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إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر
المعلمين في محافظة مادبا
إعداد
شذا علي الهروط
إش ارف
الدكتور أمجد محمود درادكه
الملخص
هدفت الدراسة إلى استقصاء الع قة بين إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري مدار

الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين بمحاف ة مادبا مع االخذ بعين االعتبار اخت ف
الجن  ,والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ,وتم تطوير استبانتين؛ األولى

إدارة التغيير موزعه على ( )14فقرة ضمن مجاالت (عملية تطوير رؤية مشتركة للمدرسة ,وتحديد
أهداف المدرسة وأولوياتها ,وبناء ثقافة داعمة للتغير داخل المدرسة ,وبناء اتفاق جماعي بخصوص

أهداف الدراسة واولوياتها ,والتخطيط للتغيير ,وتقديم نموذج سلوكي يحتذى به ,والتحفيز الذهني أو
االستثمار الفكري للمعلمين) .والثانية التمكين اإلداري موزعة على( )92فقرة ضمن مجاالت

(تفويض السلطة ,وفريق العمل ،والتحفيز الذهني ,واإلتصال الفاعل ,وتطوير رؤية مشتركه

للمدرسة) وتم التأكد من صدقهما وثباتهما ،وتم تطبيقهما على عينة الدراسة من ( )269معلما

ومعلمة.
وأ هرت نتائج الدراسة أن درجتي ممارسة إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدار
الثانوية مرتفعة،أن هناك ع قة ارتباطية إيجابية بين إدارة التغيير والتمكين اإلداري ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية في درجتي ممارسة مديري مدار

الثانوية الحكومية إلدارة التغيير والتمكين

اإلداري تعزى لمتغيري الجن  ،والتخصص ،لصالح فئة الذكور ,والعلوم اإلنسانية على التوالي،
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائيه لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
الكلمات المفتاحية :إدارة التغيير ،التمكين اإلداري ,مديري المدارس ,المعلمين ,محافظة مادبا.
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Abstract

The study aimed at exploring the relation ship between change
management and principals administrative empowerment at public schools
from teachers petspective Madaba district based on gender, major,
academic qualification and experience.
To achieve the objectives of the study, the correlational descriptive
approach was adopted two questionaires were desigend. The first is change
management that includes (41) items focusing on certain domains
(developing a joint vision of the school, defining school's goals and
priorities, creating a culture that supports change in the school, creating
social consensus on the goals and priorities, planning for change,
presenting a behavioral model, and intellectual motivation and investment
in teachers). The second one is on administrative empowerment which
consistied of (29) items on (authorization, teamwork, intellectual
motivation, active communication, and developing a joint vision). The
questionaires were tothesample size of on (362) teachers.
Results show that principals have high degree of change
management and administrative empowerment and that there is a positive
relation between change management and administrative empowerment.
They also show that there are significant statistical differences in the public
schools principals change management and adiministrative empowerment
based on certain variables such as gender in favor of males , and major in
favor of humanities. Results also show that there are no significant
statistical differences based on college and academic degree.
Keywords: Change Management, Administrative Empowerment,
Principals, Teachers, Madaba District.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
يتع ييرض المجتم ييع لكثي يير م يين التط ييورات والمتغيي يرات السياس ييية واالقتص ييادية واالجتماعي يية مم ييا
ييينعك

فييي جميييع عملياتييه علييى الن ييام التربييوي ككييل ،فالن ييام التربييوي ال يعيييل بمعييزل عيين هييذه

المتغيرات وال يتجاهلها ،بل يحب أن يتفاعل معها بوعي وحكمة وقيادة فاعلة ورؤية مستقبلية واقعية
ومخطط لها بحكمة عالية الجودة وأهداف واضحة ومحققة كثير من المؤسسات التربوية بحاجة إليى
تطييورات اوادارة تغيييير مسييتمرة بشييكل سييريع وبشييكل شييامل ومتكامييل ليشييمل مجيياالت الحييياه بأبعادهييا
المختلفة وجوانبها المتعددة.
ينيتج التغيييير عيين تفيياع ت اهرهييا وباطنهييا يحييدثا بشييكل عشيوائي أو مخطييط لييه وميين ثييم فهييو
يياهرة م ص ييقة للحي يياة والوج ييود االنس يياني ،وبالت ييالي ,فه ييو يي يرتبط بق ييوى التغيي يير وبمق ييدار عفويته ييا
وانط قاتها على التأثير في هيكل وبنيان وأداء الكيان اإلداري
وعلي ييى الجميي ييع أن يتغيي يير ويغيي يير مي يين أسييياليبه وافكي يياره ابت ييداء مي يين الي ييدول وان م يية الحكي ييم إلي ييى
المؤسسييات وحتييى الييدوائر االجتماعييية الصييغيرة فييي البيييت واألس يرة ولعييل قولييه سييبحانه( :إن اهلل ال
يغييير مييا بقييوم حتييى يغيييروا مييا بأنفسييهم) (الرعييد )44 :فلكييل جيييل افكييار وطموحييات وهمييوم قييد تتفييق
معها االجيال االخرى وقد تختلف.
تتمثل إدارة التغيير أهمية كبيرة في العملييات اإلداريية المعاصيرة فيي يل التطيورات االقتصيادية
والسياسييية والتكنولوجييية التييي يشييهدها عالمنييا المعاصيير .وعليييه ,البييد أن تعمييل إدارة التغيييير علييى
مواكبة هذه التحديات والتغييرات ,وتتعايل معها.
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إن من الصفات األساسية للعصر الذي نعيل فييه هيو سيرعة التغييير وفيي الجانيب االخير ف ننيا
نع يييل ف ييي ع ييالم المؤسس ييات (المن م ييات) من ييذ والدتن ييا حي ييث نع يييل ون ييتعلم ف ييي سلس ييلة م يين ه ييذه
المؤسسات والمن مات .فاألسرة والمدرسة والجامعة واإلدارة والو ازرة كلها من مات نعيل ونعمل فيها
ومعها.
"وس يواء أكانييت هييذه المن مييات عاميية أم خاصيية ،مدنييية أم عسييكرية ،تجارييية أم صييناعية ،تعييد
عنص ي ار ميين عناصيير الرفاهييية ألي مجتمييع ،وعنص ي ار فعيياال فييي تحقيييق مييا ال يمكيين تحقيقييه لألف يراد
والجماعات في جميع مناحي حياتهم .إن إدراك التغييرات والتعامل معها والن ير اليهيا ن يرة متكاملية
تعييد ميين الوسييائل المهميية ،والتييي تتطلييب أحيانييا إعييادة تن يييم المن مييات إدارتهييا اواج يراء التغيي يرات
التن يمييية فيهييا حتييى تييتمكن ميين التكيييف مييع البيئيية والييتخلص ميين الحيياالت الصييعبة التييي تعتييرض
مسيرتها .ولما كانت حياة المن مية وبقاؤهيا يعتميدان عليى مقيدرتها عليى التيواؤم ميع بيئتهيا والتغييرات
الحاصلة فيها ف ن القيام بعملية التغيير التن يمي المستمر يعتبر من أهم أهداف أي مؤسسية تسيعى
إلى البقاء والمنافسة في هذا الزمان" (الساعدي.)422 ،4226 ،
وهنيياك إرتبيياط مييا بييين إدارة التغيييير والتمكييين اإلداري بحيييث أن التمكييين اإلداري ميين مشيياركة
العاملين وأهمية العمل الجماعي يتأثر بشكل كبير وبدرجات متفاوتة ب دارة التغيير ،وتمكين العاملين
يمثل العملية التي يسمح من خ لها للعاملين بالمشاركة في العميل وتيؤدي المهيام والمسيتويات وذليك
من خ ل تفويض الص حيات والمشاركة فيي التيدريب والتطيوير والتخطييط وييؤدي ذليك إليى تحقييق
رضا العاملين وزيادة االنتاجية والرضا الو يفي لديهم.
ويسييعى إلييى زيييادة الثقيية بالعيياملين فييي كافيية المسييتويات اإلدارييية وخاصيية الييدنيا منه يا ،وهييذا مييا
يجعلييه كفييي بتحقيييق والئهييم للمن مييات التييي ينتسييبون إليهييا عنييدما يتحقييق ميين شييأنه العيياملين علييى
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تحقيييق المي يزة التنافسييية للمن ميية ممييا يجعلهييم يبييذلون قصييارى جهييدهم ويشييجع فيييهم رو المغييامرة
المحسوبة إلى تحقق أهداف التغيير في المؤسسات التعليمية (هتلة.)2008 ,
ولقييد ألييف النييا

أن يصيينفوا المؤسسييات التربوييية بييين المؤسسييات فييي قميية النجييا وأخييرى علييى

حافيية الفشييل والبقييية تقييع علييى مييابين نقطتييي النجييا والفشييل .ويييتم تقييييم أداء المؤسسييات التربوييية
بحسب عدة معايير وكل معيار يختلف من شخص آلخر أو من مجموعة من النيا

ألخيرى فهنياك

ميين يعتمييد معيييار الم يوارد البش يرية فيعتبيير العييدد المتعييا م ميين النيياجحين والكفيياءات العالييية للعيياملين
الفاعلييية مؤش ي ار علييى النجييا وهنيياك ميين يعتمييد معيييار المادييية فيعتبيير فييي تييوفر المصييادر المادييية
والوسائل التعليميية والفضياءات المدرسيية وهنياك مين يعتميد معييار االنضيباط واإلحسيا

بالمسيؤولية

فيعتبر النجا في وجود سلطة تسهر على تطبيق التشريعات والقوانين التن يمية لكن ومهما اختلفت
المعييايير وتعييددت التصييورات في ن النجييا فييي اإلدارة التربوييية يبقييى االمييل المنشييود لكييل المن ومييات
التربوية على اعتبار أن النجا اإلدارة التربوية هو نجا للمجتمع برمته .ف يوجد مجتمع راق دون
مدرس يية ناجح يية ول يين ت ييتمكن مدرس يية م يين النج ييا دون وج ييود إدارة تربوي يية رش يييدة وفاعل يية (عط ييوي,
)2004
ويمثل العنصر البشري أحد أهيم ميوارد المن ميات فيي تحقييق نجاحهيا وتنفييذ أهيدافها ،ومين هنيا
تعمل اإلدارة على حسن توجيه األفراد وبناء قدراتهم من خ ل ربط أهدافهم بأهداف المن مة والعمل
على ايجاد مناخ تن يمي من شأنه تدعيم المشاركة واالحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية واالنتماء
وبث رو التعاون والوالء في العمل .وقد عملت الحكومات شأنها شأن من مات االعمال على تبني
سياسات وبرامج مين أجيل تنميية قيدرات العياملين بهيا وتحفييزهم مين أجيل رفيع مسيتوى أدائهيم ودفعهيم
نح ي ي ييو تحقي ي ي ييق أغي ي ي يراض اإلدارة وأه ي ي ييدافها بكف ي ي يياءة وفعالي ي ي يية وه ي ي ييذا التوج ي ي ييه أطلي ي ي يق علي ي ي ييه التمك ي ي ييين
) ) Empowermentوه ي ييو يعن ي ييي بالمق ي ييام األول ب يج ي يياد من ي يياخ تن يم ي ييي يش ي ييمل رؤي ي يية الع ي يياملين
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باعتبارهم كيانات بشرية لها طموحاتهم وآمالها ومخاوفها واالفراد الممكنون يعاملون باحترام وتوضيع
آراؤهم موضع االعتبار (الخاجه.)9006 ,
إن جهود أي مؤسسية تعليميية يرتكيز بشيكل كبيير عليى تحقييق األهيداف التيي تتبناهيا وذليك مين
خ ل تحسين عملياتهيا وبالتيالي جيودة مخرجاتهيا .ولميا كيان للرضيا اليو يفي أثير مهيم عليى تحسيين
أدوار العيياملين فييي تلييك المؤسسييات  ,ف ي ن ميين األهمييية ضييبط كييل مييا ميين ش يأنه أن يييؤثر فييي هييذا
الرضا ،وبالتالي في ن هنياك حاجية ماسية للتعيرف إليى أنمياط القييادة التربويية األكثير تيأثي ار فيي الرضيا
الييو يفي والييذي يييتم ميين خ لييه توجيييه القييادة التربييويين وتييدريبهم علييى هييذا اليينمط .وبالتييالي ,تحسييين
العمليات التربوية في تلك المؤسسات و تحقيق أهدافها (عربيات.)2012 ،
وتحتيياج عملييية التغيي يير إلييى عقييول واعي يية يمتييازون بهمييم عالي يية ال يقبلييون الواقييع المت ييردي وال
يركييزون إلييى الحييال المتخلييف اوانمييا نفوسييهم عالييية وهممهييم قوييية ارسييخة كالجبييال وهييم فييي حركيية
مستمرة ال تكل من أجل التعامل مع كل جديد ومفيد (العطيات.)2006 ,
إن التمكييين اإلداري مطلييب هييام وضييروري فييي وقتنييا الحاضيير .وهييو ميين أدوات الجييودة الشيياملة
ومن األساليب الحديثة المتقدمة ،ويعتمد على االختيار السليم والتدريب والتطوير والشيراكة وتفيويض
الص حيات ،وجميعها عناصر لها أهمية كبيرة في الميدان التربوي.
إن نجا برامج التمكين يتطلب بالدرجة األولى إقناع المؤسسة واإلدارة بفلسفة التمكين والتزامهيا
بتطبيييق هييذه الفلسييفة ودعمهييا ،وعلييى عاتقهييا تقييع مسييؤولية ميينح المسييؤولين السيييطرة علييى نشيياطاتهم
وأفعالهم للحرية في عملية صنع واتخاذ الق اررات الهامة في المن مة.
يعييد الجانييب اإلنسيياني اوادارة الم يوارد البش يرية موضييوعا مهمييا ,ألن اإلنسييان هييو المسييؤل األول
واألخير عن الفشل والنجا ألي مؤسسة من المؤسسات في أي دولة من الدول .لذلك كان االهتمام
ب ييه وب دارت ييه وبتوجيه ييه وتحفيي يزه ,وم يين أه ييم االم ييور الت ييي تك يياد تف ييوق أهميته ييا ك ييل القض ييايا األخ ييرى
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الممتعلق ييه بالم ييال والتكنولوجي ييا والهيك ييل والتص ييميم ,وغيره ييا م يين األم ييور الملموس يية .وم يين هن ييا ك ييان
االهتمييام بيين م تحفيييز كافيية العيياملين فييي المؤسسييات التعليمييية وتييوجيههم وغيير مبييدأ ديموقراطييية
اإلدارة واالهتم ييام بالمش يياركة ونش يير رو الفري ييق ,باإلض ييافة أل ييى م ييدخل التمك ييين اإلداري للمعلم ييين
باعتبيياره اسييتراتيجية ومهييارة جديييدة ومييدخل فعييال للتطييوير والتحسييين اإلداري المسييتمر والمتواصييل.
وي يرتبط موضييوع التمكييين اإلداري للمعلمييين فييي المؤسسييات التعليمييية بمجموعيية قضييايا مهمييه علييى
أرسييها ال مركزي يية فييي اإلدارة التعليمي يية ,والجييودة الش يياملة ,اواعييادة الهندس يية ,اواعييادة الهيكل يية ,وعم ييل
الفريييق ,والمؤسس يية التعليمي يية ,والمؤسسيية األفقي يية وغيره ييا ميين القض ييايا الت ييي تتعلييق بنج ييا المدرس يية
وتفوقها وقدرتها التنافسيية ,فهيذه المفياهيم لهيا ع قية وثيقية بموضيوع التمكيين اإلداري للمعلميين .كميا
أنييه ميين أحييدث وأهييم المييداخل الرئيسييية ل صييلح المتمرك يز حييول المدرسيية فييي الييدول المتقدميية ,وهييو
الصيحة التي تتردد واألوامر التي ما يسمى بالمدرسة الممكنة ( سعد خليل.)9041 ,

مشكلة الدراسة.
إن االنفجار المعرفي وتغير العصر بشكل مستمر مما يجعل مدارسنا بحاجة إلى تغيير مستمر
ونيياجح فييي كييل زمييان ومكييان وبحاجيية إلييى تغييير حييديث وكفيياءه عالييية فييي اتخيياذ الق ي اررات السييليمة
والسعي لنمو اإلبداع والتجديد والمعرفة التامة بالعمل ومتطلباتيه وبخاصية إليى الميدار التيي تسيعى
إليى التمييز والمييديرون المتمييزون فييي األداء والمحاف ية علييى اسيتم ارريتها فييي بيئية تنافسييية مين أجييل
تحسييين العمييل س يواء أكييان ذلييك علييى صيييغة األن ميية والق يوانين والتش يريعات ,أو علييى صييعيد العمييل
والهيكل التن يمي وحتى يتحقق ذلك البد من التمكين اإلداري.
وتعيد مشيكلة هييذه الد ارسية فييي البيئية المحيطيية بي دارة الد ارسية والشييخص اليرئي

فيهييا هيو المييدير

لمييا يواجييه ميين تغيييرات متعييددة فييي جميييع جوانييب الحييياة سييوف تييؤثر فييي إدارة المدرسيية سيواء أكييان
بشكل (سلبي أو إيجابي)
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إن عملية التغيير لها نتائجها وأثارها المترتبة عليها ،ومن أهيم النتيائج التيي تسيعى إليهيا إحيداث
تغيير إيجابي في األداء ،فو ازرة التربية والتعليم هي المسؤول األول عن تربيية وتعلييم الت مييذ بشيكل
جيييد ميين خ ي ل تقييديم الخييدمات التعليمييية الجيييدة ،وذلييك عيين طريييق المعلمييين الكفييوء ،فيك يون دور
اإلدارة بالعمييل علييى احييداث التغيييير بصييورة منهجييية تعمييل ميين خ لهييا علييى اقنيياع العيياملين بأهمييية
ودور عملييية التغيييير للوص ييول إلييى األهييداف المنش ييودة ،وقييد مييرت بع ييض المييدار بمجموعيية م يين
التغيرات سواء في الهيكل التن يمي أو التغيير في التكنولوجيا أو التغيير في األفراد.
وفي هذا السياق ازدادت مسؤوليات الميدير وازدادت الكفاييات اإلداريية التيي يجيب أن يتمتيع بهيا
وميين هييذه المسييؤوليات مواجهييه المشييك ت المدرسييية بتحديييد االولويييات وتحسييين عمليييات التخطيييط
واإلدارة المالي يية اوادارة المي يوارد البشي يرية وجم ييع المعلوم ييات والبيان ييات الت ييي ته ييتم ف ييي اتخ يياذ القي ي اررات
المناس ييبة واالهتم ييام بالع ق ييات م ييع المجتم ييع فضي ي ع يين تعزي ييز دور المعل ييم واشي يراكه ف ييي العملي يية
اإلدارييية ,إضييافة إلييى التركيييز علييى الهييدف األساس يي لوجييود المدرسيية هييو تييوفير أفضييل سييبل الييتعلم
للطلبية ممييا يتطلييب ميين مييديري المدرسيية المعرفيية السيليمة والشيياملة لعملييية التعليييم والييتعلم لتكييون هييذه
المعرفة قادرة على خدمة الهدف من وجود المدرسة (عربيات.)9049 ،
ويعتبي يير التمك ي ييين اإلداري موض ي ييع االهتمي ييام ب ي ييين مختل ي ييف البي يياحثين ،لترس ي ييي رو المس ي ييؤولية
واالعتزاز لدى قوة العمل ويعد األسا

لتمكين القادة التربويين من بث رو المسؤولية وتمكينهم من

ممارسيية(السييلطة الكامليية) وتحمييل مسييؤولية المهنييية لمواجهيية لمواجهيية التحييديات والتطييورات ،وتبنييي
سلوك يت ئم مع عمل القادة اعضاء هئية تدري

ويعني التمكين وضع األهيداف والسيما للمعلميين

بالمشييياركة ،وأن التمكيييين اإلداري عي يين طريي ييق التي ييدريب م يين شي ييأنه أن يزي ييد دافعيي يية العمي ييل ،ويي ييوفر
للمعلمين إصدار أحكيام وحريية التصيرف فيي القضيايا التيي تتيواجههم مين خي ل ممارسيتهم لمهمياتهم
(.)1995,Bowen & Lawler
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ون ي ار ألن مفهييوم التمكييين اإلداري ميين المفيياهيم اإلدارييية الحديثيية والييذي مييا ي يزال تطبيقييه علييى
المسيتويين العيام والخياص محييدودا ،فهيو يحتياج إلييى مزييد مين البحيوث والد ارسييات للتعيرف عليى إثيره
ونتائجه على جميع االطراف ذات الع قة في العمل المؤسسي(اندروا .)9008 ،
وقييد أوصييت د ارسيية اللييوزي( )4228ود ارسيية بيياقلز و االخضيير( )9009دروزه( )9002ود ارسيية
الجوارنييه وصييوص( )9007وديفييين ( )9007وعبيييد ( )9002والرومييي ( )9049والعنقييري ()9042
والعص ي يييمي ( )9042بي ي ي جراء د ارس ي ييات اخ ي ييرى ح ي ييول إدارة التغيي ي يير ف ي ييي م ي ييديريات التربي ي يية والتعل ي يييم
والمؤسسات الحكومية االخرى.
كييذلك أوصييى المييؤتمر الييذي عقييد فييي اإلمييارات العربييية المتحييدة عييام 9000م البحييث عيين أبييرز
التجيييارب والتجديي ييدات في ييي اإلدارة التربويي يية ،والتي ييي تمتي يياز بالشي ييمولية والتكامليي يية وب حي ييداث التطي ييوير
المؤسسييي فييي اإلدارة التربوييية ،وتحليلهييا للتعييرف إلييى إيجابياتهييا ونقيياط الضييعف فيهييا وذلييك بم ارعيياة
خصوصية الن م التربوية العربية ومن أهمها التمكين اإلداري (حسن.)9006 ،
كمي ييا أوصي ييت د ارسي يية عثمي ييان ( )9009ود ارسي يية العسي يياف ( )9006والعتيبي ييي ( )9007ود ارسي يية
القاضييي ( )9008ود ارسيية الطعيياني والسييويعي( )9042ود ارسيية مصييطفى ( )9046وعقبييه()9046
وشتح( )9046إجراء دراسات اخرى حول التمكين اإلداري فيي ميديريات التربيية والتعلييم والمؤسسيات
الحكومية.
ومن خ ل عمل الباحثة في التعليم واحتكاكها بكثير من المعلمين الح ت ضعف تطبيق إدارة
التغيير لدى مديرات المدار الثانوية الحكومية وع قتها بالتمكين اإلداري فيي مادبيا ارتيأت أن تقيوم
بهييذه الد ارسيية فييي موضييوع التمكييين اإلداري علييى درجيية تطبيييق التغيييير لييدى مييديري مييدار الثانوييية
الحكومييية وع قتهييا بييالتمكين اإلداري وتوثيييق ذلييك بنتييائج د ارسييات سييابقة أشييارة إلييى وجييود مثييل هييذه
المشكله.

2

وتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال اليرئي

اآلتيي :ميا درجية ممارسية إدارة التغييير ليدى

مديري المدار الثانوية وع قتها بالتمكين اإلداري من وجهة ن ر المعلمين في محاف ة مادبا.

أهداف الدراسة وأسئلتها:
هييدفت هييذه الد ارسيية استقصيياء الع قيية بييين درجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار
الثانويية فييي محاف يية مادبييا وع قتهييا بمسييتوى التمكيين اإلداري كمييا تسييعى إلييى تحقيييق األهييداف ميين
خ ل االجابة عن االسئلة االتية:
 .1مييا درجيية ممارس يية إدارة التغيييير ل ييدى مييديري المييدار الثانوي يية الحكومييية م يين وجهيية ن يير
المعلمين؟
 .2مي ييا مسي ييتوى التمكي ييين اإلداري لي ييدى مي ييديري المي ييدار الثانويي يية الحكوميي يية مي يين وجهي يية ن ي يير
المعلمين؟
 .3هييل توجييد ع قيية ارتباطييية ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى ( )...0بييين إدارة التغيييير
والتمكين اإلداري لدى مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين؟
 .4ه ييل هن يياك ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية ب ييين متوس ييطات اس ييتجابة أفي يراد عين يية الد ارس يية عن ييد
مسي ييتوى الداللي يية ( )...0في ييي درجي يية ممارسي يية إدارة التغييي يير تعي ييزى لمتغي ي يرات الجي يين ،
والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
 .0ه ييل هن يياك ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية ب ييين متوس ييطات اس ييتجابة أفي يراد عين يية الد ارس يية عن ييد
مسي ي ييتوى الدالل ي ي يية ( )...0في ي ييي مس ي ي ييتوى التمكي ي ييين اإلداري تع ي ي ييزى لمتغي ي ي يرات الج ي ي يين ،
والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة؟
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أهمية الدراسة
تكتسييب هييذه الد ارسيية أهميتهييا ميين المدرسيية ألنهييا اللبنييه األساس يية فييي ن ييام التعليييم العييام وميين
مدير المدرسة قائد التربوي ومشرف مقيم ,يقوم بالعناية في شؤون المدرسة واالهتمام بما تشيمله هيذه
العناييية ميين جوانييب تتعلييق بالمهييام اإلدارييية والفنييية ومييا يتبييع ذلييك ميين تحصيييل د ارسييي للطلبيية وميين
إعداد لهيم لمتابعية تعلييمهم الجيامعي واالنخيراط فيي سيوق العميل ،مميايتوقف عليى تغييير دائيم وتنيوع
في أساليب التعليم ومدى تمكن المدير من اإلدارة وسيدها بشكل الصحيح وهذا ينعك

إيجابيا على

سييلوك اإلداري لمييدير المدرسيية فييي تحقيييق حاجاتهييا وآمالهييا وطموحاتهييا لييذلك ف ي ن سييلوك المييدير لييه
دور كبير في نمو ونضج العاملين معه من معلمين وطلبة وكافة المو فين.
األهميةةة النظريةةة :تعمييل هييذه الد ارسيية علييى إثيراء االدب المتصييل بهييذه الد ارسيية ممييا يفيييد اإلدارة
المدرسيية فيي اعيداد بيرامج تربويية تدريبيية ميين شيأنها أن تحسين األنمياط القياديية ويينعك

ذليك علييى

عملية التعليم في المدار كما أنها تسلط الضوء على أنمياط القييادة مين خي ل التعيرف عليى أنمياط
القيييادة التربوييية التييي يتبعهييا مييديرو المييدار فييي محاف يية مادبييا ودرجيية تطبيييق إدارة التغيييير لييدى
مديري المدارسفي محاف ة مادبا بالتمكين اإلداري.
األهميةةة العمليةةة :تنبييع أهمييية الد ارسيية ميين أهمييية الموضييوع الييذي يبحييث فييي الع قيية بييين إدارة
التغييير والتمكييين المييدار ويمكيين أن تكييون هييذه الد ارسية مرشييدا لمييديري المييدار الثانوييية الحكومييية
بشكل خاص ول دارة التربوية بشكل عام في تطبيق إدارة االتغيير في المدار .
وللد ارسيية أهمييية تطبيقييية عملييية منهييا المييديرين والمعلمييين والمخططييين فييي و ازرة التربييية والتعليييم
ميين خ ي ل تشييخيص جوانييب الضييعف والمعوقييات التييي تحييول دون التمكييين ااإلداري وع قتييه ب ي دارة
التغيير بالتالي معالجتها ومواجهتها ,وتساعد هذه الدراسة في تقديم معلومات عملية عن أهميية إدارة
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التغيير والتمكين اإلداري وبالتالي يمكن اإلستفادة من نتائج هذه الدراسة التي توضح للمدار أهمية
التمكين اوادارة التغيير ,وما تحققه هذه العملية من نجا وتقدم لمدارسنا الحكومية ويستفاد مين نتيائج
هذه الدراسة في وضع الخطة المناسبة لتحقيق التمكين اإلداري وع قته ب دارة التغيير.

حدود الدراسة ومحدداتها:
يمكن تحديد هيذه الد ارسية مين خي ل ث ثية أبعياد رئيسية وهيي الحيدود البشيرية التيي تطبيق عليهيا
الد ارسيه والحيدود المكانيية التيي تشيير إليى النطياق والمكيان اليذي طبقيت بيه الد ارسية ،والحيدود الزمنييية
التي تمثل الفترة الزمنية التي تم فيها التطبيق:
 -4الحد البشري :معلمو ومعلمات المرحلة الثانوية في المدار الحكومية.
 -9الحد المكاني :مديرو المدار في محاف ة مادبا.
 -3الحد الزماني :الفصل الدراسي األول للعام الجامعي.9048/9047

محددات الدراسة:
 -4مدى دقة الصدق والثبات ألداتي الدراسة.
 -9مدى دقة استجابة أفراد العينة وموضوعيتهم.
 -2ال تطب ي ييق نت ي ييائج ه ي ييذه الد ارس ي يية واجراءاته ي ييا اال عل ي ييى المجتم ي ييع ال ي ييذي س ي ييحبت من ي ييه العين ي يية
والمجتمعات األخرى المماثلة.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلج ارئية :
إدارة التغييةةر":خطيية تقييوم بهييا مجموعيية ميين القييادة اإلداريييين ميين خي ل تو يييف الميوارد البشيرية
واإلمكانات المادية والفنية المتاحة"(الطيطي)2009040 ,
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وتعرفها الباحثة بأنها :الدرجة التي حصل عليها ميديرو الميدار الثانويية الحكوميية مين خي ل
اسييتجابة المعلمييين عيين فقيرات اسييتبانة إدارة التغيييير ،والمكونيية ميين (تطييوير رؤيية مشييتركة للمدرسيية،
وتحديد أهداف المدرسة وأولوياتها ،وبناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة ،وتقديم نميوذج سيلوكي
يحتذى به ،والتحفيز الذهني أو االستثارة الفكرية للمعلمين).
التمكةةةين اإلداري" :هييو تمكييين شييخص مييا ليتييولى القيييام بمسييؤوليات أكبيير وسييلطه ميين خي ي ل
التيدريب والثقيية والييدعم العيياطفي "(ميييردث )8 :9000 ,ويعييرف أيضيا بأنييه" :فلسييفة اعطيياء مزيييد ميين
المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبير لألفيراد فيي المسيتويات الدنيا"(شياكلوتر،)42004225 ,
وتعرف بأنها" :عملية إعطاء األفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية وفي استخدام
قدراتهم ومن خ ل تشجيعهم على استخدام القرار" (أفندي.)4009002 ،
وتعرفة الباحثة اجرائيا بأنه :الدرجة التي يحصل عليهيا ميديرو الميدار الثانويية الحكوميية مين
خ ل إجابة المعلمين عن استبانة التمكين اإلداري التيي أعيدت خصيصيا لهيذه الغايية ،والمكونية مين
(تفويض السلطة ،والتحفيز الذاتي والعمل الجماعي ،واالتصال الفاعل).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضييمن هييذا الفصييل عرضييا ل طييار الن ييري المتعلييق بموضييوع الد ارسيية ومفاهيمهييا ،والد ارسييات
السابقة لتزويد الباحثة وتكون قاعدة ن رية وخلفيية حيول موضيوعات ومضيمون الد ارسية قييد البحيث،
ذات الصلة بالموضوع.

أوالً :األدب النظري:
يتضمن هذا الفصل عرضا عن إدارة التغيير ،والتمكين اإلداري.
إدارة التغيير.
تقي ييدم الباحثي يية عرضي ييا عي يين إدارة التغييي يير مي يين حيي ييث مفهومهي ييا ,أس ييبابها ,خصائصي ييها مراحلهي ييا,
احتياجاتها ،وأهدافها ،وفيما يأتي عرض لذلك:
مفهوم اإلدارة)Administration( .
عييرف حييرب ال يوارد فييي العمييايرة ( )2010اإلدارة ميين جييانبين :اإلدارة كعلييم واإلدارة كممارسيية،
اإلدارة كعلييم هييو ذلييك الفييرع ميين العلييوم االجتماعييية الييذي يفسيير ويحل يل ويتنبييأ بييال واهر اإلدارييية،
والسلوك اإلنساني الذي يجري في التن يمات المختلفية لتحقييق أهيداف معينية ،أميا اإلدارة كممارسية،
فهييي االسييتخدام المعليين ،والفعييال للميوارد البشيرية ،والمادييية والمالييية ،والمعلومييات ،واألفكييار ،والوقييت
م يين خي ي ل المهيييام اإلداري يية ي التخطييييط ،التن يييم ،التوجي ييه والرقاب يية – بغي ييرض تحقي ييق األهيييداف،
والمقصود بالموارد البشرية هنا ،هم األشخاص الذين يشتغلون داخل المن مة ،والموارد الماديية وهيي
كييل مييا تييوفره المن ميية ميين مبيياني وأجهيزة وآالت ،...والميوارد المالييية هييي المبييالا المالييية أو الموازنيية
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المرصودة لتسيير األعمال الجارية أو االسيتثمارات .أميا المعلوميات واألفكيار فيي فيقصيد بهيا األرقيام
والحقائق والنصوص والقوانين التن يمية .والوقت هو الزمن المتا إلنجاز األعمال المنشودة.
كم ييا عرفه ييا النم يير ( " )5 ،4199النش يياط الموجه يية نح ييو التع يياون المثم يير التنس يييق الفع ييال ب ييين
الجهود البشرية المختلفة العامله من أجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة ".
ونستنتج مما سبق بان اإلدارة هي عملية تحقيق األهداف المرسومة باستغ ل الموارد المتاحية ،وفيق
ميينهج محييدد ،وضييمن بيئيية معينيية واإلدارة فييرع ميين العلييوم االجتماعييية ،وهييي أيضييا عملييية التخطيييط
والتن يم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية والبشرية للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر
الطرق وأقل التكاليف المادية.
مفهوم التغيير.
التغيير :التغيير لغة ,كما جاء فيي المعجيم الوسييط ( )668 :4282مين الفعيل غيير ,يقيال غيير
ف ن عن بعييره :حيط عنيه رحليه وأصيلح مين شيأنه ,يقيال :نيزل القيوم يغييرون ,وغيير الشييء بيدل بيه
غيره ,وجعله على غير مكان علية ,يقال :غيرت دابتي وغيرت ثيابي ,ويقال :غيرت داري إذا بنيتها
بناءا غير الذي كان.
وتعيرف ميؤتمن ( )49 ،9001الغيييير بأنيه "عملييية تشيمل سييلوك األفيراد ,وهياكييل التن ييم ,ون ييم
األداء وتقويمها والتقنية وذلك بغرض التفاعل ,والتكيف مع البيئة المحيطه".
وهيو االنتقييال مين وضييع إليى وضييع أخير فييي فتيرة زمنيييه محيدده ووفييق أهيداف واضييحه بمسييتوى
من الفاعلية والكفاءه تمكن من مواجهة ال روف المتغيرة لتحقيق واقع أفضل (العنقري.)9049 ,
هييي فك يرة أو ممارسيية أو تطبيييق يقييوم بييه الفييرد أو األف يراد إلحييداث التجديييد فييي ضييوء أه يداف
مرغوبة أساسية مخططة ومدروسة (الجوارنة وصوص.)2007 ،
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وهي عملية اتخاذ الق اررات التي تهدف إلى استخدام الموارد المختلفية الموجيودة فيي المؤسسية أو
المن مة على أكمل وجه من أجل تحقيق أهداف تلك المؤسسة.
وممييا سييبق التغيييير هييو إدخييال تعييدي ت مدروسيية بعييد التعييرف علييى البئييية الداخلييية والخارجييية
للمن مة للتعرف على المشاكل التي تتطلب التدخل.
مفهوم قيادة التغيير.
" هي قيادة الجهد المخطط والمين م للوصيول إليى تحقييق األهيداف المنشيودة للتغييير مين خي ل
التو يييف العلمييي السييليم للم يوارد البش يرية واإلمكانييات المادييية والفنييية المتاحيية للمؤسسيية التعليمييية "
(مؤتمن.)2 ،9001 ،
" هي كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصادا وفعالية إلحداث التغيير وعلى مراحل حدوثه بقصد
خدمة األهداف المنشودة (عامر.)4224 ،
ومما سبق تعرف قيادة التغييير ,بأنهيا العمليية اإلداريية ليسيت مجيرد تسييير لألعميال أو ممارسية
للرئاس يية ،ب ييل ه ييي عملي يية قي ييادة بالدرج يية األول ييى ،فالس ييلطة اإلداري يية وح ييدها ق ييد ت ييرغم الع يياملين ف ييي
المؤسسيية علييى الطاعيية ،ولكنهييا ال تلهمهييم وال تحفييزهم وال تبعييث فيييهم الحمييا

واالنتميياء واإلبييداع

والتفاني.
مفهوم إدارة التغيير:
" هي عملية تبيديل أو تعيديل أو الغياء أو اضيافة مخطيط لهيا فيي أهيداف وسياسيات المؤسسيات
أو قيييم وأتجاهييات األف يراد والجماعييات فيهييا أو فييي اإلمكانيييات بأشييكال وطييرق مختلفيية لغييرض زيييادة
فاعلية أداء هذه المؤسسات وتحقيق كفاءتها " (اللوزي.)228 ,4228 ،
" وهيي الجهياز الييذي يحيرك اإلدارة والمؤسسيية لمواجهية األوضيياع الجدييدة اواعييادة ترتييب األمييور
بحيث يمكن االستفادة من عوامل التغيير اإليجابي وتجنب أو تقلييل عواميل التغييير السيلبي أي أنهيا
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تعب يير ع يين كيفي يية اس ييتخدام أفض ييل الط ارئ ييق اقتص يياديا وفعالي يية ،إلح ييداث التغيي يير لخدم يية األه ييداف
المنشودة" (أفندي.)9001 ,
عرفتهييا مييؤتمن ( )9001بأنهييا قيييام مجموعيية ميين القييادة اإلداريييين بعمييل خطيية محكميية فييي فتيرة
زمنييية محييدودة وي ييتم تنفيييذها بدق يية وقيييادة الجه ييد المخطييط والم يين م للوصييول إل ييى تحقيييق األه ييداف
المنش ييودة للتغيي يير م يين خي ي ل التو ي ييف العلم ييي الس ييليم للمي يوارد البشييرية واإلمكان ييات المادي يية والفني يية
المتاحة للمؤسسات التعليمية.
وتعرف إدارة التغيير بأنها :إدارة الجهد المخطط والمن م الهادف إلى تحقيق أهداف التغيير من
خي ل تطييوير العيياملين عيين طريييق التييأثير فييي قيييمهم ومهيياراتهم وأنميياط سييلوكهم وتغيييير التكنولوجيييا
المستخدمة والعمليات والهياكل التن يمية (حمادات.)9007 ,
أسباب التغيير ومتطلباته:
هنياك العدييد ميين االسيباب للتغيييير ومنهيا أسةةباب داخليةةة مثييل مشيك ت متكييررة الحيدوث ونقيياط
ضعف األداء ت هر من خ ل تحليل تغييير اإلدارة والتهدييدات والفيرص وافكيار الميو فين ومصيادر
الق ييوة والض ييعف جدي ييدة ومختلف يية .أو األسةةةباب الخارجيةةةة مث ييل تغيي يير السياس ييات العام يية ،التن يياف ،
ومتطلبات جديدة للمتعاملين وهناك يجب التفريق بين دوافع التغيير من شيخص آلخير ومين مؤسسية
إلى مؤسسية أخيرى ،ويجيب التعيرف عليى تليك االخت فيات وأخيذها بعيين االعتبيار عين طرييق اعيداد
خطيية للتغيييير والتوافييق بييين دوافييع التغيييير للمؤسسيية ودوافييع التغيييير لألف يراد ممييا يسيياعد علييى نجييا
التغيير داخل المؤسسة أم في البيئة الخارجية (العتيبي.)2002 ،
التغيير الداخلي.
 تغيير المدير. -تغيير الرسالة أو األهداف.
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 هندرة العمليات. إعادة الهيكلة. طر أفكار جديدة خاصة بالجودة. استقطاب أن مة أو تقنية جديدة. التطوير التن يمي والو يفي. برامج تدريبية حديثة. تحيييديث جيييدول الرواتي ييب تصي يياعديا أو تنازليي ييا ،وتن يييم أو إعي ييادة تن يييم ك ييل أو جي ييزء مييينالمن مة.
التغيير الخارجي.
 ضم وحدة جديدة من الخارج. االندماج أو االنفصال. تغيير أسلوب التعامل الحكومي مع الدوائر االخرى. زيادة أو خفض التمويل الحكومي أو غير الحكومي. فتح مجاالت جديدة للتعاون واالتفاقيات الدولية. إدخال ان مة حكومية جديدة ل دارة. التغييرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية المؤثرة على أداء اإلدارة.أهمية إدارة التغيير
يمي

التغيييير حييياة األفيراد والمجتمعييات والمن ميات علييى اخييت ف أنواعهييا ،وتفيياوت أحجامهييا..

وقد يكون التغيير منتجا ،وبناءا ،بما يعود بالفائدة المرجوة على ذوي المصلحة ،كما قد يكون معوقيا
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وهييداما ،وذلييك وفييق الطييرق ،واألسيياليب ،ومييدى األخييذ بأسييباب النجييا لمجهييودات التغيييير ميين قبييل
ذوي المعرفة ،والخبرة واالستعداد الطيب لتحقيق األهداف المنشودة (عامر.)955 ،9004،
الحفاظ على الحيوية الفاعلة

أهمية

تنمية القدرات على االبتكار

التغيير

إذكاء الرغبة في التطوير
التوافق مع متغيرات الحياة
الوصول إلى درجة أعلى من
القوة
الشكل ( )4الجوانب األساسية ألهمية التغيير(عامر) 9004 ،

أساسيات إدارة التغيير
من أساسيات إدارة التغيير كما يراها (الرقب:)9008 ،
أن يقي ييدم مجتمي ييع التغييي يير الي ييدعم للن ي ييام طيلي يية الوقي ييت (الن ي ييام

البيئي يية ،العمليي ييات ،الثقافي يية،

الع قييات ،السييلوكيات..أل بصييورة شخصييية أو تن يمييية) .وفهييم أييين تتجييه المن ميية .وفهييم مييا
الييذي تريييده ،ومتييى ولميياذا ،ومييا هييو معيييار القيييا
وتط ييوير الخط يية لتحقي ييق األس ييا

ال ي زم لتكييون قيياد ار علييى الوصييول للهييدف.

رق ييم ( )2م يين خي ي ل تحقي ييق االنج ييازات القياس ييية ف ييي كاف يية

المحطييات .واالتصييال ،المتضييمن ،المقييدرة والكفيياءة فييي التعامييل مييع المجتمييع ،ثييم البييدء بالعمييل
الحقيقي للوصول ألقصى هدف ممكن.
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أهداف إدارة التغيير
إلدارة التغيييير أهييداف جوهرييية هييي التييي دعييت لعملييية التغيييير ،وتييتلخص األهييداف فييي التييالي
(الرقب:)9008 ،
 -4زيييادة قييدرات المن ميية علييى التطييور والبقيياء واالسييتم اررية ،وذلييك بزيييادة قييدرتها علييى التكيييف
مع البيئة المتغيرة ،مما يجعل منها ن اما متجددا.
 -9زيادة إحسا

العاملين بأهمية أهداف المن مة ،وزيادة درجة والئهم وانتمائهم لها.

 -2تكييوين فريييق إداري أكثيير كفيياءة وتقييب للتغيييير ،وتنمييية معييارف ومهييارات العيياملين وتحسييين
أنماطهم السيلوكية ،وتطيوير ن يم اواجيراءات اتخياذ القيرار ،والعميل عليى تنميية المشياركة فيي
عملية اتخاذ الق اررات ،والرغبة في تعديل سلوك المو فين حتى تتمكن من مواجهة التغيرات
التي تحيط بها.
 -1تنمييية رو الجماعيية ميين خ ي ل زيييادة درجيية اإلحسييا

بتفاعييل وديناميكييية الجماعيية داخييل

التن يم ،اوارساء قواعد الثقة بين األفراد المكونين لها.
 -5زيي ييادة فهي ييم عمليي ييات االتصي ييال ،وأسي يياليب القيي ييادة اوايجي يياد أفضي ييل األسي يياليب للقضي يياء علي ييى
الصراعات ،والتعرف على أسبابها من خ ل زيادة الوعي بديناميكية الجماعة.
أسباب التغيير في المنظمة
أسباب إدارية "هيكلية ":
حيييث بييين ريتشييارد أن اعييادة الهيكليية أو مييا يسييمى احيانييا ب عييادة تن يييم العمييل تشييمل تعييديل
التفكييير والمعلومييات للعمليييات المختلفيية المتداخليية فييي المؤسسيية (المن ميية) ،ممييا يييؤدي إلييى تنسيييق
أفقي ومرونة ل ستجابة للتغيرات البيئية (العنزي.)9001 ،
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 -4التغيير في أهداف المن مة:
حيييث إن التغيييير فييي أهييداف المن ميية يمثييل سييببا جوهريييا لمييا لييه ميين بعييد علييى كافيية م ارحييل
التخطيط ،والتنفيذ يعد التغيير في األهداف تغيي ار ملموسا ألنشطة المؤسسات.
 -9أسباب بيئية:
ال تعيل المؤسسة منفصلة عن البيئة المحيطة بها سواء اقتصادية سياسية أو اجتماعيية ،وهيي
تتفاعييل مييع المتغييرات المحيطيية بهييا إيجابيا وسييلبا ،وتحليييل البيئيية ميين حيييث نقيياط القييوة والضييعف أو
الفرص والتهديدات مرتكز مهم في إدارة التغيير (العنزي.)9 ،9001 ،
 -2أسباب تقنية أو تكنولوجية:
إن كفياءة المؤسسيية تيرتبط بشييكل أساسييي بكفيياءة أن ميية التسيييير وهييو مييا يفسيير وجييود مؤسسييات
تمتلييك الم يوارد المادييية والتكنولوجييية فييي حييين تواجييد مثييبط فيهييا يجعلهييا بعيييدة عيين تحقيييق أهييدافها
واستم ارريتها في محيطها(س م.)466 ،9001 ،
 -1أسباب نفسية:
إن الخطييأ الكبييير فييي إدارة التغيييير يكميين فييي تهميييل اآلثييار النفسييية والبدنييية أو غيرهييا المترتبيية
علييى التغيييير .لييذا علييى إدارة التغيييير أن تييدرك هييذه االضييطرابات المزعجيية التييي تصيييب المييو فين
أثناء عملية التغيير.
العوامل المساعدة على إحداث التغيير التنظيمي.
يمكن إجمال العوامل المساعدة على إحداث التغيير التن يمي في األمور التالية:
 -4انتشار أساليب التخطيط واالتصال التي تضع األساليب والطرق التي تحدد أحسين مجياالت
التطور والتحرك لمواجهة المواقف الجديدة.
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 -9إنتشييار التعليييم واعتميياد التييدريب ومييا ينييتج عنييه ميين توسيييع مييدارك األف يراد وتنمييية القاعييدة
الحضي ييارية والفلسي ييفية إلي ييى جاني ييب القي ييدرات والمعي ييارف والمهي ييارات التي ييي تزيي ييد القي ييدرة علي ييى اإلبتكي ييار
والتطوير.
 -2التجديد في الليوائح والقيوانين التيي تمثيل انعكاسيات للقييم والعيادات والتقالييد المتغييرة وخاصية
في المجتمعات الديمقراطية.
 -1انتش ييار أنش ييطة التط ييوير التن يم ييي والت ييي تس يياعد المن م ييات عل ييى تغيي يير وتط ييوير قيمه ييا
الحضارية وتغيير أوضاعها وطرق عملها بما يتماشى مع المحيط والتأقلم معه (س م.)2004 ,
القوى المؤثرة إلحداث التغيير التنظيمي.
هناك العديد من القوى والمؤثرات التي تمار تأثيرها إلحداث التغيير التن يميي فيي المؤسسيات
وتمييار ضييغوطها عليهييا والتييي يجييب علييى اإلدارة أن تأخييذها بعييين االعتبييار والتعامييل معهييا عنييد
إحداث التغيير بفعالية هي على الوجه لتالي (العنزي:)9001 ،
 -4القوى الداخلية:
وهي قوى تأتي من داخل التن يم نفسه وتأخذ األوجه التالية:
أ -الرغبة في تحسين الكفاءة والقدرة التن يمية.
ب -عدم الرضا عن طريقة األداء التن يمي ومستوى الخدمات للمستفيدين والعاملين.
ج -بروز الحاجة إلى مواجهة ارتفاع مستوى االحتياجات اإلنسانية في التن يم.
د -الحاجة إلى إعادة التدريب والتأهيل للعاملين لمواجهة متطلبات الحياة العصرية.
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 -9القوى الخارجية:
وهييي القييوى التييي تييأتي ميين مصييادر مختلفيية ميين خييارج التن يييم وتلعييب دو ار مييؤث ار علييى التن يييم
للتييأقلم معهييا ،وهييذه القييوى ال تعمييل فييي اتجيياه واحييد ،بييل قييد تتعييارض مييع بعضييها الييبعض ،ويمكيين
إجمال هذه القوى باالتي:
التغيير االجتماعي.
التغيير التكنولوجي.
التغيير السياسي.
التغيير االقتصادي.
التغيير القانوني.
التغيير الثقافي.

االستهدافية

الواقعية

القدرة على التطوير واالبتكار

خصائص
إدارة
التغييـر

الشرعية

اإلص ِ

التوافقية

الفاعلية

المشاركة

القدرة على التكيف السريع
شكل ()9خصائص إدارة التغيير (الخضيري .)2003 ,

الرشادة
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التمكين اإلداري:
تقدم الباحثة عرضا عن التمكين اإلداري من حيث مفهومها ،وخطواتها واألسياليب ،والمعوقيات،
ونتائجها.
تعريف التمكين
يع ييرف التمك ييين اإلداري :عملي يية اكتس يياب الق ييوة ال زم يية إلتخ يياذ القي ي اررات واالس ييهام ف ييي وض ييع
الخط ييط خاص يية تل ييك الت ييي تمي ي

و يف يية الف ييرد واس ييتخدام الخبي يرة الموج ييودة ل ييدى األفييراد لتح ييين أداء

المن مة.
ين ر لمفهوم التمكين من خ ل المدلول اللغوي للكلمة اوان كلمة تمكين فيي اللغية العربيية ترجيع
إلى الفعل (مكن) أي جعله قاد ار على الشيء أو تعني إعطاء السلطة والحكم القوة (ملحم)9006 ,
و عرف ييت كلم يية التمك ييين م يين الفع ييل يمك يين ( (Powerبأن ييه م يينح الس ييلطة الرس ييمية كم ييا ع ييرف
التمكين من خي ل التركييز عليى مكيون القيوة ( )Powerضيمن مصيطلح التمكيين والتمكيين مين هيذا
المنطلق يشير إلى حصول كل فرد على القوة التي كانت متمركزة في يد المدير التقليدي حتى يمكن
أداء العمل بفعالية فالقيمة التي يركز عليها التمكين هنا أن المشاركة في القوة تؤدي إليى المزييد مين
القوة (عارف.)9002 ,
وعرفهييا أفنييدي ( )9002بانييه :عملييية أعطيياء المييديرين سييلطة أوسييع وممارسيية الرقابيية ،وتحمييل
المسؤولية واستخدام مقدراتهم من خ ل تشجيع على استخدام القرار.
ويع ي ييرف بان ي ييه :اس ي ييتراتيجية تن يمي ي يية ومه ي ييارة جدي ي ييدة ،ته ي ييدف إل ي ييى أعط ي يياء الع ي يياملين الصي ي ي حيات
والمسئوليات والحرية في أدائهم للعمل ،دون تيدخل مباشير مين اإلدارة ،وتيوفير الميوارد ،وبئيية العميل
المناسبة لتأهيلهم مهنيا ومسلكيا (القاضي.)9008 ،
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أمييا ملحييم ( )9006فيعرفييه بأنييه إعطيياء اإلنسييان األقييرب للمشييكلة مسييؤولية كامليية ،وحرييية
التصرف في المشكلة ألنه أقرب النا

للمشكلة وأكثرهم احتكاكا وتأثي ار بمشكلته ،مثال ذليك مو يف

في البنك الذي يحتك بشكل مباشر مع الزبائن فهو أقيرب مين مديرييه لمشيكلة الزبيائن ،واألقيدر عليى
فهم ما يريد الزبون.
مما سبق يمكن تعريف التمكيين الي داري بأنيه هيي تحميل المسيؤولية وممارسية الرقابية الذاتسيية؛
فهو فرصة جوهرية لتطوير مهارات العاملين ،مما يزيد الرضا الو يفي لدى العاملين.
خطوات تمكين العاملين
الخطوة االولى :الحاجة للتغيير.
الخطوة الثانية :تحديد الق اررات التي يشارك فيها المرؤوسون.
الخطوة الثالثة :تكوين فرق العمل.
الخطوة الرابعة :توفير المعلومات.
الخطوة الخامسة :اختيار األفراد المناسبين.
الخطوة السادسة :توفير التدريب (أفندي.)9002 ,
نتائج التمكين
أوال :نتائج على مستوى العاملين( :مصطفى9001 ,؛ ملحم)9006 ،
تحقيق اإلنتماء :يسهم التمكين في زيادة اإلنتماء الداخلي بالنسبة للفرد العامل.
كميا يسييهم فييي زييادة انتمائييه للمهييام التييي يقيوم بهييا وزيييادة انتمائييه للمؤسسية ولفريييق العمييل الييذي
ينتمي له.
المشيياركة الفاعليية :تمكييين العيياملين يسييهم فييي رفييع مسييتوى مشيياركتهم والمشيياركة الناجميية عيين
التمكين تتميز بمستوى عال من الفاعلية اواقدام العاملين على إبداء أفكار جديدة.
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تطيوير مسيتوى أداء العياملين )Bowen & Lawler ,2005( :فتحسيين مسيتوى أداء المو يف
من األمور األساسية التي تنتج عن تطبيق مفهوم التمكين في اإلدارة.
اكتسيياب المعرفيية والمهييارة :إن نجييا بيرامج التمكييين تتوقييف علييى تيوافر المعرفيية والمهييارة والقييدرة
لدى العامل أو المو ف.
التمك ييين يس ييهم ف ييي رف ييع معنوي ييات الع يياملين إذ يش ييعرون ب تاح يية الفرص يية إلعم ييال ق ييدراتهم كم ييا
يستمتعون بتقدير وثقة اإلدارة بهم.
ثانيا :نتائج التمكين على مستوى المن مة( :الحراحشة والهيتي9006 ,؛ العبيدين)9001 ,
إن التمكين له نتائج مهمه تنعك

على المن مات تتمثل فيما يأتي:

ضييمان فعالييية المن ميية .وزيييادة والء العيياملين للمن ميية :فالعامييل الييذي يشييعر بييالتمكين وحرييية
التصرف في العمل يعلم بأن هذه الحرية جزء من ع قة إيجابية وصحية بين اإلدارة والعاملين.
وتحس ييين ف ييي مس ييتوى انتاجي يية العام ييل كم ييا نوع ييا واس ييتعداد المن م يية للتفاع ييل بش ييكل أس ييرع م ييع
تغي يرات السييوق .و هييور أفكييار مبتك يرة نتيجيية لحرييية التصييرف وتشييجيع العيياملين علييى اإلبييداع
والمبييادرة واإللت يزام بييرو الفريييق وحييب المغييامرة والتفكييير الخ ي ق .وارتفيياع االنتاجييية وانخفيياض
التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمن مة.
ثالثا :نتائج التمكين على مستوى المراجعين( :الحراحشة والهيتي)9006 ,
إستجابة بسرعة أكبر لحاجات العم ء .واإلنفتيا المباشير والثقية بيين العياملين والزبيائن .وزييادة
فعالية االتصاالت ,والسرعة في انجاز المهام نتيجة لغياب البيروقراطية.
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أساليب التمكين
ولتمكين اإلداري عدد من األساليب منها ( :العبيدين)9001 ,
 .4أسلوب القيادة:
وفي ل المن مية التمكينيية يمينح القيادة أعضياء الفرييق المزييد مين التفيويض ومجياال أوسيع
فييي التخطيييط والتنفيييذ والتقييييم ألدائهييم أيضييا يمكنييون االعضيياء فييي الفريييق ميين خ ي ل تغيييير نمييط
الرقابيية المعمييول بييه ميين قبييل الرؤسيياء وهييذا ال يعنييي أن يمتنييع القييادة عيين تقييديم التوجيييه واالرشيياد
والييدعم للمرؤوسييين وألعضيياء الفريييق كلمييا طييالبوا بييذلك أي أنهييم يجييب أن يسيياعدوهم علييى تطييوير
مهاراتهم والتزامهم لكي يؤدوا دورهم بفاعلية في من مة تمكينية.
 .9أسلوب تمكين األفراد:
يركز هذا االسلوب على الفرد ويهتم بما يسيمى للفيرد بالتوجيه نحيو تقبيل المسيؤولية واالسيتق لية
في اتخاذ القرار.
 .2أسلوب تمكين الفريق:
رأى بعض الباحثين أن التركيز على التمكين الفردي قد يؤدي إلى تجاهل عمل الفريق إذا قاموا
ب عطيياء أهمييية كبييرى لتمكييين المجموعيية أو الفريييق لمييا للعمييل الجميياعي ميين فوائييد تفييوق بكثييير فوائييد
العمي ييل الفي ييردي وقي ييد بي ييدأت فك ي يرة التمكي ييين الجمي يياعي مي ييع مبي ييادرات دوائي يير الجي ييودة في ييي السي ييبعينيات
والثمانينيات من القرن الماضي.
 .1أسلوب االبعاد المتعددة في التمكين:
وفق هذا االسلوب الجميع يعملون كشركاء ( )Partnersويأخذون زمام المبادرة بشكل جمياعي
فالتمكين لي

شعو ار شخصيا ومن المستحيل أن يتم دون مقومات وعوامل تن يمية مناسبة.
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 .5األسلوب الهيكلي (التمكين الهيكلي):
إن المن ميية المتمكنيية يكييون لهييا هيكييل واضييح ومناسييب مييع عييدد أقييل ميين المسييتويات اإلدارييية
وذليك ليسييهل عملييية انسيياب وتييدفق المعلومييات فيي اتجيياهين وهييذا األسيلوب يشييير إلييى أن المؤسسيية
الممكنة هي تلك المؤسسة التي تتضمن نطاق إشراف واسع بمعنى أن نسبة المو فين إلى المديرين
نسبة عالية بالقيا

إلى هذا النسبة في المؤسسات التقليدية (العبيدين.)9001 ,

معوقات تطبيق التمكين في المنظمات
من معوقات تطبيق التمكين في المن مات( :اندراو )9008 ,
 -4ضعف وقلة مهارات العاملين.
 -9غياب الثقة ما بين اإلدارة والعاملين.
 -2عدم قناعة اإلدارة العليا بأهمية التمكين.
 -1وجود ن ام اتصال ضعيف وغير فعال داخل المن مة.
 -5وجود ن ام قيادة تقليدية بحيث يحد من دور العاملين.
 -6العشوائية وعدم العدالة في كل من ن ام المكافآت ون ام الحوافز.
 -7ضعف الع قة بين العاملين.
 -8عدم وضو األهداف بالنسبة للعاملين.
 -2ضعف العملية التدريبية من حيث الكم والكيف.
 -40مناخ تن يمي غير صحي بحيث ينعك

سلبا على معنوييات العياملين واليذي بيدورة ييؤثر

على انتاجهم وأدائهم.
 -44ن ام رقابي صارم ال يسمح بحرية التصرف وبالتالي يحد من اإلبداع.
 -49غياب فرق العمل من بيئة المن مة.
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ثانياً :الدراسات السابقة
يتضمن هذا الجزء عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ،والطريقة التي تيم اعتمادهيا
من األقدم إلى األحدث ،ومنها:
.4الدراسات السابقة ذات صلة بإدارة التغيير:
هي ييدفت د ارسي يية اللي ييوزي ( )4228التعي ييرف إلي ييى اتجاهي ييات األف ي يراد العي يياملين في ييي المؤسسي ييات
الحكومي يية ف ييي األردن بش ييأن مج يياالت إدارة التغيي يير المختلف يية وع قته ييا بمتغيي يرات الج يين  ,والحالي ية
االجتماعية  ,والمؤهل العلمي والعمر ومسى الو يفة والخبرة ولتحقيق أهيداف الد ارسية اختييرت عينية
بالطريقيية العشيوائية مكونيية ميين ( )602ميين العيياملين .وميين أبييرز النتييائج التييي توصييلت لهييا الد ارسيية:
وج ييود ف ييروق ذات دالل يية إحص ييائية تع ييزى إل ييى متغي يير الج يين

ب ييين اتجاه ييات الع يياملين نح ييو جمي ييع

مجاالت إدارة التغيير اذ كانت عند الذكور أعلى منها عند اإلناث كما أ هيرت الد ارسية وجيود فيروق
ذات داللة إحصيائية بيين اتجاهيات المتيزوجين وغيير المتيزوجين نحيو مجيال السيببية وليم ت هير هيذه
الفروق بالنسبة لمجالي التكافؤ واالستدالل.
وجيياءت د ارسيية بيياقلز واالخض ير ( )Paglis & Green ,2002بهييدف التعييرف إلييى دافعييية
المييدريرين نحييو قيييادة التغيييير وذلييك ميين خي ل ث ثيية محيياور :احييداث التوجيييه الي زم لعملييية التغيييير
كسب تأييد العاملين داخل المؤسسة والتغلب عليى المشيك ت وتفتيرض الد ارسية أن اصيحاب الكفياءة
العالمييية سيحصييلون علييى تقييارير ميين رؤسييائهم بييأنهم أكثيير قييدرة علييى احييداث التغيييير واالنييدماج فييي
محاوالت احداثها وبلا حجم العينة ( )450مدي ار .وقد توصلت الدراسة إلى وجود ع قة إيجابية بين
احييداث التوجيييه ال ي زم لعملييية التغيييير وقييد وجييد أيضييا تفيياع بييين كسييب التأييييد وبييين البعييد الثالييث
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الخاص بالتغلب على المشك ت ،ووجدت أيضا ع قة ارتباطيه بين األبعياد الث ثية وبعيض صيفات
الشخصية مثل :احترام وتقدير الذات والقدرات وطبيعة العمل.
وأمييا د ارسيية دروزة ( )9002فقييد هييدفت إلييى التحقييق ميين مييدى مقييدرة مييدير المدرسيية فييي وكاليية
الغييوث الدولييية علييى اتخيياذ الق ي اررات التطويرييية واحييداث التغيييير فييي اربعيية مجيياالت تتعلييق بعناصيير
العملييية التعليمييية وهييي البيئيية المدرسييية والتلميييذ والمعلييم والمنهيياج ولتحقيييق هييذا الهييدف اسييتخدمت
استبانة قاست قدرة المدير على اتخاذ الق اررات التطويريية فيي المجياالت االربعية الميذكورة وقيد طبقيت
عليى عينيية عشيوائية ميين مييديري ميدار وكاليية الغييوث الدولييية فييي منطقية نييابل

ميين فلسييطين بلغييت

( )96مديرة من أصل ( )10مديرة .واستخدم المنهج الوصيفي ،ومين أبيرز النتيائج التيي توصيلت لهيا
الدراسة :أن سنوات الخبرة فيي مجيال اإلدارة المدرسيية وسيلك التعلييم لهيا أثير كبيير فيي اتخياذ الميدير
القي ي اررات التطويري يية اواح ييداث التغيي يير األفض ييل ،وأجم ييع المس ييتجيبون عل ييى أن الن ييام البيروق ارط ييي
والييروتين اإلداري فييي و ازرة التربييية والتعليييم اسييتئثار المسييؤولين باتخيياذ هييذه الق ي اررات وعييدم مشيياركة
المدير بها وفقر ميزانية المدرسة وضييق وقيت الميدير وال يروف السياسيية هيي األسيباب التيي تحيول
دون اتخاذ المدير للق ار ارت التطويرية اواحداث التغيير األفضل في المدرسة.
وهدفت دراسة الجوارنة وصوص ( )9007التعرف إليى درجية صيعوبة ممارسية إدارة التغييير
لييدى القيييادات اإلدارييية فييي مييديريات التربييية والتعليييم التابعيية إلقليييم الشييمال فييي األردن علييى درجيية
صعوبة المتغيرات المستقلة (المؤهل العلميي والخبيرة والمسيمى اليو يفي)على درجية صيعوبة ممارسية
إدارة التغيير وقد استخدمت الد ارسية المينهج الوصيفي ،وتكونيت عينية الد ارسية مين ( )901أفيراد ،وقيد
استخدمت االستبانة .وقد توصيلت الد ارسية إليى النتيائج التاليية :أن درجية الصيعوبة فيي ممارسية إدارة
التغيييير متوسييطة فييي جميييع مجيياالت الد ارسيية كمييا توجييد فييروق ذات داللييه إحصييائيه تعييزى لمتغييير
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المؤهل لصالح حملة البكالوري

والماجستير والمسمى الو يفي لصيالح رئيي

القسيم والخبيرة لصيالح

منه ( )40-6سنوات.
وجيياءت د ارسيية في لييي ( )9044بهييدف التعييرف إلييى دور التغيييير التن يمييي فييي ارسيياء اإلبييداع
بالمن م ييات الحديث يية" وحاول ييت ه ييذه المداخل يية الكش ييف ع يين الع ق يية الموج ييودة ب ييين ك ييل م يين التغيي يير
التن يمي ييي واإلبي ييداع إذ تطي ييرق إلي ييى التغييي يير التن يمي ييي أوال ثي ييم أنواعي ييه تباعي ييا لمختلي ييف التصي يينيفات
(الهيكلييي ,التكنولييوجي والمرتكييز علييى االشييخاص) وميير إلييى سييمات التغيييير النيياجح فييي النهاييية خييتم
يذكر أشهر التجارب والدراسات التي عنيت بالتغيير في المن مات الحديثة.
ه ييدفت د ارس يية الروم ييي ( )9049إل ييى التع ييرف عل ييى واق ييع ممارس يية أدارة التغيي يير ل ييدى م ييديري
المعوقييات التييي تحييول دون ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري الييدار الثانوييية بمدينيية الرييياض ميين
وجهيية ن يير أفيراد الد ارسيية .وتقييديم مقترحييات قييد تسييهم فييي تطييوير ممارسيية أدارة التغيييير لييدى مييديري
المدار الثانوية بمدينة الرياض واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتمونت عينة الدراسة
من ( )216معلما واستخدام االستبانة ألداة الدراسة لتحقيق أهدافها,ومن أبرز نتيائج هيذه الد ارسية أن
أفراد عينة الدراسة يرون أن واقع ممارسة أدارة التغيير لدى مديري المدار الثانويية بمدينية الريياض
بدرجيية متوسييطه وميين أهييم المعوقييات التييي تحييول دون ممارسيية أدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار
الثانوي يية بمدين يية الري يياض (جم ييود األن م يية واللي يوائح المعم ييول بهاوتجاه ييل األفك ييار الجدي ييدة  ,ونق ييص
الت ي ييدريب عل ي ييى بي ي يرامج التغيي ي يير ونق ي ييص المي ي يوارد البشي ي يرية والمادي ي يية االزم ي ييه الح ي ييداث التغيي ي يير وقل ي يية
الصي حيات الممنوحييه لمييديري المييدار ),ميين أهييم المقترحييات التييي تسيياهم فييي تطييوير ممارسيية أدارة
التغيير لدى مديري المدار الثانوية بمدينة الرياض (تعزيز الجهود الراميية للتغييير مين قبيل مسيؤلي
اليو ازرة ,والتنمييية المهنييية للتييدريب علييى أسييتراتيجيات التغيييير وكيفييية أدارتييه  ,وتبنييي أسييلوب االشيراف
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يسي يياعد علي ييى ممارسي يية أدارة التغييي يير بالشي ييكل المطلي ييوب  ,وتي ييدريب المي ييديرين علي ييى منهجيي ييات إدرة
التغيير).
وهييدفت د ارسيية العنقييري ( )9042التعييرف علييى واقييع ممارسيية مش يرفات اإلدارة المدرسييية بمدينيية
الريي يياض إلدارة التغييي يير مي يين جهي يية ن ي يير مش ي يرفات ومي ييديرات مي ييدار التعلي يييم العي ييام وتحديي ييد درجي يية
الصييعوبات التييي تواجييه ممارسيية مش يرفات اإلدارة المدرسييية بمدينيية الرييياض إلدارة التغيييير ميين جهيية
ن ر مشرفات اإلدارة المدرسية وميديرات ميدار التعلييم العيام  ,وتحدييد المتطلبيات الفنيية والتن يميية
االزمييه لممارسيية مشي يرفة اإلدارة المدرسييية بمدينيية الري يياض إلدارة التغيييير ميين وجه يية ن يير مشييرفات
اإلدارة المدرس ييية  ,ث ييم تق ييديم مقترح ييات يمك يين تس ييهم ف ييي تط ييوير أس يياليب ممارس يية مشي يرفات اإلدارة
المدرسية إلدارة التغيير وأعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ب عداد أستبانة تضمنت ( )56عبيارة
وتكونت عينية الد ارسية مين ( )658مشيرفا ,وقيد توصيلت نتيائج الد ارسية إليى أن ممارسية إدارة التغييير
كانت مرتفعيه عنيد مشيرفات اإلدارة المدرسيية بمدينية الريياض وجياءت موافقية ميديرات ميدار التعلييم
العييام علييى الصييعوبات التييي تواجهييه مشيرفة اإلدارة المدرسييية بمدينيية الرييياض عنييد إدارة التغيييير كييان
أيضا مرتفعا.
وجيياءت د ارسيية العصيييمي ( .)9042إلييى التعييرف علييى درجيية ممارسيية أداء التغيييير لييدى مييديري
المدار الثانوية بمدينة الطائف من وجهة ن ر المشرفين التربويين واتبعت الدراسة المنهج التحليلي
واسييتخدام االسييتبانة لجمييع البيانييات وتكونييت مجتمييع الد ارسيية ميين ()476مشيرفا تربويييا وتوصييلت اهييم
النتيائج فيي هيذه الد ارسية إليى أن ممارسية إدارة التغيييير كانيت متوسيطه ليدى ميديري الميدار الثانوييية
بمدينيية الطييائف ميين وجهيية ن يير المش يرفين التربييوين وأنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين
أجابات المشرفين حول إدارة التغيير.
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 .2الدراسات السابقة ذات الصلة بالتمكين اإلداري
أجييرت عثمييان ( )9009الد ارسيية هييدفت التعريييف إلييى أسييلوب تمكييين العيياملين والتييأثير المتبييادل
بييين كييل ميين العوامييل التن يمييية وتمكييين العيياملين والختيييار مييدى إمكانييية تطبيييق هييذا االسييلوب فييي
المن م ييات الوطني يية .وق ييد تكون ييت عين يية الد ارس يية م يين ( )500مو ييف ،واس ييتخدمت الباحث يية الم يينهج
الوصفي التحليلي وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك بيئة مناسبة لتطبيق أسيلوب يمكين العياملين فيي
السعودية سواء فيما يتعلق باإلنسيان العاميل أو اإلدارة أو إن كانيت هنياك عواميل معوقية تختليف فيي
درجة وجودها وتعويقها وخلصت النتيائج أن تطبييق أسيلوب تمكيين العياملين يمكين أن ييوثر إليى حيد
ما على مواجهة والتخفيف من المشك ت التي يعبر عن أخطاء تن يمية في التطبيق.
وهدفت دراسة ند ( )Nedd,2004إلى معرفة الع قة بين معدل دوران العميل والتمكيين اإلداري
فييي م اركييز الرعاييية الصييحية فييي فلوريييدا  ,وتكونييت العينيية ميين ( )206ممرضيية قانونييية وتييم اسييتخدام
االسييتبانة لجمييع البيانييات  ,وتوصييلت الد ارسيية إلييى أن تعزيييز التمك يين يقلييل ميين معييدل دوران العمييل
وبالت ييالي ت ييوفير ك ييادر تمريض ييي مؤه ييل  ,حي ييث إن هن يياك ع ق يية عكس ييية ب ييين مع ييدل دوران العم ييل
وتمكين المو فين من أعمالهم.
وأجييرى العسيياف ( )9006د ارسيية هييدفت الكشييف عيين مسييتوى التمكييين الييو يفي لييدى القيييادات
األكاديمي يية ف ييي الجامع ييات األردني يية العام يية وع قتي ية ب ييااللتزام التن يم ييي ,واالس ييتقرار ال ييو يفي ل ييدى
أعضيياء هيئيية التييدري
عض ييو هيئ يية ت ييدري

فيهييا ميين وجهيية ن يير ه يؤالء األعضيياء وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين ()514
 ,ولجم ييع البيان ييات اس ييتخدمت االس ييتبانة ,وأ ه ييرت نت ييائج الد ارس يية أن مس ييتوى

ممارسة التمكين الو يفي لدى القيادات األكاديمية لدى الجامعات األردنية العامة جياء متوسيطآ ,فيي
ح ييين مس ييتوى االلتي يزام التن يم ييي واالس ييتقرار ال ييو يفي ل ييدى أعض يياء هيئ يية الت ييدري

ف ييي الجامع ييات
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الحكومييية العاميية جيياء مرتفعييآ واوجييود ع قيية إيجابييية داليية إحصييائية بييين مسييتوى ممارسيية التمكييين
الو يفي لدى القيادات االكاديمية وااللتزام التن يمي لدى أعضاء هيئة التدري
أمييا د ارسيية العتيبييي ( )9007فقييد هييدفت إلييى معرفيية اليينمط القيييادي السييائد فييي المؤسسييات
العامة ومعرفة مدى إدراك المديرين لمفهوم التمكيين اإلداري فضي عين التعيرف إليى المعوقيات التيي
تحييول دون تطبيييق التمكييين اإلداري ميين وجهيية ن يير القييادة اإلداريييين وتناولييت الد ارسيية الع قيية بييين
األنميياط القيادييية والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية االردنييية .تكونييت عينيية الد ارسيية ميين جميييع
الميديرين العياملين ونيوابهم ومسياعديهم وميديري اليدوائر ومسياعديهم ورؤسياء االقسيام فيي المؤسسيات
العامة األردنية في العاصمة عميان البيالا عيددهم لغايية  )124(9007/1/4ميدي ار وتوصيلت الد ارسية
إلى عدد من النتائج أهمها:النمط القيادي المشارك هو النمط القييادي السيائد فيي المؤسسيات العامية،
وتوجيد ع قيية عكسييية بييين اليينمط القيييادي الموجيه والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية االردنييية،
وتوجييد ع قيية طردييية بييين اليينمط القيييادي المهييتم باإلنجيياز والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية
االردنية.
وقييد أجييرت القاضييي ( )9008د ارسيية هييدفت إلييى توضيييح الع قيية بييين التمكييين اإلداري وأبعيياده
لييدى القييادة التربييويين فييي الجامعييات األردنييية والتييدريب اإلداري بأبعيياده وتكونييت عينيية الد ارسيية ميين
( )941قائييدا تربوي يا تييم اختيييارهم بطريقيية العينيية العش يوائية الطبقييية حسييب المسييمى الييو يفي (عميييد
كلية ,نائب عميد ,رئي

قسم ,مساعد عميد ,مدير معهد) في الجامعات (اليرموك والتكنولوجيا و آل

البيت) وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها :إن مستوى التمكين اإلداري لدى القادة التربويين
في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال جاء بدرجة مرتفعة.
وكميا أجيرى شيونغوونا والو ( )Choong, wong& Lau ,2011د ارسية هيدفت إليى اسقصياء
الع قية بيين التمكييين النفسيي وااللتيزام التن يمييي فيي الجامعيات الماليزييية الخاصية كشيفت الد ارسيية أن
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هناك ع قة بين االدراكات األربعة للتمكيين (معنيى تقريير المصيير  ,والكفياءة  ,والتيأثير قيي االدراك
وااللتي يزام التن يمي ييي) أي أن تقريي يير المص ييير والكفي يياءات المعرفيييية يزي ييدان الت ي يزام األكي يياديميين داخي ييل
المن مة بنجا مما يؤدي إلى زيادة االلتزام التن يمي العام.
وهدفت دراسة الطعاني والسويعي ( )2013التعرف إلى درجة التمكين اإلداري وع مته بالرضيا
الييو يفي لييدى مييديري المييدار الحكومييية فييي محاف يية الييدمام بالمملكيية العربييية السييعودية  ,وتكييون
مجتمع الدراسة من ( )350مديرآ ومديرة من العاملين في المدار الحكومية في محاف ة الدمام وتم
تط ييوير أداة لقي ييا

التمك ييين اإلداري تكون ييت م يين ( )30فقي يرة  ,وأداة أخ ييرى لقي ييا

الرض ييا ال ييو يفي

مكون يية أيض ييا م يين ( )30فقي يرة  ,وأ ه ييرت النت ييائج أن مس ييتوى التمك ييين اإلداري ج يياء بدرج يية مرتفع يية
والرضا الو يفي جاء بدرجة متوسيطة وأن هنياك ع قية ارتباطيية موجبية بيين درجية التمكيين اإلداري
ودرجة الرضا الو يفي.
وجيياءت د ارسيية مصييطفى ( )2016بهييدف التعييرف إلييى درجيية التمكييين اإلداري وع قتهييا بييالرو
المعنوييية ,لييدى معلمييي المييدار الحكومييية األساسييية ومعلماتهييا فييي محاف يية طييولكرم ميين وجه يات
ن ييرهم أنفس ييهم ,وق ييد اتبع ييت الم يينهج الوص ييفي التحليل ييي  ,واس ييتخدمت االس ييتبانة لجم ييع البيان ييات ,
وتكونت العينة من ( )225معلما  ,وتوصيلت الد ارسية إليى وجيود ع قية ارتباطيية إيجابيية بيين درجية
التمكييين اإلداري والييرو المعنوييية لييدى معلمييي المييدار الحكومييية األساسييية ومعلماتهييا فييي محاف يية
طولكرم من وجهات ن رهم أنفسهم.
وأجرى عقبة ( )2016دراسة هدفت إلى بيان مستوى التمكيين اإلداري ومسيتوى جيودة الخيدمات
لييدى عمييال مديرييية الشييؤون االحتماعييية مصييلحة الصييحة سييوناطراك بسييكرة  ,واسييتخدمت اسييتبانة
لجمع البيانات ووزعت على عينة حجمها ( )50فيردآ .وتوصيلت الد ارسية إليى عيدة نتيائج أهمهيا :أنيه
يوجيد أثيير ذو داللية إحصييائية بيين تمكييين العياملين وجييودة الخيدمات فييي مديريية الشييؤون االجتماعييية
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فييي مصييلحة الصييحة سييوناطراك بسييكرة  ,وأن هنيياك اثيير ذو إحصييائية ألبعيياد التمكييين اإلداري علييى
جودة الخدمات والمتمثلة في (تفويض السلطة  ,والتدريب  ,والتحفيز  ,وفرق العمل).
وأجرى شتح ( )9046دراسة هدفت إلى معرفة أثر التمكين اإلداري على اإللتزام التن يمي ليدى
العاملين اإلداريين بالمؤسسة العموميية اإلستشيفائية " زيوشيي محميد-طولقية " ،ولتحقييق أهيداف هيذه
الد ارسيية تييم اسييتخدام اسييتمارة لغييرض جمييع المعلومييات وتييم توزيعييه علييى عينيية مكونيية ميين  15عامييل
إداري بالمؤسسيية محييل الد ارسيية ،وتوصييلت الد ارسيية إلييى أن مسييتوى التمكييين السييائد بالمؤسسيية كييان
متوسييطا ،وكييان مسييتوى األلتيزام التن يمييي بالمؤسسيية مرتفعييا ،كمييا أنييه يوجييد اثير ذو دالليية إحصييائية
ألبعيياد التمكي يين اإلداري مجتمع يية عل ييى اإللتي يزام التن يم ييي ،كمييا بين ييت الد ارس يية وج ييود أث يير ذو دالل يية
إحصائية لبعد اإلتصال على اإللتزام التن يمي بالمؤسسة.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقه
في نهاية عرض الد ارسيات السيابقة يمكين القيول أن هيذه الد ارسيات ذات ع قية مباشيرة بموضيوع
الد ارس يية وه ييو إدارة التغيي يير والتمك ييين اإلداري إذ اتفق ييت جميعه ييا عل ييى ض ييرورة تبن ييي اوادارة التغيي يير
التمكين اإلداري في تطوير عمل المؤسسات التعليمية إال أنه يتضح من قراءة هيذه الد ارسيات حسيب
علييم الباحثييه لييم تعثيير فييي نطيياق مييا حصييلت عليييه ميين أبحيياث ود ارسييات علييى د ارسيية شييبيهة بالبحييث
الحاليه خاصة الحد المكاني الخاص بالدراسة وهيو الميدار الحكوميية بمحاف ية مادبيا  ,وليوح قلية
في الدراسات العربية التي تناولت إدارة التغيير و التمكين اإلداري في الجانيب التربيوي كميا اسيتفادت
الدرسييات السييابقة فييي التعييرف علييى التمكييين اإلداري اوادارة التغيييير ميين حيييث تسيياؤالتها
الباحثيية ميين ا
وأهدافها وتحديد مشكلة الدراسة واالطار الن يري  ,ومناقشية النتيائج  ,كميا اسيتفادت الباحثية مين تليك
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الجهييود فييي االهتييداء إلييى بعييض المصييادر العربيية واالجنبييية التييي تناولييت موضييوع الد ارسيية ,وتحديييد
المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة.
وتشابهت دراسة دروزة ( )9002ود ارسية الجوارنية وصيوص ( )9007ود ارسية العنقيري ()9042
ودراسة الرومي( )9049استخدام المنهج الوصفي وتشيابهت د ارسية دروزة ( )9002ود ارسية الجوارنية
وصوص ( )9007ود ارسية العنقيري ( )9042ود ارسية العصييمي ( )9042ود ارسية الروميي ()9049
باسييتخدام االسييتبانة لجمييع البيانييات واتفقييت د ارسيية سيواقد ( )9044وبييافلز ( )Paglis,2002أن إدارة
التغيير لها تأثير إيجابي في المن مات كافة.
كمييا اختلفييت د ارسيية عبيييد ( )9002ود ارسيية اللييوزي ( )4228ميين حيييث التيياثير فييي إدارة التغيييير
على أداء العاملين.
وأتفقت دراسة الرومي ( )9049ودراسة العصيمي ( )9042مين حييث تيأثير إدارة التغييير حييث
كان متوسطا بينما أختلفت دراسة العنقري ( )9042كانت مرتفعا بتأثير إدارة التغيير.
و تشابهت دراسة كل من (عثمان )9002،وند ( )Nedd, 2004وعقبة ( )9046بأنه ال يمكن
ع ي ييزل التمك ي ييين اإلداري ع ي يين أداء م ي ييديري الم ي ييدار  ،وبين ي ييت د ارس ي يية القاض ي ييي ( )9008والطع ي يياني
والسي ييويعي ( )9042ان مسي ييتوى األداء كي ييان مرتفعي ييا بتي ييأثره مي يين التمكي ييين اإلداري واختلفي ييت د ارسي يية
العساف ( )9006من حيث تاثير التمكين اإلداري حيث كان متوسطا ،وركيزت د ارسية نيد ( Nedd,
 )2004فييي فلوريييدا علييى معييدل دوران العمييل والتمكييين اإلداري فييي م اركييز الرعاييية الصييحية واتفقييت
د ارس يية ك ييل م يين ن ييد ( )Nedd, 2004والعس يياف ( )9006ومص ييطفى ( )9046وعقبيييه ()9046
باستخدام االستبانه لجمع الببانات.
ويمكيين القييول أن مييا يميييز هييذه الد ارسيية قليية الد ارسييات السييابقة التييي تتنيياول هييذا الموضييوع فييي
المدار الثانوية الحكوميية فيي محاف ية مادبيا ،والخيت ف بعيض العواميل والمتغييرات البئيية الداخليية
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والخارجية لكل مدرسة ،ف ن درجة إدارة التغيير تختلف تبعا لذلك مما يؤدي إلى اخت ف في مستوى
األداء للمديرين ،وأنها تطرقت عوامل متشابهة ،إضافة إلى بعيض العواميل التيي يمكين أن يكيون لهيا
دور فييي رفييع مسييتوى التمكييين اإلداري لييدى مييديرين المييدار الثانوييية ،وبنيياء عليييه؛ ف ي ن نتييائج هييذه
الدراسة سوف تضيف بعض المتغيرات التي أدت إلى مقترحات لمعالجية مشيكلة ت ارجيع إدارة التغييير
والتمكين اإلداري الناتج عن العوامل المتغيرة في المؤسسات التعليمية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتض ييمن ه ييذا الفص ييل عرضي يا لم يينهج الد ارس يية المس ييتخدم ,ومجتمعه ييا ,وعينته ييا ,ووص ييفا ألدات ييي
الدراسة ,وكيفية ايجاد صدقهما وثباتهما ,ومتغيرات الدراسة ,والمعالجية اإلحصيائية التيي تسيتخدم فيي
تحليل البيانات واجراءات الدراسة.

منهجية الدراسة.
لتحقيق أهداف الدراسة ,تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي وهو الذي يفي بأغراض الدراسة
ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو في العينة المختارة ،ويعبر عنه كما وكيفا.

مجتمع الدراسة
تكييون مجتمييع الد ارسيية م يين جميييع معلمييي ومعلمييات الم ييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية
مادبييا ،البييالا عييددهم ( )12.4لد ارسيية الحاليية التييي تتعييرض لهييا هييذه الفئيية ميين المييديرين ميين ضييغوط
عمي ييل تي ييؤثر في ييي األداء الي ييو يفي لي ييديهم .وفقي ييا إلحصي ييائيات و ازرة التربيي يية والتعلي يييم لمحاف ي يية مادبي ييا
للعام( )2.12 -2.12وهي موزعة كما في الجدول(.)1
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الجدول()0
توزيع المدارس والمعلمين واإلداريين حسب المديرية والمحافظة والجنس في مدارس الثانوية
 2104 -2106في وزارة التربية والتعليم في محافظة مادبا
المديرية

جنس المدرسة

مادبا

المدارس

الكلي

ذكور

12

362

اناث

6

211

مختلطة

8

280

26

853

ذكور

6

144

اناث

2

55

مختلطة

4

152

12

351

الكلي
ذيبان

عدد

عددالمعلمين

الكلي
االجمالي

38

1204

عينة الدراسة
تكونييت عينيية الد ارسيية ميين( )383حيييث تييم اسييتخدام ط يريقتين للمعاينيية األولى:اختيييار عينيية
عنقودية عشوائية ممثلة كما في الجيدول رقيم ( ,)1والثانيية :اختييار عينية طبقيية عشيوائية نسيبية مين
المعلمين حسب متغير الجن  ,وحيدد عيدد أفرادهيا فيي ضيوء عيدد أفيراد المجتميع وذليك بيالرجوع إليى
ج ييدول تحدي ييد حج ييم العين يية م يين حج ييم المجتم ييع ال ييذي أع ييدها هيجن ييز( .)Higgins,2001ويوض ييح
الجييدول( )2تييوزع أفرادعينيية الد ارس يية حسييب متغي يرات الجيين
سنوات الخبرة.

و التخص ييص والمؤهييل العلمييي وع ييدد
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الجدول()2
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المتغير
الجنس

التخصص

المؤهل العلمي
عدد سنوات الخبرة

المستوى

العدد

ذكر

301

أنثى

82

علوم إنسانية

234

علوم طبيعية ورياضيات

149

بكالوريوس فأقل

247

دراسات عليا

136

أقل من  4سنوات

112

 4سنوات–أقل من  01سنوات

153

01سنوات فأكثر

118

المجموع

383

أداتا الدراسة:
لتحقييق أهيداف الد ارسيية ,تيم تطيوير أداتييين للد ارسية أخييذتا مين بعيض الد ارسييات السيابقة فييي إدارة
التغيير( دراسة شقور ،)2112,والتكمين اإلداري (دراسة الص حات ،)2117 ,لقييا

ميدى الع قية

ب ين إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدار الثانوية الحكومية بعد االطي ع عليى األدب
الن ي ييري والد ارسي ييات السي ييابقة المتعلقي يية بهي ييذا المتغي ي يرين باإلضي ييافة إلي ييى آراء المحكمي ييين والمختصي ييين
التربييويين .تييم اسييتخدام االسييتبانة كييأداة للد ارسيية حيييث صييورتها النهائييية كمييا وتكونييت ميين ( )71فقيره
باإلضافة للمعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لعدة فقيرات ،كميا هيو يوضيح فيي الجيدول
( )3ذلك.
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الجدول()3
مجاالت و تشكيلة أسئلة االستبانة
مجاالت أداتي الدراسة

التسلسل

عدد
الفقرات

األداة االول :إدارة التغيير
0

تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

00

2

تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

02

6

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة

4

1

سلوكي يحتذى به
تقديم نموذ ٍج
ٍّ

4

4

التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين

6

األداة الثاني :التمكين اإلداري
0

تفويض السلطة

6

2

التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

04

6

االتصال الفاعل

6

مجموع فقرات االستبانة
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وتييم اعتميياد سييلم ليكييرت الخماسييي ،إذ حييدت خمسيية مسييتويات وهييي )5(:مرتفعيية جييدا)4(،
مرتفعة )3( ،متوسيطة )2(،منخفضية )1(،منخفضية جيدا ،إذا تمثيل الدرجية( )5درجية المرتفعية ،كميا
تمثل الدرجة( )1درجة متدنية.

صدق أداتي الدراسة.
الصدق الظاهري ألداتي الدراسة:
للتأكييد ميين صييدق األداتييين تييم اسييتخدام الصييدق ال يياهري إذ عرضييت علييى مجموعيية ميين ذوي
االختصيياص والخب يرة فييي إدارة المنيياهج  ,القيييا
,تصييميم التييدري

,ميين أعضيياء هيئيية التييدري

والتقييويم ,إدارة وقيييادة تربوييية  ,علييم اليينف

التربييوي

العيياملين فييي الجامعييات األردنييية البييالا عييددهم ()11

11

كمييا فييي الملحييق ( )2وأخييذت بالم ح ييات والتوصيييات التييي اقترحهييا المحكمييون وتييم اإلبقيياء علييى
الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة ( )%80فأكثر ،والملحق( )3يبين ذلك.

ب -الصدق البنائي لألداة(صدق االتساق الداخلي)
استخدمت الباحثة أداتي االستبانة لقيا

ع قة إدارة التغيير بيالتمكين اإلداري ،وبعيد التأكيد

ميين الصييدق ال يياهري ألداتييي الد ارسيية ،قام يت الباحث ية بتطبيقهييا علييى مجتمييع الد ارسيية وميين خييارج
عينتهييا ميين أجييل التعييرف علييى مييدى صييدق االتسيياق الييداخلي لييألداة ومييدى إسييهام الفق يرات المكونيية
للمجيال فيي معاميل ثبيات المجيال ،وكيذلك مييدى ارتبياط الفقيرة بالدرجية الكليية للمجيال ،وذليك بحسيياب
معامي ييل ارتبييياط بيرسيييون ،ويوضي ييح الجيييداول( )4التحليي ييل معام ييل االرتب يياط لفق ي يرات مجي يياالت أداتيييي
الدراسة.
الجدول()4
معامالت ارتباط فقرات أداتي الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما يتعلق بدرجة إدارة التغيير والتمكين
اإلداري لألداتين.
إدارة التغيير
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

المجال

1

**0.80

2

**0.84

3

**0.86

تطوير رؤية مشتركة

4

**0.85

5

**0.88

6

**0.85

للمدرسة

7

**0.83

8

**0.83

9

**0.83

11

**0.81

11

**0.85

12

**0.80

13

**0.79

14

**0.84

تحديد أهداف المدرسة

15

**0.85

16

**0.84

17

**0.84

وأولوياتها

18

**0.79

19

**0.78

20

**0.82

21

**0.85

22

**0.85

23

**0.83

24

**0.84

25

**0.84

26

**0.83

بناء ثقافة داعمة للتغيير

15

داخل المدرسة
سلوكي
تقديم نموذ ٍج
ٍّ
يحتذى به

التَّحفيز الذهني أو
االستثارة الفكريَّة للمعلمين

27

**0.83

31

**0.86

28

**0.85

31

**0.81

32

**0.84

34

**0.85

35

**0.85

29
33

**0.84
**0.87

36

**0.82

37

**0.81

38

**0.79

39

**0.80

40

**0.78

41

**0.79

التمكين اإلداري
42

**0.80

43

**0.76

44

**0.79

45

**0.78

46

**0.82

47

**0.83

48

**0.81

49

**0.83

50

**0.84

51

**0.82

52

**0.83

53

**0.85

التحفيز الذاتي والعمل

54

**0.86

55

**0.74

56

**0.77

الجماعي

57

**0.79

58

**0.80

59

**0.75

60

**0.81

61

**0.85

62

**0.85

63

**0.82

64

**0.83

تفويض السلطة

االتصال الفاعل

65

**0.78

66

**0.78

67

**0.83

68

**0.85

69

**0.85

70

**0.82

** دالة عند مستوى الداللة(.)1.14α

يتضييح ميين الجييدول( )4أن قيييم معييام ت االرتبيياط بييين درجيية الفقيرة والدرجيية الكلييية للمجيياالت
داليية إحص ييائيا عن ييد مسييتوى دالل يية( ،)1.15≤αوجميعه ييا قيييم موجب يية ،مم ييا يعنييي وج ييود درج يية م يين
االتساق الداخلي وارتباط المجال بفقراته بما يعك

درجة عالية من الصدق لفقرات المجاالت ككل.

ثبات أداتي الدراسة:
للتأكيد مين ثبيات أداتيي الد ارسية ,تيم توزيعهيا عليى عينية اسيتط عية مكونية مين ( )21معلميا
ومعلميية ،ميين خييارج عينيية الد ارسيية وميين مجتمعهييا بفييارق زمنييي مدتييه أسييبوعان ،واسييتخراج معامييل
االرتبياط بيرسيون ( ) Pearson Correlationبيين درجياتهم فيي الميرتين ،بهيدف اسيتخراج معاميل
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الثبات لألداة جرى تطبيق معادلة (ألفا كرونباخ) على جمييع المجياالت واألداة ككيل؛ إذ يقيي

ميدى

التناسييق فييي إجابييات المسييتجيبين عيين كييل الفقيرات الموجييودة فييي االسييتبانة ،والجييدول( )5يبييين ثبييات
األداة ل ستبانتين.
الجدول ()4
معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationومعامل الثبات األداة بطريقة (ألفا كرونباخ)
األداة

معامل ارتباط

معامل كرونباخ

بيرسون

ألفا

المجال األول :تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

0.95

0.97

المجال الثاني :تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

0.96

0.96

مجاالت االستبانة

المجال الثالث :بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل
إدارة التغيير

المدرسة
سلوكي يحتذى به
المجال الرابع :تقديم نموذ ٍج
ٍّ
المجال الخامس :التَّحفيز الذهني أو االستثارة
الفكريَّة للمعلمين

التمكين اإلداري

0.93
0.91
0.92

0.96

0.95
0.93

إدارة التغيير ككل

0.93

المجال األول :تفويض السلطة

0.92

0.93

المجال الثاني :التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

0.98

0.97

المجال الثالث :االتصال الفاعل

0.92

0.94

التمكين اإلداري ككل

0.96

ي ح أن معامل ثبات االستبانة درجة إدارة التغيير لدى مديري مدار الثانوية الحكومية وع قتهيا
بالتمكين اإلداري من وجهة ن ر المعلميين بمحاف ية مادبيا باسيتخدام معاميل ارتبياط بيرسيون ومقيداره
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( )0.93الستبانة إدارة التغيير بينما بلا ( )0.96السيتبانة التمكيين اإلداري ،وهيذه القييم تعيد مقبولية
ألغراض الدراسة الحالية ،وهي قيمة عالية في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة.
إجراءات الدراسة:
وتم استخدام نف

المعادلة للحكم على مستوى التمكين اإلداري

تتلخص اجراءات الدراسة بما يأتي:
 -1تطوير أداتا الدراسة.
 -2تحديد مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع العاملين بالمدار الثانوية واختيار عينة الدراسة.
 -3إيجاد صدق أداتي الدراسة وثباتها.
 -4الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى و ازرة التربية والتعليم.
 -5كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التربية والتعليم موجه إلى مديرات التربية والتعليم في محاف ة مادبا.
 -6تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها.
 -7تحليل البيانات إحصائيا.
 -8عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخام .
 -9تقديم التوصيات والمقترحات بناء على ما سيتم التوصل إليه من نتائج.

متغيرات الدراسة:
 .1اشتملت الدراسة على متغيرات األتية:
 الجن

اواشتمل على :فئتين (ذكر ،وأنثى).

 التخصص اواشتمل على( :علوم انسانية ،وعلوم طبيعية ورياضيات).
 المؤهل العلمي ويشتمل على( :بكالوريو  ،ودراسات عليا).
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 ع ييدد س يينوات الخبي يرة وتش ييتمل عل ييى( :أق ييل م يين  5س يينوات ،م يين  5إل ييى أق ييل  11س يينوات،
11سنوات فأكثر).
 إدارة التغيير.
 التمكين اإلداري.

المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيا:
 .1ل جاب يية ع يين السي يؤال األول والث يياني ت ييم اس ييتخدام المتوس ييطات الحس ييابية واالنح ارف ييات المعياري يية
والرتب.
 .2ل جابيية عيين الس يؤال الثالييث تييم اسييتخدام معامييل إرتبيياط بيرسييون لحسيياب اإلرتبيياط بييين درجييات
ممارسة إدارة التغيير ومستوى التمكين اإلداري.
 .3ل جابية عين السيؤال ال اربيع والخيام
بالنسيبة لمتغيييرات الجين

تيم اسيتخدام االختبيار التيائي) )t – testلعينتيين مسيتقلتين

والتخصييص والمؤهيل العلمييي وتحلييل التبيياين األحييادي( One – way

 )ANOVAبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة.
 .4تحديد درجة الممارسة بتطبيق المعادلة اآلتية:
القيمة البديلة – القيمة الدنيا للبديل
عدد المستويات

1–5

4

3

3

وبذلك يكون المستوى المنخفض من(.)2.33 - 1
ويكون المستوى المتوسط من(.)3.67 – 2.34
والمستوى المرتفع من(.)5-3.68

1.33
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
تحليل نتائج الدراسة وعرضها
يهدف هيذا الفصيل إليى عيرض النتيائج التيي مثليت اسيتجابات أفيراد الد ارسية عليى فقيرات األداة،
وذلييك بعييد تطبيييق إج يراءات الد ارسيية ،وتحليييل البيانييات اإلحصييائية التييي جمعييت ،وفيمييا يلييي عييرض
لنتييائج الد ارسيية تهييدف هييذه الد ارسيية إلييى استقصيياء الع قيية بييين إدارة التغيييير والتمكييين اإلداري لييدى
مديري المدار الثانوية الحكومية ،من خ ل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .0النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:
مةةا درجةةة ممارسةةة إدارة التغييةةر لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة مةةن وجهةةة نظةةر
المعلمين؟
ل جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريية والرتيب ودرجية
ممارسة إدارة التغيير لدى ميديري الميدار الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين بشيكل عيام،
ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،والجدول ( )6يوضح ذلك.
الجدول()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

1.94

مرتفعة

1

مرتفعة

2
6
1

الفقره

المجال

4

سلوكي يحتذى به
تقديم نموذ ٍج
ٍّ

3.41

1

تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

6.46

1.91

5

التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين

6.40

1.44

مرتفعة

2

تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

6.41

1.44

مرتفعة

الممارسة

الرتبة
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3

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة

6.64

1.92

درجة ممارسة إدارة التغيير ككل

6.42

1.44

مرتفعة

4

مرتفعة

يتضح من الجدول( )6أن المتوسطات الحسابية لموافقة افراد عينة الدراسة على درجية ممارسية إدارة
التغيير لدى مديري الميدار الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين تراوحيت ميا بيين(– 3.68
 )3.81وبدرج يية ممارس يية مرتفع يية لجمي ييع المج يياالت ،وج يياء ترتي ييب المج يياالت م يين حي ييث المتوس ييط
سلوكي يحتذى به وتطوير رؤية مشتركة للمدرسة والتَّحفيز
نموذج
الحسابي على النحو اآلتي :تقديم
ٍ
ٍّ
الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين و تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها و بناء ثقافة داعمة للتغيير
داخل المدرسة .وبلا المتوسط الحسابي الكليي لدرجية ممارسية إدارة التغييير( )3.72وبدرجية ممارسية
مرتفعة.
وميين أجييل تحديييد الفق يرات وفييق المجيياالت التييي تنييدرج تحتهييا ،فقييد تييم حسيياب المتوسييطات
الحسيابية واإلنح ارفييات المعياريية لدرجيية ممارسيةإدارة التغيييير ليدى مييديري الميدار الثانوييية الحكومييية
من وجهة ن ر المعلمين لكل فقرة على حده ،وتم وضع ترتيب لفقرات كل مجال ،وفيما يأتي عرض
للنتائج حسب المجاالت:
المجال االول :تطوير رؤية مشتركة للمدرسة:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتييب ودرجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى
مديري المدار الثانوية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول( )7يبيين
ذلك.
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الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
من وجهة نظر المعلمين لمجال تطوير رؤية مشتركة للمدرسة مرتبة تنازلياً.

الرقم

1
2
7
5
3
4
8
6
11
10
9

الفقرات
يراعي مدير المدرسة الموضوعية عند صياغة

الرؤية المشتركة للمدرسة.

يوضح مدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة

للمدرسة.

ط سنوية وفصلية تغطي جميع
يضع المدير خط ً
أوجه نشاط المدرسة.

يأخذ مدير المدرسة بعين االعتبار الخطط

السابقة عند تطوير البرامج المستقبلية.

يستثمر الفرص المتاحة لتوضيح الرؤية

المشتركة للمدرسة وأهدافها.

يصوغ رؤية المدرسة بشكل واضح ومفهوم.
يجدول الخطط المدرسيَّة الالزمة لتحقيق
التَّغيير المطلوب في أنشطة المدرسة.

يراجع رؤية المدرسة باستمرار بشكل يساعد

في تطويرها.

يشخص بدقة عناصر القوة ونقاط الضعف عند

التخطيط للتغيير.

يدرس بعناية الفرص والتهديدات عند وضع

الخطط

يقوم الخطط المدرسية في ضوء تحقيقها
ِّ
ألهداف التَّغيير المنشود.
المجال ككل

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

3.93

1.96

مرتفعة

1

3.78

1.94

مرتفعة

2

3.77

0.11

مرتفعة

3

3.77

0.16

مرتفعة

3

3.76

0.12

مرتفعة

5

3.72

0.14

مرتفعة

6

3.70

0.16

مرتفعة

7

3.68

0.16

مرتفعة

8

3.65

0.11

متوسطة

9

3.64

0.12

متوسطة

10

3.63

0.16

متوسطة

00

6.46

1.91

الممارسة

الرتبة

مرتفعة

يبييين الجييدول( )7المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتبيية لكييل فق يرة ميين فق يرات
المج ييال ،والمجيييال كك ييل ،وي ح ي ي أن المتوس ييطات الحسي ييابية له ييذا المجيييال تراوح ييت بيييين(– 3.63
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 ،)3.93وبدرجة ممارسة متوسطة ومرتفعة لجميع الفقرات .أما المجال ككل فقد حصل على متوسط
حسييابي ( )3.73وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية .وجيياءت بالمرتبيية األولييى الفق يرة( )1ونصييها":يراعي مييدير
المدرس يية الموض ييوعية عن ييد ص ييياغة الرؤي يية المش ييتركة للمدرس يية" بمتوس ييط حس ييابي( )3.93وانحي يراف
معياري( )1.93وبدرجة ممارسة مرتفعية .وجياءت بالمرتبية الثانيية الفقيرة ( )2ونصيها ”:يوضيح ميدير
المدرس يية مب ييررات الرؤي يية المش ييتركة للمدرس يية ".بمتوس ييط حس ييابي( )3.78وانحي يراف معي يياري()1.97
وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية .وجيياءت بالمرتبيية قبييل األخي يرة الفق يرة( )11ونصييها ":يييدر بعناييية الفييرص
والتهديدات عند وضع الخطط ".بمتوسيط حسيابي( )3.64وانحيراف معيياري( )1.12وبدرجية ممارسية
متوسييطة .وجيياءت بالمرتبيية األخي يرة الفق يرة( )9ونصييها ":يقييوم الخطييط المدرسييية فييي ضييوء تحقيقهييا
أله ييداف التَّغييي يير المنشي ييود ".بمتوسي ييط حسيييابي( )3.63وانح ي يراف معي يياري( )1.13وبدرجييية ممارسييية
متوسطة.
المجال الثاني :تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها.
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتييب ودرجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى
مديري المدار الثانوية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول( )8يبيين
ذلك.
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الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
من وجهة نظر المعلمين لمجال تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها مرتبة تنازليا.

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

3.93

0.90

مرتفعة

1

3.80

0.97

مرتفعة

2

3.77

0.10

مرتفعة

3

3.73

0.96

مرتفعة

4

3.73

1.00

مرتفعة

4

3.72

0.96

مرتفعة

6

3.67

0.98

متوسطة

7

3.67

1.06

متوسطة

7

3.63

1.00

متوسطة

9

20

يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين.

3.60

1.09

متوسطة

10

21

يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء األمور.

3.58

1.05

متوسطة

11

3.54

1.06

متوسطة

02

6.41

1.44

الرقم

15
12
13
17
14
16
23
22
18

19

الفقرات
يراعي المدير أهداف المدرسة وأولوياتها أثناء

صنع الق اررات المحلية بإحداث التغيير

يشرف المدير على البرامج واألنشطة التي ينفذها

الطلبة في البيئة المحلية.

يسعى المدير للتوصل إلى اتفاق جماعي فيما
يتعلق بتحديد أهداف المدرسة.
يراعي المدير بأن تكون أهداف المدرسة واضحة

وقابلة للتحقيق

يشرك المدير العاملين في جميع مراحل التغيير

المدرسي تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً.

يهيئ المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه
يراجع باستمرار أهداف المدرسة في ضوء
متطلبات التغيير.

يستعين باألطراف المعنيَّة بالعمليَّة التَّعليميَّة في
وضع أهداف المدرسة.

يضع المدير أهدافاً تربوية لتوعية الطلبة في
مجال خدمة البيئة المحلية.

ينظم مدير المدرسة دورات للعاملين لربط المدرسة

بالبيئة المحلية

المجال ككل

المتوسط

الممارسة

مرتفعة

الرتبة

55

يبييين الجييدول( )8المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتبيية لكييل فق يرة ميين فق يرات
مج ييال تحدي ييد أه ييداف المدرس يية وأولوياته ييا والمج ييال كك ييل ،وي حي ي أن المتوس ييطات الحس ييابية له ييذا
المجال تراوحت بين( )3.93 – 3.54بدرجة ممارسة متوسطة ومرتفعة لجميع الفقرات .أميا المجيال
ككييل فقييد حصييل علييى متوسييط حسييابي( )3.71وانحيراف معييياري( )1.85وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية.
وجياءت بالمرتبيية األوليى الفقيرة( )15ونصيها ”:ي ارعييي الميدير أهييداف المدرسية وأولوياتهييا أثنياء صيينع
القي ي اررات المحلي يية ب ح ييداث التغيي يير " .بمتوس ييط حس ييابي( )3.81وانحي يراف معي يياري( )1.97ودرج يية
ممارسة مرتفعة.وجاءت بالمرتبة الثانيية الفقيرة( )12ونصيها ”:يشيرف الميدير عليى البيرامج واألنشيطة
التييي ينف ييذها الطلبيية ف ييي البيئ يية المحلية"بمتوسييط حس ييابي( )3.98وانح يراف معي يياري( )1.95ودرج يية
ممارس يية مرتفع يية .وج يياءت بالمرتب يية قب ييل األخيي يرة الفقي يرة( )21ونص ييها ":يح ييدد األه ييداف ف ييي ض ييوء
احتياجي ييات أوليي يياء األمي ييور ".بمتوسي ييط حسي ييابي( )3.58وانح ي يراف معيي يياري( )1.15ودرجي يية ممارسي يية
متوسييطة .وجيياءت بالمرتبيية األخييرة الفقيرة( )19ونصييها ":ييين م مييدير المدرسيية دورات للعيياملين ليربط
المدرسي يية بالبيئي يية المحليي يية ".بمتوسي ييط حسي ييابي( )3.54وانح ي يراف معيي يياري( )1.16ودرجي يية ممارسي يية
متوسطة.
المجال الثالث :بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفيات المعياريية والرتيب ودرجية ممارسية إدارة التغييير
لدى مديري الميدار الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول()9
يبين ذلك.
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الجدول()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
من وجهة نظر المعلمين لمجال بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة مرتبة تنازليا.

الرقم

24

25
26

الفقرات
يؤكد المدير على العالقات التعاونية واالحترام المتبادل
بين العاملين من خالل ترسيخ ثقافة مدرسية داعمة

للتغيير.

يحافظ المدير على مجموعة من القناعات المشتركة

داخل المدرسة.

يشجع المدير الشعارات المعبرة عن القيم الثقافية الجديدة

للمدرسة.

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الممارسة

الرتبة

6.40

0.11

مرتفعة

1

3.69

0.98

مرتفعة

2

3.68

0.01

مرتفعة

3

يوضح المدير للعاملين عناصر الثقافة المشتركة
27

للمدرسة للعمل بموجبها على إحداث التغيير المنشود في

3.67

1.03

متوسطة

4

28

يحرص على تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير.

3.65

1.00

متوسطة

5

المدرسة.

يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير ويلتزم به من
30

خالل التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة جديدة

3.64

1.00

متوسطة

6

29

يؤكد باستمرار على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.

3.62

0.13

متوسطة

7

6.64

1.92

للمدرسة.

المجال ككل

مرتفعة

يبييين الجييدول( )9المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتبيية لكييل فق يرة ميين فق يرات
مجال بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة والمجال ككل ،وي ح أن المتوسطات الحسابية لهذا
المجال تراوحت بين( )3.81 – 3.62بدرجة ممارسة متوسطة ومرتفعة لجميع الفقرات .أميا المجيال
ككييل فقييد حصييل علييى متوسييط حسييابي( )3.68وانحيراف معييياري( )1.92وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية.
وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة( )24ونصها ”:يؤكد المدير على الع قات التعاونية واالحترام المتبادل
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بييين العيياملين ميين خي ل ترسييي ثقافيية مدرسييية داعميية للتغيييير " .بمتوسييط حسييابي( )3.81وانحيراف
معياري( )1.11ودرجة ممارسة مرتفعة .وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة( )25ونصها ”:يحياف الميدير
علي ييى مجموع ي يية م ي يين القناع ي ييات المش ي ييتركة داخي ييل المدرس ي يية " .بمتوس ي ييط حس ي ييابي( )3.69وانحيي يراف
معييياري( )1.98ودرجيية ممارسيية مرتفعيية .بينمييا جيياءت بالمرتبيية قبييل األخي يرة الفق يرة ( )31ونصييها":
يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير ويلتزم به من خ ل التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة
جدي ييدة للمدرس يية ".بمتوس ييط حس ييابي( )3.64وانحي يراف معي يياري( )1.11ودرج يية ممارس يية متوس ييطة.
وجيياءت بالمرتبيية األخي يرة الفقيرة ( )29ونصييها ":يؤكييد باسييتمرار علييى حتمييية التغيييير ويقنييع اآلخ يرين
به ".بمتوسط حسابي( )3.62وانحراف معياري( )1.13ودرجة ممارسة متوسطة.
سلوكي يحتذى به
نموذج
المجال الرابع :تقديم
ٍ
ٍّ
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح ارفيات المعياريية والرتيب ودرجية ممارسية إدارة التغييير
لدى مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول()11
يبين ذلك.
الجدول()01
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
سلوكي يحتذى به مرتبة تنازليا.
من وجهة نظر المعلمين لفقرات مجال تقديم نموذ ٍج
ٍّ
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

31

يتعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير.

6.91

1.03

مرتفعة

1

32

يراعي المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير.

3.82

1.06

مرتفعة

2

33

يتابع المستجدات التَّربويَّة واإلداريَّة الداعمة للتغيير.

3.76

1.06

مرتفعة

3

الرقم

الفقرات

الرتبة

58

35

نموذجا قياديًّا يحتذى به
تعكس سلوكيات مدير المدرسة
ً
في إدارة التَّغيير.

3.75

0.11

مرتفعة

4

34

تتسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضوح.

3.75

0.19

مرتفعة

5

المجال ككل

3.41

1.94

مرتفعة

يبين الجدول( )11المتوسطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية والرتيب لكيل فقيرة مين فقيرات
سلوكي يحتذى به والمجال ككل ،وي ح أن المتوسطات الحسابية لهيذا المجيال
نموذج
مجال تقديم
ٍ
ٍّ
تراوحت بيين( )3.91 – 3.75بدرجية ممارسية مرتفعية لجمييع الفقيرات .أميا المجيال ككيل فقيد حصيل
علييى متوسييط حسييابي( )3.81وانحيراف معييياري( )1.97وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية .وجيياءت بالمرتبيية
األول ييى الفقي يرة( )31ونص ييها ”:يتعام ييل ب يياحترام م ييع الجمي ييع عن ييد مناقش يية قض ييايا التَّغيي يير ".بمتوس ييط
حس ي ييابي( )3.91وانحي ي يراف معي ي يياري( )1.13ودرج ي يية ممارس ي يية مرتفع ي يية .وج ي يياءت بالمرتب ي يية الثاني ي يية
َّ
الكافييية للتعامييل مييع قضييايا التَّغيييير ".بمتوسييط حسييابي()3.82
الفقيرة( )32ونصييها ”:ي ارعييي المرونيية
وانحيي يراف معي ي يياري( )1.16ودرج ي يية ممارس ي يية مرتفع ي يية .وج ي يياءت بالمرتب ي يية قب ي ييل األخي ي يرة الفقي ي يرة()35
ونصي ييها":تعك

سي ييلوكيات مي ييدير المدرسي يية نموذجي ييا قيادةيي ييا يحتي ييذى بي ييه في ييي إدارة التَّغيير".بمتوسي ييط

حسي ييابي( )3.75وانح ي يراف معيي يياري( )1.14ودرجي يية ممارسي يية مرتفعي يية.بيماجي يياءت بالمرتبي يية األخي ي يرة
الفقيرة( )34ونصييها ":تتسييم ممارسييات مييدير المدرسيية بالشييفافيَّة والوضييو  ".بمتوسييط حسييابي()3.74
وانحراف معياري( )1.19ودرجة ممارسة مرتفعة.
المجال الخامس :التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين
تيم حسيياب المتوسييطات الحسيابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتيب ودرجيية ممارسييةإدارة التغيييير
لدى مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول()11
يبين ذلك.

52

الجدول()00
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
من وجهة نظر المعلمينلمجال التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين مرتبة تنازليا.

الرقم

37
36
38
41

39

40

الفقرات
يشجع المعلمين على استخدام األسلوب العلمي في حل

ما يواجههم من مشكالت.

يحفز المعلمين على استخدام استراتيجيات تدريسيَّة
حديثة تزيد من إثراء المنهج وفاعليته.

يعزز التَّنافس اإليجابي بين المعلمين في تطوير أساليب

جديدة للتعليم والتَّعلم.

يحث المعلمين على استكمال دراساتهم العليا لمواصلة

نموهم المهني.

يوفر البرامج التَّدريبيَّة الالزمة إلكساب العاملين
الممارسات الجديدة التي تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي

يقدمونها.

يكافئ المعلمين ذوي المبادرات اإلبداعيَّة في تطوير
العمل داخل المدرسة.

المجال ككل

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

المتوسط

3.83

1.01

مرتفعة

1

3.78

0.97

مرتفعة

2

3.70

1.00

مرتفعة

3

3.64

1.07

متوسطة

4

الممارسة

الرتبة

3.64

0.98

متوسطة

4

3.62

1.03

متوسطة

6

6.40

1.44

مرتفعة

ي ح مين الجيدول( )11المتوسيطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية والرتبية لكيل فقيرة مين
فقرات مجال التَّحفييز اليذهني أو االسيتثارة الفكرَّيية للمعلميين والمجيال ككيل ،وي حي أن المتوسيطات
الحسييابية لهييذا المجييال تراوحييت بييين( )3.62 – 3.83بدرجيية ممارسيية متوسييطة ومرتفعيية لجميييع
الفقرات .أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي( )3.71وانحراف معياري( )1.88وبدرجة
ممارس يية مرتفع يية .وج يياءت بالمرتب يية األول ييى الفقي يرة( )37ونص ييها ”:يش ييجع المعلم ييين عل ييى اس ييتخدام
األس ي ييلوب العلم ي ييي ف ي ييي ح ي ييل م ي ييا يي ي يواجههم م ي يين مش ي ييك ت ".بمتوس ي ييط حس ي ييابي( )3.83وانحي ي يراف
معيي يياري( )1.11ودرجي يية ممارسي يية مرتفعي يية .وجي يياءت بالمرتبي يية الثانيي يية الفق ي يرة( )36ونصي ييها ”:يحفي ييز

60

المعلمييين علييى اسييتخدام اسييتراتيجيات تدريسيييَّة حديثيية تزيييد ميين إث يراء الميينهج وفاعليتييه " .بمتوسييط
حسييابي( )3.78وانح يراف معييياري( )1.97ودرجيية ممارسيية مرتفعيية .وجيياءت بالمرتبيية قبييل األخي يرة
الفقي يرة( )39ونص ييها ":ي ييوفر البي يرامج التَّدر َّ
يبي يية ال زم يية إلكس يياب الع يياملين الممارس ييات الجدي ييدة الت ييي
تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي يقدمونها ".بمتوسط حسابي( )3.64وانحراف معياري( )1.98ودرجة
ممارسة متوسيطة .بيماجياءت بالمرتبية األخييرة الفقيرة( )40ونصيها ":يكياف المعلميين ذوي المبيادرات
َّ
اإلبداعييية فييي تطييوير العمييل داخييل المدرسيية ".بمتوسييط حسييابي( )3.62وانح يراف معييياري()1.13
ودرجة ممارسة متوسطة.
 .2النتائج المتعلقة باإلجابةعن السؤال الثاني:
ما مستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟
ل جابة عين هيذا السيؤال تيم اسيتخراج المتوسيطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية ومسيتوى
التمكين اإلداري لدى مديري المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهية ن ير المعلميين
بشكل عام ،ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،والجدول ( )12يوضح ذلك.
الجدول()02
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ومستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
عمان من وجهة نظر العاملين مرتبة تنازلياً.
في ّ
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2

التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

3.77

0.84

مرتفعة

1

تفويض السلطة

6.44

0.85

مرتفعة

2

6

االتصال الفاعل

6.62

0.91

متوسطة

6

3.74

0.83

المجال

المجال

االستمارة ككل

مستوى التمكين

الرتبة
1

مرتفعة
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يتض ييح م يين الج ييدول( )12أن المتوس ييطات الحس ييابية لموافق يية افي يراد عين يية الد ارس يية لمس ييتوى
التمكين اإلداري لدى مديري المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهة ن ر المعلمين،
تراوحت مابين ( ،)3.62 – 3.77وبمستوى تمكين مرتفعة ما عدا مجيال االتصيال الفاعيل بمسيتوى
متوسييط ،وجيياء ترتيييب المجيياالت ميين حيييث المتوسييط الحسييابي علييى النحييو االتييي :التحفيييز الييذاتي
والعم ييل الجم يياعي ،ث ييم تف ييويض الس ييلطة ،ث ييم االتص ييال الفاع ييل .وبل ييا المتوس ييط الحس ييابي ()3.74
وانحراف معياري ( ،)1.83ويعك

مستوى تمكين مرتفعة.

ومن أجل تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تنيدرج تحتهيا ،فقيد تيم حسياب المتوسيطات الحسيابية
واالنحرافات المعيارية لمستوى التمكين اإلداري لدى مديري الميدار الثانويية الحكوميية فيي محاف ية
مادبا من وجهة ن ر المعلمين لكل مجال على حدة ،وتيم وضيع ترتييب الفقيرات كيل مجيال ،وفيي ميا
يأتي عرض للنتائج حسب المجاالت:
المجال االول :تفويض السلطة
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتييب ومسييتوى التمكييين اإلداري
لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي مادبييا ميين وجهيية ن يير المعلمييين لفق يرات هييذا المجييال،
والجدول( )13يبين ذلك.
الجدول()06
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ،ومستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين لمجال تفويض السلطة مرتبة تنازليا.
الرقم

الفقرات

المتوسط االنحراف مستوى

الحسابي

المعياري التمكين

الرتبة

44

يثق مدبر المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي

6.41

0.99

مرتفعة

1

42

يفوض مدير المدرسة السلطة للمعلمين بناء على األنظمة.

6.49

0.94

مرتفعة

2
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47

يمنحني مدير المدرسة المرونة المناسبة للتصرف في أداء

مهماتي.

3.46

0.98

مرتفعة

3

3.43

0.93

مرتفعة

4

0.99

مرتفعة

5

مرتفعة

6

43
46

يحدد مدير المدرسة األعمال المفوضة للمعلمين كتابياً

يمنحني تفويض السلطة حرية التصرف في أداء مهماتي.

3.71

45

توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستقاللية.

3.69

1.01

المجال ككل

6.44

0.85

مرتفعة

يبييين الجييدول( )13المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتبيية لكييل فق يرة ميين فق يرات مجييال
تفويض السلطة والمجال ككل ،وي ح أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين( – 3.69
 )3.81بمس ي ييتوى تمك ي ييين مرتفع ي يية لجمي ي ييع الفقي ي يرات .أم ي ييا المج ي ييال كك ي ييل فق ي ييد حص ي ييل عل ي ييى متوس ي ييط
حسييابي( )3.75وبمسييتوى تمكييين مرتفعيية.وجاءت بالمرتبيية األولييى الفق يرة ( )44ونصييها ”:يثييق مييدير
المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي ".بمتوسط حسابي( )3.81وانحراف معياري()1.99
وبمستوى تمكين مرتفعة .وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة ( )42ونصها ”:يفوض مدير المدرسة السلطة
للمعلمييين بنيياء علييى األن ميية ".بمتوسييط حسييابي( )3.79وانحيراف معييياري( )1.94وبمسييتوى تمكييين
مرتفعة .وجاءت بالمرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )46ونصيها ":يمنحنيي تفيويض السيلطة حريية التصيرف
ف ييي أداء مهم يياتي ".بمتوس ييط حس ييابي( )3.71وانحي يراف معي يياري( )1.99وبمس ييتوى تمك ييين مرتفع يية.
وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ( )45ونصها ":توفر لي و يفتي الفرصة التخاذ الق اررات باسيتق لية".
بمتوسط حسابي( )3.69وانحراف معياري( )1.11وبمستوى تمكين مرتفعة.
المجال الثاني :التحفيز الذاتي والعمل الجماعي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى التمكين اإلداري ليدى ميديري
المدار الثانوية الحكوميية فيي عميان مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال ،والجيدول()14
يبين ذلك.
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الجدول()01
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ،ومستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين لمجال التحفيز الذاتي والعمل الجماعي مرتبة تنازليا.
الفقرات

الرقم

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

مستوى

التمكين

الرتبة

48

تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين زمالء العمل.

6.91

0.94

مرتفعة

1

50

يقوي مدير المدرسة روابط التواصل بين العاملين بالمدرسة

6.44

0.16

مرتفعة

2

49

يشرك مدير المدرسة المعلمين في تخطيط العمل

6.44

0.11

مرتفعة

3

3.41

0.96

مرتفعة

4

53

يحدد المهمات لكل لجنة.

3.41

0.16

مرتفعة

4

62

يعزز مدير المدرسة السلوكيات اإليجابية لدى المعلمين.

6.46

0.12

مرتفعة

6

51

تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة

3.40

0.11

مرتفعة

7

52

يركز مدير المدرسة على أداء الفريق إلى جانب األداء الفردي.

3.40

0.12

مرتفعة

7

3.44

0.11

مرتفعة

9

61

يوفر مدير المدرسة الفرصة لتطوير الذات.

3.44

0.14

مرتفعة

9

57

يؤخذ بالخبرات الذاتية لدى المعلمين.

3.46

0.91

مرتفعة

11

3.46

0.16

مرتفعة

11

54

تقدر المدرسة جهود العاملين.

3.44

0.14

مرتفعة

13

58

تتناسب ظروف العمل مع أداء مهماتي.

3.72

1.90

مرتفعة

14

60

اشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية في المدرسة

3.66

1.02

متوسطة

15

59

تعد كفاءة العاملين معيا ارً مهما في نظام الترقيات

3.49

0.14

متوسطة

16

6.44

0.00

متوسطة

04

3.77

0.84

56

64

63

55

يسمح لي نظام العمل في المدرسة بالمشاركة في اتخاذ

الق اررات.

يحرص على أن تكون عضواً فاعالً في فريق العمل الجماعي

في المدرسة.

يثير مدير المدرسة دافعيتي لإلسهام في تحقيق أهداف

المدرسة.

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهود التي ابذلها في العمل
المجال ككل

مرتفعة

يبييين الجييدول( )14المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية والرتبيية لكييل فق يرة ميين فق يرات مجييال
التحفي ييز ال ييذاتي والعم ييل الجم يياعي والمج ييال كك ييل ،وي حي ي أن المتوس ييطات الحس ييابية له ييذا المج ييال
تراوحيت بيين( )3.57 – 3.94بمسيتوى تمكيين مرتفعية لجمييع الفقيرات ميا عيدا الفقيرات (،59 ،55
 )61بمستوى تمكين متوسطة .أميا المجيال ككيل فقيد حصيل عليى متوسيط حسيابي( )3.77وبمسيتوى
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تمكييين مرتفعيية.وجاءت بالمرتبيية األولييى الفق يرة( )48ونصييها ”:تتييوفر أج يواء التعيياون والمسيياعدة بييين
زمي ء العمييل ".بمتوسييط حسييابي( )3.94وانحيراف معييياري( )1.85بمسييتوى تمكييين مرتفعيية .وجيياءت
بالمرتبيية الثانييية الفقيرة( )50ونصييها ”:يقييوي مييدير المدرسيية روابييط التواصييل بييين العيياملين بالمدرسيية".
بمتوسييط حسييابي( )3.88وانح يراف معييياري( )1.13بمسييتوى تمكييين مرتفعيية .وجيياءت بالمرتبيية قبييل
األخي ي يرة الفق ي يرة( )59ونصي ييها ":تعي ييد كفي يياءة العي يياملين معيي ييا ار مهمي ييا في ييي ن ي ييام الترقيي ييات ".بمتوسي ييط
حسي ييابي( )3.59وانح ي يراف معيي يياري( )1.15بمسي ييتوى تمكي ييين متوسي ييطة .وجي يياءت بالمرتبي يية األخي ي يرة
الفق يرة( )55ونصييها ":يتناسييب ال ارتييب الييذي أتقاضيياه مييع الجهييود التييي ابييذلها فييي العمييل " .بمتوسييط
حسابي( )3.57وانحراف معياري( )1.11بمستوى تمكين متوسطة.
المجال الثالث :االتصال الفاعل.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى التمكين اإلداري ليدى ميديري
المييدار الثانوييية الحكومييية فييي مادبييا ميين وجهيية ن يير المعلمييين لفقيرات هييذا المجييال ،والجييدول()15
يبين ذلك
الجدول()04
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ،ومستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين لمجال االتصال الفاعل مرتبة تنازليا.
الرقم
69
65
66
67

الفقرات
تنساب االتصاالت بين اإلدارة والمعلمين المختلفة.
يوجد نظام معلومات يوفر المعلومة على نحو سريع

ألصحاب القرار.

يستطيع العاملون في المدرسة الوصول إلى أصحاب القرار
وشرح مواقفهم.
ينجز االتصال بين المديرين والمعلمين بسرعة كبيرة.

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

المتوسط
3.66

1.03

متوسطة

1

3.63

1.05

متوسطة

2

3.62

1.00

متوسطة

3

3.62

0.13

متوسطة

3

التمكين

الرتبة

65

68

تتنوع وسائل االتصال في داخل المدرسة.

3.60

1.01

متوسطة

5

70

يسهل الوصول إلى لمختلف البيانات والمعلومات.

3.57

0.13

متوسطة

6

المجال ككل

6.62

1.90

متوسطة

يبين الجدول( )15المتوسيطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية والرتبية لكيل فقيرة مين فقيرات
مج ييال االتص ييال الفاع ييل والمج ييال كك ييل ،وي حي ي أن المتوس ييطات الحس ييابية له ييذا المج ييال تراوح ييت
بيين( )3.57 – 3.66بمسيتوى تمكيين متوسيطة لجمييع الفقيرات .أميا المجيال ككيل فقيد حصيل عليى
متوسييط حسييابي( )3.62وبمسييتوى تمكييين متوسييطة .وجيياءت بالمرتبيية األولييى الفق يرة( )69ونصييها”:
تنسي ي ي يياب االتصي ي ي يياالت بي ي ي ييين اإلدارة والمعلمي ي ي ييين المختلفي ي ي يية ".بمتوسي ي ي ييط حسي ي ي ييابي( )3.66وانح ي ي ي يراف
معياري( )1.13وبمستوى تمكين متوسطة .وجاءت بالمرتبة الثانيية الفقيرة( )65ونصيها ”:يوجيد ن يام
معلوم ييات ي ييوفر المعلوم يية عل ييى نح ييو سي يريع ألص ييحاب القي يرار ".بمتوس ييط حس ييابي( )3.65وانحي يراف
معياري( )1.15وبمستوى تمكين متوسطة .وجياءت بالمرتبية قبيل األخييرة الفقيرة( )68ونصيها ":تتنيوع
وسييائل االتصييال فييي داخييل المدرسيية ".بمتوسييط حسييابي( )3.61وانحيراف معييياري( )1.11وبمسييتوى
تمكين متوسطة .وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة( )71ونصها ":يسهل الوصول إليى لمختليف البيانيات
والمعلومات ".بمتوسط حسابي( )3.57وانحراف معياري( )1.13وبمستوى تمكين متوسطة.
 .6النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ).0.0بين إدارة التغيير والتمكين
اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟
ت ييم حس يياب معام ييل االرتب يياطبين إدارة التغيي يير والتمك ييين اإلداري ،باس ييتخدام معام ييل ارتب يياط
بيرسون ،والجدول( )12يبين ذلك.
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الجدول()06
قيم معامل ارتباط بيرسون إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر
المعلمين
إدارة التغيير
التمكين اإلداري
تفويض السلطة
التحفيز الذاتي
والعمل الجماعي
االتصال الفاعل
الدرجة الكلية

للتمكين اإلداري

تطوير
رؤية

مشتركة
للمدرسة

تحديد أهداف

بناء ثقافة

وأولوياتها

داخل المدرسة

سلوكي
ٍّ
يحتذى به

المدرسة

داعمة للتغيير

تقديم نموذ ٍج

التَّحفيز الذهني
أو االستثارة
الفكريَّة

الدرجة الكلية
إلدارة التغيير

للمعلمين

*0.782

**0.808

**0.811

**0.806

**0.852

**0.856

*0.760

**0.811

**0.849

**0.833

**0.890

**0.868

*0.710

**0.774

**0.732

**0.695

**0.774

**0.783

*0.785

**0.836

**0.850

**0.830

**0.892

**0.882

*دالة عند مستوى داللة()1.11≤α

يتبين من الجدول( )16وجود ع قة ارتباطية إيجابية ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى ()0.05≤α
بييين الدرجيية الكلييية لي دارة التغيييير وابعادهييا والدرجيية الكلييية للتمكييين اإلداري وابعادهييا ،أذ بلغييت قيميية
معامل االرتباط ( )0.88عند مستوى داللية( .)1.11≤αكميا وجيدت ع قية إرتباطيية إيجابيية ذات داللية
إحصي ييائية عني ييد مس ي يتوى داللي يية( )1.11≤αبي ييين ابعي يياد الدرجي يية الكليي يية إدارة التغييي يير مي ييع التمكي ييين اإلداري.
وتراوحت قيم معامل االرتباط بين( )1.695و(.)1.892
 .1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:
عينةة الدراسةة عنةد مسةتوى
هل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطات اسةتجابة أفةراد ّ
( ).0.0في درجة ممارسة إدارة التغيير تعزى لمتغيرات الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي،
والخبرة؟
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 -0متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغييير ليدى ميديري
المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهة ن ر المعلمين ،تبعا لمتغير الجن  ،كما تيم
تطبيق اختبار( ،)t-testللعينات المستقلة ،ويبين الجدول( )17نتائج االختبار.
الجدول()17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين واختبار( ،)test-tتبعا لمتغير الجنس.
مجاالت االستبانة

م

األفراد

الحسابي

المعياري

ذكور

610

4.21

0.85

إناث

42

3.60

0.48

ذكور

610

4.11

0.76

إناث

42

3.59

0.85

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل

ذكور

610

4.10

0.83

المدرسة

إناث

42

3.59

0.91

ذكور

610

4.23

0.87

إناث

42

3.68

0.97

ذكور

610

4.13

0.85

إناث

42

3.59

0.85

ذكور

610

4.15

0.78

إناث

42

3.60

0.82

1

تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

2

تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

6
1
4

مستوى

عدد

سلوكي يحتذى به
تقديم نموذ ٍج
ٍّ
التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة

للمعلمين

األداة ككل

المتغير

المتوسط

االنحراف

قيمة(ت)
5.56
5.00

مستوى
الداللة

*0.00
*0.00

4.76

*0.00

4.60

*0.00

5.05

*0.00

5.39

*0.00

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α

يبييين الجييدول( )17وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية( )0.05≤αلدرجيية
ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير
المعلمين ،تبعيا لمتغيير الجين  ،اسيتنادا إليى قيمية (ت) المحسيوبة عليى الدرجية الكليية ،إذ بلغيت ()5.39
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وبمستوى داللة ( ،)0.00وكذلك فيي كيل المجياالت االسيتبانة ،كميا أ هيرت النتيائج أن الفيروق لصيالح فئية
الذكور .بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية
 -2متغير التخصص:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية لدرجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى
م ييديري الم ييدار الثانوي يية الحكومي يية ف ييي محاف يية مادب ييا م يين وجه يية ن يير المعلم ييين ،تبع ييا لمتغي يير
التخصص ،كما تم تطبيق اختبار( )t-testللعينات المستقلة ،ويبين الجدول( )18نتائج االختبار.
الجدول()04
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين واختبار( ،)t-testتبعا لمتغير التخصص.
م
1
2

عدد

المتوسط

االنحراف

األفراد

الحسابي

المعياري

علوم إنسانية

234

3.81

0.86

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.61

0.95

علوم إنسانية

234

3.77

0.81

المدرسة وأولوياتها

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.58

0.91

بناء ثقافة داعمة

علوم إنسانية

234

3.75

0.92

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.58

0.92

علوم إنسانية

234

3.88

0.93

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.66

1.03

علوم إنسانية

234

3.79

0.85

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.56

0.90

علوم إنسانية

234

3.79

0.80

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.60

0.90

مجاالت االستبانة
تطوير رؤية

مشتركة للمدرسة

تحديد أهداف

 6للتغيير داخل
المدرسة

1

نموذج
تقديم
ٍ

سلوكي يحتذى به
ٍّ
التَّحفيز الذهني أو

 4االستثارة الفكريَّة
للمعلمين

األداة ككل

مستوى المتغير

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α

قيمة(ت)
2.00
2.21

مستوى
الداللة
*0.04

*0.02

1.73

*0.04

2.14

*0.03

2.47

*0.01

2.22

*0.02
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يبييين الجييدول( )18وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى الدالليية ( )0.05≤αلدرجيية
ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير
المعلم ييين ،تبع ييا لمتغي يير التخص ييص ،اس ييتنادا إل ييى قيم يية (ت) المحس ييوبة عل ييى الدرج يية الكلي يية ،إذ بلغ ييت
( )2.22وبمسييتوى دالليية ( ،)0.02وكييذلك فييي كييل المجيياالت االسييتبانة ،كمييا أ هييرت النتييائج أن الفييروق
لصالح فئة تخصص علوم انسانية بداللة متوسطاتها الحسابية.
 -6متغير المؤهل العلمي:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية لدرجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى
مديري المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهة ن ير المعلميين ،تبعيا لمتغيير المؤهيل
العلمي ييي ،كمي ييا تي ييم تطبييييق اختبيييار( )t-testللعيني ييات المس ييتقلة ،ويوض ييح الجي ييدول( )19نتي ييائج ذلي ييك
االختبار.
الجدول()09
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين واختبار( ،)t-testتبعا لمتغير المؤهل العلمي.
م

مجاالت االستبانة

مستوى المتغير
بكالوريوس

 1تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

فأقل
دراسات عليا

2

6

تحديد أهداف المدرسة

وأولوياتها

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل

المدرسة

بكالوريوس
فأقل

دراسات عليا
بكالوريوس
فأقل

دراسات عليا

عدد

المتوسط

االنحراف

األفراد

الحسابي

المعياري

247

3.74

0.92

136

3.71

0.88

247

3.71

0.90

136

3.68

0.77

247

3.65

0.93

136

6.46

0.92

قيمة(ت)
0.36

0.31

-0.77

مستوى
الداللة

0.71

0.75

0.43
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بكالوريوس
سلوكي يحتذى به
 1تقديم نموذ ٍج
ٍّ

4

التَّحفيز الذهني أو االستثارة
الفكريَّة للمعلمين

فأقل

دراسات عليا
بكالوريوس
فأقل

دراسات عليا
بكالوريوس

األداة ككل

فأقل

دراسات عليا

247

3.81

1.03

136

3.78

0.87

247

3.71

0.91

136

3.70

0.80

247

3.72

0.88

136

3.71

0.77

0.78

0.27

0.90

0.11

0.91

0.10

يبين الجدول( )19عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللية( )0.05≤αلدرجية
ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير
المعلمييين ،تبعييا لمتغييير المؤهييل العلمييي ،اسييتنادا إلييى قيميية (ت) المحسييوبة علييى الدرجيية الكلييية ،إذ بلغييت
( )1.11وبمستوى داللة ( ،)1.91وكذلك في كل مجاالت االستبانة .وهي غير دالة إحصايئا.
 -1متغير عدد سنوات الخبرة:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية لدرجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى
مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تبعييا لمتغييير عييدد
سنوات الخبرة ،ويوضح الجدول( )21نتائج ذلك االختبار.
الجدول()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة.
المتوسط

المجال

عدد سنوات الخبرة

العدد

تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

أقل من  4سنوات

112

3.83

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.66

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.00
0.89
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تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل

المدرسة

سلوكي يحتذى به
تقديم نموذ ٍج
ٍّ

التَّحفيز الذهني أو االستثارة
الفكريَّة للمعلمين

األداة ككل

 01سنوات فأكثر

118

3.73

0.83

المجموع

383

3.73

0.90

أقل من  4سنوات

112

3.77

0.96

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.61

0.84

 01سنوات فأكثر

118

3.74

0.76

المجموع

383

3.70

0.85

أقل من  4سنوات

112

3.71

0.99

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.63

0.90

 01سنوات فأكثر

118

3.72

0.88

المجموع

383

3.68

0.92

أقل من  4سنوات

112

6.83

1.13

 4إلى اقل من  01سنوات

153

6.81

1.91

 01سنوات فأكثر

118

6.75

1.90

المجموع

383

6.80

1.97

أقل من  4سنوات

112

3.85

0.99

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.63

0.84

 01سنوات فأكثر

118

3.65

0.79

المجموع

383

3.70

0.88

أقل من  4سنوات

112

3.80

1.96

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.65

1.83

 01سنوات فأكثر

118

3.72

1.74

المجموع

383

3.72

1.85

ي ح ي ميين الجييدول( )21وجييود فييروق اهرييية بييين المتوسييطات الحسييابية لدرجيية ممارسيية
إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تبعييا لمتغييير عييدد
سنوات الخبرة ،اذ حصل اصحاب الفئة(اقل من  5سنوات) على أعليى متوسيط حسيابي بليا()3.80
بالرتبيية االولييى ،وجيياء اصييحاب فئيية( 5إلييى اقييل ميين  11سيينوات) بالرتبيية الثانييية بمتوسييط حسييابي
بلا( ،)3.65وبالرتبة االخيرة جاء اصحاب فئة( 11سنوات فأكثر) بمتوسط حسابي(.)3.72
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ت ييم تطبي ييق اختب ييار تحلي ييل التب يياين األح ييادي للتع ييرف عل ييى م ييدى وج ييود ف ييروق ذات دالل يية
إحصيائية فييي اسيتجابات أفيراد عينية الد ارسيية حيول درجيية ممارسية إدارة التغيييير ليدى مييديري المييدار
الثانوية الحكومية في محاف ة مادبيا مين وجهية ن ير المعلميين لمتغيير عيدد سينوات الخبيرة ،ويوضيح
الجدول( )21نتائج ذلك االختبار.
الجدول()20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة مادبا من وجهة نظر المعلمين واختبار تحليل التباين االحادي( ،)One Way ANOVAتبعا لمتغير
عدد سنوات الخبرة.
م

مجاالت االستبانة
تطوير رؤية مشتركة

 1للمدرسة

2

6

تحديد أهداف المدرسة

وأولوياتها

بناء ثقافة داعمة للتغيير
داخل المدرسة

سلوكي
تقديم نموذ ٍج
ٍّ
1
يحتذى به

4

التَّحفيز الذهني أو

االستثارة الفكريَّة للمعلمين

األداة ككل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1.77

2

0.88

داخل المجموعات

313.65

380

0.82

المجموع

315.43

382

بين المجموعات

2.00

2

1.00

داخل المجموعات

280.20

380

0.73

المجموع

282.20

382

بين المجموعات

0.70

2

0.35

داخل المجموعات

327.24

380

0.86

المجموع

327.94

382

بين المجموعات

0.38

2

0.19

داخل المجموعات

366.21

380

0.96

المجموع

366.59

382

بين المجموعات

3.63

2

1.81

داخل المجموعات

292.52

380

0.77

المجموع

296.15

382

بين المجموعات

1.30

2

0.65

داخل المجموعات

275.04

380

0.72

المجموع

276.35

382

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة(ف)
0.17

1.35

0.40

0.19

2.35
0.89

مستوى
الداللة

1.64

0.25

0.65

0.82

0.09
0.40
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يبييين الجييدول( )21عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي درجيية ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري
المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تعييزى لمتغييير عييدد سيينوات
الخبرة ،إسيتنادا إليى قيمية ف المحسيوبة ،إذ بلغيت قيمية(ف) ليألداة ككيل( )1.89عنيد مسيتوى داللية()1.41
وهي غير دالة إحصائية.
 .4النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
عينةة الدراسةة عنةد مسةتوى
هل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطات اسةتجابة أفةراد ّ
( ).0.0في مسةتوى التمكةين اإلداري تعةزى لمتغيةرات الجةنس ،والتخصةص ،والمؤهةل العلمةي،
والخبرة؟
 -0متغير الجنس:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية لمسييتوى التمكييين اإلداري لييدى مييديري
المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تبعييا لمتغييير الجيين  ،كمييا تييم تطبيييق اختبييار
( )t-testللعينات المستقلة ،ويوضح الجدول( )22نتائج ذلك االختبار.
الجدول()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين واختبار( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس.
م

مجاالت االستبانة

1

سلطة التفويض

2

التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

مستوى

عدد

المتغير

األفراد

المتوسط

االنحراف
المعياري

ذكور

301

4.15

0.80

إناث

82

3.64

0.83

ذكور

301

4.15

0.80

إناث

82

3.67

0.83

قيمة(ت)
1.96
1.65

مستوى
الداللة

*0.01
*0.11
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6

اإل تصال الفاعل
األداة ككل

ذكور

301

4.06

0.89

إناث

82

6.50

0.89

ذكور

301

4.13

0.79

إناث

82

3.63

0.80

4.13

*1.11

5.03

*0.00

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α
يبييين الجييدول( )22أنيه يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية التمكييين اإلداري لييدى مييديري
المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين تعييزى لمتغييير الجيين  ،فييي جميييع مجيياالت
االستمارة ،حيث بلغيت قيمية(ت) ليألداة ككيل( )5.03عنيد مسيتوى داللية( )0.00وهيي دالية إحصيائيا؛ كميا
أ هرت النتائج أن الفروق لصالح الذكور ،بدليل ارتفاع المتوسطات الحسابية.
 -2-5التخصص:
تييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية لدرجيية التمكييين اإلداري لييدى مييديري
المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين ،تبعا لمتغير التخصص ،كما تم تطبيق اختبيار
( )t-testللعينات المستقلة،ويوضح الجدول( )23نتائج ذلك االختبار.
الجدول()23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين واختبار( ،)t-testتبعا لمتغير التخصص.
م
1
2
6

مجاالت

االستبانة

مستوى المتغير

عدد

األفراد

المتوسط

االنحراف
المعياري

علوم إنسانية

234

3.82

0.81

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.63

0.89

التحفيز الذاتي

علوم إنسانية

234

3.84

0.82

والعمل الجماعي

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.67

0.87

علوم إنسانية

234

3.69

0.86

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.51

0.98

سلطة التفويض

اإل تصال الفاعل

قيمة(ت)
2.16
1.99

1.89

مستوى
الداللة

*0.02
*0.04

*1.14
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األداة ككل

علوم إنسانية

234

3.81

0.79

علوم طبيعية ورياضيات

149

3.63

0.87

2.09

*0.03

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α
يبييين الجييدول( )23أنيه يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية التمكييين اإلداري لييدى مييديري
المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ير المعلميين تعيزى لمتغيير التخصيص ،فيي األداة ككيل وفيي
جميع مجاالت االستبانة ،حيث بلغت قيمة(ت) لألداة ككل( )2.09عند مسيتوى داللية( )0.03وهيي دالية
إحصائيا .كما أ هرت النتائج أن الفروق لصالح علوم انسانية بداللة متوسطاتهم الحسابية.
 - 6متغير المؤهل العلمي:
تم حسياب المتوسيطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية لدرجية التمكيين اإلداري ليدى ميديري
الميييدار الثانويي يية الحكوميييية مي يين وجهييية ن ي يير المعلميييين ،تبعي ييا لمتغيي يير المؤهي ييل العلميييي ،ويوضي ييح
الجدول( )24نتائج ذلك االختبار.
الجدول()21
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين ،واختبار( ،)t-testتبعا لمتغير المؤهل العلمي.
م
1
2
6

مجاالت االستبانة
سلطة التفويض
التحفيز الذاتي

والعمل الجماعي
االتصال الفاعل
األداة ككل

مستوى المتغير

عدد

األفراد

المتوسط

االنحراف
المعياري

بكالوريوس فأقل

247

3.76

0.90

دراسات عليا

136

3.73

0.76

بكالوريوس فأقل

247

3.77

0.87

دراسات عليا

136

3.78

0.81

بكالوريوس فأقل

247

3.61

1.00

دراسات عليا

136

3.63

1.73

بكالوريوس فأقل

247

3.74

0.87

دراسات عليا

136

3.74

0.75

قيمة(ت)
0.40
-0.09

مستوى
الداللة

0.68
0.92

-0.18

0.85

-0.01

1.99
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*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α

يبييين الجييدول ( )24أن يه عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية التمكييين اإلداري لييدى
مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين تعزى لمتغيير المؤهيل العلميي ،فيي األداة
ككي ييل وفي ييي جميي ييع مجي يياالت االسي ييتبانة ،حيي ييث بلغي ييت قيمي يية (ت) لي ييألداة ككي ييل ( )-0.01عني ييد مسي ييتوى
داللة( )0.99وهي غير دالة إحصائيا.
-1عدد سنوات الخبرة:
تم حسياب المتوسيطات الحسيابية واالنح ارفيات المعياريية لدرجية التمكيين اإلداري ليدى ميديري
المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تبعييا لمتغييير عييدد سيينوات الخب يرة ،ويوضييح

الجدول( )25نتائج ذلك االختبار.

الجدول()24
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين ،تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة.

المجال

سلطة التفويض

التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

اإل تصال الفاعل

المتوسط

االنحراف

سنوات الخبرة

العدد

أقل من  4سنوات

112

3.86

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.60

0.79

 01سنوات فأكثر

118

3.84

0.81

المجموع

383

3.75

0.85

أقل من  4سنوات

112

3.87

0.92

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.74

0.82

 01سنوات فأكثر

118

3.73

0.80

المجموع

383

3.77

0.84

أقل من  4سنوات

112

3.75

0.96

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.60

0.89

 01سنوات فأكثر

118

3.53

0.89

الحسابي

المعياري
0.94
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األداة ككل

المجموع

383

3.62

0.91

أقل من  4سنوات

112

3.80

1.96

 4إلى اقل من  01سنوات

153

3.65

1.83

 01سنوات فأكثر

118

3.72

1.74

المجموع

383

3.72

1.65

ي ح ي ميين الجييدول( )25وجييود فييروق اهرييية بييين المتوسييطات الحسييابية لدرجيية التمكييين
اإلداري لدى مديري المدار الثانوية الحكومية مين وجهية ن ير المعلميين ،تبعيا لمتغيير عيدد سينوات
الخبرة ،اذ حصل اصحاب الفئة(اقل من  5سنوات) عليى أعليى متوسيط حسيابي بليا( )3.80بالرتبية
االولى ،وجاء اصحاب فئة(11سينوات فيأكثر) بالرتبية الثانيية بمتوسيط حسيابي بليا( ،)3.72وبالرتبية
االخييرة جيياء اصييحاب فئيية( 5إلييى اقييل ميين  11سيينوات) بمتوسييط حسييابي( ،)3.65ولتحديييد فيمييا إذا
كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مسيتوى داللية( ،)0.05≤αتيم تطبييق اختبيار
تحليييل التبيياين األحييادي للتعييرف علييى مييدى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي اسييتجابات أف يراد
عينيية الد ارسيية حييول درجيية التمكييين اإلداري لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير
المعلمين لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ويوضح الجدول( )26نتائج ذلك االختبار.
الجدول()26
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من
وجهة نظر المعلمين واختبار تحليل التباين االحادي( ،)One Way ANOVAتبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة.
م

1

مجاالت االستبانة
سلطة التفويض

التحفيز الذاتي والعمل

2

الجماعي

6

االتصال الفاعل

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

5.65

2

2.82

داخل المجموعات

272.87

380

0.71

المجموع

277.87

382

بين المجموعات

1.45

2

0.72

داخل المجموعات

273.64

380

0.72

المجموع

275.09

382

بين المجموعات

2.85

2

1.42

داخل المجموعات

317.86

380

0.83

مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة(ف)
3.94

1.00

1.70

مستوى
الداللة

0.26

0.36

0.18
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األداة ككل

المجموع

320.71

382

بين المجموعات

1.30

2

0.65

داخل المجموعات

275.04

380

0.72

المجموع

276.35

382

0.89

0.40

*دالة إحصائية عند مستوى الداللة(.)0.05≤α

يبين الجدول( )26عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التمكين اإلداري ليدى ميديري
المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين تعييزى لمتغييير عييدد سيينوات الخب يرة ،حيييث بلغييت
قيمة(ف) لألداة ككل( )0.89عند مستوى داللة( )0.40وهي غير دالة إحصائية.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تض ييمن ه ييذا الفص ييل عرض ييا لمناقش يية النت ييائج حس ييب اس ييئلة الد ارس يية ،والتوص يييات الت ييي ت ييم
التوصل اليها في ضوء نتائج الدراسة ،وهي كما يأتي:
 .0مناقشةةة النتةةائج المتعلقةةة بالس ةؤال األول الةةذي يةةنص :مةةا درجةةة ممارسةةة إدارة التغييةةر لةةدى
مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟
كش ييفت نت ييائج السي يؤال االول الي يوارده ف ييي الج ييدول( )6أن درج يية ممارس يية إدارة التغيي يير ل ييدى
مديري المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا مين وجهية ن ير المعلميين كانيت "مرتفعية" عليى
الدرجة الكلية ،وجاءت مجاالت االستبانة في المستوى المرتفع ،وجياء فيي المرتبية االوليى مين مجيال
تقديم نموذج سيلوكي يحتيذى بيه بمتوسيط حسيابي( )3.81وانحيراف معيياري( )1.97ودرجية ممارسية
مرتفعة ،تفسر الباحثه هذه النتيجة ترجع إليى أن ميديري الميدار يتعياملون ميع الجمييع بياحترام عنيد
مناقشيية القضييايا التييي تخييص امييور إدارة التغيييير ،ومتابعيية القضييايا المهميية ميين أجييل احييداث التغيييير
بما فيها مواكبة كل ميا هيو جدييد مين االميور التربويية ،ومواكبية تكنولوجييا التعلييم واليتعلم ومتابعتهيا،
والسعي نحو تغيير اسيلوب المعلميين فيي التعاميل ميع الطلبية ،وكيذلك ي ارعيي الميدير المرونية الكافيية
للتعامييل مييع قضييايا التغيييير وبالتييالي احييداث إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار بهييذه الدرجيية التييي
ا هرتها نتائج التحليل الستجابات المدراء.
وجاء في المرتبة الثانية من مجاالت االستبانة مجال تطوير رؤية مشتركة للمدرسة بمتوسط
حسابي( )3.73وانحراف معياري( )1.91ودرجة ممارسة مرتفعة ،ف ن الباحثة تفسر هذه النتيجة إن
امييت ك رؤييية واض يحة يعتبيير مصييدر إلهييام للفريييق ،ويعييد بمثابيية البوصييلة التييي توجهييه فييي االتجيياه
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الصحيح ،واألسا

الذي يتم بناء عليه وضع األهداف وخطط العمل .ولهيذا السيبب يحيرص ميديرو

المييدار علييى وجييود رؤييية تح ييى بتأييييد والتيزام جميييع المعلمييين حيييث أن مييدير المدرسيية أثنيياء فتيرة
دوامييه المدرسييي الي يومي مطالييب بالعمييل بشييكل يييومي مييع اإلدارات العليييا التربوييية ميين أجييل تطييوير
أسي

التعليييم ،باالضييافة إلييى أعبائيه اإلدارييية وعلييى مييدير المدرسية أن ي ارعييي الموضييوعية والشييفافية

عند طر افكار الرؤية المستقبلية للمدرسة على المعلمين ،وكذلك وضو أهداف الرؤية ومسوغاتها،
والعمل على الخطط المدرسية بتركيز من أجل تحقيق التغيير المنشود .وجاء في المرتبية الثالثية مين
مجيياالت االسييتبانة مجييال التحفيييز الييذهني أو االسييتثارة الفكرييية للمعلمييين بمتوسييط حسييابي()3.71
وانحراف معياري( )1.88ودرجة ممارسة مرتفعة ،تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن مديري المدار
الحكومية يشجعون المعلمين على استخدام االسلوب العلمي في حل المشك ت التي تواجههم ،سواء
كان ييت ه ييذه المش يياكل م ييع الطلب يية أو أولي يياء االم ييور ل ييدى الطلب يية والتعام ييل م ييع ه ييذه المش يياكل بك ييل
عق نيية ،وأن اكثير مين يقيع فييي المشياكل المعليم الجدييد فيي مهنيية التعليم،وكيذلك العميل عليى تحفيييز
المعلمييين بشييكل مس ييتمر علييى اسييتخدام اس ييتراتيجات طييرق التعل يييم الحديثيية والتييي ب ييدورها تزيييد م يين
التفاعل بيين المعليم والطاليب بشيكل فعيال وممتيع ،والعميل عليى تيوفير البيرامج الحديثية للمعلميين مين
أجل تغيير اسلوب التعليم ،وكذلك مكأفاة المعلم المبدع والمتميز داخل المدرسة.
وجيياء فييي المرتبيية الرابعيية ميين مجيياالت االسييتبانة مجييال تحديييد أهييداف المدرسيية وأولوياتهييا بمتوسييط
حسابي( )3.71وانحراف معياري( )1.85ودرجة ممارسة مرتفعة ،تفسر الباحثه هذه النتيجة إلى أن
اجيواء العميل فييي غالبيية الميدار تتسييم بنيوع مين المييودة وسييادة رو التعياون بييين االسيرة التعليمييية،
حيييث ي ارعييي مييدير المدرسيية أهييداف المدرسيية وسييلم االولويييات فييي صيينع الق ي اررات المحلييية إلحييداث
التغيييير وتييوفير الثقيية بييين اعضيياء الهيئيية التدريسييية والرغبيية فييي التعيياون واالسييتعداد لتقييديم العييون
والمساعده ويستعين بجميع اطراف العملية التعليميية فيي وضيع أهيداف المدرسية وتوزييع المهيام عليى

89

المعلمييين واإلداريييين داخييل المدرسيية ،باالضييافة إلييى مهييام مييدير المدرسيية فييي االشيراف علييى البيرامج
واالنشطة التي ينفذها الطلبة في البيئة المحلية.
وجيياء فييي المرتبيية الخامسيية ميين مجيياالت االسييتبانة مجييال بنيياء ثقافيية داعميية للتغيييير داخييل
المدرسة ،تفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أن مدير المدرسة يوفر بيئة مدرسية آمنة ذات ثقافة إيجابية
جديييدة وكييذلك يؤكييد علييى الع قييات التييي تتسييم بنييوع ميين المييودة وسيييادة رو التعيياون بييين االس يرة
التعليمية واالحترام المتبادل بين المعلمين واإلداريين من خ ل ترسي ثقافة مدرسيية داعمية للتغييير،
وكذلك يحاف مدير المدرسة عليى مجموعية مين قناعيات المشيتركة داخيل المدرسية التيي تنميي اليوالء
للمدرسيية والشييعور ِ
بالملكييية الفردييية والجماعييية بمتوسييط حسييابي( )3.68وانح يراف معييياري()1.92
ودرجة ممارسة مرتفعة.
تتفييق نتيجيية هييذه الد ارسيية مييع د ارسيية العنقييري ( )2113ميين حيييث كييان مسييتوى إدارة التغيييير
مرتفعا وتختلف مع دراسة الجوارنه وصوص ( )2117والعصيمي ( )2113والرومي ()2112حيث
كانت مستوى أدارة التغيير متوسطا.
أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:
المجال االول :تقديم نموذج سلوكي يحتذى به.
ترى الباحثة أن حصول مجال تقديم نموذج سلوكي يحتذى به على الرتبية األولى،يعيود إليى
أن أهميية هييذا المجيال للتعييرف عليى أدارة التغيييير ليدى مييديري الميدار الحكومييية حييث يشييتمل هييذا
المجييال علييى سييلوك إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار كييونهم يتمثلييون القييدوة للعيياملين معييه وكييي
يحييذوا حييذوه ويتبعييوه ،بحيييث يعك ي

هييذا المثييال القيييم التييي يتبناهييا المييدير ويناصييرها ،ويعييزز هييذا

الس ييلوك ايم ييان الم ييديرين والمعلم ييين بطاق يياتهم واحساس ييهم بق ييدرتهم عل ييى إح ييداث الت ييأثير والتغيي يير،
ويمييار مييديرو المييدار مجموعيية ميين أنميياط السييلوك تعييزز القيييم األساسيية مثييل احتيرام األخيرين و
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الثقة بآرائهم ،واالستقامة ،إضافة إلى القيم األدائية مثل الدقة والوضو وغيرها ،كذلك يشارك مديري
المييدار فييي مختلييف النشيياطات والفعاليييات للمدرسيية و كييذلك يسييهم فييي بالتعيياون مييع العيياملين فييي
المدرسيية فييي التخطيييط للمناسييبات واالحييداث المختلفيية ،ويسييعى للحصييول علييى التغذييية الراجعيية ميين
العيياملين معييه بخصييوص إدارة التغيييير ،واسييتخدام آليييات وأسيياليب مناسييبة لحييل المشييك ت ويشييجع
اآلخ يرين علييى اسييتخدامها وتطويرهييا بمييا ي ئييم طبيعيية عملهييم .ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية
االولى وبمستوى مرتفع.
المجال الثاني :تطوير رؤية مشتركة للمدرسة.
تبييين أن حصييول مجييال تطييوير رؤييية مشييتركة للمدرسيية علييى الرتبيية الثانييية ،يعييود إلييى أن
أهمييية هييذا المجييال للتعييرف علييى إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الحكومييية ،حيييث يتضييمن هييذا
المجال سلوكات القيادة الهادفة إلى البحث عن رؤية وافاق مسيتقبلية للمدرسية والعميل عليى بيث هيذه
الرؤي يية ونش ييرها ب ييين الع يياملين مع ييه ،وال ييى أي درج يية يس ييتطيع م ييدير المدرس يية خل ييق الحم ييا

ل ييدى

المعلمين معه من أجل التغيير ،وجعلهم يدركون الغاييات الرئيسية التيي يسيعى اليهيا الميدير مين أجيل
تحقيقها ،ومساعدتهم في فهم الدور االجتماعي االشمل للمدرسة والمؤسسة التعليمية والذي تشق منه
الرؤييية المشييتركة بخصوصييها ،وأن ينشيير مييدير المدرسيية فييي كافيية أنحيياء التن يييم الد ارسييي احساسييا
بضرورة المهمة وحيويتها ،ويحث العاملين معه عليى االخي ص وتكيري

جهيودهم مين أجيل التغييير

ويغر لديهم شعور الفخر واالعتزاز بالمدرسة واحتيرام القواعيد السيائدة فيهيا .مميا جعيل هيذا المجيال
يأخذ الرتبة الثانية وبمستوى مرتفع.
المجال الثالث :التحفيز الذهني أو االستثارة الفكرية للمعلمين.
تييرى الباحثيية أن حصييول مجييال التحفيييز الييذهني أو االسييتثارة الفكرييية للمعلمييين علييى الرتبيية
الثالثة ،يعود إلى أن أهمية هيذا المجيال للتعيرف عليى إدارة التغييير ليدى ميديري الميدار الحكوميية،
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يتضييمن هييذا المجييال السييلوك القيييادي الييذي يتحييدى العيياملين فييي المدرسيية ألعييادة الن يير فييي عملهييم
ومراجعت ييه وتقويم ييه ،والتفكي يير الج يياد العمل ييي فيييي كيفي يية أدائ ييه بش ييكل أفض ييل وتنمي يية رو التني يياف
اإليجييابي واالخييت ف البنيياء فيمييا بييينهم ممييا يسييهم فييي ابتكييار بييدائل وأسيياليب جديييده ومتطييورة ألداء
العمل ،ويشمل التغذيية الراجعية حيول أدائهيم إلقنياعهم بمراجعية ممارسياتهم ،اواثيارة اهتميامهم للمقارنية
بييين أدائهييم الحييالي والممارسييات المنشييوده والمرتبطيية بطبيعيية التحييدي الييذي تتضييمنه ب يرامج التطييوير
واالصي ي

الترب ييوي واالدوار المتغيي يرة والمتج ييدده للمعلم ييين ف ييي المي ييدان الترب ييوي ف ييي عص يير الث ييورة

والمعلومييات والعولميية وعالمييية المعرفيية ،كمييا يشييير هييذا المجييال درجيية إلييى تقييدم مييدير المدرسيية الييذي
يعد قائدا لتغيير المعلمين في التأكد على تنمية اسلوب التفكير العلميي ومنهجيية فيي حيل المشيك ت
لييديهم ،وتحفيييز المعلمييين للتفكييير فييي أسيياليب اسييتراتيجيات جديييده للييتعلم والتعليييم ،وكييذلك تحفيييزهم
لدعم آرائهم ومقترحاتهم بمسوغات منطقية ،والعمل عليى تطيوير قيدراتهم وكفايياتهم الخاصية والسيعي
لتييوفير الييدعم لمبييادراتهم اإلبداعييية الهادفيية إلييى تطييوير المدرسيية بفعالياتهييا المختلفيية .ممييا جعييل هييذا
المجال يأخذ الرتبة الثالثة وبمستوى مرتفع.
المجال الرابع :تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها.
تييرى الباحثيية أن حصييول مجييال تحديييد أهييداف المدرسيية وأولوياتهييا علييى الرتبيية الرابعيية ،يعييود إلييى أن
أهمية هيذا المجيال نيوع العميل وع قاتيه للتعيرف عليى إدارة التغييير ليدى ميديري الميدار الحكوميية،
يتضمن هذا المجال السلوكات والممارسات القيادية التي يتحلى بها مدير المدرسية ،التيي تهيدف إليى
تشجيع التعاون بين المعلمين في المدرسية وجعلهيم يعمليون معيا لصيياغة أهيداف المدرسية وأولوياتهيا
تتص ييف بكونه ييا :واض ييحه وقابل يية للتحقي ييق ،والت ييي تش ييكل تح ييديا حقيقي ييا له ييم لك ييي يس ييعوا إلنجازه ييا
والحييرص علييى الوصييول إلييى اتفيياق جميياعي بخصييوص اولوييية تحقيييق هييذه األهييداف ويشييمل هييذا
المجال تطوير وسائل وآليات مناسبة لتحديد مهمات المعلمين في المدرسة واجبياتهم ولتسياعدهم فيي
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تحدييييد أهي ييدافهم ومراجعتهي ييا ،وتعي ييد الممارسي ييات والسي ييلوكات المرتبطييية بصي ييياغة األه ييداف ضي ييرورية
لتأسيي

البنييية التن يميية للمدرسيية وتحيديثها ،كمييا يؤكيد هييذا المجيال علييى أهميية المسيياعدة للمعلمييين

على الربط بين الرؤية الخاصية بالمدرسية وبيين األهيداف الجماعيية والفرديية .مميا جعيل هيذا المجيال
يأخذ الرتبة الرابعة وبمستوى مرتفع.
المجال الخامس :بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة.
ترى الباحثة أن حصول مجال بناء ثقافية داعمية للتغييير داخيل المدرسية عليى الرتبية الخامسية ،يعيود
إلى أن أهمية هذا المجال للتعرف عليى أدارة التغييير ليدى ميديري الميدار الحكوميية حييث تتضيمن
بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة على مجموعة مين القواعيد السيلوكية والقييم والمعتقيدات التيي
يش ييترك به ييا أعض يياء المؤسس يية التعليمي يية كاف يية ،وع ييادة م ييا تس ييهم ه ييذه الثقاف يية ف ييي دع ييم المب ييادرات
والتوجيه ييات التطويري يية وتعزي ييز المش يياريع التربوي يية ،ويش ييتمل بن يياء الثقاف يية م يين قب ييل م ييدير المدرس يية
ممارسات تهدف إلى تطوير قواعد السلوك العام والن ام المدرسي والقيم والمعتقدات التي تركز على
الطالييب بأعتبيياره محييور العملييية التعليمييية ،وينبغييي أن توجييه جمليية الب يرامج والمشيياريع التربوييية إلييى
اع ييداد وتنمي يية الطال ييب نمي يوا س ييليما متك ييام وتهيئ يية للتع ييايل الفاع ييل ف ييي عص يير ث ييورة المعلوم ييات
والمعلوماتية ،واالهتمام بتعزيز النمو المهني المستمر للمعلميين وتجدييد كفايياتهم المهنيية بميا ييؤهلهم
ألداء ادوارهي ييم المتجي ييددة بكفي يياءة وقي ييدرة في ييي مجتمي ييع الي ييتعلم الي ييدائم والتربيي يية المسي ييتدامة وتكنولوجيي ييا
االتصاالت المتطورة ،وعلى ميدير المدرسية أن يسيتثمر كيل الفيرص المتاحية لتوضييح ثقافية المدرسية
ونشرها ويتصرف بطريقة تنسجم مع القناعات والقيم المشتركة التي تسيود المنياخ التن يميي للمدرسية
ويشجع المعلمين على العمل بموجبها .مما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة الخام

وبمستوى مرتفع.
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 .2مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص :مةا مسةتوى التمكةين اإلداري لةدى مةديري
المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟
كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول( )12أن مستوى التمكين اإلداري لدى مديري الميدار
الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يرالمعلمين "مرتفعييا" علييى الدرجيية الكلييية ،وجيياءت مجيياالت االسييتبانة
بين المستوى المتوسط والمرتفع ،وجاء في الرتبة االولى من مجيال التحفييز اليذاتي والعميل الجمياعي
بمتوس ييط حس ييابي( )3.77وانحي يراف معي يياري( )1.84وبمس ييتوى تمك ييين مرتفع يية ،تفس يير الباحث يية ه ييذه
النتيجية إلييى مييديري الميدار الييذين يعملييون علييى بنياء تعزيييز الثقيية بيين المعلمييين وبييث رو التعيياون
الجميياعي ،تحفيييزهم معنويييا وماديييا ،وكييذلك شييعور المعلمييين بالعداليية فيمييا بييينهم وتطييوير خب يراتهم،
عنصر فعاال في تحقيق أهداف المدرسة.
ا
والحرص على أن يكون جميع المعلمين
جيياء فييي الرتبيية الثانييية ميين مجيياالت االسييتبانة مجييال تفييويض السييلطة بمتوسييط حسييابي()3.75
وانحراف معياري( )1.85وبمسيتوى تمكيين مرتفعية ،تفسير الباحثيه هيذه النتيجية إليى ميديري الميدار
حيث يعمل مدير المدرسة على توزيع المهمات اإلدارية على المعلمين والثقة في عمل المعلمين بميا
يقومون بواجباتهم بشكل كامل ومن م ،ويعمل مدير المدرسة على اتخاذ الق اررات ومشاركة المعلميين
في ابداء رأيهم في الق اررات المتعلقة في االمور التربوية االدراية الخاصة في المدرسة ومينحهم حريية
التصييرف فييي أداء المهمييات المطلوبيية ميينهم ،جيياء فييي الرتبيية الثالثيية ميين مجيياالت االسييتبانة مجييال
المعلم ييون بمتوس ييط حس ييابي( )3.62وانحي يراف معي يياري( )1.91وبمس ييتوى تمك ييين متوس ييطة ،تفس يير
الباحثه هذه النتيجة إلى مديري المدار الذين يستطيعون في المدرسة الوصول إلى اصحاب القيرار
واستشيياراتهم ،ويشييجع مييدير المدرسيية عل يى االتصييال الفاعييل بييين المعلمييين ،ويييوفر لهييم العديييد ميين
وس ييائل االتص ييال المتنوع يية داخ ييل البيئ يية المدرس ييية ،وك ييذلك س ييهولة الوص ييول إل ييى مختل ييف البيان ييات
المعلومات المتنوعة.
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تتتفييق نتيجيية ه ييذه الد ارسيية م ييع د ارسيية القاض ييي (, )2118والطعيياني و الس ييويعي ()2113
ود ارس يية ش ييتح ( )2116حي ييث ك ييان مسي يتوى التمك ييين اإلداري مرتفع ييا وتختل ييف م ييع د ارس يية العس يياف
( )2116حيث كان مستوى التمكين اإلداري متوسطا.
أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:
المجال االول :التحفيز الذاتي والعمل الجماعي.
ترى الباحثة أن حصول مجال التحفيز اليذاتي والعميل الجمياعي عليى المرتبية االوليى ،تبيرز
أهمية هذا المجال نوع العمل للتعرف على مستوى التمكين اإلداري لدى مديري الميدار الحكوميية،
حيث تعد الحوافز مقوميا رئيسييا فيي الميدار المبدعية وركييزة أساسيية لوجيود اإلبيداع والتنميية ،والبيد
ميين ربطهييا باإلبييداع واإلبييداع بحيييث توضييع معييايير محييدده وعادليية ،هنالييك دور واضييح للحيوافز فييي
تش ييجيع المعلم ييين وق ييدرتهم عل ييى اإلب ييداع والتجدي ييد واألداء ،وتعتم ييد ع ق يية الحي يوافز باإلب ييداع عل ييى
روف منحها وهدفها ف ذا ارتبطت بأهداف محدده ف نها تصبح ذات أثر مهم على اإلبداع ومسيتوى
التمكين للمعلمين ،أما إذا ضعفت الع قة بيين الحيوافز وإلداء المتصيل باإلبيداع فيكيون أثيره ضيعيفا،
وتلعييب الح يوافز المادييية والمعنوييية دو ار مهمييا فييي تشييجيع اإلبييداع اإلداري لييدى المعلمييين فييالحوافز
الماديية مثييل المكافييآت والرواتيب المجزييية تحييرك جهيود المعلمييين نحييو أهيداف معينيية تسييعى المدرسيية
إلييى تحقيقهييا وتتمثييل فييي حسيين اسييتغ ل إمكانييات وطاقييات المعلمييين اإلبداعييية ،والعمييل الجميياعي
يمكيين المعلمييين ميين أن يقييدموا مقترحييات وطييرق جديييدة لتحسييين أداء المعلمييين ،حيييث يلعييب العمييل
الجميياعي دور مهمييا فييي تسييهيل عملييية اإلداء واإلبييداع ،والعمييل الجميياعي داخييل المدرسيية لييه تييأثير
اقوى من العمل الفردي ،وقدرة العمل الجمياعي عليى اتخياذ قي اررات تتسيم بدرجية عاليية مين المخياطرة
كق ي اررات تبنييي وتنفيييذ وتطبيييق األفكييار الجديييدة المبدعيية ،كمييا أن العمييل الجميياعي يسييهم فييي تقليييل
مستوى المخاطرة الذي يمكن أن يتحمله الفرد ،كما أن العميل الجمياعي يجعيل المسيؤولية ناتجية عين
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مجموعة من االشخاص المختصيين فيي اتخياذ القي اررات المسيتقبلية الخاصية بالمدرسية ،ويسيهم أيضيا
فييي عملييية التنسيييق بييين األعمييال واألف يراد وتنمييية رو الجماعيية فييي العمييل .ممييا جعييل هييذا المجييال
يأخذ الرتبة االول وبمستوى مرتفع.
المجال الثاني :تفويض السلطة.
ترى الباحثة أن حصول مجال تفويض السلطة على الرتبة الثانيية ،يعيود إليى أن أهميية هيذا
المجييال تفييويض فييي السييطلة للتعييرف علييى التمكييين اإلداري لييدى مييديري المييدار الحكومييية ،بعييد
تفييويض السييلطة نشيياطا إداري يا جوهري يا قائم يا علييى أسييا

تكليييف اآلخ يرين بمهييام أو و ييائف معينيية

بحيث يتم التطبيق بطريقة مثمرة في إكمال المهام المفوضة اليهم مما يتيح للمدراء انجاز المزيد من
المهييام االخييرى ذات االهمييية العالييية و هييو بييذلك يييوفر تخفيييف اعبيياء المفوضيية عيين المييدراء ،وتييوفر
فرص التطوير والترسي ع قات جيدة بين المعلمين الذين ينفذون المهمات ،وتفويض السلطة يؤدي
إلييى إيجيياد األشييخاص الييذين يملكييون درجيية عالييية ميين المعرفيية واإلمكانييات والقييدرات المطلوبيية التييي
تحقييق النمييو واالسييتمرار والتطييوير عيين طريييق االسييتق لية واتاحيية اإلدارة الذاتييية لكييل العيياملين فييي
المدرسيية ،كمييا يسيياعد تفييويض السييلطة علييى اكتشيياف واسييتغ ل واالسييتفادة بمييا لييدى المعلمييين ميين
قدرات ابداعية وأساليب فكرية في حل المشيك ت وانجياز المهيام واالعميال المفوضية الييهم ومين هنيا
يمكن ربط التفويض ميع اإلبيداع كونيه أحيد أسياليب اإلدارة الفاعلية للوقيت وميا ليذلك مين أثير إيجيابي
فييي ايجيياد تعزيييز الفرصيية ل بييداع واالبتكييار .ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية الثانييية وبمسييتوى
مرتفع.
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المجال الثالث :اال تصال الفاعل.
تعتقييد الباحثيية أن حصييول مجييال االتصييال الفاعييل علييى الرتبيية الثالثية ،يعييزى إلييى نجييا أي
من ميية فييي تحقيييق أهييدافها يتوقييف علييى ن ييام التصيياالتهم بهييا ،وحيييث تعتبيير االتصيياالت وسيييلة
لمديري المدار في إدارة نشاطاتهم اإلدارية وتحقيق أهداف المدرسة وذلك كون االتصياالت تسياعد
علييى تحديييد األهييداف الواجييب تنفيييذها وتعريييف المشيياكل وسييبل ع جهييا وتقييييم إنتاجييية المعلمييين،
حيييث يييتمكن ك ييل معلييم الحص ييول علييى المعلوم ييات والبيانييات الخاص يية بالمدرسيية بم ييا يسيياعد عل ييى
توضيح التغييرات والتجديدات واالنجازات وتطوير االفكار ،وبالتالي يوفر ن ام االتصال الفاعل فيي
المدرسيية فرصيية للمعلمييين ميين أجييل التواصييل فيمييا بييينهم إلب يراز م يواهبهم وأفكييارهم واقت ارحيياتهم التييي
تلع ييب دو ار كبيي ي ار ف ييي تط ييوير المدرس يية والرق ييي به ييا ،هني ياك ض ييرورة لوض ييع ن ييام فع ييال ف ييي مج ييال
االتص يياالت والمعلوم ييات ،حت ييى ال تت ييأخر وص ييول المعلوم ييات ف ييي الوق ييت المناس ييب وتف ييادى كثي يرة
االخطيياء فيهييا ،والعمييل علييى سييهولة االتصييال بييين المعلمييين ممييا يرفييع ميين الييرو المعنوييية بييينهم،
وينميي رو الفرييق ويقيوي شيعورهم باالنتمياء للمدرسيية ،وتقيديم المقترحيات الجدييدة ومفييدة ييؤدي إلييى
تشييجيعهم علييى رو اإلبييداع واألداء والمبييادرة .ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية الثالثيية وبمسييتوى
متوسط.
 .6مناقشةةة النتةةائج المتعلقةةة بالسةؤال الثالةةث الةةذي يةةنص :هةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة
إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى ( ).0.0بةةةين إدارة التغييةةةر والتمكةةةين اإلداري لةةةدى مةةةديري المةةةدارس
الثانوية الحكوميةمن وجهة نظر المعلمين؟
أشي ي ييارت النتي ي ييائج ال ي ي يوارده في ي ييي الجي ي ييدول( )16إلي ي ييى وجي ي ييود ع قي ي يية ذات داللي ي يية إحصي ي ييائية عني ي ييد
مسييتوى( )0.05≤αبييين درجيية ممارسيية إدارة التغيييير ومسييتوى التمكييين اإلداري لييدى مييديري المييدار
الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلميين ،حييث كانيت قييم معيام ت االرتبياط دالية إحصيائيا ،وقيد
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وجييدت ع قيية ارتباطييية إيجابييية داليية إحصييائيا بييين جميييع مجيياالت إدارة التغيييير ومجيياالت التمكييين
اإلداري ،ويستدل من هذه النتيجة أن درجة ممارسة إدارة التغيير التي يمارسها مديري المدار تؤثر
بمسييتوى التمكييين اإلداري لمييديري المييدار الحكومييية إذ إن هييذه الع قيية االرتباطييية اإليجابييية تشييير
إل ييى ان ييه كلم ييا ارتفع ييت درج يية ممارس يية إدارة التغيي يير ل ييدى م ييديري الم ييدار ارتفي يع مس ييتوى التمك ييين
اإلإداري والعك

صحيح.

 .1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابةع  :هةل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين
عينة الدراسةة عنةد مسةتوى ( ).0.0فةي درجةة ممارسةة إدارة
متوسطات استجابة أفراد ّ
التغيير تعزى لمتغيرات الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،والخبرة؟
 .1متغير الجن  :أ هرت النتائج في الجدول(:)17
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسيتوى( )0.05≤αلدرجية ممارسية إدارة التغييير ليدى
مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين ،تعييزى لمتغييير الجيين  ،فييي
جميع مجاالت االستمارة؛ و أ هرت النتائج أن الفروق لصالح الذكور.
تعتقييد الباحثيية أن ال يذكور ميين مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية هييم أكثيير اهتمام يا ب ي دارة التغيييير،
وتعيود إلييى طبيعية العمييل اليذي يمارسييه ميديرو المييدار مين إدارة التغيييير بشيكل أكبيير مين االنيياث،
وايمانا بقيدراتهم فيي إدارة التغييير واتاحية لهيم قيدر كياف مين الحريية واالسيتق لية فيي أداء نشياطاتهم
البتكييار طييرق جديييدة فييي العملييية التربوييية ،وتحديييد األسيياليب المناسييبة إلداء اعمييالهم دون الرجييوع
لي دارة العليييا ،وتشيجيع الرقابيية الذاتييية ،وتعزييز الثقيية بيين المعلمييين وتشييجيعهم عليى اإلبييداع ،حيييث
بلغت قيمة(ت) لألداة ككيل( )5.39عنيد مسيتوى داللية( )1.11وهيي دالية إحصيائي اوتتفيق نتيجية
هذه الدراسة مع دراسة اللوزي (.)1998
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 .2متغير التخصص :أ هرت النتائج في الجدول(:)18
يوج يد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى( )0.05≤αفييي درجيية ممارسيية إدارة التغيييير
لدى مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهية ن ير المعلميين ،تعيزى لمتغيير التخصيص
في جميع مجاالت االستبانة .و أ هرت النتائج أن الفروق لصالح فئة العلوم اإلنسانية.
تعتقييد الباحثيية أن نتيجيية وجييود فييروق لييدى مييديري المييدار فئيية علييوم انسييانية لدرجيية ممارسيية إدارة
التغيير في محاف ة مادبا من وجهية ن ير المعلميين إليى أن ميدارء الميدار ليديهم اخيت ف فيي
جميع روف العملية التدريسية في إدارة المدار الحكومية في محاف ة مادبا ،لذلك تأثرت
إجاب ي ييات افي ي يراد عين ي يية الد ارس ي يية م ي يين وجه ي يية ن ي يير المعلم ي ييين ف ي ييي الم ي ييدار تبع ي ييا الخ ي ييت ف
تخصص يياتهم (عليييوم إنسي ييانية) في ييانهم يتعي يياملون م ييع المعلم ييين بع قي ييات مبني يية عليييى الثقييية
والتعاون ورو العمل الجماعي ،كذلك المديرون من اختصاص العلوم االنسانية هم يسعون
إلييى تغيييير اسييلوب التييدري

لييدى المعلمييين وهييم أكثيير علمييا ود ارييية ومعرفيية فييي إدارة التغيييير

واتب يياع أس يياليب جدي ييدة ومتنوع يية ف ييي ط ييرق الت ييدري

ويع ييود ذال ييك إل ييى ك ييون التخصصي يات

االنسييانية لسييهولة د ارسيية ،حيييث بلغييت قيميية(ت) لييألداة ككييل( )2.22عنييد مسييتوى دالليية()1.12
وهي دالة إحصائيا
 .3متغير المؤهل العلمي :أ هرت النتائج في الجدول(:)19
ا هييرت النتييائج أنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى( )0.05≤αفييي درجيية
ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين،
تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع مجاالت االستبانة.
تعتقيد الباحثيية أن نتيجية عييدم وجييود فيروق بييين مييديري الميدار فئيية بكييالوريو وفئية د ارسييات عليييا
ف ييي درج يية ممارس يية إدارة التغيي يير ل ييدى م ييديري الم ييدار الثانوي يية الحكومي يية م يين وجه يية ن يير
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المعلمييين ،يرجييع إلييى أن تشييابه جميييع ييروف العملييية التدريسييية فييي المييدار الحكومييية فييي
محاف ة مأدباسواء كانيت بكيالوريو

فأقيل أو د ارسيات علييا ،وأن ميديري الميدار يتعياملون

مييع المعلمييين ويتفيياعلون فييي بيئيية تعليمييية واحييدة ،يعييود السييبب فييي إلييى ذلييك طبيعيية عمييل
المعلم ييين ،والمي يواد الد ارس ييية الت ييي يعلمونه ييا ،حي ييث بلغ ييت قيم يية(ت) ل ييألداة كك ييل( )1.11عن ييد
مستوى داللة( )1.91وهي غير دالة إحصائيا.
تتفق نتيجة هذة الدراسة مع دراسة عبيد (.)2119
 .4متغير عدد سنوات الخبرة :أ هرت النتائج في الجدول(.)21
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05≤αفيدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى
مديري المدار الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
تعتقد الباحثة أن عدد سنوات الخبرة الناتجة عن إدارة التغيير ناتجة عن طبيعية العميل لميديري
المييدار الحكومييية ،كييذلك ال ننسييى حجييم المسييؤولية الملقيياة علييى عيياتق مييديري المييدار تجيياه
المدرسيية ومييا يتعلييق بمتابعيية اموره يا ونش يياطات المعلمييين وتحديييد مسييتوى التمكييين لهييم ،وقي ييام
م ييديري الم ييدار بتاهي ييل الكي يوادر البشي يرية للمه ييام الجدي ييدة م يين خي ي ل الح يياقهم ب ييدورات تدريبي يية
متخصصييه ،وتكثيييف مشيياركة هييذه الكيوادر فييي االجتماعييات والمييؤتمرات المدرسيية ل سييتفادة ميين
خبرات مديري المدار االخرى ،وال سيما ما يتعليق مين القواعيد والتعليميات بااللتحياق بالمدرسية
والغييياب وحضييور المعلمييين ،حيييث تسيياعد الخب يرة مييدير المدرسيية فييي اتخيياذ الق يرار الموضييوعي
السييليم وفييي أفضييل األسيياليب اإلدارييية إلدارة المدرسيية ،وفييي ممارسيية دوره بكفيياءة واالسييهام فييي
تحقيق أهيداف المدرسية ،حييث بلغيت قيمية(ف) ليألداة ككيل( )1.89عنيد مسيتوى داللية( )1.41وهيي
غير دالة إحصائية.
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 .4مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي يةنص :هةل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية
عينة الدراسة عند مستوى ( ).0.0في مستوى التمكةين اإلداري
بين متوسطات استجابة أفراد ّ
تعزى لمتغيرات الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،والخبرة؟
 .1متغير الجن  :أ هرت النتائج في الجدول(.)22
وج يود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى( )0.05≤αفييي درجيية التمكييين اإلداري لييدى مييديري
الميدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهية ن يير المعلمييين تعييزى لمتغييير الجيين  ،فييي
جميع مجاالت االستمارة كما أن هناك فروقا بين المتوسطات الحسابية لألداة ككيل؛ و أ هيرت النتيائج أن
الفروق لصالح الذكور.
تعتقييد الباحثيية أن الييذكور ميين مييديري المييدار يشييعرون بييالتمكين اإلداري أكثيير ميين االنيياث ميين
مديري المدار  ،وربما هذا يعود لطبيعة العمل للذكور من حيث تسييير إدارة العمليية التدريسيية مين االنياث،
وكييذلك تعتقييد الباحثيية أن الفييرق لصييالح مييديري الييذكور ترجييع إلييى أن اإلدارات فييي المييدار مجتمييع الد ارسيية
تييوزع المهييام بشييكل أكبيير علييى الييذكور ميين االنيياث ممييا يييؤدي إلييى اخييت ف فييي اليراي والمفهييوم حييول العديييد
من األساليب اإلداريية التيي يتيأثر بهيا هيؤالء المعلميين ،وتيرى الباحثية انيه بيالرغم مين اخيت ف ال يروف بيين
الييذكور واالنيياث الشييعور فييي التمكييين اإلداري اال أن الييذكور أكثيير اهتماميا فييي التمكييين اإلداري بشييكل أكبيير
من االناث و يرجع ذلك إليى ميا يقيوم بيه اليذكور مين ادوار متعيددة إليى جانيب اآلداء اليو يفي ،حييث
بلغت قيمة(ت) لألداة ككل( )5.13عند مستوى داللة( )1.11وهي دالة إحصائيا.
تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مصطفى (.)2116
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 .2متغير التخصص :أ هرت النتائج في الجدول(:)23
يوجد فروق ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى()0.05≤αفيي درجية التمكيين اإلداري ليدى ميديري
المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهة ن ر المعلمين تعزى لمتغير التخصص ،في
األداة ككل وفي جميع مجاالت االستبانة ،كما ا هرت النتائج أن الفروق لصالح فئة علوم انسانية.
تعتقييد الباحث يية أن اخ ييت ف ف ييي تخصصييات م ييديري الم ييدار الحكومي يية ل ييه تيياثير ف ييي اجاب ييات افي يراد عين يية
الد ارسيية فييي التخصييص فييي درجيية التمكييين اإلداري ،فييالتمكين اإلداري لهييذه الرتبيية (فئيية علييوم انسييانية)
لييديهم مسييتوى تعليمييي متخصييص فييي مجييال اإلدارة المدرسييية ،ولييديهم القييدرة علييى تطييوير وتنمييية
معارفهم في اإلدارة التربوية من خ ل االستفادة من التطور التكنوليوجي و يعيود كيذلك إليى عملهيم فيي
حقل التعليم الذي يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم واقتنياعهم بياالدوار والمهيام اإلداريية المسيندة الييهم ،واإلشيراف
عليى تنفيييذ مشيياريع المدرسيية ،وايضيا تعييود إلييى أن مييديري الميدار اصييحاب التخصصييات العلييوم االنسييانية
لييديهم القييدرة فييي التفاعييل مييع القضييايا الد ارسييية اكثيير ،كمييا يفتييرض أن التخصصييات العلييوم االنسييانية تمتيياز
بمرونيية موادهييا الد ارسيية ود ارسييتها بشييكل عييام ،مقارنيية باتخصصييات علييوم الطبيعييية والرياضيييات وهييذا بييدوره
ساعد على هور فروق جوهرية تعزى إلى متغير التخصيص ليدى ميديري الميدار الحكوميية فيي محاف ية
مادبا ،حيث بلغت قيمة(ت) لألداة ككل( )2.19عند مستوى داللة( )1.13وهي دالة إحصائية.
 .3متغير المؤهل العلمي :أ هرت النتائج في الجدول(.)24
ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى داللييه( )0.05≤αفييي درجيية التمكييين اإلداري لييدى
مديري المدار الثانوية الحكومية في محاف ة مادبا من وجهة ن ر المعلميين تعيزى لمتغيير المؤهيل
العلمي ،في جميع مجاالت االستمارة.
تعتقييد الباحثيية أن أغلييب مييديري المييدار يملكييون نفي

المؤهييل العلمييي ممييا يقلييل الفروقييات بييين اسييتجابات

اف يراد عينيية الد ارسيية ،يعييود ذلييك ربمييا ألسييباب د ارسييية أو طبيعيية العمييل حيييث انهييم يتحملييون االعبيياء الملقيياة

25

علي ييى عي يياتقهم في ييي تسي يييير إدارة العمليي يية التدريسي ييية ،وت ي يرى الباحث ي ية اني ييه بي ييالرغم مي يين تشي ييابه ال ي ييروف بي ييين
البكالوريو

والدراسات العليا من ناحية الشعور في التمكين اإلداري يعود ذليك إليى التعاميل ميع المسيؤوليات

الكبيرة بطريقة علمية وبما يتعلق بمتابعة اإلدارة المدرسية ،حييث بلغيت قيمية(ت) ليألداة ككيل( )-0.01عنيد
مستوى داللة( )1.99وهي غير دالة إحصائيا.
 .4متغير عدد سنوات الخبرة :أ هرت النتائج في الجدول(:)26
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.05≤αفي درجية التمكيين اإلداري ليدى
مييديري المييدار الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية مادبييا ميين وجهيية ن يير المعلمييين تعييزى لمتغييير عييدد
سنوات الخبرة .في جميع مجاالت األداة.
تعتقييد الباحثيية ذلييك إلييى جهييود مييديري المييدار للمسيياواه فييي تمكييين وتطييوير جميييع العيياملين فييي المييدار
الحكومي يية بغ ييض الن يير ع يين ع ييدد س يينوات الخبي يرة لي يديهم ،مم ييا ين ييتج عن ييه انع ييدام أو تقلي ييل الفروق ييات ف ييي
اسيتجابات افيراد العينية عيين درجية التمكييين اإلداري تعيزى إلييى سينوات الخبيرة للمعلميين ،حيييث يكيون مييديرو
المييدار دائمييا إلييى نجييا المدرسيية بكافيية المجيياالت ،ويسييعون جاهييدين عنييد توزيييع المهمييات بييين
المعلمين بالعدل والمساوه كونهم كانو معلمين قبيل اسيت م اإلدارة المدرسيية ،ولدييه خبيرة فيي التعاميل
مي ييع اإلدارات العليي ييا ،ويمتلك ي يون الخبي ي يرة الكافيي يية في ييي وصي ييف درج ي يية التمكي ييين اإلداري لمي ييديري الم ي ييدار
الحكومية ،حيث بلغت قيمة(ف) لألداة ككل( )0.89عند مستوى داللة( )0.40وهي غير دالة إحصائية.
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التوصيات والمقترحات:
في ضوء النتائج توصي الباحثة باالتي:
 أشييارت النتييائج أن درجيية تطبيييق التغيييير مرتفعييآ  ,ولييذا توصييي الباحثيية بزيييادة وتعزيييز أدارةالتغيير أكثر فأكثر عين طرييق تلبيية احتياجيات المعلميين فيي الميدار الحكوميية واالسيتفادة
م يين مقترح ييات المس ييتفيدين ,واالحتف ييا ب ييالمعلمين االكف يياء لتخف يييض حج ييم التك يياليف وتبن ييي
المييدار السييبل الحديثيية فييي تنمييية متطلبييات التغيييير فييي سييوق العمييل ,وتييوفير اإلمكانييات
المادية لتطبيق االفكار اإلبداعية الجديدة في المدرسة.
 كما أشارت النتائج إلى وجود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي درجية ممارسية ميديري ميدارالثانوية الحكومية إلدارة التغيير من وجهة ن ر المعلمين تعزى لمتغيرات الجن

لصالح فئة

الذكور ,ومتغيير التخصيص.وعيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية تعيزى لمتغييري المؤهيل
العلمييي ,وع ييدد س يينوات الخبي يرة ,ل ييذا توص ييي الباحثيية اإلهتم ييام بش ييكل أكب يير باالن يياث وتعزي ييز
مناخات اإلبداع واالبتكار ,وتوفير الفرص لتقدم الكفاءات المناسبة.
 أشارت النتائج إلى أن درجة ممارسية التمكيين اإلداري ليدى القيادة التربيويين مين وجهية ن يرالمعلم ييين ف ييي محاف يية مادب ييا كان ييت مرتفع يية لك ييل المج يياالت (التمك ييين اإلداري ,وتف ييويض
السلطة ,فريق العمل,التحفيز اليذاتي ,التصيال الفاعيل ,تطيوير رؤيية مشيتركة للميدر ) ليذلك
توصي الباحثة بتعزيز التمكين اإلداري في العمل التربوي عن طرييق إتاحية الفرصية الكافيية
البداء آراء العياملين فيي اميور عملهيم والمشياركة فيي عمليية صيناعة القي اررات وعقيد اليدورات
التأهلييية التييي تطييورهم مهنيييأ ,وتفويضييهم فييي بعييض الص ي حيات خدميية للعملييية التعليمييية ,
وعقد الورشات التي تصقل الشخصية وتطورها.
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 كما أشارت النتائج إليى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي درجية مسيتوى ميديري ميدارالثانوية الحكومية للتمكين اإلداري من وجهية ن ير المعلميين محاف ية مادبيا تعيزى لمتغييرات
الجيين

لصييالح فئيية الييذكور ،ومتغييير التخصييص وعييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية

تعزى لمتغيري سنوات الخبره ,والمؤهل العلميي ,ليذا توصيي الباحثية االهتميام بتمكيين االنياث
وعقد دورات تدريبية خاصة  ,وتوفير الفرص الفرص لتطوير المعلمين ,االحتفيا بيالمعلمين
ذوي الخبرة  ,تحفيز المعلمين على زيارة مشاركتهم بصنع الق اررات في العمل ومينح مكافيآت
خاصة لهم.
وتوصي الباحثة ب جراء المزيد من الدراسات التي تتناول الع قة بيين التمكيين اإلداري اوادارة
التغيير والحكومة ,واإلداء الو يفي ل رتقاء أكثر بالمؤسسيات التعليميية و للوصيول بهيا إليى
تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في العملية التعليمية التربوية وخاصا في المدار الحكومية.
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المراجع
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المراجع
 6.1المراجع العربية:
القرآن الكريم.
أفندي ،عطية حسين ( .)9002تمكين العاملين مدخل للتحسين والتطوير المستمر ،القاهرة:
منشورات المن مة العربية للتنمية اإلدارية.
اندراو  .)9008( ,اإلدارة بالثقة والتمكين .اربد :عالم الكتب الحديث.
حرب ,عبداهلل "محمد عارف " (.)9046درجه تطبيق مديري المدارس األساسية الخاصة في
عمان لإلدارة التشاركية من وجهة نظر المعلمين .رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة
البلقاء التطبيقية  ,السلط :األردن.
الحراحشة ,محمد؛ الهيتي ,ص

الدين ( .)9006أثر التمكين اإلداري والدعم التن يمي في

السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت االردنية :دراسة ميدانية .مجلة
دراسات العلوم اإلدارية.42-9 )22( ,
الحريري ,رافدة عمر ( .)9044إدارة التغيير في المؤسسات التربوية .ط ,4عمان :دار الثقافة
والنشر والتوزيع.
الجوارنة ,المعتصم باهلل سليمان وصوص ,ديمة محمد ( .)9007درجة صعوبة ممارسة إدارة
التغيير لدى القيادات اإلدارية في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الشمال في األردن.
مجلة حولية كلية المعلمين في أبها .91-49 ،)44( ,
الخاجه ,فاطمة عبد الحميد ( .)9006على أثر المناخ التنظيمي على تمكين العاملين دراسة
تطبيقية على أجهزة الحكومة االتحادية بدولة االمارات العربية المتحدة( .أطروحة دكتوراه
غير منشورة) جامعة القاهرة :القاهرة.
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الخضيري ,محسن أحمد ( .)9002إدارة التغيير – مدخل اقتصادي للسيكولوجيا اإلدارية للتعامل
مع متغيرات الحاضر لتحقيق التفوق واالمتياز الباهر في المستقبل للمشروعات .دمشق:
دار الرضا للنشر.
دروزة ,أفنان ن ير ( .)9002قدرة مدير المدرسة على اتخاذ الق اررات التطويرية واحداث التغيير.
مجلة اتحاد الجامعات العربية .92-49 ،)8( 14 ,
الرقب ,حماد محمود ( .)9008واقع إدارة التغيير لدى و ازرات السلطة الفلسطينية .رسالة ماجستير
غير منشورة ,الجامعه االس مية  ,غزة  :فلسطين.
الرومي ,صالح بن عبد اهلل ( .)9049واقع ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية
بمدينة الرياض( .رسالة ماجستير غير منشورة) ,جامعة األمام محمد بن سعود األس مية,
كلية العلوم االجتماعية :السعودية.
الزيدانيين ،محمد مطر ( .)9006اثر التمكين اإلداري في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في
المؤسسات المالية الحكومية األردنية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة مؤتة،
الكرك.
الساعدي ,ع ء عبد الحسين (" .)4226اسباب تاييد ومقاومة التغيير التن يمي" :دراسة ميدانية,
مجلة دارسات في العلوم اإلدارية.47-5 .)66( ,
س م ,سليم (.)9001ثقافة المؤسسة والتغيير .جامعة الجزائر ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير :الجزائر.
سعد خليل ,نبيل ( .)9041إدارة المؤسسات التربوية ,دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة.
السلمي ،علي ( .)4275تطوير الفكر التنظيمي ،الكويت :وكالة المطبوعات.
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سواقد ،جهاد فؤاد ذياب ( .)9044التغيير والتطوير التنظيمي وأثره في فاعلية المنظمة :دراسة
ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة البلقاء التطبيقية :السلط ،األردن.
شقور ،منير حسن أحمد ( .)9049إدارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية في محافظة غزة من وجهة نظر العالمين( .رسالة ماجستير غير منشورة) كلية
التربية ،جامعة االزهر :عزة.
الشمري ,فهد عايض ( .)9009المدخل اإلبداعي إلدارة االزمات والكوارث .الرياض :مكتبة الملك
فهد الوطنية.
الصرايرة ،اكثم ( " .)9002الع قة بين الثقافة التن يمية واإلبداع اإلداري في شركتي البوتا
والفوسفات المساهمتين العامتين األردنية :دراسة مسحية " ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،
(.50-26 )1
الص حات ،نج ء فتحي ( .)9047التمكين اإلداري لدى القادة اال كاديميين وعالقته بالميزة
التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق االوسط( .رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط :عمان.
الطعاني ,حسن والسويعي ,عمر ( .)9042التمكين اإلإداري وع قته بالرضا الو يفي لدى مديري
المدار الحكومية في محاف ة الدمام .دراسات العلوم التربوية.297-207,)4(10 ,
الطيطي ,خضر مصبا

اسماعيل ( .)9040إدارة التغيير التحديات واالستراتيجيات للمدراء.

عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.
عارف ,عالية عبد الحميد ( .)9001تمكين العاملين متطلبات في المنظمات المصرية( .أطروحة
دكتوراه غير منشورة) جامعة القاهرة :القاهرة.
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عامر ,سعيد ياسين ( .)9004الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة .القاهرة :مركز سيرفسل
ل ستشارات والتطوير.
عامر ،سعيد ياسين ( .)4224إستراتيجية إدارة التغيير واهميتها .من منشورات المؤتمر السنوي
األ ول " استراتيجيات التغيير وتطوير المنظمات " مركز وايد سيرف

ل ستثمارات والتطوير

اإلداري ،القاهرة.
عبيد ،عوني فتحي خليل ( .)9002واقع إدارة التغيير وأثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة
الفلسطينية ،دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي (.رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
االس مية :غزة.
العبيدين ,بثينة زياد احمد ( .)9001العالقة بين التمكين اإلداري وخصائص الوظيفة في كل
منشركة مصانع االسمنت االردنية ومؤسسة الموانئ االردنية(,رسالة ماجستير غير
منشورة) جامعة مؤتة  ,الكرك.
العتيبي ,صبحي جبر ( .)9009تطور الفكر واألنشطة اإلدارية .عمان :دار ومكتبة الحامد للنشر
والتوزيع.
العتيبي ,ه

جهاد ( .)9007العالقة بين األ نماط القيادية والتمكين اإلداري دراسة اتجاهات

المديرين في المؤسسات العامة األردنية(.رسالة ماجستير غير منشورة)  ,الجامعة ,
األردن.
العتيبي ،سعد بن مرزوق ( .)9001تمكين العاملين :كاستراتيجية للتطوير اإلداري ،االجتماع
اإلقليمي الثاني عشر للشبكة إلدارة وتنمية الموارد البشرية ،مسقط ،سلطنة عمان،
ديسمبر .9001
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عربيات ،بشير ( " .)9049أنماط القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء االقسام االكاديمية في جامعة
البلقاء التطبيقية ،واثرها على األداء الو يفي ألعضاء هيئة التدري

" ،مجلة الجامعة

االسالمية للدراسات التربوية والنفسية.726-705 )9(90 ،
العساف ,حسين موسى ( .)9006مستوى التمكين الظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات
األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي التطوعي لدى أعضاء
هيئة التدريس( .أطروحة دكتوراه غير منشورة)  ,جامعة عمان العربية  ,عمان,األردن.
العصيمي ,تركي بن دغيم محيسن ( .)2103واقع ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس
الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين( .رسالة ماجستير غير
منشورة) ,جامعة أم القرى  ,مكة المكرمة :السعودية.
عطوي ،جودت ( .)9001اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي :اصولها وتطبيقاتها .ط ،4عمان:
الدار العلمية الدولية.
عطوي ،جودت ( .)9004اإلدارة المدرسية الحديثة .ط ،4عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
العطيات ,محمد يوسف ( .)9006إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير .عمان :دار حامد
للنشر والتوزيع.
عقبة ,حبة ( )9046التمكين اإلداري واثره على جودة الخدمات دراسة ميدانية لمديري الشوؤن
االجتمعية مصلحة الصحه سوناطراك(.رسالة ماجستير غير منشورة).جامعة محمد خيضر
بسكرة ,الجزائر.
الع ق ,بشير (.)4222أسس اإلدارة الحديثة .ط , 4عمان :دار اليازوري للنشر والتوزيع.
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العمايرة ،محمد حسين ( ،)9040اصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية والفلسفية .ط.4
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
العنزي ,مبارك بنية ضامن (" .)9001التغيير التن يمي وع قة بأداء العاملين " :دراسة مسحية ,
على العاملين في إدارة مرور الرياض (,رسالة ماجستير غير منشورة) ,جامعة نايف
العربية للعلوم االمنية ,السعودية.
العنقري ,هيلة بنت ناصر بن أحمد ( .)9042واقع ممارسة مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة
الرياض إلدارة التغيير وسبل التطوير( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة االمام محمد
بن سعود االس مية ,الرياض :السعودية.
الغزالي ,محمد والثابت ,أحمد ( .)9041إدارة التغيير وأساليب عالجها ,مركز البحث وتطوير
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ملحق ( )1األستبانة بصورتها األولية
المملكة األردنية الهاشمية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي

جةامعةةة الشرق األوسط
كةلةيةةة الةتةربية

تحكيم استبانة

قسم اإلدارة والمناهج

سعادة األستاذ الدكتور الفاضل ................................................:وفقه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......وبعد

تقوم الباحثة ب عداد رسالة ماجستير عن "إدارة التغيير لدى مديري مدارس الثانوية الحكومية

وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مادبا" ،اذ تهدف الدراسة التعرف

إلى درجة إدارة التغيير لدى مديري مدار

الثانوية الحكومية وع قتها بالتمكين اإلداري من وجهة

ن ر المعلمين بمحاف ة مادبا .ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانه وقد صممت وفقا لتدرج
ليكرت الخماسي كالتالي(:عالية جدآ ,عالية  ,متوسطة  ,ضعيفة  ,ضعيفة جدآ).ون ار لما تتمتعون
به من مكانة تربوية هامة وخبرة في هذا المجال ،وألهمية رأيكم السديد في تحقيق أهداف الدراسة

ارجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة ،اوابداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتمائها للمحور أو عدم
انتمائها ،ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات.
الباحثة
شذا علي درويش الهروط
الرجاء كتابة البيانات التالية:
االسم
الرتبة األكاديمية
جهة العمل
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الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي يمثل إجابتك:
الجن  :ذكر
التخصص :إنساني
المؤهل العلمي :بكالوريو

أنثى
علمي
فأقل دراسات عليا

عدد سنوات الخبرة :أقل من  5سنوات 

5الى أقل من  11سنوات  11سنوات فأكثر 
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 .0إدارة التغيير:

مدى انتماء الفقرة
الفقرات

م

إلى إدارة التغيير

دقة الصياغة

اللغوية وسالمتها

التعديل

المقترح
منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

المجال األول :عملية تطوير رؤية مشتركة للمدرسة:
.0

ي ارعي ي ييي الموضي ي ييوعية عني ي ييد صي ي ييياغة الرؤيي ي يية المشي ي ييتركة
للمدرسة.

.2

يبين مدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة للمدرسة.

.6

يس ي ي ييتثمر الم ي ي ييدير الف ي ي ييرص المتاح ي ي يية لتوض ي ي يييح الرؤي ي ي يية
المشتركة للمدرسة وأهدافها.

.1

يصوغ رؤية المدرسة بشكل واضح ومفهوم.

.4

يأخذ الميدير بعيين االعتبيار خطيط المدرسية السيابقة عنيد

.6

تطوير البرامج المستقبلية.
ي ارجي ي ييع رؤيي ي يية المدرسي ي يية باسي ي ييتمرار بشي ي ييكل يسي ي يياعد في ي ييي
تطويرها.

.4

يضيع المييدير خططيآ سيينوية وفصيلية تغطييي جميييع أوجييه

.4

يح ي ييرص الم ي ييدير عل ي ييى تع ي ييرف وجه ي ييات ن ي يير مختل ي ييف

نشاط المدرسة.

األط يراف المسيياهمة فييي العملييية التربوييية حييول توجهييات
المدرسة وخططها وبرامجها.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة
إلى إدارة التغيير

م

دقة الصياغة

اللغوية وسالمتها

الفقرات
منتمية

غير

منتمية

مناسبة

التعديل

المقترح

غير

مناسبة

المجال الثاني :تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها


يشرف المدير عليى البيرامج واألنشيطة التيي ينفيذها الطلبية
في البيئة المحلية.



يس ييعى الم ييدير للتوص ييل إل ييى اتف يياق جم يياعي فيم ييا يتعل ييق
بتحديد أهداف المدرسة.



يحي ييدد األهي ييداف في ييي ضي ييوء احتياجي ييات العي يياملين وأوليي يياء
األمور.



يشرك المدير العاملين في جميع م ارحيل التغييير المدرسيي



ي ارعي ييي المي ييدير أهي ييداف المدرسي يية وأولوياتهي ييا أثني يياء صي يينع

تخطيطا وتنفيذا وتقويما.

القرارات المحلية ب حداث التغيير.


يهي المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه.



ي ارعيي المييدير بيأن تكييون أهييداف المدرسيية واضييحة وقابليية



يضع المدير أهدافا تربوية لتوعية الطلبة في مجال خدمة

للتحقيق.

البيئة المحلية.


يخطي ييط المي ييدير لتن ي يييم دورات للعي يياملين ل ي يربط المدرسي يية
بالبيئة المحلية.



يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين.



يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء األمور.



بالعملييية التَّ َّ
َّ
َّ
عليمييية فييي وضييع
المعنييية
يسييتعين بيياألطراف
أهداف المدرسة.



يضع أهداف المدرسة بشكل جماعي مع المعلمين.



ي ارجي ييع باسي ييتمرار أهي ييداف المدرسي يية في ييي ضي ييوء متطلبي ييات
التغيير.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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م

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

إلى إدارة التغيير

اللغوية وسالمتها

الفقرات
منتمية

غير

منتمية

مناسبة

التعديل

المقترح

غير

مناسبة

المجال الثالث :بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة:


يؤكيد المييدير علييى الع قييات التعاونييية واالحتيرام المتبييادل
ب ييين الع يياملين م يين خي ي ل ترس ييي ثقاف يية مدرس ييية داعم يية

للتغيير.


يح يياف الم ييدير عل ييى مجموع يية م يين القناع ييات المش ييتركة
داخل المدرسة.



يشجع المدير الشعارات المعبرة عن القيم الثقافية الجديدة
للمدرسة.



يوضي ي ييح المي ي ييدير للعي ي يياملين عناصي ي يير الثقافي ي يية المشي ي ييتركة
للمدرسيية للعمييل بموجبهييا علييى إحييداث التغيييير المنشييود

في المدرسة.


يحرص على تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير



يؤكد باستمرار على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.



ي ييؤمن الم ييدير بأهمي يية التغيي يير والتط ييوير ويلت ييزم ب ييه م يين
خ ل التصيرف بطريقية تنسيجم ميع ثقافية مشيتركة جدييدة

للمدرسة.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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الفقرات

م

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

إلى إدارة التغيير

اللغوية وسالمتها

منتمية
المجال الرابع :التَّخطيط للتغيير


غير
منتمية

مناسبة

التعديل

المقترح

غير
مناسبة

يتعاون مع المعلمين في وضع الخطة المستقبليَّة للمدرسة
وفقا لرؤيتها ورسالتَّها.



يجدول الخطط المدرسيَّة ال زمة لتحقيق التَّغيير
المطلوب في أنشطة المدرسة.



يقوم الخطط المدرسية في ضوء تحقيقها ألهداف التَّغيير
المنشود.



بعناية الفرص الخارجيَّة عند وضع الخطط
يدر
َ



يدر بعناية الفرص والتهديدات عند وضع الخطط



يشخص بدقة عناصر القوة ونقاط الضعف بالمدرسة عند
التخطيط للتغيير.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة
الفقرات

م

إلى إدارة التغيير

منتمية

غير

منتمية

دقة الصياغة

اللغوية وسالمتها

مناسبة

التعديل

المقترح

غير

مناسبة

سلوكي يحتذى به:
نموذج
المجال الخامس :تقديم
ٍ
ٍّ
 يتعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير.


يمتلك المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير.



يتي ييابع بحي ييرص المسي ييتجدات التَّر َّ
بويي يية واإلدارَّيي يية الداعمي يية
للتغيير.



يح ييرص عل ييى أن تك ييون عض ييوا ف يياع ف ييي فري ييق العم ييل
الجماعي في المدرسة.




تتسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضو .
تعكي ي ي

س ي ييلوكياته نموذج ي ييا قيادةي ي ييا يحت ي ييذى ب ي ييه ف ي ييي إدارة

التَّغيير.

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة
إلى إدارة التغيير

م

دقة الصياغة

اللغوية وسالمتها

الفقرات
منتمية

غير

منتمية

مناسبة

التعديل

المقترح

غير

مناسبة

المجال السادس :التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين:


يحفز المعلمين على استخدام إستراتيجيات تدريسيَّة حديثة
تزيد من إثراء المنهج وفاعليته.



يشييجع المعلميين علييى اسييتخدام األسييلوب العلمييي فييي حييل
ما يواجههم من مشك ت.



يعزز التَّناف

اإليجابي بيين المعلميين فيي تطيوير أسياليب

جديدة للتعليم والتَّعلم.


يي ي ي يوفر البي ي ي يرامج التَّدر َّ
يبي ي ي يية ال زم ي ي يية إلكس ي ي يياب الع ي ي يياملين
الممارسات الجدييدة التيي تتماشيى ميع َّ
نوعيية البيرامج التيي
يقدمونها.



َّ
اإلبداعيية فيي تطيوير العميل
يكاف المعلمينذوي المبادرات
داخل المدرسة.



يحييث المعلم يين علييى اسييتكمال د ارسيياتهم العليييا لمواصييلة
نموهم المهني.

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................

..............................................................................................................
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 -2التمكين اإلداري

الفقرات

م

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

للتمكين اإلداري

اللغوية وسالمتها

منتمية

غير

منتمية

مناسبة

غير

التعديل

المقترح

مناسبة

المجال األول :تفويض السلطة:


يفوض مدير المدرسة السلطة للمعلمين بناء على أن مية
الجامعة.



يحدد مدير المدرسة األعمال المفوضة للمعلمين كتابيا



تثق المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي.



يوفر لي و يفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستق لية.



يمنحن ي ي ييي تف ي ي ييويض الس ي ي ييلطة حري ي ي يية التص ي ي ييرف ف ي ي ييي أداء
مهماتي.
أميييار الص ي ي حيات المفوض يية لي ييي م يين مي ييدير المدرسي يية



خ ل فترة التفويض.


يمنحن ييي م ييدير المدرس يية المرون يية المناس ييبة للتص ييرف ف ييي



تثق اإلدارة في مقدرتي على ألداء المهمات الموكلة الي.

أداء مهماتي.



ي

يف ييوض م ييدير المدرس يية للمعلم ييين س ييلطات كاف يية النج يياز
مهام و يفتة.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

غير

غير

للتمكين اإلداري

الفقرات

م

منتمية

منتمية

اللغوية وسالمتها
مناسبة

التعديل
المقترح

مناسبة

المجال الثاني :فريق العمل:


تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين زم ء العمل.



يشرك مدير المدرسة المعلمين في تخطيط العمل.



يق ي ييوي م ي ييدير المدرس ي يية رواب ي ييط التواص ي ييل ب ي ييين الع ي يياملين
بالمدرسة.



تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة



يركيز ميدير المدرسية علييى أداء الفرييق إليى جانييب األداء



يحدد مدير المدرسة الهدف من تكوين فرق العمل.



تحدد المهمات لكل فريق.



يوفر روابط التواصل بين العاملين بالمدرسة.

الفردي.

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

غير

غير

للتمكين اإلداري

الفقرات

م

منتمية

منتمية

اللغوية وسالمتها
مناسبة

التعديل

المقترح

مناسبة

المجال الثالث :التحفيز الذاتي



تقدر المدرسة جهود العاملين.
يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهود التي ابيذلها فيي
العمل.



يسمح لي ن ام العمل فيي المدرسية بالمشياركة فيي اتخياذ
الق اررات.



يؤخذ بالخبرات الذاتية لدى المعلمين.



تتناسب روف العمل مع أداء مهماتي.



تعد كفاءة العاملين معيا ار مهما في ن ام الترقيات.



اشييعر بعدال يية وموض ييوعية ن ييام الترقي ييات الو يفي يية ف ييي
المدرسة.



يوفر مدير المدرسة الفرصة لتطوير الذات.



يعزز مدير المدرسة السلوكات اإليجابية لدى المعلمين.



يثير ميدير المدرسية دافعيتيي ل سيهام فيي تحقييق أهيداف
المدرسة.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

غير

غير

للتمكين اإلداري

الفقرات

م

منتمية

منتمية

اللغوية وسالمتها
مناسبة

التعديل

المقترح

مناسبة

المجال الرابع :االتصال الفاعل:


يوجد وسائل اتصال فاعلة ومتطورة.



تتميز التعليمات واإلجراءات في المدرسة بالوضو .



يوج ييد ن ييام معلومييات ي ييوفر المعلوميية عل ييى نحييو سي يريع



يسييتطيع العيياملون فييي المدرسيية الوصييول إلييى أصييحاب

ألصحاب القرار.

القرار وشر مواقفهم.


ينجز االتصال بين المديرين والمعلمين بسرعة كبيرة.



تنوع وسائل االتصال في داخل المدرسة.



تنساب االتصاالت بين اإلدارة والمعلمين المختلفة.



تعتمد على استخدام الوسائل الحديثة في االتصال.



توفير ن ام معلومات فعال.



يسهل الوصوإللى لمختلف البيانات والمعلومات.
أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
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ملحق ( )2قائمة بأسماء المحكمين
الرقم
1

األسم
أ.د عبا

الشريفي

الرتبة

التخصص

الجامعة

أستاذ

إدارة تربوية

جامعة الشرق

أستاذ

تكنولوجيا التعليم

األوسط
2

أ.د عبد الحاف محمد
س مة

3

أ.د عمر محمد

جامعة الشرق
األوسط

أستاذ

إدارة تربوية

الخرابشة

جامعة البلقاء
التطبيقية

أستاذ

مناهج وطرق

4

أ.د محمود الحديدي

5

د .جعفر الربابعه

6

د .جمال العساف

أستاذ مشارك

7

د .عمر الخمايسة

أستاذ مشارك

اإلرشاد النفسي

8

د .غازي خشمان

أستاذ مشارك

إدارة تربوية

تدري
أستاذ مشارك علم النف

جامعة الشرق
األوسط

التربوي

جامعة البلقاء
التطبيقية

مناهج وطرق
تدري

جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة األسراء
األهلية

9

د.محمد علي الهواري أستاذ مشارك

أصول التربية

جامعة البلقاء

11

أستاذ مشارك

تربية خاصة

جامعة البلقاء

د.مصطفى نوري
القمل

التطبيقية
التطبيقية
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ملحق ()3األستبانة بصورتها النهائية
المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جةامعةةة الشرق األوسط
كةلةيةةة العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج

حضرة الزميل /ـة.........................................المحترم/ـة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .......وبعد

تقوم الباحثة ب عداد رسالة ماجستير عن "إدارة التغيير لدى مديري مدارس الثانوية

الحكومية

وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مادبا " ،اذ تهدف

الدراسة التعرف إلى درجة إدارة التغيير لدى مديري مدار

الثانوية الحكومية وع قتها بالتمكين

اإلداري من وجهة ن ر المعلمين بمحاف ة مادبأ ,كما تهدف إلى معرفة درجة اخت ف وجهات
الن ر باخت ف متغيرات الجن  ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة.

ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانة مكونة من) )70فقرة؛ موزعة على جزئين :األول؛ إدارة
التغيير ،ومكون من خمسة مجاالت (تطوير رؤية مشتركة للمدرسة ،وتحديد أهداف المدرسة
سلوكي يحتذى به ،والتَّحفيز
وأولوياتها ،وبناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة ،وتقديم نموذ ٍج
ٍّ

الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين ،والثاني؛ التمكين اإلداري ،ومكون من ث ثة مجاالت (تفويض

السلطة،والتحفيز الذاتي والعمل الجماعي ،واالتصال الفاعل) وقد صممت وفقا لتدرج ليكرت
الخماسي كالتالي( :مرتفعةجدا ،مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضةجدا).
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين جزءا في مل

فقرات

االستبانة ،وكلثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع العبارات الواردة فيها,

ألهمية الدراسة ونتائجها نعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم ,علما بأنه سيتم

التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

الباحثة

شذا علي درويش الهروط
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الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة () في المكان الذ يمثل أجابتك:
الجنس :ذكر 

أنثى 

التخصص:علوم إنسانية 
المؤهل العلمي :بكالوريو

علوم طبيعية ورياضيات 
فأقل 

دراسات عليا 

عدد سنوات الخبرة :أقل من  5سنوات  5 سنوات–أقل من  40سنوات  40 سنوات فأكثر 
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 .0إدارة التغيير:
م

الفقرات

المجال األول :تطوير رؤية مشتركة للمدرسة:
 .0يراعي مدير المدرسة الموضوعية عند صياغة الرؤية المشتركة
للمدرسة.
 .2يوضح مدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة للمدرسة.
.6
.1
.4
.6
.4
.4
.9
.01

يستثمر الفرص المتاحة لتوضيح الرؤية المشتركة للمدرسة
وأهدافها.
يصوغ رؤية المدرسة بشكل واضح ومفهوم.

يأخذ مدير المدرسة بعين االعتبار الخطط السابقة عند تطوير
البرامج المستقبلية.
يراجع رؤية المدرسة باستمرار بشكل يساعد في تطويرها.
يضع المدير خطط سنوية وفصلية تغطي جميع أوجه نشاط
المدرسة.
يجدول الخطط المدرسيَّة ال زمة لتحقيق التَّغيير المطلوب في
أنشطة المدرسة.
يقوم الخطط المدرسية في ضوء تحقيقها ألهداف التَّغيير
المنشود.
يدر بعناية الفرص والتهديدات عند وضع الخطط

.00

يشخص بدقة عناصر القوة ونقاط الضعف عند التخطيط
للتغيير.

.02

يشرف المدير على البرامج واألنشطة التي ينفذها الطلبة في
البيئة المحلية.
يسعى المدير للتوصل إلى اتفاق جماعي فيما يتعلق بتحديد
أهداف المدرسة.
يشرك المدير العاملين في جميع مراحل التغيير المدرسي
تخطيطا وتنفيذا وتقويما.
يراعي المدير أهداف المدرسة وأولوياتها أثناء صنع القرارات
المحلية ب حداث التغيير.
يهي المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه.

المجال الثاني :تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها:

.06
.01
.04
.06
.04
.04
.09
.21

يراعي المدير بأن تكون أهداف المدرسة واضحة وقابلة
للتحقيق.
يضع المدير أهدافا تربوية لتوعية الطلبة في مجال خدمة البيئة
المحلية.
ين م مدير المدرسة دورات للعاملين لربط المدرسة بالبيئة
المحلية.
يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين.

مرتفعة
جداً

درجة الممارسة
مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً
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م

.20
.22
.26

الفقرات

يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء األمور.

يستعين باألطراف المعنيَّة بالعمليَّة التَّعليميَّة في وضع أهداف
المدرسة.
يراجع باستمرار أهداف المدرسة في ضوء متطلبات التغيير.

المجال الثالث :بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة:
.21
.24
.26
.24
.24

يؤك ييد الم ييدير عل ييى الع ق ييات التعاوني يية واالحتي يرام المتب ييادل ب ييين
العاملين من خ ل ترسي ثقافة مدرسية داعمة للتغيير.
يح يياف الم ييدير عل ييى مجموع يية م يين القناع ييات المش ييتركة داخ ييل
المدرسة.
يشي ييجع المي ييدير الشي ييعارات المعب ي يرة عي يين القي يييم الثقافيي يية الجديي ييدة
للمدرسة.
يوضي ييح المي ييدير للعي يياملين عناصي يير الثقافي يية المشي ييتركة للمدرسي يية
للعمل بموجبها على إحداث التغيير المنشود في المدرسة.
يحرص على تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير.

.29

يؤكد باستمرار على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.

.62

يراعي المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير.

.61

تتسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضو .

.66

يحفز المعلميين عليى اسيتخدام اسيتراتيجيات تدريسييَّة حديثية تزييد
من إثراء المنهج وفاعليته.
يش ييجع المعلمي يين عل ييى اس ييتخدام األس ييلوب العلم ييي ف ييي ح ييل م ييا
يواجههم من مشك ت.
يعزز التَّناف اإليجابي بين المعلمين في تطيوير أسياليب جدييدة
للتعليم والتَّعلم.
يي يوفر البي يرامج التَّدر َّ
يبي يية ال زم يية إلكس يياب الع يياملين الممارس ييات
الجديدة التي تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي يقدمونها.
يكاف المعلمينذوي المبادرات اإلبداعيَّة فيي تطيوير العميل داخيل
المدرسة.
يحييث المعلم يين علييى اسييتكمال د ارسيياتهم العليييا لمواصييلة نمييوهم
المهني.

 .61ي ييؤمن الم ييدير بأهمي يية التغيي يير والتط ييوير ويلت ييزم ب ييه م يين خي ي ل
التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة جديدة للمدرسة.
سلوكي يحتذى به:
المجال الرابع :تقديم نموذ ٍج
ٍّ
 .60يتعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير.
.66

يتابع المستجدات التَّربويَّة واإلداريَّة الداعمة للتغيير.

 .64تعك ي سييلوكيات مييدير المدرسيية نموذجييا قيادةيييا يحتييذى بييه فييي
إدارة التَّغيير.
المجال الخامس :التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين:

.64
.64
.69
.11
10

مرتفعة
جداً

درجة الممارسة
مرتفعة

متوسطة

منخفضة

منخفضة جداً
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 .2التمكين اإلداري:
الفقرات

م

المجال األول :تفويض السلطة:
.12
.16
.11
.14
.16
.14

يفوض مدير المدرسة السلطة للمعلمين بناء على األن مة.
يحدد مدير المدرسة األعمال المفوضة للمعلمين كتابيا
يثق مدبر المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي.
توفر لي و يفتي الفرصة التخاذ الق اررات باستق لية.
يمنحني تفويض السلطة حرية التصرف في أداء مهماتي.
يمنحنييي مييدير المدرسيية المرونيية المناسييبة للتصييرف فييي أداء
مهماتي.

المجال الثاني :التحفيز الذاتي والعمل الجماعي:
.14
.19
.41
.40
.42
.46
.41
.44
.46
.44
.44
.49
.61
.60
.62
.66

تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين زم ء العمل.
يشرك مدير المدرسة المعلمين في تخطيط العمل.
يقوي مدير المدرسة روابط التواصل بين العاملين بالمدرسة.
تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة
يركي ييز مي ييدير المدرسي يية علي ييى أداء الفريي ييق إلي ييى جاني ييب األداء
الفردي.
يحدد المهمات لكل لجنة.
تقدر المدرسة جهود العاملين.
يتناسييب ال ارت ييب ال ييذي أتقاضيياه م ييع الجه ييود الت ييي اب ييذلها ف ييي
العمل.
يس ييمح ل ييي ن ييام العم ييل ف ييي المدرس يية بالمش يياركة ف ييي اتخ يياذ
الق اررات.
يؤخذ بالخبرات الذاتية لدى المعلمين.
تتناسب روف العمل مع أداء مهماتي.
تعد كفاءة العاملين معيا ار مهما في ن ام الترقيات.
اش ي ييعر بعدال ي يية وموض ي ييوعية ن ي ييام الترقي ي ييات الو يفي ي يية ف ي ييي
المدرسة.
يوفر مدير المدرسة الفرصة لتطوير الذات.
يعزز مدير المدرسة السلوكيات اإليجابية لدى المعلمين.
يثي يير مي ييدير المدرس يية دافعيتيييي ل س ييهام فيييي تحقي ييق أهي ييداف
المدرسة.

المستوى
عالية جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً
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م

.61

الفقرات

يحرص على أن تكون عضوا فاع في فريق العمل جماعي
في المدرسة.

المجال الثالث :االتصال الفاعل:
.64

يوج ي ييد ن ي ييام معلوم ي ييات ي ي ييوفر المعلوم ي يية عل ي ييى نح ي ييو سي ي يريع

.66

يستطيع العياملون فيي المدرسية الوصيول إليى أصيحاب القيرار

.64
.64
.69
41

ألصحاب القرار.
وشر مواقفهم.

ينجز االتصال بين المديرين والمعلمين بسرعة كبيرة.
تتنوع وسائل االتصال في داخل المدرسة.
تنساب االتصاالت بين اإلدارة والمعلمين المختلفة.
يسهل الوصوإللى لمختلف البيانات والمعلومات.

المستوى
عالية جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً
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ملحق( )4كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم

420

ملحق( )5كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديرية التربية

