كاآلتي :إن درجة ممارسة قائدات المدارس ألخالقيات اإلدارة في اإلسالم كانت بدرجة عالية من
وجهة نظر المعلمات ،وأن مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم العام كان عاليا من وجهة
نظر المعلمات ،وال توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة قائدات المدارس ألخالقيات
اإلدارة في اإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية تُعزى لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،وتوجد
عالقة ارتباطية طردية قوية بين درجة ممارسة أخالقيات اإلدارة في اإلسالم ومستوى الصحة التنظيمية
فيها.
وأجرى أحاندو ( )2018دراسة هدفت تعرف درجة فاعلية القيادات التربوية في تعزيز أخالقيات
مهنة التعليم لدى المعلمين كمدخل لجودة التعليم الثانوي في ساحل العاج من وجهة نظرهم .وتكونت
عينة الدراسة من ( (350معلم ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل االستبانة التي تضمنت
( )45عبارة موزعة بين ثالثة مجاالت :األخالقيات المتعلقة باألداء المهني للمعلم ،واألخالقيات
المتعلقة بتعامل المعلم مع الطلبة ،واألخالقيات المتعلقة بتعامل المعلم مع زمالء العمل .وأبرزت
الدراسة أن درجات فاعلية القيادات التربوية قي جميع عبارات محور تعزيز األخالقيات المتعلقة
باألداء المهني للمعلم كانت ما بين (كبيرة جدا ومتوسطة) إال عبارة واحدة جاءت (قليلة) ،كما توصلت
الدراسة أيضا إلى أن درجات فاعلية القيادة التربوية في جميع عبارات محور تعزيز األخالقيات
المتعلقة بتعامل المعلم مع الطلبة ،انحصرت فيما بين (كبيرة جدا ومتوسطة) إال عبارة واحدة أتت
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(قليلة) ،وأن درجات فاعلية القيادة التربوية في جميع عبارات محور تعزيز األخالقيات المتعلقة بتعامل
المعلم مع زمالء العمل تراوحت ما بين (كبيرة جدا ومتوسطة).
التعقيب على الدارسات السابقة وموقع الدارسة الحالية منها:
استعرض الدارسات السابقة نالحظ أن بعض الدارسات إتفقت من حيث تناولها
ا
من خالل
لمتغير التمكين اإلداري ،واختلفت في أهدافها ومناهجها والمجتمعات التي أجريت عليها ،فدراسات
كل من بخارى ( )2019وشعيبات وآخرون ( )2018والطراونة والنهدي ( )2017والحربي ()2017
واألحم ـ ـري ( )2016والجرايـ ـدة والمن ـ ـ ـوري ( ،)2014ولي ونيي ( ،)Lee Nie, 2016ولي ـ ــزت
( ،)Liszat, 2008وهارت ( ،)Hurt, 2008قد تناولت جميعها متغير التمكين اإلداري منفردا،
واختلفت في مجتمع الدارسة مع كل من دراسة الزاملي ( ،)2015حيث أجريت على الو ازرات الحكومية
والمؤسسات األهلية والمصارف والجامعات وشركات القطاع الخاص ،واتفقت الدراسة الحالية مع
جميع الدراسات في المنهج إذ أستخدم المنهج الوصفي االرتباطي.
كذلك تناولت دراسات كال من أحاندو ( )2018والمهيرات ( ، )2016وجيبسون( Gibson,
 ،)2011وليمز ونانجي ) (Williams & Anangigge, 2010متغير أخالقيات العمل اإلداري
منفردا ،ولكن إختلفت في مجتمع الدارسة فتناولت دراسة أحاندو ( )2018المعلمين في ساحل العاج،
والمهيرات ( )2016المشرفين التربويين في عمان .واتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات في
المنهج باستثناء دراسة ميكين ( ،)Meakin,_2014والتي استخدمت المنهج النوعي.
واستفادت الباحثة من أدبيات الدارسات السابقة في استع ارض األدب النظري والدارسات السابقة
باإلضافة إلى تطوير أداتي الدارسة والمنهج المستخدم ومناقشة النتائج وتفسيرها .حيث جاءت دارستي
الحجاج وحسونة ( )2018وأبو منصور ( )2016التي تناولت التمكين اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي،
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وأخالقيات العمل اإلداري وعالقتها بدافعية المعلمين نحو العمل في المدارس األساسية الخاصة في
العاصمة عمان.
وتميزت هذه الدارسة بتطرقها للعالقة بين متغيري التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري
لدى مديري المدارس الخاصة األساسية في العاصمة عمان والتي لم يتطرق لها من قبل حسب علم
الباحثة .كما وتقاطعت محاور الدارسات السابقة مع موضوع الدارسة في متغي ارتها .كما واختلفت هذه
الدارسة عن الدارسات السابقة في مجتمع الدارسة وعينتها ومكان إجرائها.

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تناول هذا الفصل عرضا لمنهج الدارسة المستخدم ،ومجتمع الدارسة وعينتها ،ووصفا ألداتا
الدراسة التي طورتهما الباحثة وآليات التحقق من صدقهما وثباتهما ،كما تضمن عرضا إلجراءات
الدارسة ،والمعالجات اإلحصائية للبيانات وذلك كاآلتي:
منهج الدارسة
إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي بوصفه المنهج المالئم إلجراء مثل هذه الدراسات،
بهدف التوصل إلى تعميمات ذات معنى يرتفع بها رصيد المعرفة بموضوع الدراسة ،واستخدمت
االستبانة كوسيلة لجمع البيانات.
مجتمع الدارسة
تكون مجتمع الدارسة من جميع المساعدين والمساعدات والمعلمين والمعلمات في المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان خالل العام الدراسي  2020/2019والبالغ عددهم ()8324
معلما ومعلمة و( )163مساعدا ومساعدة ،وفقا للتقرير اإلحصائي لو ازرة التربية والتعليم
( ) 2019/2018موزعين على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان ،ووفق
إحصائيات مركز الملكة رانيا العبد اهلل لسنة (.)2019
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جدول ()1

توزيع أفراد مجتمع الدراسة من المساعدين والمعلمين في مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة
عمان حسب الجنس واللواء
المحافظة

اللواء
قصبة عمان

الجامعة

القويسمة

الموقر
العاصمة عمان
سحاب

ماركا

ناعور

وادي السير
المجموع الكلي

الجنس

عدد المعلمين

عدد المساعدين

ذكور

52

1

إناث

1383

27

المجموع

1435

28

ذكور

138

5

إناث

1496

28

المجموع

1634

33

ذكور

77

4

إناث

1660

30

المجموع

1737

34

ذكور

0

0

إناث

55

2

المجموع

55

2

ذكور

11

1

إناث

336

6

المجموع

347

7

ذكور

103

4

إناث

2016

35

المجموع

2119

39

ذكور

10

0

إناث

282

3

المجموع

292

3

ذكور

33

3

إناث

672

14

المجموع

705

17

8324

163
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عينة الدارسة
تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين ،المرحلة األولى أختيرت عينة عشوائية عنقودية من ثالث
ألوية من األلوية الثمانية التابعة لمحافظة العاصمة عمان ،وكانت األلوية المختارة (لواء قصبة عمان،
لواء الجامعة ،لواء القويسمة) ،بلغ عدد المعلمين والمعلمات ( )4806معلما ومعلمة ،بواقع ( )267معلما
و( )4539معلمة ،وبلغ عدد المساعدين والمساعدات ( )95مساعدا ومساعدة ،بواقع ( )10مساعدين
و( )85مساعدة ،كما هو موضح بالجدول (.)2
جدول ()2
توزيع أفراد مجتمع الدراسة لأللوية الثالث على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان
حسب الجنس واللواء
المحافظة

اللواء
قصبة عمان

العاصمة عمان

الجامعة

القويسمة
المجموع الكلي

الجنس

عدد المعلمين

عدد المساعدين

ذكور

52

1

إناث

1383

27

المجموع

1435

28

ذكور

138

5

إناث

1496

28

المجموع

1634

33

ذكور

77

4

إناث

1660

30

المجموع

1737

34

4806

95

أما المرحلة الثانية فقد أختيرت عينة طبقية عشوائية نسبية (Proportional Stratified
) Random Sampleمن المساعدين والمساعدات والمعلمين والمعلمات في محافظة العاصمة
عمان ،بلغ حجم العينة الكلي ( )433معلما ومعلمة ومساعدا ومساعدة ،منها ( )356معلما ومعلمة،
بواقع ( )20معلما و( )336معلمة ،و( )77مساعدا ومساعدة ،بواقع ( )8مساعدين و( )69مساعدة،
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وذلك بالرجـ ـ ـ ـ ــوع إلى جـ ـ ـ ـ ــدول تحديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حجم العينـ ـ ـ ـ ــة من حجم المجتمع الذي أع ـ ـ ـ ـ ـ ــده كريسي
ومورجان ) ،(Krejcie & Morgan, 1970كما هو موضح بالجدول (.)3
جدول ()3
توزيع أفراد عينة الدراسة لأللوية الثالث على مديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة عمان
حسب الجنس واللواء
المحافظة

اللواء
قصبة عمان

العاصمة عمان

الجامعة

القويسمة
المجموع الكلي

الجنس

عدد المعلمين

عدد المساعدين

ذكور

4

1

إناث

102

22

المجموع

106

23

ذكور

10

4

إناث

111

23

المجموع

121

27

ذكور

6

3

إناث

123

24

المجموع

129

27

356

77

تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة ،البالغ عددها ( )433معلما ومعلمة ومساعدا ومساعدة،
بواقع ( )356معلما ومعلمة ،و( )77مساعدا ومساعدة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ،من
االستبانات التي تم استرجاعها وبعد مراجعتها والتأكد من صالحيتها ،تم اعتمادها للتحليل اإلحصائي،
ويوضح الجدول ( )4توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات
الخدمة).
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جدول ()4
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة
المؤهل العلمي

المعلمون

المساعدون

سنوات الخدمة

المعلمون

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

بكالوريوس

11

255

3

44

أقل من  5سنوات

دبلوم عالي

4

52

3

16

من  10 – 5سنوات

5

ماجستير فما فوق

5

29

2

9

أكثر من  10سنوات

7

42

المجموع

20

336

8

69

المجموع

20

336

المجموع الكلي

356

77

المجموع الكلي

المساعدون

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

8

235

2

12

59

3

23

3

34

8

69

356

77

وبحسب الجدول السابق تكون عينة الدراسة التي تم اعتمادها للتحليل اإلحصائي ( )433معلما
ومعلمة ومساعدا ومساعدة ،منها ( )356معلما ومعلمة ،بواقع ( )20معلما و( )336معلمة ،و()77
مساعدا ومساعدة ،بواقع ( )8مساعدين و( )69مساعدة.
أداتا الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،طورت الباحثة أداتا الدراسة اعتمادا على مراجعة األدب النظري
السابق المتعلق بدرجة التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري ،واإلفادة منها في تطوير أداتا
الدراسة.
وتم الرجوع إلى الدارسات السابقة ذات الصلة بموضوع بالتمكين اإلداري مثل ،دراسة الطراونة
والنهدي ( )2017وشعيبات،وعرقوب،وشرباتي،ورمضان،وزبون،وتيم ( )2018والحجاج وحسونة
( ،)2018والدارسات ذات العالقة بموضوع أخالقيات العمل اإلداري مثل دراسة كل من الشريفي
والتنح (,)2015( ,Heath)2011وأبو منصور ( )2016والمهيرات (،)2016وهي كاآلتي:
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 .1أداة درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان
من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،حيث تكونت في صورتها األولية من خمسة أبعاد
و( )30فقرة كما يتضح ذلك في الملحق (.)1
 .2أداة درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة
العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين ،حيث تكونت في صورتها األولية من أربعة
أبعاد و( )30فقرة كما يتضح ذلك في الملحق (.)1
صدق أداتا الدارسة
تمت إجراءات الصدق الداتا الدراسة وفق ما يلي:
أوًال :صدق المحتوى (المحكمين)
للتأكد من صدق أداتا الدراسة قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين من
أستاذة الجامعات من المتخصصين في العلوم التربوية والقيادة التربوية ،ملحق ( ،)2وقد تم األخذ
بالفق ارت التي حصلت على نسبة موافقة ( )80%من المحكمين فأكثر ،وتم إج ارء الالزم مع الفق ارت
واألبعاد التي اقترح تعديلها أو إعادة صياغتها أو حذفها ،وأصبحت أداة التمكين اإلداري في صورتها
النهائية مكونة من خمسة أبعاد و( )30فقرة ،أما أداة أخالقيات العمل اإلداري فأصبحت في صورتها
النهائية مكونة من أربعة أبعاد و( )30فقرة ،إذ أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم (ليكرت) الخماسي،
حيث أعطي البديل عالية جدا ( )5درجات ،والبديل عالية ( )4درجات ،والبديل متوسط ( )3درجات،
والبديل منخفضة ( )2درجتين ،والبديل منخفضة جدا ( )1درجة واحدة.
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ثانيا :الصدق البنائي (صدق االتساق الداخلي)
ً
تم حساب االتساق الداخلي ألداة قياس درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين على عينة الدراسة،
وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientبين كل فقرة من
فقرات األداة والدرجة الكلية له وهذا يوضح الصدق الداخلي لألداة ،وجميع العبارات دالة احصائيا
حيث كانت القيمة االحتمالية للداللة أقل من ( )0.05مستوى داللة إحصائية .والجدول ( )5يبين
ذلك.
جدول ()5
معامالت ارتباط بيرسون الخطي ومربع معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري
م

العبـــــــــــــــــــارات

ارتباط الفقرة

مربع ارتباط الفقرة

الداللة

بالدرجة الكلية

بالدرجة الكلية

االحصائية

البعد األول :تفويص الصالحيات
يثق المدير بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة لهم

0.19

0.04

*0.003

2

يتابع العاملين في المهام المفوضة لهم

0.64

0.41

*0.000

3

يوفر المرونة المناسبة للعاملين في التصرف في مهامهم الوظيفية

0.29

0.08

*0.000

4

يتيح الفرصة للعاملين ألداء المهام المفوضة لهم

0.59

0.35

*0.000

5

يسمح للعاملين بممارسة الصالحيات المفوضة إليهم دون تدخل مباشر

0.24

0.06

*0.000

6

يشجع المدير العاملين على تقديم طرق ابداعية إلنجاز المهام المفوضة

0.57

0.33

*0.000

المجموع الكلي

0.78

0.61

*0.000

1

البعد الثاني :التأهيل والتدريب
يوفر خطة تدريبية واضحة للتدريب لتنمية المقدرة على اداء المهام

0.18

0.03

*0.006

8

يحرص على أن يحقق تدريب العاملين تحسنا في أدائهم ألعمالهم

0.31

0.10

*0.000

9

يتابع تدريب العاملين من خالل األعمال الموكلة إليهم

0.14

0.02

*0.036

7
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 13معايشة الخبرات فيما بينهم

0.53

0.28

*0.000

 14يعتمد سياسة الباب المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين

0.52

0.27

*0.000

 15يحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات مع اآلخرين

0.58

0.33

*0.000

 16يهتم بﺈيجاد وسائل اتصال فعالة متطورة

0.51

0.26

*0.000

( 17يستخدم التعليمات واإلجراءات) في المدرسة بشكل واضح

0.51

0.26

*0.000

 18يوفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم

0.66

0.43

*0.000

0.81

0.66

*0.000

ارتباط الفقرة

مربع ارتباط الفقرة

الداللة

المجموع الكلي
العبـــــــــــــــــــارات

م

بالدرجة الكلية

بالدرجة الكلية

االحصائية

البعد الرابع :فرق العمل
 19يدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام عبر تبادل الخبرات

0.68

0.46

*0.000

 20يعمل على توفير مناخات تشاركية بين العاملين

0.59

0.35

*0.000

 21يمنح فرق العمل صالحيات تتناسب مع المهام الموكلة إليهم

0.49

0.24

*0.000

 22يركز على أداء الفريق بدال من األداء الفردي

0.50

0.25

*0.000

 23يعمل على إشاعة الثقة بين أعضاء فريق العمل داخل المدرسة

0.51

0.26

*0.000

 24يحترم رأي أعضاء فرق العمل ليفيد من توصياتها

0.50

0.25

*0.000

0.85

0.72

*0.000

المجموع الكلي
البعد الخامس :تحفيز العاملين
 25يوفر للعاملين فرصا جيدة للتطوير المهني عبر تبادل الخبرات

0.19

0.04

*0.003

 26يقدر جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في العمل

0.64

0.41

*0.000

 27يشجع العاملين على تبني األفكار اإلبداعية

0.29

0.08

*0.000

 28يقدم للعاملين مكافئات (معنوية) و (مادية) جراء قيامهم بأعمال ابداعية

0.59

0.35

*0.000

 29يثني على األداء المتميز للعاملين معه

0.24

0.06

*0.000

0.57

0.33

*0.000

0.78

0.61

*0.000
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يدعم اجتهادات العاملين الشخصية باعتبارها مبادرات تسهم في تطوير

األداء

المجموع الكلي
* ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05

يوضح الجدول ( )5حساب االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون( )Pearsonبين
كل عبارة والدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري ،وهذا يوضح االتساق الداخلي لألداة وجميع قيم
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االرتباطات دالة إحصائيا بقيمة احتمالية أقل من ( )0.05مستوى داللة إحصائية ،حيث تراوحت
معامالت ارتباط المحاور الخمسة بالمجموع الكلي ألداة التمكين اإلداري بين (.)0.85 – 0.49
جدول ()6
معامالت ارتباط بيرسون الخطي ومربع معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري
م

ارتباط الفقرة

العبـــــــــــــــــــارات

بالدرجة الكلية

مربع ارتباط الفقرة
بالدرجة الكلية

الداللة

االحصائية

البعد األول :الصفات الشخصية األخالقية
0.14
يتصف بالصدق في تعامله مع العاملين

0.02

*0.016

2

يتقبل النقد اإليجابي برحابة صدر

0.47

0.22

*0.000

3

يتحلى بالتواضع تجاه العاملين

0.40

0.16

*0.000

4

يحترم آراء العاملين وكل من يتعامل معه

0.39

0.16

*0.000

5

يعترف بأخطائه أمام العاملين

0.49

0.24

*0.000

6

يلتزم بالوعود التي يصرح بها

0.38

0.15

*0.000

7

يمتلك المقدرة على إقناع العاملين والتأثير فيهم

0.40

0.16

*0.000

0.73

0.53

*0.000

8

البعد الثاني :المهام اإلدارية األخالقية
0.13
يساعد العاملين في التعامل اإليجابي مع المشكالت

0.02

*0.031

9

يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية

0.13

0.02

*0.034

 10يطلع العاملين على تقارير أدائهم قبل رفعها للجهات المعنية

0.18

0.03

*0.039

 11يحرص على حضور االجتماعات في الوقت المحدد

0.18

0.03

*0.038

 12يحافظ على سرية العمل اإلدراي في المدرسة

0.49

0.24

*0.000

 13يسعى لتطوير العاملين معه لإلرتقاء بهم

0.20

0.04

*0.012

 14يحرص على تطبيق القوانين (واألنظمة في العمل)

0.29

0.08

*0.000

 15يوفر للعاملين معه حوافز تشجعهم على إنجاز مهامهم

0.18

0.03

*0.038

0.17

0.03

*0.032

1

المجموع الكلي

المجموع الكلي
البعد الثالث :العالقات اإلنسانية

 16يتوخى العدالة في تعامله مع العامليـن

0.30

0.09

*0.000

 17يراعي مشاعر اآلخرين عند الحديث مع الجميع

0.11

0.01

*0.021

 18يتجنب السلوك الذي يؤذي مشاعر العاملـيـن

0.17

0.03

*0.013

 19يسيطر على انفعاالته في المواقف الحرجة

0.23

0.05

*0.001

 20ينصت لشكاوى العاملين المتعلقة بمشاكل العمل

0.28

0.08

*0.000

 21توفير مناخ أسري يسوده المودة

0.22

0.05

*0.001
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 22يقيم عالقات إيجابية مع العاملين قائمة على االحترام المتبادل

0.45

0.20

*0.000

 23يشجع العاملين على اعتماد الحوار البناء سياسة لهم

0.24

0.06

*0.000

 24يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين

0.51

0.26

*0.000

0.58

0.33

*0.000

ارتباط الفقرة

مربع ارتباط الفقرة

الداللة

بالدرجة الكلية

بالدرجة الكلية

االحصائية

المجموع الكلي
العبـــــــــــــــــــارات

م

البعد الرابع :الوالء المؤسسي

 25يشعر باالعتزاز النتماءه لفريق العمل في المدرسة

0.42

0.18

*0.000

 26يشارك بفاعلية في المواقف األزموية التي تمر بها المدرسة

0.41

0.17

*0.000

 27يبذل جهدا إيجابيا لتحقيق رؤية المدرسة

0.43

0.19

*0.000

 28يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه من الجهات الرسمية بفاعلية تامة

0.19

0.04

*0.017

 29يقدم المساعدة للعامليـن بمستوى الئق لتعزيز الصورة الذهنية للمدرسة

0.17

0.03

*0.013

 30يوثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل برامجها وأنشطتها

0.37

0.14

*0.000

0.77

0.60

*0.000

المجموع الكلي
* ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05

يوضح الجدول ( )6حساب االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون ))Pearson

بين كل عبارة والدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري ،وهذا يوضح االتساق الداخلي لألداة
وجميع قيم االرتباطات دالة إحصائيا بقيمة احتمالية أقل من ( )0.05مستوى داللة إحصائية ،حيث
تراوحت معامالت ارتباط المحاور األربعة بالمجموع الكلي ألداة أخالقيات العمل اإلداري بين (0.17
– .)0.77
ثبات أداتا الدراسة
للتحقق من ثبات أداتا الدارسة ،تم ااستخدام نوعين من الثبات:
 .1طريقة االختبار واعادة االختبار ) ،(test-retestوذلك من خالل اختيار عينة مقدارها ()30
من مساعدي المديرين والمعلمين ،من خارج عينة الدارسة بفاصل زمني مقداره أسبوعان ،حيث
تراوحت معامالت الثبات ألداة التمكين اإلداري بين ( ،)0.77 - 0.88وأعلى معامل ثبات كان
لبعد فرق العمل ،وكان معامل الثبات للدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري ( )0.89وهي مرتفعة،

59

وكذلك يظهر الجدول معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ ألفا Cronbach
 Alphaوتراوحت بين ( ،)0.78 - 0.71وأعلى معامل ثبات لبعد االتصال الفعال .كما تراوحت
معامالت الثبات ألداة أخالقيات العمل اإلداري بين ( ،)0.84 - 0.79وأعلى معامل ثبات كان
لبعد الوالء المؤسسي ،وكان معامل الثبات للدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري ( )0.86وهي
مرتفعة ،وكذلك يظهر الجدول معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وتراوحت بين ( 0.82 -
 ،)0.76وأعلى معامل ثبات لبعد المهام اإلدارية األخالقية .والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ()7
بيان بمعامالت الثبات ألبعاد أداة التمكين اإلداري ،وأداة أخالقيات العمل اإلداري واألداة ككل بطريقة
االختبار واعادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي
الرقم

المجال

تفويض الصالحيات
1
2
التأهيل والتدريب
3
االتصال الفعال
فرق العمل
4
5
تحفيز العاملين
الدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري
1
الصفات الشخصية األخالقية
2
المهام اإلدارية األخالقية
3
العالقات اإلنسانية
4
الوالء المؤسسي
الدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري

معامل الثبات

معامل الثبات (االتساق الداخلي)

()test-retest

كرونباخ ألفا )(Cronbach Alpha

0.79
0.81
0.83
0.88
0.77
0.89
0.80
0.79
0.83
0.84
0.86

0.71
0.77
0.78
0.77
0.71
0.76
0.82
0.79
0.81

يتضح من الجدول ( )7أن معامل الثبات بطريقة االختبار واعادة االختبار للدرجة الكلية ألداة
التمكين اإلداري قد بلغت ( )0.89وهي مرتفعة ،وكذلك يظهر الجدول أن معامل الثبات بطريقة
االتساق الداخلي قد تراوحت بين ( ،)0.78 - 0.71كما بلغ معامل الثبات بطريقة االختبار واعادة
االختبار للدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري ( )0.86وهي مرتفعة ،وكذلك يظهر الجدول أن
معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي قد تراوحت بين ( ، )0.82 - 0.76وهذه المؤشرات اإلحصائية
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تدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وبذلك يمكن الوثوق بصدق وثبات األداة
وصالحيتها للتطبيق.
متغيرات الدارسة
اشتملت الدارسة على كل من المتغيرات اآلتية:
 المتغيرات التابعة :التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري .
 المتغيرات المستقلة الوسيطة :وهي كاآلتي:
 الجنس ،وهو فئتان( :الذكور ،اإلناث). المؤهل العلمي ،وهو ثالث مستويات( :البكالوريوس فما دون ،والدبلوم العالي ،والماجستير فمافوق).
 سنوات الخدمة وهي ثالث مستويات( :أقل من  5سنوات ،ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات،ومن  10سنوات فأكثر).
المعالجات اإلحصائية
 .1لإلجابة عن السؤالين األول والثاني ،تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والرتبة لمعرفة درجة ممارسة التمكين اإلداري ،وأخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين.
 .2لإلجابة عن السؤال الثالث ،تم استخدام معامل االرتباط بيرسون (Pearson Correlation
.Coefficient).
 .3لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس ،تم استخدام اختبار ( )t-testلعينتين مستقلتين لإلجابة
عن متغير الجنس ،كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ()one way ANOVA
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لإلجابة عن متغير المؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،واختبار شيفيه ) )Scheffeللمقارنات
البعدية لتحديد داللة الفروق.
 .4تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientإليجاد مدى
صدق االتساق الداخلي لألداتين.
 .5تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaإليجاد معامل االتساق الداخلي لألداتين.
 .6تم استخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ( )test – retestإليجاد ثبات األداتين.
إجراءات الدارسة
تم تنفيذ الدارسة وفق اإلجراءات اآلتية:
 .1الحصول على البراءة البحثية من مكتبة الجامعة األردنية تفيد بعدم التطرق لموضوع الدراسة من
قبل باحثين سابقين.
مرجعة األدب النظري والدارسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدارسة.
 .2ا
 .3تحديد أفراد مجتمع الدارسة وعينتها.
 .4تطوير أداتا الدارسة والتحقق من صدقهما وثباتهما.
 .5الحصول على كتاب تسهيل المهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط موجه إلى و ازرة التربية
والتعليم ومن ثم الحصول على كتاب إلى مديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة عمان
لتسهيل تطبيق أداتي للدارسة على أف ارد العينة.
 .6الحصول على موافقة مدير كل مدرسة خاصة في محافظة العاصمة عمان من أجل تطبيق
أداتي الدارسة.
 .7تطبيق أداتي الدارسة على العينة.
 .8تفريغ البيانات في جداول خاصة تمهيدا ألج ارء المعالجة اإلحصائية.
 .9تحليل البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية (.)SPSS
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 .10رصد النتائج وتحليلها وعرضها ومناقشتها.
 .11تقديم التوصيات والمقترحات بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج.
. 12تم تحديد درجة ممارسة التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين وفقا للمعادلة التالية:
الحد األعلى للبدائل -الحد األدنى للبدائل

1-5
= 1.33

=

عدد المستويات
*وبذلك :تكون الدرجة منخفضة من. ) 2.33 - 1( :
*وتكون الدرجة متوسطة من)3.67 -2.34( :
*وتكون الدرجة مرتفعة من. )5 -3.68( :

3

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدارسة
اشتمل هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف تعرف درجة ممارسة
التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقته
بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،من خالل اإلجابة عن األسئلة
اآلتية:
السؤال األ ول :ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لتحديد
درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان
من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين  ،بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة التمكين
اإلداري ،والجدول ( )8يوضح ذلك.
جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين مرتبة
تناز ًليا (ن=)433
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.65

1
2

متوسطة
متوسطة

الرقم

البعد

1

تفويض الصالحيات

3.57

2

التأهيل والتدريب

3.53

0.67

5

تحفيز العاملين

3.09

0.79

3

4

فرق العمل

2.94

0.84

4

متوسطة

3

االتصال الفعال

2.84

0.87

5

متوسطة

3.19

0.56

المجموع الكلي ألداة التمكين اإلداري

الرتبة

درجة الممارسة
متوسطة

متوسطة
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يظهر الجدول ( )8أن درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة
في محافظة العاصمة عمان من وجهة مساعدي المديرين والمعلمين جاءت بدرجة ممارسة متوسطة،
حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ( )3.19وانحراف معياري بلغ ( )0.56وجاءت أبعاد األداة
جميعها في الدرجـ ـ ـ ـ ـة المتوسطة إذ تراوحت المتوسطات الحسابيـ ـ ـة بين ( )3.57-2.84واالنحرافات
المعيارية ( ،)0.87-0.65وجاء بعد تفويض الصالحيات بالترتيب األول في األداة بمتوسط حسابي
( )3.57وانحراف معياري ( )0.65وبدرجة متوسطة  ،وفي الترتيب الثاني جاء بعد التأهيل والتدريب
بمتوسط حسابي ( )3.53وانحراف معياري ( )0.67وبدرجة متوسطة  ،وفي الترتيب الثالث جاء بعد
تحفيز العاملين بمتوسط حسابي ( )3.09وانحراف معياري ( )0.79وبدرجة متوسطة ،وفي الترتيب
الرابع جاء بعد فرق العمل بمتوسط حسابي ( )2.94وانحراف معياري ( )0.84وبدرجة متوسطة ،وجاء
بعد االتصال الفعال في الترتيب الخامس واألخير في هذه األداة ،بمتوسط حسابي ( )2.84وانحراف
معياري ( )0.87وبدرجة متوسطة.

أما بالنسبة لفقرات كل بعد من أبعاد أداة التمكين اإلداري فكانت النتائج على النحو اآلتي:
 .1بعد تفويض الصالحيات:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )9يوضح ذلك.
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جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين لبعد
تفويض الصالحيات مرتبة تناز ًليا (ن=)433
م
6

العبـــــــــــــــــــارات
يشجع المدير العاملين على تقديم طرق ابداعية إلنجاز

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

3.77

1.10

1

مرتفعة

3.67

1.28

2

مرتفعة

2

يتابع العاملين في المهام المفوضة لهم

3.63

1.29

3

متوسطة

4

يتيح الفرصة للعاملين ألداء المهام المفوضة لهم

3.57

1.17

4

متوسطة

3.42

1.29

5

متوسطة

3.37

1.31

6

متوسطة

3.57

0.65

5

3
1

المهام المفوضة
يسمح للعاملين بممارسة الصالحيات المفوضة إليهم دون
تدخل مباشر

يوفر المرونة المناسبة للعاملين في التصرف في مهامهم
الوظيفية
يثق المدير بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة
لهم
الدرجة الكلية لبعد تفويض الصالحيات

متوسطة

يظهر من الجدول ( )9أن بعد تفويض الصالحيات جاء بالترتيب األول بمتوسط حسابي
( )3.57وبانحراف معياري ( ، )0.65ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول
متوسطة ،كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (تفويض الصالحيات) أنها
تشكل في معظمها قبوال متوسطا حيث تراوحت المتوسطات ( )3.77-3.37وتراوحت انحرافاتها
المعيارية ما بين ( ،)1.31-1.10وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة السادسة ( )3.77وبانحراف معياري
( )1.10وبدرجة متوسطة وتشير إلى أن مدير المدرسة يشجع العاملين على تقديم طرق ابداعية
إلنجاز المهام المفوضة ،وكان أقل متوسط حسابي للفقرة األولى ( )3.37وبانحراف معياري (،)1.31

التي تنص يثق المدير بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة لهم وبدرجة متوسطة.
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 .2بعد التأهيل والتدريب
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )10يوضح ذلك.
جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين لبعد

التأهيل والتدريب مرتبة تناز ًليا (ن=)433

م
12
11
8
10
9
7

العبـــــــــــــــــــارات

يشجع العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم.
تقويم البرامج التدريبية التي يشارك فيها العاملون بشكل

منتظم

يحرص على أن يحقق تدريب العاملين تحسنا في
أدائهم ألعمالهم
يتيح للعاملين فرص التعلم الكتساب مهارات جديدة في

مجال العمل اثناء عملية التدريب

يتابع تدريب العاملين من خالل األعمال الموكلة إليهم
يوفر خطة تدريبية واضحة للتدريب لتنمية المقدرة على
اداء المهام
الدرجة الكلية لبعد التأهيل والتدريب

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

3.86

1.03

1

3.67

1.12

2

مرتفعة

3.64

0.70

3

متوسطة

3.45

1.13

4

متوسطة

3.42

1.37

5

متوسطة

3.15

1.29

6

متوسطة

3.53

0.67

متوسطة

يظهر من الجدول ( )10أن بعد التأهيل والتدريب جاء بالترتيب الثاني بمتوسط حسابي ()3.53
وبانحراف معياري ( ،)0.67وفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما
يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (التأهيل والتدريب) أنها تتراوح بين القبول
المتوسطة والمرتفعة حيث تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.15-3.86وتراوحت انحرافاتها المعيارية
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ما بين ( ، )1.37-0.70وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الثانية عشر ( )3.86وبانحراف معياري
( )1.03وتشير إلى أن المدير يشجع العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم .وكان أقل متوسط
حسابي للفقرة السابعة ( )3.15وبانحراف معياري ( ،)1.29وتشير إلى أن المدير يوفر خطة تدريبية
واضحة للتدريب لتنمية المقدرة على أداء المهام.
 .3بعد تحفيز العاملين
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين
والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )11يوضح ذلك.
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين لبعد
تحفيز العاملين مرتبة تناز ًليا (ن=)433
العبـــــــــــــــــــارات

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

29

يثني على األداء المتميز للعاملين معه

3.67

1.12

1

مرتفعة

27

يشجع العاملين على تبني األفكار اإلبداعية

3.63

1.29

2

متوسطة

3.15

1.21

3

متوسطة

2.87

1.33

4

متوسطة

2.82

1.29

5

متوسطة

2.45

1.21

6

متوسطة

3.09

0.79

30
25
28
26

يدعم اجتهادات العاملين الشخصية باعتبارها مبادرات تسهم
في تطوير األداء
يوفر للعاملين فرصا جيدة للتطوير المهني عبر تبادل الخبرات
يقدم للعاملين مكافئات (معنوية) و (مادية) جراء قيامهم
بأعمال ابداعية
يقدر جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في العمل
الدرجة الكلية لبعد تحفيز العاملين

متوسطة

يظهر الجدول ( )11أن بعد تحفيز العاملين جاء بالترتيب الثالث بمتوسط حسابي ()3.09
وبانحراف معياري ( ،)0.79ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما
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يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (تحفيز العاملين) أنها تشكل في معظمها
قبوال متوسطا حيث تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.67-2.45وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما
بين ( ،)1.33-1.12وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة التاسعة والعشرين ( )3.67وبانحراف معياري
( )1.12وتشير إلى أن مدير المدرسة يثني على األداء المتميز للعاملين معه ،وكان أقل متوسط
حسابي للفقرة السادسة والعشرين ( )2.45وبانحراف معياري ( ،)1.21وتشير إلى أن مدير المدرسة
يقدر جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في العمل.
 .4بعد فرق العمل
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )12يوضح ذلك.
جدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين لبعد فرق العمل
مرتبة تناز ًليا (ن=)433
م

العبـــــــــــــــــــارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

20

يعمل على توفير مناخات تشاركية بين العاملين

3.37

1.31

1

متوسطة

19

يدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام عبر تبادل الخبرات

2.95

1.33

2

متوسطة

23

يعمل على إشاعة الثقة بين أعضاء فريق العمل داخل المدرسة

2.93

1.32

3

متوسطة

2.87

1.33

4

متوسطة

21

يمنح فرق العمل صالحيات تتناسب مع المهام الموكلة إليهم

2.82

1.29

5

متوسطة

24

يحترم رأي أعضاء فرق العمل ليفيد من توصياتها

2.71

1.22

6

متوسطة

2.94

0.84

 22يركز على أداء الفريق بدال من األداء الفردي

الدرجة الكلية لبعد فرق العمل

متوسطة
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يظهر الجدول ( )12أن بعد فرق العمل جاء بالترتيب الرابع بمتوسط حسابي ( )2.94وبانحراف
معياري ( ،)0.84ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة ،كما يالحظ
من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (فرق العمل) أنها جميعا تشكل قبوال متوسطا حيث
تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.37-2.71وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين (،)1.33-1.22
وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة العشرين ( )3.37وبانحراف معياري ( )1.31وتشير إلى أن مدير
المدرسة يعمل على توفير مناخات تشاركية بين العاملين ،وكان أقل متوسط حسابي للفقرة الرابعة
والعشرين ( )2.71وبانحراف معياري ( ،)1.22وتشير إلى أن مدير المدرسة يحترم رأي أعضاء فرق
العمل ليفيد من توصياتها.
 .4بعد االتصال الفعال
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )13يوضح ذلك.
جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين لبعد
االتصال الفعال مرتبة تناز ًليا (ن=)433
العبـــــــــــــــــــارات

م

المتوسط

الحسابي

المعياري

16

يهتم بﺈيجاد وسائل اتصال فعالة متطورة

17

(يستخدم التعليمات واإلجراءات) في المدرسة بشكل واضح

2.93

يحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات مع اآلخرين

2.67

18
13
15
14

يوفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم

معايشة الخبرات فيما بينهم

يعتمد سياسة الباب المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين
البعد الثالث :االتصال الفعال

االنحراف

الرتبة

درجة

الممارسة

3.15

1.21

1

متوسطة

1.37

3

متوسطة

3.07
2.77
2.45
2.84

1.32
1.22
1.36
1.21
0.87

2
4
5
6

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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يظهر الجدول ( )13أن بعد االتصال الفعال جاء بالترتيب الخامس واألخير بمتوسط حسابي
( )2.84وبانحراف معياري ( ،)0.87ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول
متوسطة ،كما يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (االتصال الفعال) أنها جميعا
تشكل قبوال متوسطا حيث تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.15-2.45وتراوحت انحرافاتها المعيارية
ما بين ( ،)1.37-1.21وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة السادسة عشر ( )3.15وبانحراف معياري
( )1.21وتشير إلى أن مدير المدرسة يهتم بﺈيجاد وسائل اتصال فعالة متطورة ،وكان أقل متوسط
حسابي للفقرة الرابعة عشر ( )2.45وبانحراف معياري ( ،)1.21وتشير إلى أن مدير المدرسة يعتمد
سياسة الباب المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين.
ومما تقدم نجد أن درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
محافظة العاصمة عمان جاءت بدرجة متوسطة وفقا لمقياس الدراسة إذ بلغ المتوسط الحسابي
إلجابات مساعدي المديرين والمعلمين عن أبعاد التمكين اإلداري مجتمعة ( )3.19مما يوجب على
كبير خاصة في بعد االتصال الفعال الذي
القيادات التربوية العليا إيالء نمط التمكين اإلداري اهتماما ا
جاءت في المرتبة األخيرة مقارنة باألبعاد األخرى قيد الدراسة.
السؤال الثاني :ما درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة
في العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لتحديد
درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،بشكل عام ولكل بعد من أبعاد أداة أخالقيات
العمل اإلداري ،والجدول ( )14يوضح ذلك.
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جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
مرتبة تناز ًليا (ن=)433
الرقم

البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

2

المهام اإلدارية األخالقية

4.06

0.28

1

مرتفعة

1

الصفات الشخصية األخالقية

3.85

0.38

2

مرتفعة

3

العالقات اإلنسانية

3.67

0.36

3

مرتفعة

4

الوالء المؤسسي

3.35

0.50

4

متوسطة

3.73

0.28

المجموع الكلي ألداة أخالقيات العمل اإلداري

مرتفعة

يظهر الجدول ( )14أن درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين جاءت بدرجة مرتفعة،
حيث بلغ المتوسط الحسابي لألداة ككل ( )3.73وبلغت وانحراف معياري بلغ ( )0.28وجاءت أبعاد
األداة جميعها في الدرج ـ ـ ـ ــة المرتفعة باستثناء بعد الوالء المؤسسي متوسط ،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( )3.35-4.06واالنحرافات المعيارية ( ،)0.50-0.28وجاء بعد المهام اإلدارية
األخالقية بالترتيب األول في األداة بمتوسط حسابي ( )4.06وانحراف معياري ( )0.28وبدرجة
مرتفعة ،وفي الترتيب الثاني جاء بعد الصفات الشخصية األخالقية بمتوسط حسابي ( )3.85وانحراف
معياري ( )0.38وبدرجة مرتفعة ،وفي الترتيب الثالث جاء بعد العالقات اإلنسانية بمتوسط حسابي
( )3.67وانحراف معياري ( )0.36وبدرجة مرتفعة،وجاء بعد الوالء المؤسسي في الترتيب الرابع
واألخير بمتوسط حسابي ( )3.35وانحراف معياري ( )0.50وبدرجة متوسطة ،أما بالنسبة لفقرات
كل بعد من أبعاد أداة أخالقيات العمل اإلداري فكانت النتائج على النحو اآلتي:
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 .1بعد المهام اإلدارية األخالقية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة أخالقيات العمل
اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )15يوضح ذلك.
جدول ()15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
تنازليا (ن=)433
لبعد المهام اإلدارية األخالقية مرتبة
ً
العبـــــــــــــــــــارات

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

9

يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية

4.46

0.50

1

مرتفعة

15

يوفر للعاملين حوافز تشجعهم على إنجاز مهامهم

4.45

0.72

2

مرتفعة

4.42

0.85

3

مرتفعة

12

يحافظ على سرية العمل اإلدراي في المدرسة

4.38

0.49

4

مرتفعة

13

يسعى لتطوير العاملين لإلرتقاء بهم

4.25

1.13

5

مرتفعة

14

يحرص على تطبيق القوانين واألنظمة في العمل.

3.68

0.97

6

مرتفعة

8

يساعد العاملين على التعامل اإليجابي مع المشكالت

3.47

0.64

7

متوسطة

11

يحرص على حضور االجتماعات في الوقت المحدد

3.40

1.09

8

متوسطة

الدرجة الكلية لبعد المهام اإلدارية األخالقية

4.06

0.28

10

يطلع العاملين على تقارير أدائهم قبل رفعها للجهات
المعنية

مرتفعة

يظهر الجدول ( )15أن بعد المهام اإلدارية األخالقية جاء بالترتيب األول بمتوسط حسابي
( )4.06وبانحراف معياري ( ، )0.28ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول
مرتفعة ،كما يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (المهام اإلدارية األخالقية)
أنها تشكل في معظمها درجة مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات ( )4.46-3.40وتراوحت انحرافاتها
المعيارية ما بين ( ،)1.13-0.49وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة التاسعة ( )4.46وبانحراف
معياري ( )0.50وتشير إلى أن مدير المدرسة يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية ،في حين أن أقل
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متوسط حسابي للفقرة الحادية عشر ( )3.40وبانحراف معياري ( )1.09وتشير إلى أن مدير المدرسة
يحرص على حضور االجتماعات في الوقت المحدد .وهذا يدل على أنهم موافقون ولكن ليس تماما
وبتشتت عال.
 .2بعد الصفات الشخصية األخالقية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل
اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )16يوضح ذلك.
جدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
لبعد الصفات الشخصية األخالقية مرتبة تناز ًليا (ن=)433
م

العبـــــــــــــــــــارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

1

يتصف بالصدق في تعامله مع العاملين

4.57

0.64

1

مرتفعة

7

يمتلك المقدرة على إقناع العاملين والتأثير فيهم

4.25

0.99

2

مرتفعة

5

يعترف بأخطائه أمام العاملين

3.95

1.08

3

مرتفعة

3

يتحلى بالتواضع تجاه العاملين

3.75

1.23

4

مرتفعة

6

يلتزم بالوعود التي يصرح بها

3.60

1.06

5

متوسطة

2

يتقبل النقد اإليجابي برحابة صدر

3.60

1.13

5

متوسطة

4

يحترم آراء العاملين وكل من يتعامل معه

3.25

1.29

7

متوسطة

الدرجة الكلية لبعد الصفات الشخصية األخالقية

3.85

0.38

مرتفعة

يظهر الجدول ( )16أن بعد الصفات الشخصية األخالقية جاء بالترتيب الثاني وبمتوسط
حسابي ( )3.85وبانحراف معياري ( ، )0.38ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة
قبول مرتفعة ،كما يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (الصفات الشخصية

75

األخالقية) أنها تتراوح بين القبول المتوسط والمرتفع حيث تراوحت المتوسطات ()4.57-3.25
وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين ( ،)1.29-0.64وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة األولى
( )4.57وبانحراف معياري ( )0.64وتشير إلى أن مدير المدرسة يتصف بالصدق في تعامله مع
العاملين ،في حين أن أقل متوسط حسابي للفقرة الرابعة ( )3.25وبانحراف معياري ( )1.29وتشير
إلى أن مدير المدرسة يحترم آراء العاملين وكل من يتعامل معه ،وهذا يدل على أنهم موافقون ولكن
ليس تماما وبتشتت عال.
.3بعد العالقات اإلنسانية
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل
اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )17يوضح ذلك.
جدول ()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
لبعد العالقات اإلنسانية مرتبة تناز ًليا (ن=)433
م

العبـــــــــــــــــــارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

17

يراعي مشاعر اآلخرين عند الحديث مع الجميع

4.67

0.52

1

مرتفعة

18

يتجنب السلوك الذي يؤذي مشاعر العاملـيـن

4.53

0.51

2

مرتفعة

21

توفير مناخ أسري يسوده المودة

3.87

0.86

3

مرتفعة

16

يتوخى العدالة في تعامله مع العامليـن

3.60

0.94

4

متوسطة

19

يسيطر على انفعاالته في المواقف الحرجة

3.50

1.01

5

متوسطة

23

يشجع العاملين على اعتماد الحوار البناء سياسة لهم

3.25

1.27

6

متوسطة

20

ينصت لشكاوى العاملين المتعلقة بمشاكل العمل

3.23

1.14

7

متوسطة

22

يقيم عالقات إيجابية مع العاملين قائمة على االحترام المتبادل

3.18

1.10

8

متوسطة

24

يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين

3.17

1.20

9

متوسطة

الدرجة الكلية لبعد العالقات اإلنسانية

3.67

0.36

مرتفعة
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يظهر الجدول ( )17أن بعد العالقات اإلنسانية جاء بالترتيب الثالث وبمتوسط حسابي ()3.67
وبانحراف معياري ( ، )0.36ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا المجال يشير إلى نسبة قبول مرتفعة،
كما نلحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (العالقات اإلنسانية) أنها تتراوح بين
القبول المتوسط والمرتفع حيث تراوحت المتوسطات ( )4.67-3.17وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما
بين ( ،)1.27-0.51وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة السابعة عشر ( )4.67وبانحراف معياري
( )0.52وتشير إلى أن مدير المدرسة يراعي مشاعر اآلخرين عند الحديث مع الجميع ،في حين أن
أقل متوسط حسابي للفقرة الرابعة والعشرين ( )3.17وبانحراف معياري ( )1.20وتشير إلى أن مدير
المدرسة يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين .وهذا يدل على أنهم موافقون
ولكن ليس تماما وبتشتت عال.
 .4بعد الوالء المؤسسي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل
اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين لفق ارت هذا البعد والجدول ( )18يوضح ذلك.
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جدول ()18
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
لبعد الوالء المؤسسي مرتبة تناز ًليا (ن=)433
م
28
29
30
25
26
27

العبـــــــــــــــــــارات
يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه من الجهات الرسمية
بفاعلية تامة
يقدم المساعدة للعامليـن بمستوى الئق لتعزيز الصورة
الذهنية للمدرسة
يوثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل
برامجها وأنشطتها
يشعر باالعتزاز النتماءه لفريق العمل في المدرسة
يشارك بفاعلية في المواقف األزموية التي تمر بها
المدرسة
يبذل جهدا إيجابيا لتحقيق رؤية المدرسة
البعد الرابع :الوالء المؤسسي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

الممارسة

3.95

1.01

1

مرتفعة

3.76

0.91

2

مرتفعة

3.25

1.20

3

متوسطة

3.20

1.12

4

متوسطة

3.10

1.24

5

متوسطة

2.85

1.22

6

متوسطة

3.35

0.50

متوسطة

يلحظ من الجدول( )18أن بعد الوالء المؤسسي جاء بالترتيب الرابع وبمتوسط حسابي ()3.35
وبانحراف معياري ( ، )0.50ووفقا لمقياس الدراسة فﺈن هذا البعد يشير إلى نسبة قبول متوسطة،
كما يالحظ من متوسطات اإلجابات عن فقرات األداة في بعد (الوالء المؤسسي) أنها تشكل في
معظمها درجة متوسطة حيث تراوحت المتوسطات ( )3.95-2.85وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما
بين ( ،)1.24-0.91وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة الثامنة والعشرين ( )3.95وبانحراف معياري
( )1.01وتشير إلى أن مدير المدرسة يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه من الجهات الرسمية بفاعلية
تامة ،بينما كان أقل متوسط حسابي للفقرة السابعة والعشرين ( )2.85وبانحراف معياري ()1.22
وتشير إلى أن مدير المدرسة يبذل جهدا إيجابيا لتحقيق رؤية المدرسة.
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السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α = 0.05بين

درجة التمكين اإلداري ودرجة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم االرتباط لتحديد العالقات االرتباطية باستخدام معامل
بيرسون ( )Pearsonبين درجة ممارسة التمكين اإلداري ودرجة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين،
والجدول( )19يوضح ذلك.
جدول ()19

العالقات االرتباطية بيرسون) )Pearsonبين درجة ممارسة التمكين اإلداري ودرجة أخالقيات العمل اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
تفويض الصالحيات
األبعاد
الصفات

الشخصية

التأهيل والتدريب

االتصال الفعال

فرق العمل

تحفيز العاملين

التمكين اإلداري

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

0.633

*0.000

0.659

*0.000

0.04

0.549

0.107

0.11

0.657

*0.000

0.422

*0.000

األخالقية
المهام اإلدارية
األخالقية
العالقات
اإلنسانية
الوالء المؤسسي
أخالقيات العمل
اإلداري

0.184

*0.006

0.315

*0.000

0.008

0.906

-0.01

0.879

0.183

*0.007

0.139

*0.037

0.289

*0.000

0.104

0.118

0.313

*0.000

0.327

*0.000

0.355

*0.000

0.359

*0.000

0.583

*0.000

0.521

*0.000

0.205

*0.002

0.218

*0.001

0.466

*0.000

0.476

*0.000

0.687

*0.000

0.64

*0.000

0.225

*0.001

0.258

*0.000

0.665

*0.000

0.562

*0.000

يوضح الجدول ( )19العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري ودرجة
ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان
من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،حيث تبين وجود عالقات دالة احصائيا بين جميع
درجات أبعاد التمكين اإلداري ومجموع درجات ممارسة أبعاد أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان عند مستوى ( ،)α = 0.05وعالقات دالة
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احصائيا بين جميع درجات أبعاد أخالقيات العمل اإلداري ومجموع درجات التمكين اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان عند مستوى ( ،)α = 0.05كذلك
وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين مجموع درجات أخالقيات العمل اإلداري ومجموع درجات
التمكين اإلداري بلغت قيمتها (.)0.562
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة

عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين تعزى لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات
الخدمة)؟ تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
تبعا لمتغير الجنس:
ً .1
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
تبعا لمتغير الجنس ،وتم إجراء اختبار ( )t-testلتحديد درجة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري تبعا
لمتغير الجنس (الذكور -اإلناث)  ،كما يظر ذلك بالجدول (.)20
جدول ()20

تبعا لمتغير
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري ،واختبار (ً )t-test
الجنس (ن=)433
متغير الجنس
األبعــــــــــــــــــــــاد

الذكور (ن = )28

اإل ناث (ن = )405

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

االنحراف

قيمة t

الداللة
االحصائية

تفويض الصالحيات

3.64

0.68

3.62

0.65

0.407

0.666

التأهيل والتدريب

3.62

0.57

3.60

0.63

0.711

0.492

االتصال الفعال

2.87

0.85

3.12

0.77

3.475

*0.033

فرق العمل

2.94

0.85

3.23

0.73

3.124

*0.046

تحفيز العاملين

3.37

0.79

3.84

0.57

0.32

0.741

الدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري

3.29

0.56

3.48

0.28

1.450

0.237

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05
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تشير النتائج التي تظهر في جدول ( )20إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ) )α = 0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تُعزى
لمتغير الجنس (الذكور -اإلناث) ،استنادا إلى قيم ( )tالمحسوبة إذ بلغت ( )1.450وبمستوى داللة
( ،)0.237وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد ما عدا ُبعدي (االتصال الفعال،
وفرق العمل) ،حيث كانت لصالح (اإلناث).
بعا لمتغير المؤهل العلمي
 .2ت ً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تبعا لمتغير
المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي -ماجستير فما فوق) ،كما يظهر ذلك في الجدول (.)21

جدول ()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
تبعا لمتغير المؤهل العلمي (ن=)433
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين ً
المؤهل العلمي
االبعاد

بكالوريوس (ن=)313

دبلوم عالي (ن=)75

ماجستير فما فوق
(ن=)45

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

تفويض الصالحيات

2.74

0.55

3.41

0.72

3.63

0.73

التأهيل والتدريب

2.94

0.58

3.52

0.58

3.54

0.68

االتصال الفعال

3.26

0.45

3.32

0.51

3.32

0.56

فرق العمل

3.25

0.87

3.64

0.92

3.87

0.70

تحفيز العاملين

3.17

0.82

3.59

0.85

3.91

0.77

اجمالي أداة التمكين اإلداري

3.07

0.50

3.50

0.59

3.65

0.56

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05
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يتضح من جدول ( )21وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أبعاد
التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي -ماجستير فما فوق) ،إذ
حصل أصحاب المؤهل العلمي (ماجستير فما فوق) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.65وبالرتبة
أخير جاء المتوسط
الثانية حصل ذو المؤهل العلمي (دبلوم عالي) وبلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.50و ا
الحسابي لذي المؤهل العلمي (البكالوريوس) على المرتبة الثالثة واألخيرة إذ بلغ ( ،)3.07ولتحديد
فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α=0.05تم تطبيق اختبار تحليل
التباين األحادي ) (one way ANOVAجاءت النتائج على النحو اآلتي كما يوضحه الجدول
(.)22
جدول ()22
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تب ًعا لمتغير المؤهل العلمي (ن=)433
البعد
تفويض الصالحيات

التأهيل والتدريب

االتصال الفعال

فرق العمل

تحفيز العاملين

الدرجة الكلية للتمكين اإلداري

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

بين المجموعات

1.107

2

0.553

0.808

0.552

داخل المجموعات

294.517

430

المجموع

295.625

432

بين المجموعات

0.244

2

داخل المجموعات

273.500

430

المجموع

273.744

432

بين المجموعات

1.479

2

داخل المجموعات

266.195

430

المجموع

267.674

432

بين المجموعات

4.757

2

داخل المجموعات

272.809

430

المجموع

277.566

432

بين المجموعات

4.930

2

داخل المجموعات

281.725

430

المجموع

286.655

432

بين المجموعات

4.470

2

داخل المجموعات

263.421

430

المجموع

267.891

432

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

0.684
0.122
0.636
0.739
0.619
2.378
0.634
2.465
0.655
2.235
0.612

0.191

1.193

3.751

3.763

3.651

0.539

0.308

*0.026

*0.027

*0.028
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يتبين من الجدول ( )22وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0.05لدرجة
توافر أبعاد التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة
نظر مساعدي المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي -ماجستير
فما فوق) ،استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة إذ بلغت في الدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري ()3.651
وبمستوى داللة ( ، )0.028وكذلك وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود فروق ذات داللة إحصائيـ ــة عند مستوى ()α= 0.05
في بعدي (فرق العمل ،وتحفيز العاملين) ،حيث بلغت قيمة ( )Fالمحسوبة في بعد فرق العمل
( )3.751وبمستوى داللة ( ،)0.026وفي بعد تحفيز العاملين ( )3.763وبمستوى داللة (.)0.027
ولمعرفة عائدية الفروق تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،فقد تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية،
والجدول ( )23يبين ذلك.
جدول ()23
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق في درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
تبعا لمتغير المؤهل العلمي
األساسية الخاصة في محافظة عمان ً
البعد
فرق العمل

المؤهل العلمي
بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق
المؤهل العلمي
تحفيز العاملين

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق
الدرجة الكلية

للتمكين اإلداري

المؤهل العلمي
بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق

المؤهل العلمي

المتوسط الحسابي
3.25

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق

-

0.39

*0.62

3.25

3.64

-

3.87
المؤهل العلمي

المتوسط الحسابي
3.17
3.59

المتوسط الحسابي
3.07

3.50
3.65

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

0.23
-

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق

-

0.42

*0.74

3.17

3.91
المؤهل العلمي

3.64

3.87

3.59
-

3.91

0.32
-

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير فما فوق

-

0.47

*0.58

3.07

3.50
-

3.65

0.15
-
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ويالحظ من الجدول ( )23أن الفرق كان لصالح فئة المؤهل العلمي (ماجستير فما فوق)
لبعدي (فرق العمل  ،وتحفيز العاملين) ولدرجة ممارسة التمكين اإلداري الكلية.
بعا لمتغير سنوات الخدمة
 .3ت ً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
تبعا لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات  -من 10

سنوات فأكثر) ،كما يظهر في الجدول (.)24

جدول ()24

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
(ن=)433
االبعاد
تفويض الصالحيات
التأهيل والتدريب
االتصال الفعال
فرق العمل

تحفيز العاملين

اجمالي أداة التمكين اإلداري

أقل من  5سنوات (ن=)257

سنوات الخدمة

من 5إلى أقل من 10سنوات

االنحراف
المتوسط (ن=)90
المعياري
الحسابي

من  10سنوات فأكثر(ن=)86

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0.88

4.15

0.85

3.71

0.73

3.84

3.57

0.62

3.51

0.45

3.66

0.63

0.90

2.74

0.77

3.00

0.85

2.82

2.85

0.75

3.00

0.83

2.91

0.87

3.52

0.58

3.62

0.73

3.68

3.27

0.55

3.42

0.60

3.43

0.60
0.48

يتضح من جدول ( )24وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أبعاد
التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي
المديرين والمعلمين تبعا لمتغير متغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -ومن  5سنوات إلى أقل
من  10سنوات  -من  10سنوات فأكثر) ،إذ حصل أصحاب سنوات الخدمة (من  10سنوات فأكثر)
على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.43وبالرتبة الثانية حصل ذو سنوات الخدمة ( من  5سنوات
أخير جاء المتوسط الحسابي لذي سنوات
إلى أقل من  10سنوات) وبلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.42و ا
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الخدمة (أقل من  5سنوات) على المرتبة الثالثة واألخيرة إذ بلغ ( ،)3.27ولتحديد فيما إذا كانت الفروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α=0.05تم تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي (one
) way ANOVAجاءت النتائج على النحو اآلتي كما يوضحه الجدول (.)25
جدول ()25
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
(ن=)433
مصدر التباين

المجال

مجموع المربعات

بين المجموعات
داخل المجموعات

3.171
199.371

التأهيل والتدريب

بين المجموعات
داخل المجموعات

2.826
207.322

االتصال الفعال

بين المجموعات
داخل المجموعات

1.921
235.301

فرق العمل

بين المجموعات
داخل المجموعات

1.985
245.131

تحفيز العاملين

بين المجموعات
داخل المجموعات

2.171
230.541

بين المجموعات
داخل المجموعات

2.234
204.232

تفويض
الصالحيات

الدرجة الكلية
للتمكين اإلداري

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

درجة الحرية

202.542

210.148

237.222

247.116

232.712

206.466

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

2
430
432
2
430
432
2
430
432
2
430
432
2
430
432
2
430
432

متوسط المربعات
1.585
0.463
1.413
0.482
0.960
0.547
0.992
0.570
1.085
0.536
1.117
0.474

قيمة F

3.423

2.931

1.755

1.740

2.024

2.356

مستوى الداللة
*0.032

0.078

0.160

0.158

0.058

0.067

يتبين من الجدول ( )25وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0.05لدرجة ممارسة
أبعاد التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين تبعا لمتغير سنوات الخدمة (أقل من 5سنوات -من  5سنوات إلى أقل
من 10سنوات -من 10سنوات فاكثر) ،على بعد (تفويض الصالحيات) ،استنادا إلى قيم ()F
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المحسوبة إذ بلغت في الدرجة ( )3.423وبمستوى داللة ( ، )0.032بينما ال توج ـ ـ ــد فروق ذات
داللة إحصائية عن ـ ـد مستوى ( )α= 0.05في باقي األبعاد وفي الدرجة الكلية .ولمعرفة عائدية الفروق
تبعا لمتغير سنوات الخدمة ،فقد تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )26يبين ذلك.
جدول ()26
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق في درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
األساسية الخاصة في محافظة عمان ً
البعد
تفويض

سنوات الخدمة

أقل من  5سنوات

من  10-5سنوات

المتوسط الحسابي

3.71

3.84

4.15

أقل من  5سنوات

3.71

-

0.13

*0.44

من  10-5سنوات

3.84

-

0.31

أكثر من  10سنوات

4.15

سنوات الخدمة

الصالحيات

أكثر من  10سنوات

-

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

ويالحظ من الجدول ( )26أن الفرق كان لصالح فئة سنوات الخدمة (أكثر من  10سنوات)

لبعد (تفويض الصالحيات).
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة ألخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في

العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تعزى لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل

العلمي ،وسنوات الخدمة)؟ تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
تبعا لمتغير الجنس:
ً .1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين تبعا لمتغير الجنس ،وتم إجراء اختبار ( )t-testلتحديد درجة ممارسة أبعاد أخالقيات العمل
اإلداري تبعا لمتغير الجنس (الذكور -اإلناث) ،كما يظهر ذلك بالجدول (.)27
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جدول ()27
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري ،واختبار ()t-test
تبعا لمتغير الجنس (ن=)433
ً

متغير الجنس

األبعــــــــــــــــــــــاد

الذكور (ن = )28
المتوسط

اإلناث (ن = )405
االنحراف

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

قيمة t

الداللة

االحصائية

الصفات الشخصية األخالقية

3.82

0.58

3.73

0.57

0.301

0.741

المهام اإلدارية األخالقية

4.13

0.26

4.06

0.29

1.089

0.338

العالقات اإلنسانية

3.92

0.38

3.97

0.36

0.554

0.575

الوالء المؤسسي

3.47

0.50

3.25

0.53

1.412

0.092

الدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري

3.84

0.28

3.75

0.28

1.450

0.237

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

تشير النتائج التي تظهر في جدول ( )27إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ) )α = 0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة أبعاد أخالقيات العمل اإلداري لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
تُعزى لمتغير الجنس (الذكور -اإلناث) ،استنادا إلى قيم ( )tالمحسوبة ألداة أخالقيات العمل اإلداري،
إذ بلغت ( )1.450وبمستوى داللة ( ،)0.237وكذلك عدم وجود داللة إحصائية في جميع األبعاد.
بعا لمتغير المؤهل العلمي
 .2ت ً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي -ماجستير فما فوق) ،كما يظهر
ذلك في الجدول (.)28
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جدول ()28
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس

تبعا لمتغير المؤهل
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
العلمي (ن=)433
المؤهل العلمي
دبلوم عالي (ن=)75

بكالوريوس (ن=)313

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

الصفات الشخصية األخالقية

3.77

0.50

3.83

0.60

3.74

0.63

المهام اإلدارية األخالقية

4.16

0.28

4.12

0.33

4.15

0.26

العالقات اإلنسانية

3.94

0.36

3.95

0.33

3.96

0.39

الوالء المؤسسي

3.43

0.45

3.37

0.56

3.38

0.51

اجمالي أداة أخالقيات العمل اإلداري

3.83

0.26

3.82

0.31

3.81

0.28

االبعاد

ماجستير فما فوق (ن=)45

يتضح من جدول ( )28وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أبعاد
أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين تبعا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي -ماجستير فما
فوق) ،إذ حصل أصحاب المؤهل العلمي (ماجستير فما فوق) على أعلى متوسط حسابي بلغ
( ،)3.83وبالرتبة الثانية حصل ذوو المؤهل العلمي (دبلوم عالي) وبلغ المتوسط الحسابي (،)3.82
وأخي ار جاء المتوسط الحسابي لذوي المؤهل العلمي (البكالوريوس) على المرتبة الثالثة واألخيرة إذ بلغ
( ،)3.81ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α= 0.05تم
تطبيق اختبار تحليل التباين األحادي ) (one way ANOVAجاءت النتائج على النحو اآلتي كما
يوضحه الجدول (.)29
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جدول ()29
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس

تبعا لمتغير المؤهل
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
العلمي (ن=)433
متوسط

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

الصفات

بين المجموعات

2.527

2

1.264

داخل المجموعات

208.377

430

0.484

المجموع

210.905

432

بين المجموعات

0.368

2

0.184

داخل المجموعات

206.780

430

0.481

المجموع

207.148

432

بين المجموعات

3.268

2

1.634

داخل المجموعات

245.840

430

0.572

المجموع

249.108

432

بين المجموعات

2.678

2

1.339

داخل المجموعات

200.803

430

0.466

المجموع

203.481

432

بين المجموعات

1.716

2

0.858

داخل المجموعات

203.729

430

0.473

المجموع

205.445

432

الشخصية
األخالقية

المهام اإلدارية
األخالقية
العالقات

اإلنسانية
الوالء

المؤسسي
الدرجة الكلية

ألخالقيات العمل

المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

2.612

0.075

0.382

2.856

2.873

1.813

0.683

0.076

0.078

0.166

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

يتبين من الجدول ( )29عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05في
درجة ممارسة أبعاد أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة
عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،تبعا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم
عالي -ماجستير فما فوق) ،استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة ألداة أخالقيات العمل اإلداري الكلية إذ
بلغت ( )1.813وبمستوى داللة ( ،)0.166وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05في جميع األبعاد.
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بعا لمتغير سنوات الخدمة:
 .3ت ً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين تبعا لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
 -من  10سنوات فأكثر) ،كما يظهر ذلك في الجدول (.)30

جدول ()30
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس

تبعا لمتغير سنوات
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
الخدمة (ن=)433
سنوات الخدمة
االبعاد

أقل من  5سنوات (ن=)257

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

3.92

0.53

3.71

0.57

3.73

المهام اإلدارية األخالقية

3.86

0.28

4.03

0.26

4.22

0.29

العالقات اإلنسانية

3.96

0.35

3.95

0.36

3.97

0.38

الوالء المؤسسي

3.49

0.50

3.37

0.46

3.48

0.54

3.81

0.22

3.77

0.25

3.85

0.32

الصفات الشخصية
األخالقية

اجمالي أداة أخالقيات
العمل اإلداري

المتوسط

من  10-5سنوات (ن=)90

من  10سنوات فأكثر(ن=)86

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
0.60

يتضح من جدول ( )30وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أبعاد
أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين تبعا لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -ومن  5سنوات إلى
أقل من  10سنوات  -أكثر من  10سنوات) ،إذ حصل أصحاب سنوات الخدمة (من  10سنوات
فأكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.85وبالرتبة الثانية حصل ذو سنوات الخدمة (أقل من
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 5سنوات) وبلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.81وأخي ار جاء المتوسط الحسابي لذوي سنوات الخدمة
(ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات) على المرتبة الثالثة واألخيرة إذ بلغ ( ،)3.77ولتحديد فيما
إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α= 0.05تم تطبيق اختبار تحليل
التباين األحادي ) (one way ANOVAجاءت النتائج على النحو اآلتي كما يوضحه الجدول
(.)31
جدول ()31
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلدرجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس

تبعا لمتغير سنوات
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ً
الخدمة (ن=)433
المجال
الصفات الشخصية
األخالقية

المهام اإلدارية
األخالقية

العالقات اإلنسانية

الوالء المؤسسي
الدرجة الكلية
ألخالقيات العمل
اإلداري

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

بين المجموعات

1.389

2

0.694

1.436

0.370

داخل المجموعات

207.862

430

0.483

المجموع

209.251

432

بين المجموعات

3.413

2

1.706

داخل المجموعات

213.237

430

0.495

المجموع

216.650

432

بين المجموعات

2.711

2

1.355

داخل المجموعات

198.921

430

0.462

المجموع

201.632

432

بين المجموعات

2.694

2

1.347

داخل المجموعات

218.631

430

0.508

المجموع

221.325

432

بين المجموعات

1.587

2

0.793

داخل المجموعات

202.639

430

0.471

المجموع

204.226

432

3.446

2.932

2.651

1.683

*0.025

0.081

0.077

0.170

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

يتضح من الجدول ( )31وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05تعزى لمتغير
سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات  -من  10سنوات
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فاكثر) ،في درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،في ُبعد (المهام اإلدارية األخالقية)،
استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة إذ بلغت ( )3.446وبمستوى داللة ( ،)0.025بينما لم تظهر فروق
بين باقي األبعاد ،وفي الدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل اإلداري .ولمعرفة عائدية الفروق تبعا
لمتغير سنوات الخدمة ،فقد تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،والجدول ( )32يبين ذلك.
جدول ()32
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق في درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
األساسية الخاصة في محافظة عمان ً
سنوات الخدمة

أقل من  5سنوات

من  10-5سنوات

أكثر من  10سنوات

المتوسط الحسابي

3.86

4.03

4.22

-

0.17

*0.36

-

0.19

لمجال

سنوات الخدمة

المهام

أقل من  5سنوات

3.86

من  10-5سنوات

4.03

أكثر من  10سنوات

4.22

اإلدارية

األخالقية

-

*فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α = 0.05

ويالحظ من الجدول ( )32أن الفرق كان لصالح فئة سنوات الخدمة (من  10سنوات فأكثر)

لبعد (المهام اإلدارية األخالقية).

الفصل اخلامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة ،كما تضمن التوصيات
التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحه كاآلتي:
مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على " ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين؟"
 .1أظهرت نتائج الدراسة أن مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان يمارسون التمكين
اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين بدرجة متوسطة؛ وجاءت أبعاد األداة جميعها
في الدرجة المتوسطة ،وقد يعزى ذلك إلى المشاركة في صناعة الق اررات ،وتدني الرواتب وعدم
كفايتها ،وقلة التدريب والتأهيل وحفز العاملين ،ثم إن األنظمة والتعليمات في المدارس الخاصة قد
تحد من التمكين اإلداري للعاملين؛ و يرجع ذلك إلى طبيعة تلك األنظمة والتعليمات الراسخة التي لم
اع التطوارت التي تشهدها نظم اإلدارة الحديثة في المدارس ،وما يجب أن تراعيه من مبادئ حديثة
تر ِ
مثل التفويض والتمكين ونظم تطوير األداء .وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة الطراونة والنهدي
( ،)2017ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة الجرايدة والمنوري( ،)2014ودراسة الشريفي والتنح
( ،)2011ودراسة لي ناي ( ،)Lee Nie, 2016والتي أشارت نتائجها إلى وجود مستوى متوسطا في
درجة التمكين اإلداري .واختلفت هذه النتيجة مع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بخاري( ،)2019ودراسة شعيبات وآخرون
( ،)2018ودراسة الحجاج وحسونة ( ،)2018ودراسة الحربي ( ،)2017ودراسة الطعاني والسويعي
( ،)2013ودراسة عفانة ( ،)2013والتي أشارت نتائجها إلى وجود مستوى مرتفعا في درجة التمكين
اإلداري.
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 .2أظهرت نتائج الدراسة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري التي تمت دراستها لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين بدرجة
متوسطة .ويمكننا ترتيبها وفقا ألهميتها النسبية كما يلي :تفويض الصالحيات ،التأهيل والتدريب،
تحفيز العاملين ،فرق العمل ،االتصال الفعال.
ففي بعد تفويض الصالحيات :والذي جاء في المرتبة األولى،حيث أظهرت الدراسة أن مديري المدارس
يتصرفون كمديرين متمرسين يشجعون العاملين على تقديم طرق إبداعية إلنجاز المهام المفوضة،
ويسمحون للعاملين بممارسة الصالحيات المفوضة إليهم دون تدخل مباشر ويوفرون المرونة المناسبة
للعاملين في التصرف في مهامهم الوظيفية ،ويثقون بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة لهم
بدرجة متوسطة من الممارسة ،وقد جاءت درجة ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين في مجال تفويض
الصالحيات في أغلبها بدرجة متوسطة ،وتعكس االنحرافات المعيارية التي تزيد عن الواحد صحيح
لجميع الفقرات تباين آراء أفراد العينة حول مضمون هذه الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة
( )6والتي تتحدث عن أن مديري المدارس يشجعون العاملين على تقديم طرق إبداعية إلنجاز المهام
المفوضة حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة ( )1التي تتحدث عن أن
مدير المدرسة يثق بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة لهم حيث جاءت بدرجة متوسطة؛ ولعل
ذلك يعود إلى عامل الخبرة في العمل الذي أتاح لهم تشجيع المساعدين والمعلمين على تقديم طرق
مبتكرة وابداعية في العمل إلنجاز المهام المفوضة مما زاد من ثقتهم بأنفسهم ،وهذا يتفق إلى حد ما
مع دراسة الحجاج وحسونة ( ،)2018ودراسة الطراونة والنهدي( ،)2017ودراسة أبو طعمة
وعاشور( ،)2016والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى متوسطا في بعد تفويض الصالحيات.
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وفي بعد التأهيل والتدريب :والذي جاء في المرتبة الثانية،حيث تُظهر الدراسة تشجيع مديري المدارس
للعاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم ،وتوفير خطة تدريبية لتنمية المقدرة على أداء المهام ،واتاحة
فرص التعلم للعاملين الكتساب مهارات جديدة في مجال العمل أثناء عملية التدريب ،كما أنهم يتابعون
تدريب العاملين من خالل األعمال الموكلة إليهم ،ولكن بدرجة متوسطة من الممارسة ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي العام لدرجات ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين في بعد التأهيل والتدريب
( )3.53واالنحراف المعياري ( ،)0.67وقد تراوحت جميع فقرات هذا البعد بين الدرجة المرتفعة والدرجة
المتوسطة ،حيث تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.86-3.15وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين
( ، )1.37-0.70وتعكس االنحرافات المعيارية التي تزيد عن الواحد صحيح لجميع الفقرات تباين آراء
أفراد العينة حول مضمون هذه الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( ،)12والتي تشير إلى
أن المدير يشجع العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في المرتبة
األخيرة الفقرة ( ،)7وتشير إلى أن المدير يوفر خطة تدريبية واضحة للتدريب لتنمية المقدرة على أداء
المهام ،حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى إدراك مديري المدارس إلى أن تبادل
الخبرات والتدريب والتأهيل التربوي واإلداري يؤثر إيجابا في أداء وكفاءة المساعدين والمعلمين ،ويحسن
من العملية التعليمية ،وهذا من شأنه أن يحفز العاملين ويكسبهم المهارات والخبرات الضرورية في
مجال العمل ،وهذا يتفق مع دراسة الطراونة والنهدي ( ،)2017ودراسة أبو طعمة وعاشور (،)2016
ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة الجرايدة والمنوري ( .)2014والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى
متوسطا في بعد التأهيل والتدريب.
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أما في بعد تحفيز العاملين :والذي جاء في المرتبة الثالثة ،وبمتوسط حسابي ( )3.09وبانحراف
معياري ( ،)0.79حيث تُظهر الدراسة أن مديري المدارس يثنون على األداء المتميز للعاملين،
ويشجعون على تبني األفكار اإلبداعية ،ويدعمون اجتهادات العاملين الشخصية باعتبارها مبادرات
تسهم في تطوير األداء ،ويوفرون للعاملين فرصا جيدة للتطوير المهني عبر تبادل الخبرات ،ويقدمون
مكافئات معنوية ومادية جراء قيام العاملين بأعمال ابداعية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجات
توافر التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين في بعد تحفيز العاملين ( )3.09واالنحراف المعياري ( ،)0.79وقد
شكلت جميع فقرات هذا البعد في معظمها قبوال متوسطا ،حيث تراوحت المتوسطات ما بين (-2.45

 )3.67وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين ( ،)1.33-1.12وتعكس االنحرافات المعيارية التي تزيد
عن الواحد صحيح لجميع الفقرات تباين آراء أفراد العينة حول مضمون هذه الفقرات ،وقد جاءت في
المرتبة األولى الفقرة ( ،)29والتي تشير إلى أن مدير المدرسة يثني على األداء المتميز للعاملين معه
 ،بمتوسط حسابي ( )3.67وبانحراف معياري ( ،)1.12حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في
المرتبة األخيرة الفقرة ( ،)26وتشير إلى أن مدير المدرسة يقدر جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في
العمل ،بمتوسط حسابي ( )2.45وبانحراف معياري ( ،)1.21حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك
يعود إلى إدراك القيادة المدرسية ألهمية التحفيز وثقتها بقﺩﺭﺍﺕ مﻭﻅفيها ﻭتحفيﺯها لهﻡ على ﺍلعمل
ﺍلجيﺩ ﻭﺍلتحسيﻥ ﺍلمستمﺭ في ﺍلعمل .إال أنه ولعدم وجود نظام واضح للترقية والترفيع في المدارس
الخاصة ،إضافة إلى وجود سلم رواتب متدني نسبيا في المرحلة األساسية جاءت استجابة مساعدي
المديرين والمعلمين على بعد تحفيز العاملين بدرجة متوسطة ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطراونة
والنهدي ( ،)2017ودراسة أبو طعمة وعاشور ( ،)2016ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة الجرايدة
والمنوري ( ،)2014ودراسة الحجاج وحسونة ( ،)2018والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى متوسطا
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في بعد تحفيز العاملين ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة عفانة ( ،)2013ودراسة الطعاني (،)2011
والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى مرتفعا في هذا البعد.
أما في بعد فرق العمل :والذي جاء في المرتبة الرابعة  ،وبمتوسط حسابي ( )2.94وبانحراف معياري
( ، )0.84حيث تُظهر الدراسة أن مديري المدارس يعملون على توفير مناخات تشاركية بين العاملين،
ويدعمون تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام عبر تبادل الخبرات ،ويعملون على إشاعة الثقة بين
أعضاء فريق العمل داخل المدرسة ،ويمنحون فرق العمل صالحيات تتناسب مع المهام الموكلة
إليهم ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجات توافر التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين في بعد فرق العمل
( )2.94واالنحراف المعياري ( ،)0.84وقد شكلت جميع فقرات هذا البعد قبوال متوسطا ،حيث ت اروحت
المتوسطات ما بين ( )3.37-2.71وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين ( ،)1.33-1.22وتعكس
االنحرافات المعيارية التي تزيد عن الواحد صحيح لجميع الفقرات تباين آراء أفراد العينة حول مضمون
هذه الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( ،)20والتي تشير إلى أن مدير المدرسة يعمل
على توفير مناخات تشاركية بين العاملين ،بمتوسط حسابي ( )3.37وبانحراف معياري ( ،)1.31حيث
جاءت بدرجة متوسطة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة ( ،)24وتشير إلى أن مدير المدرسة
يحترم رأي أعضاء فرق العمل ليفيد من توصياتها ،بمتوسط حسابي ( )2.71وبانحراف معياري
( ،)1.22حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى القيادة البيروقراطية لدى بعض المدارس
في القطاع الخاص واعتمادها على اإلدارة الهرمية مما يتوجب عليه إعادة النظر في الهياكل الهرمية
وتعزيز عملية المشاركة وروح الفريق .وتعزى الباحثة بأن هذا البعد يحتاج من قيادة المدارس الخاصة
مزيدا من العناية واالهتمام؛ ألنه مﻥ ﺃفضل ﺍلﻁﺭﻕ للﻭصﻭل ﺇلى ﺃنسﺏ ﺍلنتائج لألعمال ﻭﺍألهﺩﺍﻑ
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ﺍلتي تسعى القيادة المدرسية ﺇلى تحقيقها ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطراونة والنهدي (،)2017
ودراسة أبو طعمة وعاشور ( ،)2016ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة الجرايدة والمنوري (،)2014
والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى متوسطا في بعد فرق العمل ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة
الحجاج وحسونة ( ،)2018ودراسة عفانة ( ،)2013ودراسة المطيري ( ،)2014والتي أظهرت نتائجها
وجود مستوى مرتفعا في هذا البعد ،وأظهرت أهمية وجود العاملين االجتماعيين في المؤسسات.
أما في بعد االتصال الفعال :والذي جاء في المرتبة الخامسة واألخيرة  ،وبمتوسط حسابي ()2.84

وبانحراف معياري ( ،)0.87حيث تُظهر الدراسة أن مديري المدارس يهتمون بﺈيجاد وسائل اتصال
فعالة ومتطورة ،ويوفرون بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم ،ويستخدمون التعليمات
واإلجراءات في المدرسة بشكل واضح ،ويحرصون على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات
مع اآلخرين ،ويعتمدون سياسة الباب المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين ،حيث بلغ المتوسط
الحسابي العام لدرجات ممارسة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين في بعد االتصال الفعال ()2.84

واالنحراف المعياري ( ،)0.87وقد شكلت جميع فقرات هذا البعد قبوال متوسطا  ،حيث تراوحت
المتوسطات ما بين ( )3.15-2.45وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين ( ،)1.37-1.21وتعكس
االنحرافات المعيارية التي تزيد عن الواحد صحيح لجميع الفقرات تباين آراء أفراد العينة حول مضمون
هذه الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( ،)16وتشير إلى أن مدير المدرسة يهتم بﺈيجاد
وسائل اتصال فعالة متطورة ،بمتوسط حسابي ( )3.15وبانحراف معياري ( ،)1.21حيث جاءت بدرجة
متوسطة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة ( ،)24وتشير إلى أن مدير المدرسة يعتمد سياسة الباب
المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين ،بمتوسط حسابي ( )2.45وبانحراف معياري ( ،)1.21حيث
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قصور نوعا ما لدى مديري المدارس األساسية
ا
جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى أن هناك
الخاصة في محافظة العاصمة عمان ألهمية االتصال الفعال والعالقات في التمكين اإلداري ،وبالتالي
تضع اإلدارة المدرسية قيودا تعيق التواصل مع العاملين ،وقد يرجع ذلك إلى قلة رضا العاملين عن
اآلليات المستخدمة في توفير المعلومات الالزمة للعمل ونقص قواعد البيانات وعدم تحديثها باستمرار،
وكذلك الواجبات الملقاة على مديري المدارس والتغيرات المتسارعة التي تحتاج إلى التواصل بشكل
فعال .وترى الباحثة بأن هذا البعد يحتاج من قيادة المدارس الخاصة مزيدا من العناية واالهتمام؛ ألنه
يعزز مبدأ اإلبداع واالبتكار ،ويختصر الوقت والجهد ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطراونة والنهدي
( ،)2017ودراسة أبو طعمة وعاشور( ،)2016ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة الجرايدة والمنوري
( .)2014ودراسة العطار ( ،)2012والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى متوسطا في بعد االتصال
الفعال ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الحجاج وحسونة ( ،)2019ودراسة بخاري ( ،)2019ودراسة
الطعاني ( ،)2011والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى مرتفعا في هذا البعد.
مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص على " ما درجة ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين؟"
أظهرت نتائج الدراسة أن مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان يمارسون أخالقيات
العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين بدرجة مرتفعة؛ وجاءت أبعاد األداة في
أغلبها في الدرجة المرتفعة ،وقد يعزى ذلك ربما إلى قناعة مديري المدارس بأهمية أخالقيات العمل
اإلداري ،فهم ينظرون ألنفسهم وممارساتهم األخالقية على أنها فوق مستوى الشبهة والنقد ،وربما
يعود ذلك لشعورهم أيضا باالعتزاز الكبير بكفاياتهم الشخصية ودورها في تحقيق أخالقيات العمل
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اإلداري بمستواها المناسب ،كما ترى الباحثة أن السبب قد يعود أيضا إلى الوازع الديني القوي الذي
يشكل المنظومة األخالقية لدى ميري المدارس؛ ألن السلوك األخالقي الذي يسلكه الفرد بنبعث من
منظومة القيم األخالقية التي يتبناها المجتمع األردني ،ويعد اإللتزام بأخالقيات العمل اإلداري لدى
مديري المدارس من األمور المهمة التي ترتبط بالتطور والرقي الوظيفي .وتنسجم هذه النتيجة مع
نتائج دراسة أبو منصور ( ،)2016ودراسة أحاندو ( ،)2018ودراسة الخليوي والسليمان (،)2017
ودراسة المطيري ( ،)2017ودراسة العاجز ( ،)2014والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى مرتفعا من
أخالقيات العمل اإلداري لدى القائد المدرسي .بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة
المهيرات ( ،)2016ودراسة الشريفي والتنح ( ،)2011ودراسة هيث ( ،)Heath, 2015والتي أظهرت
نتائجها وجود مستوى متوسطا من أخالقيات العمل اإلداري لدى القائد المدرسي ورأت أن هناك حاجة
ماسة لتوضيح أهمية الممارسات األخالقية التي يقوم بها مديري المدارس للطلبة.
أظهرت نتائج الدراسة ممارسة أبعاد أخالقيات العمل اإلداري التي تمت دراستها لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين بدرجة
مرتفعة ،باستثناء بعد الوالء المؤسسي والذي جاء بدرجة متوسطة .ويمكننا ترتيبها وفقا ألهميتها
النسبية كما يلي :المهام اإلدارية األخالقية ،العالقات اإلنسانية ،الصفات الشخصية األخالقية ،الوالء
المؤسسي.
ففي بعد المهام اإلدارية األخالقية :والذي جاء في المرتبة األولى ،حيث أظهرت الدراسة أن مديري
المدارس يمتلكون المقدرة على تحمل المسؤولية ،ويوفرون للعاملين معهم حوافز تشجيعية على انجاز
مهامهم ،ويحافظون على سرية العمل اإلداري في المدرسة ،ويحرصون على تطبيق القوانين واألنظمة
في العمل ،ويطلعون العاملين على تقارير أدائهم قبل رفعها للجهات المعنية ،حيث بلغ درجة ممارسة
أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة
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نظر مساعدي المديرين والمعلمين في مجال المهام اإلدارية األخالقية قبوال مرتفعا ،وتعكس االنحرافات
المعيارية التي تقل عن الواحد صحيح لجميع الفقرات تجانس آراء أفراد العينة حول مضمون هذه
الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( )9والتي تشير إلى أن مدير المدرسة يمتلك المقدرة
على تحمل المسؤولية،حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة ( )11التي
تشير إلى أن مدير المدرسة يحرص على حضور االجتماعات في الوقت المحدد ،حيث جاءت بدرجة
متوسطة؛ وهذا يدل على أنهم موافقون ولكن ليس تماما وبتشتت عال .ويعزى ذلك إلى أهمية الجانب
اإلداري ،وضرورة التزام العاملين بتنفيذ األعمال ذات الطبيعة اإلدارية من حضور االجتماعات
والمراقبة في االمتحانات والغياب وغيرها .ثم إن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية حيال ذلك ونجاحه
في هذا األمر نجاح للمدرسة وللعاملين فيها ،وهذا يتفق إلى حد ما مع دراسة أحاندو ( ،)2018ودراسة
أبو طعمة وعاشور( ،)2016ودراسة درادكة والمطيري ( ،)2016والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى
مرتفعا في بعد المهام اإلدارية األخالقية .ولم تتفق هذه النتيجة مع دراسة الشريفي والتنح (،)2011
والتي أظهرت نتائجها مستوى متوسطا في هذا البعد ،وكذلك دراسة وليم وأنانجي ( &William

 )Anangigge, 2010التي أكدت على أن من المعوقات التي تؤثر في أخالقيات مهنة التعليم إهمال
مدير المدرسة لتعزيز أخالقيات مهنة التعليم لدى المعلمين.
أما في ُبعد الصفات الشخصية األخالقية :والذي جاء في المرتبة الثانية ،حيث تُظهر الدراسة أن
مديري المدارس يتصفون بالصدق في تعاملهم مع العاملين ،ويمتلكون المقدرة على اإلقناع والتأثير
في العاملين ،ويتحلون بالتواضع تجاه العاملين ،ويعترفون بأخطائهم ،حيث كانت درجة ممارسة
التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين في بعد الصفات الشخصية األخالقية مرتفعة،وقد جاءت في المرتبة
األولى الفقرة ( ،)1والتي تشير إلى أن مدير المدرسة يتصف بالصدق في تعامله مع العاملين ،حيث
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جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة ( ،)4وتشير إلى أن مدير المدرسة يحترم
آراء العاملين وكل من يتعامل معه،حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى أن هذه الصفات
مرغوبة اجتماعيا ومهنيا ،لذا يحاول المديرون إظهارها في تعاملهم مع العاملين معهم ،مما يعطي
انطباعا إيجابيا عنهم ،كما ويحرص المديرون على التحلي بهذه الصفات باعتبارها دافعا لجميع
العاملين للتحلي بها ،إذ ُيعد المدير النموذج األمثل لجميع أطراف العملية التربوية والتعليمية داخل
المدرسة وخارجها ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخليوي والسليمان ( ،)2017ودراسة أبو منصور
( ،)2016واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العازمي (.)2017
وفي ُبعد العالقات اإلنسانية :والذي جاء في المرتبة الثالثة ،حيث أظهرت الدراسة مراعاة المديرون
لمشاعر اآلخرين عند الحديث ،وتوفير مناخ أسري يسوده المودة ،ويراعون مشاعر اآلخرين عند
الحديث معهم ،ويتجنبون السلوكيات التي تؤذي مشاعر العاملين ،وبدرجة مرتفعة من الممارسة ،حيث
بلغت درجات ممارسة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين في بعد العالقات اإلنسانية ،بين الدرجة
المرتفعة والدرجة المتوسطة ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( ،)17والتي تشير إلى أن المدير
يراعي مشاعر اآلخرين عند الحديث مع الجميع ،حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في المرتبة
األخيرة الفقرة ( ،)24وتشير إلى أن المدير يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين
حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى أن العالقات واإلنسانية في بيئة العمﻞ لها دور
كبيﺮ في تنمية مفاهيم العمﻞ بروح الفريق ،والمشاركة في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ،كما أن
االهتمام بجوانب العالقات اإلنسانية مﻦ شأنه أن يجعﻞ العاملين أكثر حرصا على اإللتزام القيمي
واإلداري ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة درادكة والمطيري( ،)2016ود ارسة عابدين وشعيبات
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وحلبية ( ،)2012ومع د ارسة العتيبي ( ،)2013فيما اختلفت مع نتائج د ارسة الشريفي والتنح (،)2011
والتي أظهرت مستوى متوسطا ومتدنيا من الممارسة.
أما في بعد الوالء المؤسسي :والذي جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة  ،وبمتوسط حسابي ()3.35

وبانحراف معياري ( ،)0.50حيث تُظهر الدراسة أن مديري المدارس يستجيبون للتوجيهات الصادرة
إليهم من الجهات الرسمية بفاعلية تامة ،ويقدمون المساعدة للعاملين بمستوى الئق لتعزيز الصورة
الذهنية لمدارسهم ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجات توافر التمكين اإلداري لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين
في بعد الوالء المؤسسي ( )3.35واالنحراف المعياري ( ،)0.50وقد شكلت فقرات هذا البعد في
معظمها قبوال متوسطا  ،حيث تراوحت المتوسطات ما بين ( )3.95-2.85وتراوحت انحرافاتها المعيارية
ما بين ( ،)1.24-0.91وتعكس االنحرافات المعيارية التي تزيد عن الواحد صحيح لجميع الفقرات
تباين آراء أفراد العينة حول مضمون هذه الفقرات ،وقد جاءت في المرتبة األولى الفقرة ( ،)28والتي
تشير إلى أن مدير المدرسة يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه من الجهات الرسمية بفاعلية تامة،
بمتوسط حسابي ( )3.95وبانحراف معياري ( ،)1.01حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،بينما جاء في
المرتبة األخيرة الفقرة ( ،)27وتشير إلى أن مدير المدرسة يبذل جهدا إيجابيا لتحقيق رؤية المدرسة،
بمتوسط حسابي ( )2.85وبانحراف معياري( ،)1.22حيث جاءت بدرجة متوسطة ،ولعل ذلك يعود إلى
إدراك المديرين ﺃﻥ ﺍاللتﺯﺍﻡ بالقﻭﺍنيﻥ ﻭﺍلتعليماﺕ يﺅﺩﻱ ﺇلى ﺇنجاﺯ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية ﺍلمنشﻭﺩﺓ ،وتحقيق
ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلعملية ﺍلتعليمية .كما أن نجاحهم في تحقيق رؤية المدرسة وتعزيز صورتها الذهنية لدى
العاملين فيها والمجتمع من شأنه أن يعود عليهم بالفائدة مما يعزز مكانتهم في المجتمع .وترى الباحثة
بأن هذا البعد يحتاج من قيادة المدارس الخاصة مزيدا من العناية واالهتمام؛ ألنه المدرسة كيان ال
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يمكن فصله عن المجتمع وهذا من شأنه أن يعزز المسؤولية المجتمعية للمدرسة نحو المجتمع .واتفقت
هذه النتيجة مع دراسة هيلين ( ،)Helen, 2017والتي أسفرت عن أهمية أخالقيات مهنة التعليم في
اكساب المعلمين حب المهنة واالنتماء إليها مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة ،ودراسة الشريفي
والتنح ( ،)2011ودراسة المهيرات ( ،)2016ودراسة الجرايدة والمنوري ( ،)2014والتي أظهرت نتائجها
وجود مستوى متوسطا في بعد الوالء المؤسسي ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الخليوي والسليمان
( ،)2017ودراسة أبو منصور ( )2016والتي أظهرت نتائجها وجود مستوى مرتفعا في هذا البعد،
وأظهرت أهمية تعزيز الصورة الذهنية للمدرسة لدى العاملين والمجتمع.
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مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
داللة ) )α = 0.05بين درجة التمكين اإلداري ودرجة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين؟
أظهر الجدول( )19العالقات االرتباطية بين درجة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري ودرجة أخالقيات
العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر
مساعدي المديرين والمعلمين ،حيث تبين وجود عالقات دالة احصائيا بين جميع درجات أبعاد التمكين
اإلداري ومجموع درجات أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة
العاصمة عمان عند مستوى ( ،)α = 0.05وعالقات دالة احصائيا بين جميع درجات أبعاد أخالقيات
العمل اإلداري ومجموع درجات التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة
العاصمة عمان عند مستوى ( ،)α = 0.05كذلك وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين مجموع
درجات أخالقيات العمل اإلداري ومجموع درجات التمكين اإلداري بلغت قيمتها ( ،)0.562حيث أن
درجة توافر التمكين اإلداري فسرت نسبة ( )%32من تباين درجة أخالقيات العمل اإلداري .وهذه
نتيجة طبيعية للعالقة القوية التي تربط بين التمكين اإلداري والذي يترجم بناء على أخالقيات العمل
اإلداري بقيادة فاعلة ،فالعالقة بينهما ينبغي ان تكون إيجابية ،كما أن تفعيل التمكين اإلداري يتطلب
مجموعة من أخالقيات العمل اإلداري التي تساهم في رسم مستقبل القيادة المدرسية .كما أن
الممارسات التي تحققها أخالقيات العمل اإلداري تصب بما تسعى إليه القيادة المدرسية من التمكين
اإلداري في كافة المجاالت ،كما أن التزام مديري المدارس بأخالقيات العمل اإلداري من شأنه أن
يضفي طابعا من التعامل والممارسات اإلدارية التي تدعم التمكين اإلداري ،وتُ َعد نتيجة لما أظهرته
النتائج من درجات مرتفعة في كل من التمكين اإلداري وأخالقيات العمل اإلداري ،حيث أن التمكين
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اإلداري يمثل انعكاسا ألخالقيات العمل اإلداري .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشريفي والتنح
( )2011التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين درجة ممارسة المديرين للقيادة
األخالقية ودرجة التمكين اإلداري.
مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند الداللة ( α

 )= 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تعزى لمتغيرات
(الجنس،والمؤهل العلمي،وسنوات الخدمة)؟ أشارت النتائج التي ظهرت في اإلجابة عن هذا التساؤل
ما يلي:
في متغير الجنس :تشير النتائج التي ظهرت في الجدول ( )20وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05تعزى لمتغير الجنس (الذكور -اإلناث) ،في درجة ممارسة أبعاد التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين ،في ُبعدي (االتصال الفعال ،وفرق العمل) ،استنادا إلى قيم ( )tالمحسوبة إذ بلغت في
بعد االتصال الفعال ( )3.475وبمستوى داللة ( )0.033ولصالح متوسط (اإلناث) ،وبلغت في بعد
فرق العمل ( )3.124وبمستوى داللة ( )0.046ولصالح متوسط (اإلناث) ،بينما لم تظهر فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين باقي األبعاد وفي الدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل
اإلداري ،وربما يعود ذلك إلى أن غالبية العاملين في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة
عمان من اإلناث وهن أكثر حساسية وتشددا في تقييمهم لممارسة المديرين ألخالقيات العمل اإلداري،
كما أن اإلناث أكثر التزاما بالتعليمات واإلجراءات في المدرسة بشكل واضح ،وأحرص على تبادل
المعلومات مع اآلخرين ومعايشة الخبرات فيما بينهم ،وتوظيف قدراتهن لتحسين األداء في العمل
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إلثبات وجودهن ،فهن يدعمن تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام عبر تبادل الخبرات وتوفير مناخات
تشاركية بين العاملين ،ويفضلن العمل بشكل جماعي لتحقيق أهداف العمل .واتفقت هذه النتيجة مع
دراسة الطنيجي ( ،)2015ودراسة الرقب ( ،)2010والتي أشارت إلى وجود فروق تبعا لمتغير الجنس
ولصالح اإلناث ،بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من الزاملي ( ،)2015ودراسة الجرايدة
والمنوري ( ،)2014ودراسة عفانه ( ،)2013والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة توافر التمكين اإلداري تبعا لمتغير الجنس.
وفي متغير المؤهل العلمي :يتضح من جدول اختبار تحليل التباين األحادي ( )22وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي-
ماجستير فما فوق) في درجة توافر أبعاد التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في
العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،في الدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداري
وفي ُبعدي (فرق العمل ،وتحفيز العاملين) ،استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة إذ بلغت في الدرجة الكلية
ألداة التمكين اإلداري ( )3.651وبمستوى داللة ( ،)0.028وبلغت في بعد فرق العمل ()3.751

وبمستوى داللة ( )0.026وفي ُبعد تحفيز العاملين ( )3.763وبمستوى داللة ( )0.027ولصالح متوسط
الماجستير فما فوق ،بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين باقي األبعاد،
ويعزى ذلك إلى أن المساعدين والمعلمين من مؤهل الماجستير فما فوق لديهم من مخزون العلم
والمعرفة والخبرة في الميدان التربوي ،ما يستطيعون به تحديد مقدرة مديري المدارس على بناء فرق
العمل الذي من شأنه أن يوفر في المدرسة مناخات تشاركية بين العاملين واشاعة الثقة بين أعضاء
فريق العمل داخل المدرسة ،وعلى تحفيز العاملين الذي من شأنه أن يشجع العاملين على تبني
األفكار اإلبداعية في المدرسة ،والثناء على األداء المتميز ،ودعم اجتهادات العاملين الشخصية
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باعتبارها مبادرات تسهم في تطوير األداء ،وتقدير جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في العمل ،وال
شك بأن اختالف المؤهل العلمي يؤثر على تقديرات المساعدين والمعلمين لدرجة ممارسة مديري
المدارس للتمكين اإلداري ،وأن درجة تحفيز العاملين وبناء فرق العمل تختلف من مؤهل إلى آخر
لخصوصية كل مؤهل .واختلفت هذه النتيجة عن نتيجة جميع الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة
في موضوع التمكين اإلداري ،حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر

التمكين اإلداري تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
أما في متغير سنوات الخدمة :تشير نتائج جدول اختبار تحليل التباين األحادي ( )25إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات-
ومن  5سنوات إلى أقل من  10سنوات  -أكثر من  10سنوات) ،في درجة توافر التمكين اإلداري
لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين ،في ُبعد (تفويض الصالحيات) ،استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة إذ بلغت ()3.423
وبمستوى داللة ( )0.032ولصالح متوسط (أكثر من  10سنوات) ،بينما لم تظهر فروق بين باقي
ويعزى ذلك إلى أن التمكين اإلداري وتفويض
األبعاد وفي الدرجة الكلية ألداة التمكين اإلداريُ ،
الصالحيات وممارستها في منظومة العمل تتطلب خبرات عالية وكافية في العمل اإلداري في الميدان
التربوي حيث تثق القيادات المدرسية بالعاملين من ذوي الخبرة العالية (أكثر من  10سنوات) ،وتسمح
لهم بممارسة الصالحيات المفوضة إليهم دون تدخل مباشر بناء على ما يمتلكونه من خبرات وقدرات
ويوفرون لهم المرونة المناسبة في التصرف في مهامهم الوظيفية ،وهذا ما يستشعره المساعدون
والمعلمون في تعاملهم مع القيادة المدرسية الممكنة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الزاملي (،)2015
ودراسة الطعاني ( ،)2011ودراسة الرقب ( ،)2010والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
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إحصائية في درجة التمكين اإلداري تبعا لمتغير سنوات الخدمة ولصالح (أكثر من  10سنوات)،
باستثناء دراسة بخاري( )2019كانت لصالح األقل من  5سنوات .واختلفت مع كل من دراسة الجرايدة
والمنوري ( ،)2014ودراسة األحمري ( ،)2016ودراسة العطار( ،)2012والتي أشارت إلى عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر التمكين اإلداري تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
مناقشة نتائج السؤال الخامس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
()α = 0.05

بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري

المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين تعزى
لمتغيرات (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة)؟ أشارت النتائج التي ظهرت في اإلجابة عن
هذا التساؤل ما يلي:
في متغير الجنس :تشير نتائج جدول اختبار ( )27( )t-testعدم وج ـ ـ ـ ـ ـود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α = 0.05بين متغير الجنس (الذكور -اإلناث) في درجة توافر أبعاد أخالقيات العمل
اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين
والمعلمين ،استنادا إلى قيمة ( )tالمحسوبة ألداة أخالقيات العمل اإلداري الكلية إذ بلغت ()1.450

وبمستوى داللة ( ،)0.237وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05في جميع
تأثير فاعال على درجة أخالقيات العمل اإلداري لدى
ا
األبعاد .ويعزى ذلك إلى أن الجنس ال يشكل
مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وذلك بسبب طبيعة التنشئة المحافظة
في المجتمع األردني ،والتي تدعو إلى التمسك بالقيم واألخالق وتشمل جميع األفراد الذكور واإلناث،
وكذلك بسبب أن أخالقيات العمل اإلداري تشكل قناعة لدى العاملين وهي نابعة من خبرات المديرين
وليس من جنس العاملين .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخليوي والسليمان ( ،)2017ودراسة أبو
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منصور ( ،)2016ودراسة المهيرات ( ،)2016ودراسة أسعد ( )2015ودراسة العاجز ( ،)2014والتي
أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أخالقيات العمل اإلداري تبعا لمتغير
الجنس .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة العازمي ( ،))2017والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجة أخالقيات العمل اإلداري تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
وفي متغير المؤهل العلمي :يتضح من جدول اختبار تحليل التباين األحادي ( )29عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بين متغير المؤهل العلمي (بكالوريوس -دبلوم عالي-
ماجستير فما فوق) في درجة توافر أبعاد أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين ،استنادا إلى قيم ()F

المحسوبة ألداة أخالقيات العمل اإلداري الكلية إذ بلغت ( )1.813وبمستوى داللة ( ،)0.166وكذلك
ويعزى ذلك إلى إدراك
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في جميع األبعادُ .
جميع العاملين في المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ألخالقيات العمل اإلداري
وأهميته بغض النظر عن المؤهل العلمي ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع جميع الدراسات التي اطلعت
عليها الباحثة والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أخالقيات العمل
اإلداري تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
أما في متغير سنوات الخدمة :تشير نتائج جدول اختبار تحليل التباين األحادي ( )31إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات -من  5إلى أقل

من  10سنوات  -أكثر من  10سنوات) ،في درجة توافر أخالقيات العمل اإلداري لدى مديري المدارس
األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر المساعدين والمعلمين ،في ُبعد (المهام اإلدارية
األخالقية) ،استنادا إلى قيم ( )Fالمحسوبة إذ بلغت ( )3.446وبمستوى داللة ( )0.025ولصالح متوسط
(أكثر من  10سنوات) ،بينما لم تظهر فروق بين باقي األبعاد وفي الدرجة الكلية ألداة أخالقيات العمل
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اإلداري ،ويعزى ذلك إلى أن الخبرات العملية التي يتعرض لها المعلمون لها كبير األثر في إكسابهم خبرات
مستمر يدعم منظومة األخالق في العمل اإلداري ،كما
ا
ثرة في العمل اإلداري ،مما يحقق لديهم نموا مهنيا
أن ارتفاع عدد سنوات الخدمة يزيد من وعي المساعدين والمعلمين بالمهام اإلدارية األخالقية؛ كتحمل
المسؤولية  ،والتعامل اإليجابي ،وسرية العمل ،وتطبيق األنظمة والقوانين ،مما يمكنهم من تقييم اإلطار
األخالقي لمديري المدارس الذي يتمثل في األنماط السلوكية التي يمارسونها .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

العازمي ( ،)2017والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أخالقيات العمل
اإلداري تبعا لمتغير سنوات الخدمة ولصالح الخدمة األكثر .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الخليوي
والسليمان ( )2017ودراسة أبو منصور ( ،)2016ودراسة المهيرات ( ،)2016ودراسة أسعد ()2015
ودراسة العاجز ( ،)2014والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أخالقيات
العمل اإلداري تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
الدراسة
توصيات ِّ
أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة متوسطة في ممارسة التمكين اإلداري ،ودرجة مرتفعة في ممارسة
أخالقيات العمل اإلداري وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 .1زيادة مستوى اهتمام القيادات التربوية بالتمكين اإلداري ومجاالته وتشجيع االهتمام وبشكل مستمر
بالتحديات والمعوقات التي تحد من تطبيقه وتحفيز جميع العاملين في الميدان التربوي للمشاركة
فيه لما له من أثر إيجابي على أداء المدارس والعملية التعليمية برمتها.
 .2تعزيز االبداع الذاتي لدى المعلمين من قبل المديرين.
 .3ضرورة وضع خطط واقعية لتعزيز التمكين اإلداري في المؤسسات التربوية بمشاركة المديرين
والمعلمين مع القائمين على التنفيذ لوضع الضوابط التي تكفل فاعلية تحقيق األهداف المرجوة
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منها ،وخاصة فئة البكالوريوس والدبلوم والخبرات األقل من  10سنوات ،باإلضافة إلى إشراك
ارت ،واالهتمام بالمشاركة الفاعلة من كافة المدارس.
العاملين في صنع القر ا
 .4إقامة ورش عمل وندوات ودوارت تدريبية ومعاهد متخصصة في التدريب والتنمية واالستشاارت
لتوضيح ماهية التمكين اإلداري وصقل المهارات اإلدارية للقيادات المدرسية والعمل على تطويرها
لضمان نجاح تطبيقها.
 .5المحافظة على األخالق الحسنة بين الموظفين وخلق الثقة المتبادلة بين اإلدارة العليا واألفراد
العاملين مبنية على االحترام المتبادل بين الطرفين.
 .6تعزيز أبعاد التمكين اإلداري التي أظهرت نتائج الدراسة مستوى متدنيا في بعض أبعادها من
خالل ما يأتي:
أ -ايجاد ثقافة تنظيمية تتماشى مع متطلبات التمكين اإلداري تشجع على تفويض الصالحيات،
والتأهيل والتدريب ،واالتصال الفعال ،وبناء فرق العمل ،وتحفيز العاملين.
ب -تحسين مهارات التواصل مع العاملين واإلستماع إليهم واإلهتمام بمشاعرهم والتعامل معهم
بتقدير واحترام .من خالل اتاحة الفرصة للعاملين في المدرسة إلبداء اآلراء وطرح األفكار
والحد من الفواصل القيادية ،وتسهيل وصول العاملين إلى أصحاب القرار وشرح وجهات
نظرهم.
ج -العمل على تعزيز أخالقيات العمل اإلداري من خالل ترسيﺦ مفهوم القيادة األخالقية القدوة
لدى القيادات المدرسية؛ من خالل التزام األمانة واالستقامة والقدوة الحسنة والتمسك
باخالقيات العمل وتحقيق العدالة والحد من هدر الموارد والبعد عن المصالح الذاتية.
 .7رفع مستوى وعي العاملين بأبعاد أخالقيات العمل اإلداري وأثرها على تحسن األداء وتحقيق
الرضا الوظيفي.
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 .8ضرورة فهم ودراسة وتحليل العناصر المكونة ألخالقيات العمل اإلداري من جانب
المديرين باعتبارها أحد أهم المرتكزات األساسية لضمان نجاح العمل اإلداري في المدارس.
 .9ضرورة وضع مدونة أخالقية كقواعد أخالقية ناظمة لسلوك العاملين بالمدارس ،بحيث
يتسنى للعاملين فهم أسس أخالقيات العمل في المدارس ،ومن ثم العمل على تطبيقها
عمليا.
 .10وضع برنامج للحوافز والمكافآت الفورية لدعم التصرف األخالقي السليم ،والسلوك
األخالقي المتميز.
الدراسة
مقترحات ِّ
 .العمل على إجراء دراسات مماثلة في أخالقيات العمل اإلداري وربطها مع متغيرات أخرى مثل
سلوك المواطنة التنظيمية والذكاء الوجداني.
 .إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية في منظمات القطاع العام حول التمكين اإلداري،
وامكانية االستفادة منها وربطها مع متغيرات أخرى غيرها.
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ملحق ()1
اداتا الدراسة بصورتهما األولية

تحكيم االستبانة
سعادة األستاذ الدكتور .................................................... :حفظه اهلل ورعاه
السالم عليكم ورحمة هلل وبركاتﮫ ،وبعد ،،،،،
يعد الباحث رسالة ماجستير بعنوان " :التمكين االداري لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة األردنية
عمان وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مساعدي المديرين والمعلمين" تهدف الدارسة إلى
تعﺮف درجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الخاصة في العاصمة األردنية عمان وعالقتها بأخالقيات
العمل اإلداري من وجهة مساعدي المديرين والمعلمين.
ولما عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي ،نأمل من ســعادتكم التكرم بﺈبداء آرائكم
عن وضوح كل عبارة ومالحظاتكم عن محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها ،كما أمل التفضل
بﺈضـ ــافة ما ترونه مناسـ ــبا لبعضـ ــها من عبارات ومقترحات ،أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الد ارسـ ــة
سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي على النحو اآلتي  ] :دائما ،غالبا ،أحيانا ،ناد ار ،أبدا [.
شاكرة لكم حسن تعاونكم ،،،،
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقد
اسم المشرف :االستاذ الدكتورأحمد فتحي أبو كريم
اإلسم
الرتبة األكاديمية وتاريخها
التخصص
جهة العمل(الجامعة/الكلية)

الباحثة منوة زايد محمد الرقب
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القسم األول  :الخصائص الديمو غرافية لعينة الدراسة:
( يرجى وضع إشارة ( √) في المكان المناسب)
 .1الجنس :

o
o

ذكر
أنثى

 .2المؤھل العلمي:

o
o
o

بكالوريوس فما دون
دبلوم عالي
ماجستير فما فوق

 .3الخبرة الوظيفية :

o
o
o

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

مالحظة :
التمكين اإلداري  :اس ـ ـ ـ ــتراتيجية تنظيمية تهدف إلى إعطاء العاملين الص ـ ـ ـ ــالحيات والمس ـ ـ ـ ــؤوليات ،ومنحهم
الحرية ألداء العمل بطريقتهم من غير تدخل مباش ـ ـ ـ ـ ـ ــر من اإلدارة ،مع توفير كافة الموارد  ،وبيئة العمل
المناسبة؛ لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ؛ ألداء العمل مع الثقة التامة بهم.
أخالقيــات العمــل  :مجموعــة القيم والنظم المحققــة للمعــايير اإليجــابيــة العليــا المطلوبــة في أداء األعمــال
الوظيفية والتخصصية ،وفي أساليب التعامل في بيئة العمل ومع المستفيدين.
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القسم الثاني  :استبانة التمكين اإلداري

الرقم

االنتماء للمجال

الفقرة

منتمية

غير منتمية

البعد األول  :تفويض الصالحيات
1
2
3
4
5
6

يثق بقدرات العاملين على أداء املهام املفوضة لهم.
يتابع العاملين في املهام املفوضة لهم.
يعطي املرونة املناسبة للعاملين في التصرف في مهامهم الوظيفية.
يتيح الفرصة للعاملين ألداء املهام املفوضة لهم.
يسمح للعاملين بممارسة الصالحيات املفوضة إليهم دون تدخل
مباشر.
يشجع العاملين على تبني األفكار اإلبداعية.

البعد الثاني :التأهيل والتدريب
7
8
9
10
11
12

يوفر خطة تدريبية واضحة للتدريب وتنمية القدرات.
ً
يحرص على أن يحقق تدريب العاملين تحسنا في أدائهم ألعمالهم.
يتابع تدريب العاملين من خالل األعمال املوكلة إليهم.
يتيح للعاملين فرص التعلم واكتساب مهارات جديدة في مجال العمل.
يقيم البرامج التدريبية التي يشارك فيها العاملون بشكل منتظم.
يشجع العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم.

البعد الثالث :االتصال الفعال
13
14
15
16
17
18

يحرص على بناء عالقات طيبة مع العاملين.
يعتمد سياسة الباب املفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين.
يحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل املعلومات مع اآلخرين.
يهتم بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة.
تتميز التعليمات واإلجراءات التي يستخدمها في املؤسسة بالوضوح.
يوفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم.

البعد الرابع :فرق العمل
19
20
21
22
23
24

يدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز املهام وتبادل الخبرات.
يعمل على توفير أجواء التعاون واملساعدة بين العاملين.
يمنح فرق العمل صالحيات تتناسب مع املهام املوكلة إليهم.
ً
يركز على أداء الفريق بدال من األداء الفردي.
تسود الثقة بين أعضاء فريق العمل داخل املؤسسة.
يحترم رأي أعضاء فرق العمل ويعمل على تنفيذ توصياتها.

25

ً
يوفر للعاملين فرصا جيدة للتطوير املنهي وتبادل الخبرات.

26

يقدر العاملين على جهودهم وانجازاتهم املهنية في العمل.

27

يعتمد نظام حوافز يشجع العاملين على التطور املنهي باستمرار.

28

يقدم للعاملين مكافئات معنوية ومادية جراء قيامهم باألعمال
اإلبداعية.
يقوم بالثناء على األداء املتميز بطريقة مستمرة وفورية.

30

يدعم مبادرات العاملين واجتهاداتهم الشخصية لتطوير العمل

29

البعد الخامس :تحفيز العاملين

وضوح الفقرة
واضحة

غير
صالحة

الصياغة اللغوية
مناسبة

غير مناسبة

املالحظات
والتعديالت
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القسم الثالث :إستبانة أخالقيات العمل
الرقم

االنتماء للمجال

الفقرة

منتمية

غير منتمية

وضوح الفقرة
واضحة

البعد األول :الصفات الشخصية األخالقية
1
2
3
4
5
6
7

يتصف بالصدق في تعامله مع اآلخرين.
يتقبل النقد اإليجابي برحابة صدر.
يتحلى بالتواضع تجاه اآلخرين.
يحترم آراء العاملين وكل من يتعامل معه.
يعترف بأخطائه أمام اآلخرين.
يلتزم بالوعود التي يصرح بها.
يمتلك القدرة على إقناع اآلخرين والتأثير فيهم.

8
9
10
11
12
13
14
15

يساعد العاملين في حل املشكالت.
يمتلك القدرة على تحمل املسؤولية.
يطلع االعاملين على تقارير أدائهم قبل رفعها للجهات املعنية.
يحرص على حضور االجتماعات في الوقت املحدد.
يحافظ على سرية العمل اإلدراي في املؤسسة.
يسعى لتطوير العاملين معه واالرتقاء بهم.
يحرص على تطبيق األنظمة والقوانين في العمل.
يقدم للعاملين معه حوافز تشجعهم على إنجاز مهامهم.

البعد الثاني :املهام اإلدارية األخالقية

البعد الثالث :العالقات اإلنسانية
16

يتوخى العدالة عند التعامل مع اآلخرين.

17

يحرص على لباقة الحديث مع اآلخرين.

18

يتجنب السلوك الذي يؤذي مشاعر اآلخرين.

19

يسيطر على انفعاالته في املواقف الحرجة.

20

يستمع لشكاوى العاملين ومشكالتهم.

21

يحرص على بناء جو أسري تسوده املودة واملحبة.

22

يقيم عالقات إيجابية مع اآلخرين قائمة على االحترام املتبادل.

23

يشجع العاملين على اتخاذ الحوار البناء سياسة لهم.

24

يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين.

25

يشعر بالفخر واالعتزاز النتماءه لفريق العمل في املؤسسة.

26

يشارك بفاعلية في األزمات واملواقف التي تمر بها املؤسسة.
ً
ً
يبذل جهدا كبيرا لتحقيق رؤية وتطلعات وأهداف املؤسسة.

28

يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه بفاعلية تامة

29

يقدم املساعدة لآلخرين بمستوى الئق لتعزيز الصورة الذهنية
للمؤسسة.
يوثق عالقة املؤسسة مع املجتمع املحلي من خالل البرامج واألنشطة.

البعد الرابع :الوالء املؤسس ي

27

30

غير
صالحة

الصياغة اللغوية
مناسبة

غير مناسبة

التعديل
املقترح
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ملحق ()2

أسماء المحكمين
الرقم

المحكم

التخصص

الرتبة األكاديمية

الجامعة

1

أ.د .هاني عبد الرحمن الطويل

اإلدارة التربوية

أستاذ

الجامعة األردنية

2

أ.د .أنمار مصطفى الكيالني

التخطيط التربوي

أستاذ

الجامعة األردنية

3

أ.د .راتب سالمة السعود

القيادة التربوية

أستاذ

الجامعة األردنية

4

د .صالح أحمد عبابنة

اإلدارة التربوية

أستاذ مشارك

الجامعة األردنية

5

أ.د .خالد علي السرحان

اإلدارة التربوية

أستاذ

الجامعة األردنية

6

أ.د .حامد عبد اهلل طالفحة

المناهج وطرق التدريس

أستاذ

الجامعة األردنية

7

أ.د .محمد أمين القضاة

أصول التربية

أستاذ

الجامعة األردنية

8

أ.د .ابراهيم الكوفحي

اآلداب -اللغات

أستاذ

الجامعة األردنية

9

أ.د .عمر محمد الخرابشة

اإلدارة التربوية

أستاذ

جامعة البلقاء التطبيقية

10

أ.د .نذير سيحان العبادي

أصول التربية

أستاذ

جامعة البلقاء التطبيقية

11

أ.د .ابتسام جواد مهدي

المناهج وطرق التدريس

أستاذ

جامعة الشرق األوسط

12

أ.د .عاطف يوسف مقابلة

اإلدارة التربوية

أستاذ

جامعة الشرق األوسط

13

د .أمجد محمود درادكة

اإلدارة التربوية

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

14

د .فواز حسن شحادة

المناهج وطرق التدريس

أستاذ مشارك

جامعة الشرق األوسط

15

د .أسامة عادل حسونة

اإلدارة التربوية

أستاذ مساعد

جامعة الشرق األوسط

16

منال شناعة

اإلدارة التربوية

أستاذ مساعد

جامعة الزيتونة
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ملحق ()3
أداتا الدراسة بصورتهما النهائية

سعادة المعلم/ـة الفاضل/ـة .......................................................:حفظكم اهلل
السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته ،وبعد ،،،،،
تقوم الباحثة بﺈجﺮاء د ارسة بعنوان ":التمكين اإلداري لدى مديري المدارس األساسية الخاصة
في العاصـــــــــمة عمان وعالقته بأخالقيات العمل اإلداري من وجهة نظر مســــــــــاعدي المديرين
والمعلمين" وذلك استﻜماال لمتطلبات الحصـ ـ ـ ــول على درجة الماجسـ ـ ـ ــتير في اإلدارة والقيادة التربوية
من جامعة الشرق األوسط.
أرجو التكرم باإلجابة عﻦ جميع فقرات االستبانتين المرفقتين وهما:
 .1استبانة التمكين اإلداري.
 .2استبانة أخالقيات العمل اإلداري.
وذلك بوضـ ـ ــع إشـ ـ ــارة (√) في المكان الذي يعبر عن وجهة نظرك علما بأن البيانات المدونة سـ ـ ــيتم
التعامل معها بسرية تامة ،وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

شاكرة لكم حسن تعاونكم ،،،،
الباحثة منوة زايد محمد الرقب
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المعلومات العامة:
( يرجى وضع إشارة ( √) في المكان المناسب).
 .4الجنس:

o
o

ذكر
أنثـى

 .5المؤھل العلمي:

o
o
o

بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير فما فوق

 .6سنوات الخدمة:

o
o
o

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

مصطلحات الدراسة:
التمكين اإلداري  :اس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تنظيمية تهدف إلى إعطاء العاملين الص ـ ـ ـ ـ ــالحيات والمس ـ ـ ـ ـ ــؤوليات،
ومنحهم هامش من الحرية ألداء العمل بطريقتهم من غير تدخل مباش ـ ــر من اإلدارة ،مع توفير كافة
الموارد  ،وبيئة العمل المناسبة؛ لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا ؛ ألداء العمل مع الثقة التامة بهم.
أخالقيات العمل اإلداري :منظومة القيم المحققة للمعايير اإليجابية العليا المطلوبة في أداء األعمال
الوظيفية والتخصصية ،وفي أساليب التعامل في بيئة العمل ومع المستفيدين.
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أوالً :إستبانة التمكين اإلداري:
الرقم

جدا
منخفضة ً

الفقرة

البعد األول :تفويض الصالحيات
1

يثق المدير بمقدرة العاملين على أداء المهام المفوضة لهم.

2

يتابع العاملين في المهام المفوضة لهم.

3

يوفر المرونة المناسبة للعاملين في التصرف في مهامهم الوظيفية.

4

يتيح الفرصة للعاملين ألداء المهام المفوضة لهم.

5

يسمح للعاملين بممارسة الصالحيات المفوضة إليهم دون تدخل مباشر.

6

يشجع المدير العاملين على تقديم طرق ابداعية إلنجاز المهام المفوضة.
البعد الثاني :التأهيل والتدريب

7

يوفر خطة تدريبية واضحة للتدريب لتنمية المقدرة على اداء المهام.

8

يحرص على أن يحقق تدريب العاملين تحسنا في أدائهم ألعمالهم.

9

يتابع تدريب العاملين من خالل األعمال الموكلة إليهم.

10

يتيح للعاملين فرص التعلم الكتساب مهارات جديدة في مجال العمل اثناء
عملية التدريب.

11

تقويم البرامج التدريبية التي يشارك فيها العاملون بشكل منتظم.

12

يشجع العاملين على تبادل الخبرات فيما بينهم.

13

معايشة الخبرات فيما بينهم.

14

يعتمد سياسة الباب المفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملين.

15

يحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل المعلومات مع اآلخرين.

16

يهتم بﺈيجاد وسائل اتصال فعالة متطورة.

17

(يستخدم التعليمات واإلجراءات) في المدرسة بشكل واضح.

18

يوفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم

19

يدعم تشكيل فرق العمل إلنجاز المهام عبر تبادل الخبرات.

20

يعمل على توفير مناخات تشاركية بين العاملين.

21

يمنح فرق العمل صالحيات تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.

22

يركز على أداء الفريق بدال من األداء الفردي.

23

يعمل على إشاعة الثقة بين أعضاء فريق العمل داخل المدرسة.

24

يحترم رأي أعضاء فرق العمل ليفيد من توصياتها.

25

يوفر للعاملين فرصا جيدة للتطوير المهني عبر تبادل الخبرات.

26

يقدر جهود العاملين وانجازاتهم المهنية في العمل.

27

يشجع العاملين على تبني األفكار اإلبداعية.

28

يقدم للعاملين مكافئات (معنوية) و (مادية) جراء قيامهم بأعمال ابداعية.

29

يثني على األداء المتميز للعاملين معه.

30

يدعم اجتهادات العاملين الشخصية باعتبارها مبادرات تسهم في تطوير االداء

البعد الثالث :االتصال الفعال

البعد الرابع :فرق العمل

البعد الخامس :تحفيز العاملين

منخفضة

متوسطة

عالية

جدا
عالية ً
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ثانياً :إستبانة أخالقيات العمل اإلداري:
الرقم

جدا
منخفضة ً

الفقرة

البعد األول :الصفات الشخصية األخالقية
1

يتصف بالصدق في تعامله مع العاملين.

2

يتقبل النقد اإليجابي برحابة صدر.

3

يتحلى بالتواضع تجاه العاملين.

4

يحترم آراء العاملين كل من يتعامل معه.

5

يعترف بأخطائه أمام العاملين.

6

يلتزم بالوعود التي يصرح بها.

7

يمتلك المقدرة على إقناع العاملين والتأثير فيهم.

8

يساعد العاملين في التعامل اإليجابي مع المشكالت.

9

يمتلك المقدرة على تحمل المسؤولية.

10

يطلع العاملين على تقارير أدائهم قبل رفعها للجهات المعنية.

11

يحرص على حضور االجتماعات في الوقت المحدد.

12

يحافظ على سرية العمل اإلدراي في المدرسة.

13

يسعى لتطوير العاملين معه لإلرتقاء بهم.

14

يحرص على تطبيق القوانين (واألنظمة في العمل).

15

يوفر للعاملين معه حوافز تشجعهم على إنجاز مهامهم.

البعد الثاني :المهام اإلدارية األخالقية

البعد الثالث :العالقات اإلنسانية
16

يتوخى العدالة في تعامله مع العامليـن.

17

يراعي مشاعر اآلخرين عند الحديث مع الجميع.

18

يتجنب السلوك الذي يؤذي مشاعر العاملـيـن.

19

يسيطر على انفعاالته في المواقف الحرجة.

20

ينصت لشكاوى العاملين المتعلقة بمشاكل العمل.

21

توفير مناخ أسري يسوده المودة.

22

يقيم عالقات إيجابية مع العاملين قائمة على االحترام المتبادل

23

يشجع العاملين على اعتماد الحوار البناء سياسة لهم.

24

يحرص على تفعيل وسائل التواصل االجتماعي مع العاملين.
البعد الرابع :الوالء المؤسسي

25

يشعر باالعتزاز النتماءه لفريق العمل في المدرسة.

26

يشارك بفاعلية في المواقف األزموية التي تمر بها المدرسة.

27

يبذل جهدا إيجابيا لتحقيق رؤية المدرسة.

28

يستجيب للتوجيهات الصادرة إليه من الجهات الرسمية بفاعلية تامة.

29

يقدم المساعدة للعامليـن بمستوى الئق لتعزيز الصورة الذهنية للمدرسة

30

يوثق عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي من خالل برامجها وأنشطتها.

منخفضة

متوسطة

عالية

جدا
عالية ً
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ملحق ()4

كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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ملحق ()5

كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديرية التعليم الخاص
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ملحق ()6

كتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص إلى مديري المدارس الخاصة
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ملحق ()7

البراءة البحثية

