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 قال تعالى: 

ُكمْ و﴿  ] 7آية  :براهيمإسورة  [ ﴾ لَئِن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَّ

الحمد والشكر هلل رب العالمين, الل هم لك الحمد كما ينبغيي لجي ل وجهيك وع ييم سيلطانك, والصي ة  

 صلى اهلل عليه وسلم المعلم  األول  وعلى آله وصحبه أجمعين.والس م  على رسولنا محمٍد 

ثم الشكر والعرفان بالجميل لكل صاحب فضٍل ولكل من غمرني بتواضعه وعلمِه ولكيل مين قيدم ليي 

 التوجيهات والنصائح التي أسهمت في إثراء رسالتي.

ق األوسط والتي قد مت لي والشكر موصوٌل للهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية في جامعة الشر 

مشرفي الدكتور أمجيد درادكية وأعضياء  شكرأمن العلم ما يكفي خ ل فترة دراستي الماجستير, كما و 

 المعلمييينشييكر جميييع سييهلت عملي يية توزيييع االسييتبانات وأ التييي مادبييا مييدار جميييع و  هيئيية المناقشيية

 الذين تفضلوا بتعبئة االستبانة.

 

 

 

 والّتقدير والوفاءلُكم مّني خالص الّشكر 

 

  



 و
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ .العنوان......................................................................................
 ب التفويض.....................................................................................

 ج .المناقشة.......................................................................... قرار لجنة
 د ......................................................................................اإلهداء
 ه ...................................................................................وتقديرشكر 

 و .قائمة المحتويات.............................................................................
 ح ......................قائمة الجداول...........................................................

 ك .قائمة الم حق...............................................................................
 ل ................................................................................األشكالقائمة 

 م .باللغة العربي ة....................................................................... ملخ صال
 ن .باللغة االنجليزي ة.................................................................... ملخ صال

  وأهميتها الّدراسةخلفية  :الفصل االول
 2 مقدمة.......................................................................................

 6 ...............................................................................الد راسةمشكلة 
 9 وأسئلتها....................................................................... الد راسةأهداف 

 01 ................................................................................أهمي ة الد راسة
 00 ............................................................الد راسة ومحدداتها.........حدود 

 00 ......................................................الد راسة وتعريفاتها اإلجرائيةمصطلحات 
  الّصلةذات  الّسابقةوالدراسات  الّنظرياألدب : الفصل الثاني

 01 ................................................................................الن  رياألدب 
 29 ..............................................................................الس ابقةراسات الد  

 66 ..................................................التعقب على الدرسات السابقة................
  

 رقم الصفحة الطريقة واالجراءات :الفصل الثالث
 11 ..............................................................................الد راسة جيةمنه

 11 ...............................................................................الد راسةمجتمع 
 10 .................................................................................عي نة الد راسة



 ز
 

 12 ..................................................................................الد راسة تاأدا
 16 ...........................................................................الد راسة صدق أداتي
 14 ............................................................................تي الد راسةثبات أدا
 14 ..............................................................................الد راسةإجراءات 
 14 الد راسة...............................................................................متغيرات 

 14 .........................................................................لمعالجات اإلحصائي ةا
  نتائج الّدراسة: الفصل الرابع

 41 األول................................................................ الس ؤالب الن تائج المتعل قة
 61               الثاني................................................................ الس ؤالب الن تائج المتعل قة
 64 ............................... .................................الثالث الس ؤالب الن تائج المتعل قة
 66 .................................................................الرابع الس ؤالب الن تائج المتعل قة
 46 ......              ........................................................الخام  الس ؤالب الن تائج المتعل قة

  الّتوصياتو  الّنتائجمناقشة : الفصل الخامس
 41 األول......................................................... الس ؤالب الن تائج المتعل قةمناقشة 
 46             الثاني......................................................... الس ؤالب الن تائج المتعل قةمناقشة 
 49 .........................................................الثالث الس ؤالب الن تائج المتعل قةمناقشة 
 91 ..........................................................الرابع الس ؤالب الن تائج المتعل قةمناقشة 
 96 .......................................................الخام  الس ؤالب الن تائج المتعل قةمناقشة 

 96 .......................................................................الت وصيات والمقترحات
 99 ...............................................................................قائمة المراجع

 001 الم حق......................................................................................
  



 ح
 

  قائمة الجداول          

 

 الصفحة المحتوى الجدولرقم 
 14 توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1

 14 توزع عينة الدراسة 2

 14 االستبانةمجاالت و تشكيلة أسئلة  3

داتي الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما أمعام ت ارتباط فقرات  4
 لألداتين اإلداري إدارة التغيير والتمكينيتعلق بدرجة 

11 

( ومعامل Pearson Correlationبيرسون )معامل ثبات التطبيق بطريقة  5
 الثبات األداة بطريقة )ألفا كرونباخ(

14 

إدارة التغيير لدى مديري  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 6
 المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين مرتبة تنازليا  

05 

إدارة التغيير لدى  ودرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  7
تطوير مجال ل مديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين

 ةتنازليا مرتب رؤية مشتركة للمدرسة

04 

إدارة التغيير لدى  ودرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  8
تحديد مجال لمديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين 

 تنازليا مرتبة أهداف المدرسة وأولوياتها

01 

إدارة التغيير لدى  ودرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  9
بناء ثقافة مجال لمديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين 

 نازليامرتبة ت داعمة للتغيير داخل المدرسة

04 

إدارة التغيير لدى  ودرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  11
تقديم مجال لفقرات مديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين 

 نازليامرتبة ت نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به

05 

إدارة التغيير لدى  ودرجة ممارسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  11
التَّحفيز مجال لمديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين 

 نازليامرتبة ت الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين

05 

التمكين اإلداري لدى ومستوى المتوسطات االحسابية ااالنحرافات االمعيارية  12
مديري المدار  الثانوية الحكومية في عم ان من وجهة ن ر العاملينمرتبة 

 تنازليا  

45 

 اإلداريومستوى التمكين  لمعيارية والرتبالمتوسطات الحسابية ااالنحرافات ا 13
من وجهة ن ر  مادبالدى مديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة 

 .ليامرتبة نناز  تفويض السلطةالمعلمين لمجال 

44 



 ط
 

مستوى التمكين اإلداري المعيارية والرتب  االنحرافاتاية الحسابالمتوسطات ا 14
من وجهة ن ر  مادبالدى مديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة 

 نازليامرتبة ت التحفيز الذاتي والعمل الجماعيالمعلمين لمجال 

44 

ي دار ومستوى التمكين اإل لمعيارية والرتباالمتوسطات الحسابية النحرافات  15
لمين من وجهة ن ر المع مادبالدى مديري المدار  الثانوية الحكومية محاف ة 

 نازليالمجال االتصال الفاعل مرتبة ت

41 

قيم معامل ارتباط بيرسون إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدار   16
 الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين

44 

المعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى  االنحرافاتلحسابية االمتوسطات ا 17
من وجهة ن ر المعلمين  مادبامديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة 

 (، تبعا لمتغير الجن t-testواختبار)

45 

لدى  ممارسة إدارة التغيير لدرجةلمعيارية االنحرافات االمتوسطات الحسابية  18
 مينمعلمن وجهة ن ر ال مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

 (، تبعا لمتغير التخصصt-testواختبار)

46 

لدى  ممارسة إدارة التغيير لدرجةمعيارية ال المتوسطات الحسابية االنحرافات 19
 مينمعلمن وجهة ن ر ال مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

 مؤهل العلميال(، تبعا لمتغير t-testواختبار)

45 

لدى  ممارسة إدارة التغييرلدرجة لمعيارية المتوسطات الحسابية االنحرافات ا 21
معلمين، المن وجهة ن ر  مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

 تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة

55 

لمعيارية لدرجة ممارسة إدارة التغيير لدى المتوسطات الحسابية االنحرافات ا 21
من وجهة ن ر المعلمين  مادبامديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة 

(، تبعا لمتغير عدد One Way ANOVAواختبار تحليل التباين االحادي)
 الخبرةسنوات 

54 

لدى مديري  التمكين اإلداريلدرجة لمعيارية المتوسطات الحسابية االنحرافات ا 22
(، تبعا t-testمعلمين واختبار)المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال
 لمتغير الجن 

54 

لدى مديري  التمكين اإلداريلدرجة لمعيارية لحسابية ااالنحرافات المتوسطات ا 23
(، تبعا t-testمعلمين واختبار)المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال

 لمتغير التخصص

51 

لدى مديري  التمكين اإلداريلدرجة معيارية ة واالنحرافات اللحسابيالمتوسطات ا 24
(، تبعا t-testمعلمين، واختبار)المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال

 المؤهل العلميلمتغير 

50 



 ي
 

 

 

لدى مديري  التمكين اإلداريلدرجة لمعيارية ا النحرافاتاالمتوسطات الحسابية و  25
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 حققائمة المال

 الصفحة المحتوى رقم 
 001 أداتا الدراسة بصورتيهما األولي تين 0
 022 قائمة بأسماء المحكمين 2
 026 الدراسة بصورتيهما النهائي تينأداتا  6
وزارة  إلى كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط 1

 التربية والتعليم
029 

مديريات  إلىيل مهمة من وزارة التربية والتعليم كتاب تسه 4
 التربية

061 
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وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر  مدارس الثانوية الحكوميةالإدارة التغيير لدى مديري 
 مادبا محافظة  في المعلمين

 إعداد

 شذا علي الهروط

 فإشرا

 الدكتور أمجد محمود درادكه

 ملخصال

مديري مدار   ي لدىدار والتمكين اإلاستقصاء الع قة بين إدارة التغيير إلى هدفت الدراسة 
اخت ف  االعتبارمع االخذ بعين  مادبامن وجهة ن ر المعلمين بمحاف ة  الثانوية الحكومية

 .وسنوات الخبرةوالتخصص، والمؤهل العلمي، الجن , 

 األولى ؛نيستبانتا تطويرولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي, وتم 
تحديد و لية تطوير رؤية مشتركة للمدرسة, فقرة ضمن مجاالت )عم (14)لتغيير موزعه على دارة اإ
بناء اتفاق جماعي بخصوص و  للتغير داخل المدرسة, ةبناء ثقافة داعمو  هداف المدرسة وأولوياتها,أ
أو  التحفيز الذهنيو , هتقديم نموذج سلوكي يحتذى بو التخطيط للتغيير, و  هداف الدراسة واولوياتها,أ

فقرة ضمن مجاالت  (92)موزعة علىاإلداري التمكين الثانية االستثمار الفكري للمعلمين(. و 
مشتركه  ةتطوير رؤيو تصال الفاعل, اإلو التحفيز الذهني, و فريق العمل، و )تفويض السلطة, 

ا  ( معلم269عينة الدراسة من ) تم تطبيقهما علىو  ،للمدرسة( وتم التأكد من صدقهما وثباتهما
 .ة  علموم

لدى مديري المدار   اإلداريدارة التغيير والتمكين ت نتائج الدراسة أن درجتي ممارسة إوأ هر 
ووجود فروق  ية بين إدارة التغيير والتمكين اإلداري،إيجابهناك ع قة ارتباطية أن مرتفعة، الثانوية

والتمكين  دارة التغييرمارسة مديري مدار  الثانوية الحكومية إلم تيذات داللة إحصائية في درج
، والعلوم اإلنسانية على التوالي لصالح فئة الذكور, ، والتخصص،الجن  يتعزى لمتغير  اإلداري

 .لمتغيري المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ذات دالله إحصائيه عدم وجود فروق

 .مادبامدارس, المعلمين, محافظة المديري  التمكين اإلداري,إدارة التغيير،  :الكلمات المفتاحية
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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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 األولالفصل 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

المتغيييييرات السياسييييية واالقتصييييادية واالجتماعييييية ممييييا عييييرض المجتمييييع لكثييييير ميييين التطييييورات و يت

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

فاعلة ورؤية مستقبلية واقعية  وقيادة ةيتفاعل معها بوعي وحكم أنبل يحب  ،المتغيرات وال يتجاهلها

 إليىومخطط لها بحكمة عالية الجودة وأهداف واضحة ومحققة كثير من المؤسسات التربوية بحاجة 

دارة تغيييير مسييتمرة بشييكل سيير   مجيياالت الحييياه بأبعادهييا شييامل ومتكامييل ليشييمل يع وبشييكلتطييورات واا

 المختلفة وجوانبها المتعددة.

وميين ثييم فهييو  لييه و مخطييطأبشييكل عشييوائي  احييدثيتفيياع ت  اهرهييا وباطنهييا ينيتج التغيييير عيين 

فهيييو ييييرتبط بقيييوى التغييييير وبمقيييدار عفويتهيييا  ,وبالتيييالي، االنسيييانيوالوجيييود  ييياهرة م صيييقة للحيييياة 

 داري إلء الكيان اأداأثير في هيكل وبنيان و وانط قاتها على الت

 إلييييىسيييياليبه وافكيييياره ابتييييداء ميييين الييييدول وان ميييية الحكييييم أيتغييييير ويغييييير ميييين  علييييى الجميييييع أنو 

المؤسسييات وحتييى الييدوائر االجتماعييية الصييغيرة فييي البيييت واألسييرة ولعييل قولييه سييبحانه: )إن اهلل ال 

فلكييل جيييل افكييار وطموحييات وهمييوم قييد تتفييق  (44يغييير مييا بقييوم حتييى يغيييروا مييا بأنفسييهم( )الرعييد: 

 معها االجيال االخرى وقد تختلف.

يية المعاصيرة فيي  يل التطيورات االقتصيادية دار تتمثل إدارة التغيير أهمية كبيرة في العملييات اإل

عليييى  تعميييل إدارة التغييييير أنالبيييد  ,وعلييييه .والسياسيييية والتكنولوجيييية التيييي يشيييهدها عالمنيييا المعاصييير

 وتتعايل معها.,ات والتغييرات هذه التحدي مواكبة
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إن من الصفات األساسية للعصر الذي نعيل فييه هيو سيرعة التغييير وفيي الجانيب االخير ف ننيا 

نعيييييل فييييي عييييالم المؤسسييييات )المن مييييات( منييييذ والدتنييييا حيييييث نعيييييل ونييييتعلم فييييي سلسييييلة ميييين هييييذه 

وزارة كلها من مات نعيل ونعمل فيها المؤسسات والمن مات. فاألسرة والمدرسة والجامعة واإلدارة وال

 ومعها. 

وسييواء أكانييت هييذه المن مييات عاميية أم خاصيية، مدنييية أم عسييكرية، تجارييية أم صييناعية، تعييد "

فييي تحقيييق مييا ال يمكيين تحقيقييه لألفييراد  الرفاهييية ألي مجتمييع، وعنصييرا فعيياال   عنصييرا ميين عناصيير

والتعامل معها والن ير اليهيا ن يرة متكاملية والجماعات في جميع مناحي حياتهم. إن إدراك التغييرات 

جيييراء التغيييييرات  تعيييد مييين الوسيييائل المهمييية، والتيييي تتطليييب أحيانيييا إعيييادة تن ييييم المن ميييات إدارتهيييا واا

التن يمييية فيهييا حتييى تييتمكن ميين التكيييف مييع البيئيية والييتخلص ميين الحيياالت الصييعبة التييي تعتييرض 

ن عليى مقيدرتها عليى التيواؤم ميع بيئتهيا والتغييرات مسيرتها. ولما كانت حياة المن مية وبقاؤهيا يعتميدا

الحاصلة فيها ف ن القيام بعملية التغيير التن يمي المستمر يعتبر من أهم أهداف أي مؤسسية تسيعى 

 .(422، 4226)الساعدي،  "البقاء والمنافسة في هذا الزمان إلى

 التمكيييين اإلداري ميين مشييياركةبحيييث أن يييير والتمكييين اإلداري يميييا بييين إدارة التغإرتبيياط هنيياك و 

وتمكين العاملين  ،يريهمية العمل الجماعي يتأثر بشكل كبير وبدرجات متفاوتة ب دارة التغأو  العاملين

يمثل العملية التي يسمح من خ لها للعاملين بالمشاركة في العميل وتيؤدي المهيام والمسيتويات وذليك 

تحقييق  إليىالتطيوير والتخطييط وييؤدي ذليك من خ ل تفويض الص حيات والمشاركة فيي التيدريب و 

 .لديهموزيادة االنتاجية والرضا الو يفي العاملين رضا 

وهييذا مييا  ،ادارييية وخاصيية الييدنيا منهييبالعيياملين فييي كافيية المسييتويات اإل زيييادة الثقيية إلييىيسييعى و 

ن علييى نه العيياملييتحقييق ميين شييأ عنييدماليهييا إللمن مييات التييي ينتسييبون  يجعلييه كفييي  بتحقيييق والئهييم
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تحقييييق المييييزة التنافسيييية للمن مييية مميييا يجعلهيييم يبيييذلون قصيييارى جهيييدهم ويشيييجع فييييهم رو  المغيييامرة 

 .(2008 ,)هتلة التغيير في المؤسسات التعليمية أهدافتحقق  إلىالمحسوبة 

خييرى علييى أن يصيينفوا المؤسسييات التربوييية بييين المؤسسييات فييي قميية النجييا  و ألييف النييا  أولقييد 

داء المؤسسيييات التربويييية أوييييتم تقيييييم  .بقيييية تقيييع عليييى ميييابين نقطتيييي النجيييا  والفشيييلالحافييية الفشيييل و 

و من مجموعة من النيا  ألخيرى فهنياك أبحسب عدة معايير وكل معيار يختلف من شخص آلخر 

ميين يعتمييد معيييار المييوارد البشييرية فيعتبيير العييدد المتعييا م ميين النيياجحين والكفيياءات العالييية للعيياملين 

را عليييى النجييا  وهنيياك مييين يعتمييد معيييار الماديييية فيعتبيير فييي تيييوفر المصييادر الماديييية الفاعلييية مؤشيي

حسيا  بالمسيؤولية نياك مين يعتميد معييار االنضيباط واإلوالوسائل التعليميية والفضياءات المدرسيية وه

فيعتبر النجا  في وجود سلطة تسهر على تطبيق التشريعات والقوانين التن يمية لكن ومهما اختلفت 

النجييا  فييي اإلدارة التربوييية يبقييى االمييل المنشييود لكييل المن ومييات  فيي نيير وتعييددت التصييورات المعييا

ن النجا  اإلدارة التربوية هو نجا  للمجتمع برمته. ف  يوجد مجتمع راق دون أالتربوية على اعتبار 

 مدرسييية ناجحييية ولييين تيييتمكن مدرسييية مييين النجيييا  دون وجيييود إدارة تربويييية رشييييدة وفاعلييية )عطيييوي,

2004) 

ومين هنيا  ،هيدافهاأهيم ميوارد المن ميات فيي تحقييق نجاحهيا وتنفييذ أحد أيمثل العنصر البشري و 

هدافهم بأهداف المن مة والعمل أوبناء قدراتهم من خ ل ربط  األفرادتعمل اإلدارة على حسن توجيه 

بالمسؤولية واالنتماء على ايجاد مناخ تن يمي من شأنه تدعيم المشاركة واالحترام المتبادل والشعور 

شأن من مات االعمال على تبني  شأنهاوقد عملت الحكومات  .وبث رو  التعاون والوالء في العمل

جيل تنميية قيدرات العياملين بهيا وتحفييزهم مين أجيل رفيع مسيتوى أدائهيم ودفعهيم أسياسات وبرامج مين 

ق علييييييييه التمكيييييييين هيييييييدافها بكفييييييياءة وفعاليييييييية وهيييييييذا التوجيييييييه أطليييييييأنحيييييييو تحقييييييييق أغيييييييراض اإلدارة و 

Empowerment)  )ول ب يجييييياد منييييياخ تن يميييييي يشيييييمل رؤيييييية العييييياملين وهيييييو يعنيييييي بالمقيييييام األ
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باعتبارهم كيانات بشرية لها طموحاتهم وآمالها ومخاوفها واالفراد الممكنون يعاملون باحترام وتوضيع 

 (.9006 ,هآراؤهم موضع االعتبار )الخاج

هيداف التيي تتبناهيا وذليك مين ألبشيكل كبيير عليى تحقييق ا يرتكيزمؤسسية تعليميية جهود أي  إن

ثير مهيم عليى تحسيين أولميا كيان للرضيا اليو يفي  .خ ل تحسين عملياتهيا وبالتيالي جيودة مخرجاتهيا

ن يييؤثر فييي هييذا أنه أهمييية ضييبط كييل مييا ميين شييألن ميين ا فيي, دوار العيياملين فييي تلييك المؤسسييات أ

كثير تيأثيرا  فيي الرضيا ألنمياط القييادة التربويية اليى أف إحاجية ماسية للتعير  هنياك ن وبالتالي في ،الرضا

تحسييين  ,وبالتييالي .الييو يفي والييذي يييتم ميين خ لييه توجيييه القييادة التربييويين وتييدريبهم علييى هييذا اليينمط

 (.2012 ،هدافها )عربياتأالعمليات التربوية في تلك المؤسسات و تحقيق 

بليييون الواقيييع المتيييردي وال بهميييم عاليييية ال يق يمتيييازون عقيييول واعيييية إليييىعمليييية التغييييير  وتحتييياج

ل وهيييم فيييي حركييية نفوسيييهم عاليييية وهممهيييم قويييية راسيييخة كالجبيييا نميييااا و ليييى الحيييال المتخليييف يركيييزون إ

 (.2006 جل التعامل مع كل جديد ومفيد )العطيات,مستمرة ال تكل من أ

ة الشييامل الجييودة. وهييو ميين أدوات مطلييب هييام وضييروري فييي وقتنييا الحاضييرإن التمكييين اإلداري 

، ويعتمد على االختيار السليم والتدريب والتطوير والشيراكة وتفيويض ومن األساليب الحديثة المتقدمة

 .أهمية كبيرة في الميدان التربوي الص حيات، وجميعها عناصر لها

قناع المؤسسة واإلدارة بفلسفة التمكين والتزامهيا إإن نجا  برامج التمكين يتطلب بالدرجة األولى 

بيييق هييذه الفلسييفة ودعمهييا، وعلييى عاتقهييا تقييع مسييؤولية ميينح المسييؤولين السيييطرة علييى نشيياطاتهم بتط

 .وأفعالهم للحرية في عملية صنع واتخاذ القرارات الهامة في المن مة

ألن اإلنسييان هييو المسييؤل األول  ,ارة المييوارد البشييرية موضييوعا مهميياديعييد الجانييب اإلنسيياني واا 

لذلك كان االهتمام  .أي دولة من الدولخير عن الفشل والنجا  ألي مؤسسة من المؤسسات في واأل

خيييرى تكييياد تفيييوق أهميتهيييا كيييل القضيييايا األتيييه وبتوجيهيييه وتحفييييزه ,ومييين أهيييم االميييور التيييي  دار بيييه وب
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ومييين هنيييا كيييان  ميييور الملموسييية.وغيرهيييا مييين األ الممتعلقيييه بالميييال والتكنولوجييييا والهيكيييل والتصيييميم,

تيييوجيههم وغييير  مبيييدأ ديموقراطيييية الهتمييام بييين م تحفييييز كافييية العييياملين فيييي المؤسسيييات التعليميييية و ا

داري للمعلمييييين ألييييى مييييدخل التمكييييين اإلضييييافة باإل دارة واالهتمييييام بالمشيييياركة ونشيييير رو  الفريييييق,اإل

 .اصييلومييدخل فعييال للتطييوير والتحسييين اإلداري المسييتمر والمتو  باعتبيياره اسييتراتيجية ومهييارة جديييدة

داري للمعلمييين فييي المؤسسييات التعليمييية بمجموعيية قضييايا مهمييه علييى ويييرتبط موضييوع التمكييين اإل

عيييادة الهندسييية, والجيييودة الشييياملة, ,ارة التعليمييييةدكزيييية فيييي اإلسيييها ال مر أر  عيييادة الهيكلييية واا وعميييل  ,واا

مدرسييية نجيييا  الوالمؤسسييية األفقيييية وغيرهيييا مييين القضيييايا التيييي تتعليييق ب الفرييييق, والمؤسسييية التعليميييية,

كميا  .ا ع قية وثيقية بموضيوع التمكيين اإلداري للمعلميينفهيذه المفياهيم لهي ,وتفوقها وقدرتها التنافسيية

وهييو  ,ز حييول المدرسيية فييي الييدول المتقدمييةأنييه ميين أحييدث وأهييم المييداخل الرئيسييية ل صييلح المتمركيي

 (.9041 ,ليلسمى بالمدرسة الممكنة ) سعد خالتي ما يوامر الصيحة التي تتردد واأل

 .مشكلة الدراسة

لى تغيير مستمر إمدارسنا بحاجة بشكل مستمر مما يجعل االنفجار المعرفي وتغير العصر إن 

لسييليمة وكفيياءه عالييية فييي اتخيياذ القييرارات ا لييى تغييير حييديثإونيياجح فييي كييل زمييان ومكييان وبحاجيية 

وبخاصية إليى الميدار  التيي تسيعى التامة بالعمل ومتطلباتيه  والسعي لنمو اإلبداع والتجديد والمعرفة

 أجييلوالمحاف ية علييى اسيتمراريتها فييي بيئية تنافسييية مين  ليى التمييز والمييديرون المتمييزون فييي األداءإ

علييى صييعيد العمييل  أو ,والقييوانين والتشييريعات األن مييةتحسييين العمييل سييواء أكييان ذلييك علييى صيييغة 

 .ياإلدار والهيكل التن يمي وحتى يتحقق ذلك البد من التمكين 

تعيد مشيكلة هييذه الدراسية فييي البيئية المحيطيية بي دارة الدراسية والشييخص اليرئي  فيهييا هيو المييدير و 

لمدرسيية سييواء أكييان لمييا يواجييه ميين تغييييرات متعييددة فييي جميييع جوانييب الحييياة سييوف تييؤثر فييي إدارة ا

 يجابي(إأو سلبي بشكل )
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التيي تسيعى إليهيا إحيداث  النتيائجإن عملية التغيير لها نتائجها وأثارها المترتبة عليها، ومن أهيم 

عن تربيية وتعلييم الت مييذ بشيكل  األولالتربية والتعليم هي المسؤول فوزارة داء، ي في األإيجابتغيير 

ور ن دو جييييد مييين خييي ل تقيييديم الخيييدمات التعليميييية الجييييدة، وذليييك عييين طرييييق المعلميييين الكفيييوء، فيكييي

عمييل ميين خ لهييا علييى اقنيياع العيياملين بأهمييية يييير بصييورة منهجييية تة بالعمييل علييى احييداث التغدار اإل

المنشيييودة، وقيييد ميييرت بعيييض الميييدار  بمجموعييية مييين  هيييدافاأل إليييىودور عمليييية التغييييير للوصيييول 

 .األفرادالتغيير في  أوالتغيير في التكنولوجيا  أوالتغيرات سواء في الهيكل التن يمي 

يتمتيع بهيا  أنداريية التيي يجيب اإلوفي هذا السياق ازدادت مسؤوليات الميدير وازدادت الكفاييات 

االولويييات وتحسييين عمليييات التخطيييط  بتحديييدوميين هييذه المسييؤوليات مواجهييه المشييك ت المدرسييية 

دارة المييييوارد البشييييرية وجميييع المعلومييييات والبيانييييات التييييي  فييييي اتخيييياذ القييييرارات  تهيييتمواإلدارة الماليييية واا

عزيييييز دور المعلييييم واشييييراكه فييييي العملييييية المناسييييبة واالهتمييييام بالع قييييات مييييع المجتمييييع فضيييي  عيييين ت

سييبل الييتعلم  أفضييلتييوفير ي لوجييود المدرسيية هييو ساسيياأل التركيييز علييى الهييدف إلييىإضييافة , يييةدار اإل

للطلبية ممييا يتطلييب ميين مييديري المدرسيية المعرفيية السيليمة والشيياملة لعملييية التعليييم والييتعلم لتكييون هييذه 

 (.9049 ،)عربيات درسةالمعرفة قادرة على خدمة الهدف من وجود الم

يعتبييييير التمكيييييين اإلداري موضيييييع االهتميييييام بيييييين مختليييييف البييييياحثين، لترسيييييي  رو  المسيييييؤولية و 

لتمكين القادة التربويين من بث رو  المسؤولية وتمكينهم من  سا واالعتزاز لدى قوة العمل ويعد األ

والتطييورات، وتبنييي  السييلطة الكامليية( وتحمييل مسييؤولية المهنييية لمواجهيية لمواجهيية التحييديات)ممارسيية

والسيما  للمعلميين  هيدافسلوك يت ئم مع عمل القادة اعضاء هئية تدري  ويعني التمكين وضع األ

بالمشيييياركة، وأن التمكييييين اإلداري عيييين طريييييق التييييدريب ميييين شييييأنه أن يزيييييد دافعييييية العمييييل، ويييييوفر 

 ارسيتهم لمهمياتهمللمعلمين إصدار أحكيام وحريية التصيرف فيي القضيايا التيي تتيواجههم مين خي ل مم

(1995,Bowen & Lawler). 
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ون ييرا ألن مفهييوم التمكييين اإلداري ميين المفيياهيم اإلدارييية الحديثيية والييذي مييا يييزال تطبيقييه علييى 

المسيتويين العيام والخياص محييدودا ، فهيو يحتياج إلييى مزييد مين البحيوث والدراسييات للتعيرف عليى إثييره 

 .(9008 ،العمل المؤسسي)اندروا لع قة في ونتائجه على جميع االطراف ذات ا

( ودراسييية 9002( دروزه)9009( ودراسييية بييياقلز و االخضييير)4228وقيييد أوصيييت دراسييية الليييوزي)

( 9042( والعنقييري )9049( والرومييي )9002( وعبيييد )9007وديفييين ) (9007الجوارنييه وصييوص)

والتعلييييييم التغييييييير فيييييي ميييييديريات التربيييييية  إدارة بييييي جراء دراسيييييات اخيييييرى حيييييول (9042والعصييييييمي )

 .والمؤسسات الحكومية االخرى

م البحييث عيين أبييرز 9000أوصييى المييؤتمر الييذي عقييد فييي اإلمييارات العربييية المتحييدة عييام  كييذلك

التجييييارب والتجديييييدات فييييي اإلدارة التربوييييية، والتييييي تمتيييياز بالشييييمولية والتكاملييييية وب حييييداث التطييييوير 

ونقيياط الضييعف فيهييا وذلييك بمراعيياة ابياتهييا المؤسسييي فييي اإلدارة التربوييية، وتحليلهييا للتعييرف إلييى إيج

 .(9006 خصوصية الن م التربوية العربية ومن أهمها التمكين اإلداري )حسن،

( ودراسيييية 9007العتيبييييي )و ( 9006( ودراسيييية العسيييياف )9009كمييييا أوصييييت دراسيييية عثمييييان )

( 9046( وعقبيييه)9046( ودراسييية مصيييطفى )9042( ودراسييية الطعييياني والسيييويعي)9008القاضيييي )

داري فيي ميديريات التربيية والتعلييم والمؤسسيات اإل( إجراء دراسات اخرى حول التمكين 9046شتح)و 

 .الحكومية

دارة يق إضعف تطب تومن خ ل عمل الباحثة في التعليم واحتكاكها بكثير من المعلمين الح 

أن تقيوم ارتيأت  مادبياتمكين اإلداري فيي المدار  الثانوية الحكومية وع قتها بالات التغيير لدى مدير 

الثانوييية  التغيييير لييدى مييديري مييدار  التمكييين اإلداري علييى درجيية تطبيييقفييي موضييوع بهييذه الدراسيية 

وجييود مثييل هييذه  إلييىأشييارة  داري وتوثيييق ذلييك بنتييائج دراسييات سييابقةإلالحكومييية وع قتهييا بييالتمكين ا

 .المشكله
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إدارة التغييير ليدى  ممارسية : ميا درجيةوتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال اليرئي  اآلتيي

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

 أهداف الدراسة وأسئلتها:

إدارة التغييييير ليييدى ميييديري الميييدار   استقصييياء الع قييية بيييين درجييية ممارسيييةهيييدفت هيييذه الدراسييية 

ميين  هييدافي كمييا تسييعى إلييى تحقيييق األدار التمكيين اإلبمسييتوى وع قتهييا  مادبيياالثانويية فييي محاف يية 

 :خ ل االجابة عن االسئلة االتية

ميييا درجييية ممارسييية إدارة التغييييير ليييدى ميييديري الميييدار  الثانويييية الحكوميييية مييين وجهييية ن ييير  .1

 المعلمين؟

 مييييا مسييييتوى التمكييييين اإلداري لييييدى مييييديري المييييدار  الثانوييييية الحكومييييية ميييين وجهيييية ن يييير .2

 المعلمين؟

بييين إدارة التغيييير  (0...)هييل توجييد ع قيية ارتباطييية ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى  .3

 ؟من وجهة ن ر المعلمين مديري المدار  الثانوية الحكوميةوالتمكين اإلداري لدى 

هيييل هنييياك فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين متوسيييطات اسيييتجابة أفيييراد عي نييية الدراسييية عنيييد  .4

الجييييين ، إدارة التغييييييير تعيييييزى لمتغييييييرات  ( فيييييي درجييييية ممارسييييية0...) الداللييييية مسيييييتوى

 ؟الخبرةسنوات و  ،والمؤهل العلميوالتخصص، 

هيييل هنييياك فيييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين متوسيييطات اسيييتجابة أفيييراد عي نييية الدراسييية عنيييد  .0

التمكيييييييين اإلداري تعيييييييزى لمتغييييييييرات الجييييييين ،  مسيييييييتوى( فيييييييي 0...) الداللييييييية مسيييييييتوى

 ؟الخبرةسنوات و  ،العلميوالمؤهل والتخصص، 
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 أهمية الدراسة

 ن ييام التعليييم العييام وميينية فييي ساسيياأل ألنهييا اللبنييهتكتسييب هييذه الدراسيية أهميتهييا ميين المدرسيية 

شؤون المدرسة واالهتمام بما تشيمله هيذه , يقوم بالعناية في المدرسة قائد التربوي ومشرف مقيممدير 

وميين  للطلبييةييية والفنييية ومييا يتبييع ذلييك ميين تحصيييل دراسييي دار العناييية ميين جوانييب تتعلييق بالمهييام اإل

يتوقف عليى تغييير دائيم وتنيوع ، ممياالجيامعي واالنخيراط فيي سيوق العميل إعداد لهيم لمتابعية تعلييمهم

يا على إيجابب التعليم ومدى تمكن المدير من اإلدارة وسيدها بشكل الصحيح وهذا ينعك  أساليفي 

سييلوك المييدير لييه  فيي نمالهييا وطموحاتهييا لييذلك آتحقيييق حاجاتهييا و فييي  المدرسييةلمييدير  اإلداريسييلوك 

 دور كبير في نمو ونضج العاملين معه من معلمين وطلبة وكافة المو فين.

االدب المتصييل بهييذه الدراسيية ممييا يفيييد اإلدارة  إثييراء: تعمييل هييذه الدراسيية علييى األهميةةة النظريةةة

القياديية ويينعك  ذليك علييى  نمياطأن تحسين األشيأنها المدرسيية فيي اعيداد بيرامج تربويية تدريبيية ميين 

 أنمياطالقييادة مين خي ل التعيرف عليى  أنمياطعملية التعليم في المدار  كما أنها تسلط الضوء على 

ودرجييية تطبييييق إدارة التغييييير ليييدى  مادبييياالقييييادة التربويييية التيييي يتبعهيييا ميييديرو الميييدار  فيييي محاف ييية 

 داري.اإلمكين بالت مادبامديري المدارسفي محاف ة 

ارة همييية الموضييوع الييذي يبحييث فييي الع قيية بييين إدبييع أهمييية الدراسيية ميين أ: تنهميةةة العمليةةةاأل

تكييون هييذه الدراسية مرشييدا لمييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية  أنالمييدار  ويمكيين  التغييير والتمكييين

 في المدار . التغييربشكل خاص ول دارة التربوية بشكل عام في تطبيق إدارة ا

وللدراسيية أهمييية تطبيقييية عملييية منهييا المييديرين والمعلمييين والمخططييين فييي وزارة التربييية والتعليييم 

دارة داري وع قتييه بيي اإلل دون التمكييين اميين خيي ل تشييخيص جوانييب الضييعف والمعوقييات التييي تحييو 

إدارة , وتساعد هذه الدراسة في تقديم معلومات عملية عن أهميية غيير بالتالي معالجتها ومواجهتهاالت
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من نتائج هذه الدراسة التي توضح للمدار  أهمية اإلستفادة وبالتالي يمكن اإلداري التغيير والتمكين 

دارة التمكين , وما تحققه هذه العملية من نجا  وتقدم لمدارسنا الحكومية ويستفاد مين نتيائج التغيير واا

 .وع قته ب دارة التغيير اإلدارياسة في وضع الخطة المناسبة لتحقيق التمكين هذه الدر 

 ومحدداتها: حدود الدراسة

 االبشيرية التيي تطبيق عليهي يمكن تحديد هيذه الدراسية مين خي ل ث ثية أبعياد رئيسية وهيي الحيدود

والحيدود الزمنييية  ،اق والمكيان اليذي طبقيت بيه الدراسيةالتيي تشيير إليى النطييالمكانيية  الدراسيه والحيدود

 يق:التي تمثل الفترة الزمنية التي تم فيها التطب

 الحكومية.  في المدار  ومعلمات المرحلة الثانوية الحد البشري: معلمو  -4

 .مادبامحاف ة مديرو المدار  في الحد المكاني:  -9

 .9047/9048الحد الزماني: الفصل الدراسي األول للعام الجامعي -3

 محددات الدراسة:

 .دقة الصدق والثبات ألداتي الدراسةمدى  -4

 .مدى دقة استجابة أفراد العينة وموضوعيتهم -9

المجتميييييع اليييييذي سيييييحبت منيييييه العينييييية  ال تطبيييييق نتيييييائج هيييييذه الدراسييييية واجراءاتهيييييا اال عليييييى -2

 والمجتمعات األخرى المماثلة.

 

 ئية :وتعريفاتها اإلجرا مصطلحات الدراسة

خيي ل تو يييف المييوارد البشييرية  يييين مييندار القييادة اإل:"خطيية تقييوم بهييا مجموعيية ميين إدارة التغييةةر

 (2009040 مكانات المادية والفنية المتاحة")الطيطي,واإل
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الدرجة التي حصل عليها ميديرو الميدار  الثانويية الحكوميية مين خي ل  :بأنها وتعرفها الباحثة

ة مشييتركة للمدرسيية، والمكونيية ميين )تطييوير رؤييي ،اسييتجابة المعلمييين عيين فقييرات اسييتبانة إدارة التغيييير

وبناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة، وتقديم نميوذج سيلوكي وتحديد أهداف المدرسة وأولوياتها، 

 .يحتذى به، والتحفيز الذهني أو االستثارة الفكرية للمعلمين(

وسيييلطه مييين خييي ل  أكبييير"هيييو تمكيييين شيييخص ميييا ليتيييولى القييييام بمسيييؤوليات  :داريالتمكةةةين اإل

"فلسييفة اعطيياء مزيييد ميين  بأنييه: أيضياويعييرف ( 8: 9000, لييدعم العيياطفي ")ميييردثالتيدريب والثقيية وا

(، 42004225 لألفيراد فيي المسيتويات الدنيا")شياكلوتر, أكبيرالمسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة 

مل المسؤولية وفي استخدام وسع في ممارسة الرقابة وتحأسلطة  األفرادعطاء إوتعرف بأنها: "عملية 

 (.4009002، )أفندي قدراتهم ومن خ ل تشجيعهم على استخدام القرار"

الدرجة التي يحصل عليهيا ميديرو الميدار  الثانويية الحكوميية مين  :اجرائيا بأنه وتعرفة الباحثة

والمكونية مين ، التيي أعيدت خصيصيا  لهيذه الغايية التمكين اإلداري ةالمعلمين عن استبانجابة إخ ل 

 .)تفويض السلطة، والتحفيز الذاتي والعمل الجماعي، واالتصال الفاعل(
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

والدراسييات  الدراسيية ومفاهيمهييا، بموضييوع المتعلييقيتضييمن هييذا الفصييل عرضييا ل طييار الن ييري 

لتزويد الباحثة وتكون قاعدة ن رية وخلفيية حيول موضيوعات ومضيمون الدراسية قييد البحيث،  السابقة

 ذات الصلة بالموضوع.

 :أواًل: األدب النظري

 .والتمكين اإلداري ،يتضمن هذا الفصل عرضا  عن إدارة التغيير

 .إدارة التغيير

, خصائصييييها مراحلهييييا, مفهومهييييا, أسييييبابهاتقييييدم الباحثيييية عرضييييا  عيييين إدارة التغيييييير ميييين حيييييث 

 احتياجاتها، وأهدافها، وفيما يأتي عرض لذلك: 

 (Administration) .مفهوم اإلدارة

( اإلدارة مييين جيييانبين: اإلدارة كعليييم واإلدارة كممارسييية، 2010) عيييرف حيييرب اليييوارد فيييي العميييايرة

ل ويتنبيييأ بيييال واهر اإلداريييية، اإلدارة كعليييم هيييو ذليييك الفيييرع مييين العليييوم االجتماعيييية اليييذي يفسييير ويحلييي

ميا اإلدارة كممارسية، ت المختلفية لتحقييق أهيداف معينية، أوالسلوك اإلنساني الذي يجري في التن يما

فكييار، والوقييت مادييية والمالييية، والمعلومييات، واألفهييي االسييتخدام المعليين، والفعييال للمييوارد البشييرية، وال

، هييييدافبغييييرض تحقيييييق األ –ميييين خيييي ل المهييييام اإلدارييييية ي التخطيييييط، التن يييييم، التوجيييييه والرقابيييية 

شخاص الذين يشتغلون داخل المن مة، والموارد الماديية وهيي صود بالموارد البشرية هنا، هم األوالمق

الموازنيية  أوبييالا المالييية الت...، والمييوارد المالييية هييي المأجهييزة وآكييل مييا تييوفره المن ميية ميين مبيياني و 
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رقيام لوميات واألفكيار فيي فيقصيد بهيا األعمال الجارية أو االسيتثمارات. أميا المعالمرصودة لتسيير األ

 عمال المنشودة.الوقت هو الزمن المتا  إلنجاز األوالحقائق والنصوص والقوانين التن يمية. و 

ن المثمييير التنسييييق الفعيييال بيييين ( " النشييياط الموجهييية نحيييو التعييياو 5، 4199) كميييا عرفهيييا النمييير

 ف معين بدرجة عالية من الكفاءة ".تحقيق هد أجلالجهود البشرية المختلفة العامله من 

وفيق  ،ة هي عملية تحقيق األهداف المرسومة باستغ ل الموارد المتاحيةدار ونستنتج مما سبق بان اإل

وهييي أيضييا عملييية التخطيييط  ،يييةوضييمن بيئيية معينيية واإلدارة فييرع ميين العلييوم االجتماع ،ميينهج محييدد

أفضل النتائج بأقصر  إلىوالتن يم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية والبشرية للوصول 

 .الطرق وأقل التكاليف المادية

 .مفهوم التغيير

يقيال غي ير  ( مين الفعيل غي ير,668: 4282كما جاء فيي المعجيم الوسييط ) ,التغيير لغة :التغيير

يغييرون, وغيير الشييء بيد ل بيه نيزل القيوم  :يقيال حيط عنيه رحليه وأصيلح مين شيأنه, عن بعييره:ف ن 

غيرت داري إذا بنيتها  :يقال: غيرت دابتي وغيرت ثيابي, ويقال وجعله على غير مكان علية, ,غيره

 .بناءا  غير الذي كان

, ون ييم وهياكييل التن ييمأنيه "عملييية تشيمل سييلوك األفيراد, ب الغيييير( 49 ،9001) وتعيرف ميؤتمن

 ., والتكيف مع البيئة المحيطه"يمها والتقنية وذلك بغرض التفاعلاألداء وتقو 

وضييع أخير فييي فتيرة زمنيييه محيدده ووفييق أهيداف واضييحه بمسييتوى  إليىهيو االنتقييال مين وضييع و 

 (.9049)العنقري, أفضل من الفاعلية والكفاءه تمكن من مواجهة ال روف المتغيرة لتحقيق واقع 

داف هيييي فكيييرة أو ممارسييية أو تطبييييق يقيييوم بيييه الفيييرد أو األفيييراد إلحيييداث التجدييييد فيييي ضيييوء أهييي

 .(2007)الجوارنة وصوص،  مرغوبة أساسية مخططة ومدروسة
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 أواستخدام الموارد المختلفية الموجيودة فيي المؤسسية  إلىوهي عملية اتخاذ القرارات التي تهدف 

 .تلك المؤسسة فأهداتحقيق  أجلكمل وجه من أالمن مة على 

دخييال تعييدي ت مدروسيية بعييد التعييرف علييى البئييية الداخلييية والخارجييية إالتغيييير هييو وممييا سييبق 

 .للمن مة للتعرف على المشاكل التي تتطلب التدخل

 .مفهوم قيادة التغيير

تحقييق األهيداف المنشيودة للتغييير مين خي ل  إليى" هي قيادة الجهد المخطط والمين م للوصيول 

التو ييييف العلميييي السيييليم للميييوارد البشيييرية واإلمكانيييات الماديييية والفنيييية المتاحييية للمؤسسييية التعليميييية " 

 (. 2، 9001 ،مؤتمن)

ر وعلى مراحل حدوثه بقصد حداث التغييإلالطرق اقتصادا  وفعالية  أفضل" هي كيفية استخدام 

 .(4224 ،عامر) المنشودةهداف خدمة األ

يية ليسيت مجيرد تسييير لألعميال أو ممارسية دار العمليية اإل هياأنب ,تعرف قيادة التغيييرومما سبق 

فالسيييلطة اإلداريييية وحيييدها قيييد تيييرغم العييياملين فيييي  ،بيييل هيييي عمليييية قييييادة بالدرجييية األوليييى ،للرئاسييية

ع اإلبيييداولكنهيييا ال تلهمهيييم وال تحفيييزهم وال تبعيييث فييييهم الحميييا  واالنتمييياء و  ،المؤسسييية عليييى الطاعييية

 .والتفاني

 :التغيير إدارة مفهوم

سسيات ؤ " هي عملية تبيديل أو تعيديل أو الغياء أو اضيافة مخطيط لهيا فيي أهيداف وسياسيات الم

نيييات بأشييكال وطييرق مختلفيية لغييرض زيييادة مكاوالجماعييات فيهييا أو فييي اإل األفييرادأو قيييم وأتجاهييات 

 (.228, 4228 ،اللوزي)" فاعلية أداء هذه المؤسسات وتحقيق كفاءتها 

مييور عييادة ترتييب األاألوضيياع الجدييدة واا ة والمؤسسيية لمواجهية دار هيي الجهياز الييذي يحيرك اإلو " 

نهيا السيلبي أي أ يجابي وتجنب أو تقلييل عواميل التغيييرر اإلن عوامل التغييبحيث يمكن االستفادة م
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 هييييدافإلحييييداث التغيييييير لخدميييية األ الطرائييييق اقتصيييياديا وفعالييييية،أفضييييل تعبيييير عيييين كيفييييية اسييييتخدام 

 (.9001أفندي, " )منشودةال

داريييين بعمييل خطيية محكميية فييي فتييرة بأنهييا قيييام مجموعيية ميين القييادة اإل( 9001) مييؤتمن عرفتهييا

هيييداف تحقييييق األ إليييىالمييين م للوصيييول خطيييط و زمنيييية محيييدودة وييييتم تنفييييذها بدقييية وقييييادة الجهيييد الم

مكانيييات الماديييية والفنيييية علميييي السيييليم للميييوارد البشيييرية واإلالمنشيييودة للتغييييير مييين خييي ل التو ييييف ال

 .ؤسسات التعليميةالمتاحة للم

تحقيق أهداف التغيير من  إلىنها: إدارة الجهد المخطط والمن م الهادف إدارة التغيير بأ فتعر و 

خيي ل تطييوير العيياملين عيين طريييق التييأثير فييي قيييمهم ومهيياراتهم وأنميياط سييلوكهم وتغيييير التكنولوجيييا 

 (.9007 ,حمادات) والهياكل التن يمية المستخدمة والعمليات

 ه:سباب التغيير ومتطلباتأ

مثييل مشيك ت متكييررة الحيدوث ونقيياط  سةةباب داخليةةةأهنياك العدييد ميين االسيباب للتغيييير ومنهيا 

ء ت هر من خ ل تحليل تغييير اإلدارة والتهدييدات والفيرص وافكيار الميو فين ومصيادر داضعف األ

مثيييل تغييييير السياسيييات العامييية، التنييياف ،  سةةةباب الخارجيةةةةاألأو  القيييوة والضيييعف جدييييدة ومختلفييية.

لتغيير من شيخص آلخير ومين مؤسسية ومتطلبات جديدة للمتعاملين وهناك يجب التفريق بين دوافع ا

خيذها بعيين االعتبيار عين طرييق اعيداد وأمؤسسية أخيرى، ويجيب التعيرف عليى تليك االخت فيات  إلى

خطيية للتغيييير والتوافييق بييين دوافييع التغيييير للمؤسسيية ودوافييع التغيييير لألفييراد ممييا يسيياعد علييى نجييا  

 . (2002 ،العتيبي) م في البيئة الخارجيةداخل المؤسسة أ التغيير

 .التغيير الداخلي

 تغيير المدير. -

 .هدافتغيير الرسالة أو األ -
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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. -

إعييييادة تن يييييم كييييل أو جييييزء ميييين  أوتحييييديث جييييدول الرواتييييب تصيييياعديا أو تنازليييييا، وتن يييييم  -

 المن مة.

 .التغيير الخارجي

 ضم وحدة جديدة من الخارج. -

 االندماج أو االنفصال. -

 تغيير أسلوب التعامل الحكومي مع الدوائر االخرى. -

 خفض التمويل الحكومي أو غير الحكومي. أوزيادة  -

 فتح مجاالت جديدة للتعاون واالتفاقيات الدولية. -

 جديدة ل دارة.إدخال ان مة حكومية  -

 التغييرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية المؤثرة على أداء اإلدارة. -

 أهمية إدارة التغيير

علييى اخييت ف أنواعهييا، وتفيياوت أحجامهييا.. تغيييير حييياة األفييراد والمجتمعييات والمن ميات يمي  ال

وقد يكون التغيير منتجا، وبناءا ، بما يعود بالفائدة المرجوة على ذوي المصلحة، كما قد يكون معوقيا  
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خييذ بأسييباب النجييا  لمجهييودات التغيييير ميين قبييل سيياليب، ومييدى األوهييداما ، وذلييك وفييق الطييرق، واأل

  .(955، 9004)عامر، تحقيق األهداف المنشودةالطيب ل ستعداداالو ذوي المعرفة، والخبرة 

           

           

           

           

            

 

 ( 9004، )عامر( الجوانب األساسية ألهمية التغيير4الشكل )

          

 أساسيات إدارة التغيير 

 :(9008)الرقب، كما يراها  تغييرمن أساسيات إدارة ال

البيئيييية، العمليييييات، الثقافيييية،  أن يقييييدم مجتمييييع التغيييييير الييييدعم للن ييييام طيليييية الوقييييت )الن ييييام  

فهييم مييا و  فهييم أييين تتجييه المن ميية.و  و تن يمييية(.السييلوكيات..أل  بصييورة شخصييية أالع قييات، 

 الييذي تريييده، ومتييى ولميياذا، ومييا هييو معيييار القيييا  اليي زم لتكييون قييادرا علييى الوصييول للهييدف.

( ميييين خيييي ل تحقيييييق االنجييييازات القياسييييية فييييي كافيييية 2رقييييم ) سييييا تطييييوير الخطيييية لتحقيييييق األو 

بالعمييل  البييدءالمقييدرة والكفيياءة فييي التعامييل مييع المجتمييع، ثييم  تضييمن،ماالتصييال، الو  المحطييات.

 الحقيقي للوصول ألقصى هدف ممكن. 

 

 

 أهمية

 التغيير

 الحفاظ على الحيوية الفاعلة

 تنمية القدرات على االبتكار

 إذكاء الرغبة في التطوير 

 التوافق مع متغيرات الحياة 

على من ة أدرج إلىالوصول 

 القوة 
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 أهداف إدارة التغيير

 فييي التييالي األهييدافإلدارة التغيييير أهييداف جوهرييية هييي التييي دعييت لعملييية التغيييير، وتييتلخص 

 :  (9008 )الرقب،

واالسييتمرارية، وذلييك بزيييادة قييدرتها علييى التكيييف زيييادة قييدرات المن ميية علييى التطييور والبقيياء  -4

 .متجددا   مع البيئة المتغيرة، مما يجعل منها ن اما  

 زيادة إحسا  العاملين بأهمية أهداف المن مة، وزيادة درجة والئهم وانتمائهم لها. -9

تكييوين فريييق إداري أكثيير كفيياءة وتقييب  للتغيييير، وتنمييية معييارف ومهييارات العيياملين وتحسييين  -2

جيراءات اتخياذ القيرار، والعميل عليى تنميية المشياركة فيي أنما طهم السيلوكية، وتطيوير ن يم واا

عملية اتخاذ القرارات، والرغبة في تعديل سلوك المو فين حتى تتمكن من مواجهة التغيرات 

 التي تحيط بها.

حسييا  بتفاعييل وديناميكييية الجماعيية داخييل   الجماعيية ميين خيي ل زيييادة درجيية اإلتنمييية رو  -1

رساء قواعد الثقة بين األفراد المكونين لهاالتن ي  .م، واا

يجيييياد أفضييييل األسيييياليب للقضيييياء علييييى  -5 زيييييادة فهييييم عمليييييات االتصييييال، وأسيييياليب القيييييادة واا

 .زيادة الوعي بديناميكية الجماعة الصراعات، والتعرف على أسبابها من خ ل

 ةسباب التغيير في المنظمأ

 أسباب إدارية "هيكلية ":

و ميييا يسيييمى احيانيييا ب عيييادة تن ييييم العميييل تشيييمل تعيييديل ن اعيييادة الهيكلييية أأ حييييث بيييين ريتشيييارد

تنسيييق  إلييىالتفكييير والمعلومييات للعمليييات المختلفيية المتداخليية فييي المؤسسيية )المن ميية(، ممييا يييؤدي 

 (.9001)العنزي،  البيئيةأفقي ومرونة ل ستجابة للتغيرات 
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 التغيير في أهداف المن مة:  -4

هييداف المن مييية يمثيييل سيييببا جوهريييا لميييا ليييه مييين بعييد عليييى كافييية مراحيييل التغييييير فيييي أ إن حيييث

 تغييرا ملموسا ألنشطة المؤسسات.  هدافالتغيير في األيعد  التخطيط، والتنفيذ

 أسباب بيئية:  -9

ال تعيل المؤسسة منفصلة عن البيئة المحيطة بها سواء اقتصادية سياسية أو اجتماعيية، وهيي 

، وتحليييل البيئيية ميين حيييث نقيياط القييوة والضييعف أو وسييلبا   ا  إيجابييبهييا  تتفاعييل مييع المتغيييرات المحيطيية

 (.9، 9001الفرص والتهديدات مرتكز مهم في إدارة التغيير )العنزي، 

 أسباب تقنية أو تكنولوجية:  -2

إن كفياءة المؤسسيية تييرتبط بشييكل أساسييي بكفيياءة أن ميية التسيييير وهييو مييا يفسيير وجييود مؤسسييات 

ثيييبط فيهيييا يجعلهييا بعييييدة عييين تحقييييق أهيييدافها لتكنولوجيييية فييي حيييين تواجيييد متمتلييك الميييوارد الماديييية وا

 (.466، 9001)س م، واستمراريتها في محيطها

 سباب نفسية:أ -1

و غيرهييا المترتبيية ثييار النفسييية والبدنييية أتهميييل اآل إن الخطييأ الكبييير فييي إدارة التغيييير يكميين فييي

ضييطرابات المزعجيية التييي تصيييب المييو فين علييى التغيييير. لييذا علييى إدارة التغيييير أن تييدرك هييذه اال

 أثناء عملية التغيير.

 .العوامل المساعدة على إحداث التغيير التنظيمي

 مور التالية: لى إحداث التغيير التن يمي في األيمكن إجمال العوامل المساعدة ع

ب والطرق التي تحدد أحسين مجياالت ساليانتشار أساليب التخطيط واالتصال التي تضع األ -4

 التطور والتحرك لمواجهة المواقف الجديدة.
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نتشييار التعلييييم واعتمييياد التيييدريب وميييا ينيييتج عنييه مييين توسييييع ميييدارك األفيييراد وتنميييية القاعيييدة إ -9

بتكييييار لمهييييارات التييييي تزيييييد القييييدرة علييييى اإلجانييييب القييييدرات والمعييييارف وا إلييييىالحضييييارية والفلسييييفية 

 والتطوير.

انعكاسيات للقييم والعيادات والتقالييد المتغييرة وخاصية التجديد في الليوائح والقيوانين التيي تمثيل  -2

 في المجتمعات الديمقراطية.

انتشييييار أنشييييطة التطييييوير التن يمييييي والتييييي تسيييياعد المن مييييات علييييى تغيييييير وتطييييوير قيمهييييا  -1

 .(2004)س م,  ا يتماشى مع المحيط والتأقلم معهوضاعها وطرق عملها بمأالحضارية وتغيير 

 .التغيير التنظيميالقوى المؤثرة إلحداث 

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 

 :(9001)العنزي،  إحداث التغيير بفعالية هي على الوجه لتالي

 لية: القوى الداخ -4

 :التاليةوهي قوى تأتي من داخل التن يم نفسه وتأخذ األوجه 

 الرغبة في تحسين الكفاءة والقدرة التن يمية. -أ

 عدم الرضا عن طريقة األداء التن يمي ومستوى الخدمات للمستفيدين والعاملين. -ب

 نسانية في التن يم.اجهة ارتفاع مستوى االحتياجات اإلمو  إلىبروز الحاجة  -ج

 إعادة التدريب والتأهيل للعاملين لمواجهة متطلبات الحياة العصرية. إلىالحاجة  -د
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 القوى الخارجية:   -9

وهييي القييوى التييي تييأتي ميين مصييادر مختلفيية ميين خييارج التن يييم وتلعييب دورا مييؤثرا علييى التن يييم 

للتييأقلم معهييا، وهييذه القييوى ال تعمييل فييي اتجيياه واحييد، بييل قييد تتعييارض مييع بعضييها الييبعض، ويمكيين 

 هذه القوى باالتي: إجمال 

 التغيير االجتماعي.

 التغيير التكنولوجي.

 التغيير السياسي.

 التغيير االقتصادي.

 القانوني. تغييرال

 .التغيير الثقافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2003)الخضيري ,  تغيير(خصائص إدارة ال9شكل )

 

 االستهدافية

 التوافقية

 الواقعية

 الرشادة الفاعلية

 اإلص  ِ 

 الشرعية

 المشاركة
 القدرة على التطوير واالبتكار

 القدرة على التكيف السريع

خصائص 
إدارة    
 التغييـر 
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 :التمكين اإلداري

 ،ب، والمعوقياتسياليواأل وخطواتها ،من حيث مفهومها التمكين اإلداريا  عن تقدم الباحثة عرض

 .ونتائجها

 تعريف التمكين

تخييياذ القييييرارات واالسيييهام فيييي وضييييع ي: عمليييية اكتسيييياب القيييوة ال زمييية إلدار التمكيييين اإليعيييرف 

لتحيييين أداء  األفيييرادالخطيييط خاصييية تليييك التيييي تمييي  و يفييية الفيييرد واسيييتخدام الخبيييرة الموجيييودة ليييدى 

 المن مة.

ن كلمة تمكين فيي اللغية العربيية ترجيع  ين ر لمفهوم التمكين من خ ل المدلول اللغوي للكلمة واا

 (9006 الفعل )مكن( أي جعله قادرا على الشيء أو تعني إعطاء السلطة والحكم القوة )ملحم, إلى

بأنيييه مييينح السيييلطة الرسيييمية كميييا عيييرف  Power)الفعيييل يمكييين ) مييين التمكيييينو عرفيييت كلمييية 

( ضيمن مصيطلح التمكيين والتمكيين مين هيذا Powerالتمكين من خي ل التركييز عليى مكيون القيوة )

حصول كل فرد على القوة التي كانت متمركزة في يد المدير التقليدي حتى يمكن  لىإالمنطلق يشير 

المزييد مين  إليىأداء العمل بفعالية فالقيمة التي يركز عليها التمكين هنا أن المشاركة في القوة تؤدي 

 (.9002 القوة )عارف,

الرقابيية، وتحمييل عطيياء المييديرين سييلطة أوسييع وممارسيية أعملييية  :بانييه( 9002أفنييدي )وعرفهييا 

 .المسؤولية واستخدام مقدراتهم من خ ل تشجيع على استخدام القرار

عطييييياء العييييياملين الصييييي حيات أ إليييييىاسيييييتراتيجية تن يميييييية ومهيييييارة جدييييييدة، تهيييييدف  :بانيييييهويعيييييرف 

وتيوفير الميوارد، وبئيية العميل  ،اإلدارةللعمل، دون تيدخل مباشير مين  دائهمأوالمسئوليات والحرية في 

  .(9008 ،لتأهيلهم مهنيا ومسلكيا )القاضي المناسبة
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قيييرب للمشيييكلة مسييؤولية كاملييية، وحريييية ( فيعرفييه بأنيييه إعطييياء اإلنسييان األ9006)مييا ملحيييم أ

التصرف في المشكلة ألنه أقرب النا  للمشكلة وأكثرهم احتكاكا  وتأثيرا  بمشكلته، مثال ذليك مو يف 

مين مديرييه لمشيكلة الزبيائن، واألقيدر عليى  قيربأ في البنك الذي يحتك بشكل مباشر مع الزبائن فهو

 .فهم ما يريد الزبون

 ؛التمكيين الي داري بأنيه هيي تحميل المسيؤولية وممارسية الرقابية الذاتسيية ن تعريفمما سبق يمك

 .مما يزيد الرضا الو يفي لدى العاملين ،فهو فرصة جوهرية لتطوير مهارات العاملين

 خطوات تمكين العاملين

 االولى: الحاجة للتغيير.الخطوة 

 الخطوة الثانية: تحديد القرارات التي يشارك فيها المرؤوسون.

 الخطوة الثالثة: تكوين فرق العمل.

 الخطوة الرابعة: توفير المعلومات.

 المناسبين. األفراد الخطوة الخامسة: اختيار

 .(9002, )أفندي الخطوة السادسة: توفير التدريب

 نتائج التمكين

 (9006 ،؛ ملحم9001 )مصطفى, نتائج على مستوى العاملين:: أوال  

 نتماء الداخلي بالنسبة للفرد العامل.التمكين في زيادة اإل يسهم نتماء:قيق اإلتح

  فييي زييادة انتمائييه للمهييام التييي يقيوم بهييا وزيييادة انتمائييه للمؤسسية ولفريييق العمييل الييذي يسييهم كميا

 ينتمي له.

فييي رفييع مسيييتوى مشيياركتهم والمشييياركة الناجميية عييين يسيييهم  العيياملينالمشيياركة الفاعليية: تمكيييين 

 .فكار جديدةأبداء إقدام العاملين على اا التمكين تتميز بمستوى عال من الفاعلية و 
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فتحسيين مسيتوى أداء المو يف  (Bowen & Lawler ,2005تطيوير مسيتوى أداء العياملين: )

 كين في اإلدارة.ية التي تنتج عن تطبيق مفهوم التمساسمور األمن األ

نجييا  بييرامج التمكييين تتوقييف علييى تييوافر المعرفيية والمهييارة والقييدرة  إناكتسيياب المعرفيية والمهييارة: 

 دى العامل أو المو ف.ل

التمكيييين يسيييهم فيييي رفيييع معنوييييات العييياملين إذ يشيييعرون ب تاحييية الفرصييية إلعميييال قيييدراتهم كميييا 

 قة اإلدارة بهم.يستمتعون بتقدير وث

 (9001 العبيدين,؛ 9006)الحراحشة والهيتي,  على مستوى المن مة: التمكين ثانيا: نتائج

 إن التمكين له نتائج مهمه تنعك  على المن مات تتمثل فيما يأتي:

زيييادة والء العيياملين للمن ميية: فالعامييل الييذي يشييعر بييالتمكين وحرييية و  ضييمان فعالييية المن ميية.

 .ن اإلدارة والعاملينية وصحية بيإيجابع قة  التصرف في العمل يعلم بأن هذه الحرية جزء من

فاعيييل بشيييكل أسيييرع ميييع تحسيييين فيييي مسيييتوى انتاجيييية العاميييل كميييا نوعيييا واسيييتعداد المن مييية للتو 

حرييية التصييرف وتشييجيع العيياملين علييى اإلبييداع  هييور أفكييار مبتكييرة نتيجيية لو  .تغيييرات السييوق

ارتفيياع االنتاجييية وانخفيياض و  .الخيي قرة والتفكييير بييرو  الفريييق وحييب المغييامواإللتييزام والمبييادرة 

 .ة التنافسية للمن مةالتكلفة وزيادة القدر 

 (9006 )الحراحشة والهيتي, على مستوى المراجعين: التمكين ثالثا: نتائج

زييادة و  نفتيا  المباشير والثقية بيين العياملين والزبيائن.اإلو  ستجابة بسرعة أكبر لحاجات العم ء.إ
 والسرعة في انجاز المهام نتيجة لغياب البيروقراطية., تصاالتفعالية اال
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 أساليب التمكين

 (9001 )العبيدين, :ب منها ساليولتمكين اإلداري عدد من األ

 سلوب القيادة:. أ4

وفي  ل المن مية التمكينيية يمينح القيادة أعضياء الفرييق المزييد مين التفيويض ومجياال أوسيع 

ألدائهيييم أيضيييا يمكنيييون االعضيياء فيييي الفرييييق ميين خييي ل تغييييير نميييط فييي التخطييييط والتنفييييذ والتقييييم 

الرقابييية المعميييول بيييه مييين قبيييل الرؤسييياء وهيييذا ال يعنيييي أن يمتنيييع القيييادة عييين تقيييديم التوجييييه واالرشييياد 

والييدعم للمرؤوسييين وألعضيياء الفريييق كلمييا طييالبوا بييذلك أي أنهييم يجييب أن يسيياعدوهم علييى تطييوير 

 دورهم بفاعلية في من مة تمكينية. مهاراتهم والتزامهم لكي يؤدوا

 :األفراد. أسلوب تمكين 9

يركز هذا االسلوب على الفرد ويهتم بما يسيمى للفيرد بالتوجيه نحيو تقبيل المسيؤولية واالسيتق لية 

 في اتخاذ القرار.

 سلوب تمكين الفريق:أ .2

فريق إذا قاموا تجاهل عمل ال إلىرأى بعض الباحثين أن التركيز على التمكين الفردي قد يؤدي 

ب عطيياء أهمييية كبييرى لتمكييين المجموعيية أو الفريييق لمييا للعمييل الجميياعي ميين فوائييد تفييوق بكثييير فوائييد 

العمييييل الفييييردي وقييييد بييييدأت فكييييرة التمكييييين الجميييياعي مييييع مبييييادرات دوائيييير الجييييودة فييييي السييييبعينيات 

 .والثمانينيات من القرن الماضي

 أسلوب االبعاد المتعددة في التمكين: .1

( ويأخذون زمام المبادرة بشكل جمياعي Partnersهذا االسلوب الجميع يعملون كشركاء )وفق 

 فالتمكين لي  شعورا شخصيا ومن المستحيل أن يتم دون مقومات وعوامل تن يمية مناسبة.
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 سلوب الهيكلي )التمكين الهيكلي(:. األ5

ييية دار لمسييتويات اإلومناسييب مييع عييدد أقييل ميين اواضييح إن المن ميية المتمكنيية يكييون لهييا هيكييل 

المؤسسيية  أن إلييىسيلوب يشييير فق المعلومييات فيي اتجيياهين وهييذا األوذليك ليسييهل عملييية انسيياب وتييد

المديرين  إلىشراف واسع بمعنى أن نسبة المو فين إالممكنة هي تلك المؤسسة التي تتضمن نطاق 

 (.9001 )العبيدين, هذا النسبة في المؤسسات التقليدية إلىنسبة عالية بالقيا  

 معوقات تطبيق التمكين في المنظمات

 (9008, )اندراو من معوقات تطبيق التمكين في المن مات: 

 ضعف وقلة مهارات العاملين. -4

 غياب الثقة ما بين اإلدارة والعاملين. -9

 عدم قناعة اإلدارة العليا بأهمية التمكين. -2

 وجود ن ام اتصال ضعيف وغير فعال داخل المن مة. -1

 وجود ن ام قيادة تقليدية بحيث يحد من دور العاملين. -5

 العشوائية وعدم العدالة في كل من ن ام المكافآت ون ام الحوافز. -6

 ضعف الع قة بين العاملين. -7

 بالنسبة للعاملين. هدافعدم وضو  األ -8

 ضعف العملية التدريبية من حيث الكم والكيف. -2

ث ينعك  سلبا على معنوييات العياملين واليذي بيدورة ييؤثر مناخ تن يمي غير صحي بحي -40

 ئهم.أداعلى انتاجهم و 

 ع.اإلبدان ام رقابي صارم ال يسمح بحرية التصرف وبالتالي يحد من  -44

 غياب فرق العمل من بيئة المن مة. -49
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 بقةثانيًا: الدراسات السا

بالموضوع، والطريقة التي تيم اعتمادهيا يتضمن هذا الجزء عرضا  للدراسات السابقة ذات الصلة 

 من األقدم إلى األحدث، ومنها:

 :بإدارة التغيير.الدراسات السابقة ذات صلة 4

ملين فييييي المؤسسييييات العييييا األفييييرادلييييى اتجاهييييات إ( التعييييرف 4228هييييدفت دراسيييية اللييييوزي )

 ةالجييين , والحالييييردن بشييييأن مجييياالت إدارة التغيييييير المختلفييية وع قتهيييا بمتغيييييرات الحكوميييية فيييي األ

الدراسية اختييرت عينية  أهيدافوالمؤهل العلمي والعمر ومسى الو يفة والخبرة ولتحقيق  االجتماعية ,

( ميين العيياملين. وميين أبييرز النتييائج التييي توصييلت لهييا الدراسيية: 602بالطريقيية العشييوائية مكونيية ميين )

عييياملين نحيييو جمييييع متغيييير الجييين  بيييين اتجاهيييات ال إليييىئية تعيييزى إحصييياوجيييود فيييروق ذات داللييية 

 هيرت الدراسية وجيود فيروق أناث كما ارة التغيير اذ كانت عند الذكور أعلى منها عند اإلمجاالت إد

حصيائية بيين اتجاهيات المتيزوجين وغيير المتيزوجين نحيو مجيال السيببية وليم ت هير هيذه إذات داللة 

 الفروق بالنسبة لمجالي التكافؤ واالستدالل.

التعييرف إلييى دافعييية  بهييدف( Paglis & Green ,2002ر )جيياءت دراسيية بيياقلز واالخضييو 

المييدريرين نحييو قيييادة التغيييير وذلييك ميين خيي ل ث ثيية محيياور: احييداث التوجيييه اليي زم لعملييية التغيييير 

كسب تأييد العاملين داخل المؤسسة والتغلب عليى المشيك ت وتفتيرض الدراسية أن اصيحاب الكفياءة 

سييائهم بييأنهم أكثيير قييدرة علييى احييداث التغيييير واالنييدماج فييي العالمييية سيحصييلون علييى تقييارير ميين رؤ 

ية بين إيجابوجود ع قة  إلىوقد توصلت الدراسة  .( مديرا  450محاوالت احداثها وبلا حجم العينة )

تفيياع  بييين كسييب التأييييد وبييين البعييد الثالييث  أيضييااحييداث التوجيييه اليي زم لعملييية التغيييير وقييد وجييد 
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بعياد الث ثية وبعيض صيفات أيضا ع قة ارتباطيه بين األالخاص بالتغلب على المشك ت، ووجدت 

 الشخصية مثل: احترام وتقدير الذات والقدرات وطبيعة العمل.

هييدفت إلييى التحقييق ميين مييدى مقييدرة مييدير المدرسيية فييي وكاليية  فقييد (9002وأمييا دراسيية دروزة )

ويرييية واحييداث التغيييير فييي اربعيية مجيياالت تتعلييق بعناصيير الغييوث الدولييية علييى اتخيياذ القييرارات التط

العمليييية التعليميييية وهيييي البيئييية المدرسيييية والتلمييييذ والمعليييم والمنهييياج ولتحقييييق هيييذا الهيييدف اسيييتخدمت 

استبانة قاست قدرة المدير على اتخاذ القرارات التطويريية فيي المجياالت االربعية الميذكورة وقيد طبقيت 

ي ميدار  وكاليية الغييوث الدولييية فييي منطقية نييابل  ميين فلسييطين بلغييت عليى عينيية عشييوائية ميين مييدير 

ومين أبيرز النتيائج التيي توصيلت لهيا  ،الوصيفي المنهج واستخدم .( مديرة10من أصل ) ( مديرة96)

ثير كبيير فيي اتخياذ الميدير أأن سنوات الخبرة فيي مجيال اإلدارة المدرسيية وسيلك التعلييم لهيا  الدراسة:

جمييييع المسييييتجيبون علييييى أن الن ييييام البيروقراطييييي أ، و فضييييلحييييداث التغيييييير األاا القييييرارات التطويرييييية و 

باتخيياذ هييذه القيييرارات وعييدم مشييياركة المسيييؤولين ي فييي وزارة التربيييية والتعليييم اسييتئثار دار والييروتين اإل

سيباب التيي تحيول ت الميدير وال يروف السياسيية هيي األالمدير بها وفقر ميزانية المدرسة وضييق وقي

 في المدرسة. فضلحداث التغيير األاا التطويرية و  تدير للقرارادون اتخاذ الم

( التعرف إليى درجية صيعوبة ممارسية إدارة التغييير 9007وهدفت دراسة الجوارنة وصوص )

علييى درجييية  األردنيييية فييي مييديريات التربيييية والتعليييم التابعييية إلقليييم الشييمال فيييي دار لييدى القيييادات اإل

المسيمى اليو يفي(على درجية صيعوبة ممارسية و  والخبيرة العلميي المستقلة )المؤهلصعوبة المتغيرات 

وقيد  ،( أفيراد901وتكونيت عينية الدراسية مين ) ،إدارة التغيير وقد استخدمت الدراسية المينهج الوصيفي

درجية الصيعوبة فيي ممارسية إدارة أن النتيائج التاليية:  إليىاستخدمت االستبانة. وقد توصيلت الدراسية 

ئيه تعييزى لمتغييير إحصييامجيياالت الدراسيية كمييا توجييد فييروق ذات داللييه متوسييطة فييي جميييع  التغيييير
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صالح حملة البكالوري  والماجستير والمسمى الو يفي لصيالح رئيي  القسيم والخبيرة لصيالح المؤهل ل

 .( سنوات40-6منه )

ع اإلبييداالتعييرف إلييى دور التغيييير التن يمييي فييي ارسيياء  ( بهييدف9044وجيياءت دراسيية في لييي )

الحديثييية" وحاوليييت هيييذه المداخلييية الكشيييف عييين الع قييية الموجيييودة بيييين كيييل مييين التغييييير بالمن ميييات 

التغيييييير التن يمييييي أوال ثييييم أنواعييييه تباعييييا لمختلييييف التصيييينيفات  إلييييىع إذ تطييييرق اإلبييييداالتن يمييييي و 

سييمات التغيييير النيياجح فييي النهاييية خييتم  إلييى)الهيكلييي, التكنولييوجي والمرتكييز علييى االشييخاص( وميير 

 تجارب والدراسات التي عنيت بالتغيير في المن مات الحديثة.يذكر أشهر ال

 التعييييرف علييييى واقييييع ممارسيييية أدارة التغيييييير لييييدى مييييديري إلييييى( 9049هييييدفت دراسيييية الرومييييي )

التغيييير لييدى مييديري الييدار  الثانوييية بمدينيية الرييياض ميين  إدارة المعوقييات التييي تحييول دون ممارسيية

ت قييد تسييهم فييي تطييوير ممارسيية أدارة التغيييير لييدى مييديري وتقييديم مقترحييا .وجهيية ن يير أفييراد الدراسيية

المدار  الثانوية بمدينة الرياض واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتمونت عينة الدراسة 

ومن أبرز نتيائج هيذه الدراسية أن ,معلما واستخدام االستبانة ألداة الدراسة لتحقيق أهدافها (216من )

أن واقع ممارسة أدارة التغيير لدى مديري المدار  الثانويية بمدينية الريياض أفراد عينة الدراسة يرون 

بدرجيية متوسييطه وميين أهييم المعوقييات التييي تحييول دون ممارسيية أدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار  

الثانويييية بمدينييية الريييياض )جميييود األن مييية والليييوائح المعميييول بهاوتجاهيييل األفكيييار الجدييييدة , ونقيييص 

ونقيييييص الميييييوارد البشيييييرية والماديييييية االزميييييه الحيييييداث التغييييييير وقلييييية  تغيييييييرج الالتيييييدريب عليييييى بيييييرام

ميين أهييم المقترحييات التييي تسيياهم فييي تطييوير ممارسيية أدارة ,(الصيي حيات الممنوحييه لمييديري المييدار 

مين قبيل مسيؤلي  تغيييرلدى مديري المدار  الثانوية بمدينة الرياض )تعزيز الجهود الراميية لل تغييرال

اليوزارة, والتنمييية المهنييية للتييدريب علييى أسييتراتيجيات التغيييير وكيفييية أدارتييه , وتبنييي أسييلوب االشييراف 
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يسييييياعد عليييييى ممارسييييية أدارة التغييييييير بالشيييييكل المطليييييوب , وتيييييدريب الميييييديرين عليييييى منهجييييييات إدرة 

 .(تغييرال

ة المدرسييية بمدينيية دار اإل( التعييرف علييى واقييع ممارسيية مشييرفات 9042راسيية العنقييري )وهييدفت د

ة التغيييييير ميييين جهيييية ن يييير مشييييرفات ومييييديرات مييييدار  التعليييييم العييييام وتحديييييد درجيييية دار الرييييياض إل

ميين جهيية  تغييييرالصييعوبات التييي تواجييه ممارسيية مشييرفات اإلدارة المدرسييية بمدينيية الرييياض إلدارة ال

المتطلبيات الفنيية والتن يميية ن ر مشرفات اإلدارة المدرسية وميديرات ميدار  التعلييم العيام , وتحدييد 

مييين وجهييية ن ييير مشيييرفات  تغيييييراإلدارة المدرسيييية بمدينييية الريييياض إلدارة الاالزميييه لممارسييية مشيييرفة 

اإلدارة المدرسيييية , ثييييم تقييييديم مقترحيييات يمكيييين تسييييهم فييييي تطيييوير أسيييياليب ممارسيييية مشييييرفات اإلدارة 

( عبيارة 56ب عداد أستبانة تضمنت )وأعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  تغييرالمدرسية إلدارة ال

 تغيييرأن ممارسية إدارة ال إليىوقيد توصيلت نتيائج الدراسية  ,( مشيرفا658وتكونت عينية الدراسية مين )

كانت مرتفعيه عنيد مشيرفات اإلدارة المدرسيية بمدينية الريياض وجياءت موافقية ميديرات ميدار  التعلييم 

كييان  تغييييردرسييية بمدينيية الرييياض عنييد إدارة الالعييام علييى الصييعوبات التييي تواجهييه مشييرفة اإلدارة الم

 أيضا مرتفعا. 

لييدى مييديري  تغييييرداء الأالتعييرف علييى درجيية ممارسيية  إلييى .(9042وجيياءت دراسيية العصيييمي )

المدار  الثانوية بمدينة الطائف من وجهة ن ر المشرفين التربويين واتبعت الدراسة المنهج التحليلي 

(مشييرفا تربويييا وتوصييلت اهييم 476واسييتخدام االسييتبانة لجمييع البيانييات وتكونييت مجتمييع الدراسيية ميين )

ميديري الميدار  الثانوييية  كانيت متوسيطه ليدى تغييييرأن ممارسية إدارة ال إليىالنتيائج فيي هيذه الدراسية 

ئية بييين إحصييابمدينيية الطييائف ميين وجهيية ن يير المشييرفين التربييوين وأنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية 

 .يريدارة التغإأجابات المشرفين حول 
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 يدار الدراسات السابقة ذات الصلة بالتمكين اإل .2

أسييلوب تمكييين العيياملين والتييأثير المتبييادل إلييى التعريييف  هييدفت ( الدراسيية9009جييرت عثمييان )أ

نييية تطبيييق هييذا االسييلوب فييي إمكابييين كييل ميين العوامييل التن يمييية وتمكييين العيياملين والختيييار مييدى 

( مو يييف، واسيييتخدمت الباحثييية المييينهج 500المن ميييات الوطنيييية. وقيييد تكونيييت عينييية الدراسييية مييين )

ناسبة لتطبيق أسيلوب يمكين العياملين فيي الوصفي التحليلي وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك بيئة م

كانيت هنياك عواميل معوقية تختليف فيي  إن أوالسعودية سواء فيما يتعلق باإلنسيان العاميل أو اإلدارة 

حيد  إليىدرجة وجودها وتعويقها وخلصت النتيائج أن تطبييق أسيلوب تمكيين العياملين يمكين أن ييوثر 

 ن أخطاء تن يمية في التطبيق.ما على مواجهة والتخفيف من المشك ت التي يعبر ع

اإلداري لى معرفة الع قة بين معدل دوران العميل والتمكيين ( إNedd,2004هدفت دراسة ند )و 

( ممرضيية قانونييية وتييم اسييتخدام 206فييي مراكييز الرعاييية الصييحية فييي فلوريييدا , وتكونييت العينيية ميين )

 العمييل ين يقلييل ميين معييدل دورانأن تعزيييز التمكيي إلييىاالسييتبانة لجمييع البيانييات , وتوصييلت الدراسيية 

هنييياك ع قييية عكسيييية بيييين معيييدل دوران العميييل إن وبالتيييالي تيييوفير كيييادر تمريضيييي مؤهيييل , حييييث 

 وتمكين المو فين من أعمالهم.

( دراسيية هييدفت الكشييف عيين مسييتوى التمكييين الييو يفي لييدى القيييادات 9006وأجييرى العسيياف )

بيييااللتزام التن يميييي, واالسيييتقرار اليييو يفي ليييدى  ةاألكاديميييية فيييي الجامعيييات األردنيييية العامييية وع قتييي

( 514أعضييياء هيئييية التيييدري  فيهيييا مييين وجهييية ن ييير هيييؤالء األعضييياء وتكونيييت عينييية الدراسييية مييين )

عضيييو هيئييية تيييدري  , ولجميييع البيانيييات اسيييتخدمت االسيييتبانة, وأ هيييرت نتيييائج الدراسييية أن مسيييتوى 

لجامعات األردنية العامة جياء متوسيطآ, فيي ممارسة التمكين الو يفي لدى القيادات األكاديمية لدى ا

حيييين مسيييتوى االلتيييزام التن يميييي واالسيييتقرار اليييو يفي ليييدى أعضييياء هيئييية التيييدري  فيييي الجامعيييات 



21 
 

 

ئية بييين مسييتوى ممارسيية التمكييين إحصيياييية داليية إيجابواوجييود ع قيية  الحكومييية العاميية جيياء مرتفعييآ

 عضاء هيئة التدري ي لدى أكاديمية وااللتزام التن يمالو يفي لدى القيادات اال

هييدفت إليييى معرفييية الييينمط القيييادي السيييائد فيييي المؤسسيييات  فقيييد (9007أمييا دراسييية العتيبيييي )

المعوقيات التيي  إليىفضي  عين التعيرف  اإلداريالعامة ومعرفة مدى إدراك المديرين لمفهوم التمكيين 

لييت الدراسيية الع قيية بييين وتناو  نميين وجهيية ن يير القييادة اإلداريييياإلداري تحييول دون تطبيييق التمكييين 

القيادييية والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية االردنييية. تكونييت عينيية الدراسيية ميين جميييع  نميياطاأل

ات قسيام فيي المؤسسيييري اليدوائر ومسياعديهم ورؤسياء االالميديرين العياملين ونيوابهم ومسياعديهم وميد

وتوصيلت الدراسية ( ميديرا 124)4/1/9007عيددهم لغايية ردنية في العاصمة عميان البيالا العامة األ

عدد من النتائج أهمها:النمط القيادي المشارك هو النمط القييادي السيائد فيي المؤسسيات العامية،  إلى

وتوجيد ع قيية عكسييية بييين اليينمط القيييادي الموجيه والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية االردنييية، 

لقيييادي المهييتم باإلنجيياز والتمكييين اإلداري فييي المؤسسييات العاميية وتوجييد ع قيية طردييية بييين اليينمط ا

 االردنية.

ي وأبعيياده دار لييى توضيييح الع قيية بييين التمكييين اإلإ( دراسيية هييدفت 9008وقييد أجييرت القاضييي )

ي بأبعيياده وتكونيييت عينيية الدراسيية مييين دار لييدى القييادة التربيييويين فييي الجامعييات األردنيييية والتييدريب اإل

ا تييم اختيييارهم بطريقيية العينيية العشييوائية الطبقييية حسييب المسييمى الييو يفي )عميييد ( قائييدا تربوييي941)

آل  الجامعات )اليرموك والتكنولوجيا وكلية, نائب عميد, رئي  قسم ,مساعد عميد, مدير معهد( في 

لدى القادة التربويين  اإلداري نتائج كان من أهمها: إن مستوى التمكين إلىالبيت( وتوصلت الدراسة 

 لجامعات الحكومية في إقليم الشمال جاء بدرجة مرتفعة.في ا

إليى اسقصياء  دراسية هيدفت (Choong, wong& Lau ,2011وكميا أجيرى شيونغوونا والو )

ن أالع قية بيين التمكييين النفسيي وااللتيزام التن يمييي فيي الجامعيات الماليزييية الخاصية كشيفت الدراسيية 
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معنيى تقريير المصيير , والكفياءة , والتيأثير قيي االدراك هناك ع قة بين االدراكات األربعة للتمكيين )

التييييزام األكيييياديميين داخييييل  يزيييييدان أي أن تقرييييير المصييييير والكفيييياءات المعرفييييية (وااللتييييزام التن يمييييي

 .زيادة االلتزام التن يمي العام إلىالمن مة بنجا  مما يؤدي 

وع مته بالرضيا اإلداري ن لى درجة التمكيإ( التعرف 2013وهدفت دراسة الطعاني والسويعي )

الييو يفي لييدى مييديري المييدار  الحكومييية فييي محاف يية الييدمام بالمملكيية العربييية السييعودية , وتكييون 

( مديرآ ومديرة من العاملين في المدار  الحكومية في محاف ة الدمام وتم 350مجتمع الدراسة من )

داة أخيييرى لقييييا  الرضيييا اليييو يفي ( فقيييرة , وأ30تكونيييت مييين ) اإلداريتطيييوير أداة لقييييا  التمكيييين 

داري جييياء بدرجييية مرتفعييية ( فقيييرة , وأ هيييرت النتيييائج أن مسيييتوى التمكيييين اإل30مكونييية أيضيييا مييين )

 اإلداري والرضا الو يفي جاء بدرجة متوسيطة وأن هنياك ع قية ارتباطيية موجبية بيين درجية التمكيين

 .ودرجة الرضا الو يفي

وع قتهييا بييالرو   اإلداري لييى درجيية التمكييينإالتعييرف بهييدف ( 2016دراسيية مصييطفى ) وجيياءت

ات محاف ييية طييولكرم مييين وجهييي فيييي, ليييدى معلميييي المييدار  الحكوميييية األساسيييية ومعلماتهييا المعنوييية

, وقييييد اتبعييييت الميييينهج الوصييييفي التحليلييييي , واسييييتخدمت االسييييتبانة لجمييييع البيانييييات , ن ييييرهم أنفسييييهم

بيين درجية  ييةإيجابوجيود ع قية ارتباطيية  إليىراسية , وتوصيلت الد ا  ( معلم225وتكونت العينة من )

ي والييرو  المعنوييية لييدى معلمييي المييدار  الحكومييية األساسييية ومعلماتهييا فييي محاف يية دار التمكييين اإل

 .من وجهات ن رهم أنفسهم طولكرم

ومسيتوى جيودة الخيدمات  اإلداريلى بيان مستوى التمكيين إ( دراسة هدفت 2016وأجرى عقبة )

ليييدى عميييال مديريييية الشيييؤون االحتماعيييية مصيييلحة الصيييحة سيييوناطراك بسيييكرة , واسيييتخدمت اسيييتبانة 

أنيه  :ليى عيدة نتيائج أهمهياإوتوصيلت الدراسية  .( فيردآ50لجمع البيانات ووزعت على عينة حجمها )

الشييؤون االجتماعييية ئية بيين تمكييين العياملين وجييودة الخيدمات فييي مديريية إحصييايوجيد أثيير ذو داللية 
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ي علييى دار ئية ألبعيياد التمكييين اإلإحصييافييي مصييلحة الصييحة سييوناطراك بسييكرة , وأن هنيياك اثيير ذو 

 .(جودة الخدمات والمتمثلة في )تفويض السلطة , والتدريب , والتحفيز , وفرق العمل

ي ليدى معرفة أثر التمكين اإلداري على اإللتزام التن يم إلى( دراسة هدفت 9046وأجرى شتح )

هيذه  أهيدافطولقية "، ولتحقييق -العاملين اإلداريين بالمؤسسة العموميية اإلستشيفائية " زيوشيي محميد

عامييل  15الدراسيية تييم اسييتخدام اسييتمارة لغييرض جمييع المعلومييات وتييم توزيعييه علييى عينيية مكونيية ميين 

أن مسييتوى التمكييين السييائد بالمؤسسيية كييان  إلييىي بالمؤسسيية محييل الدراسيية، وتوصييلت الدراسيية إدار 

ر ذو دالليية إحصييائية يوجييد اثيي متوسييطا ، وكييان مسييتوى األلتييزام التن يمييي بالمؤسسيية مرتفعييا ، كمييا أنييه

مجتمعييية عليييى اإللتيييزام التن يميييي، كميييا بينيييت الدراسييية وجيييود أثييير ذو داللييية  ين اإلداريبعييياد التمكيييأل

 .يمي بالمؤسسةئية لب عد اإلتصال على اإللتزام التن إحصا

 التعقيب على الدراسات السابقه ثالثًا: 

ع قية مباشيرة بموضيوع  في نهاية عرض الدراسيات السيابقة يمكين القيول أن هيذه الدراسيات ذات

دارة  اتفقييييت جميعهيييا علييييى ضييييرورة تبنييييي ي إذدار والتمكييييين اإل ة التغييييييرإدار الدراسييية وهييييو   التغييييييرواا

حسيب هيذه الدراسيات ال أنه يتضح من قراءة المؤسسات التعليمية إي تطوير عمل ف اإلداريالتمكين 

فييي نطيياق مييا حصييلت عليييه ميين أبحيياث ودراسييات علييى دراسيية شييبيهة بالبحييث  علييم الباحثييه لييم تعثيير

قلية  ار  الحكوميية بمحاف ية مادبيا , وليوح خاصة الحد المكاني الخاص بالدراسة وهيو الميد هالحالي

اسيتفادت  كميا في الجانيب التربيوي اإلداريالتمكين و التغيير  إدارةلت في الدراسات العربية التي تناو 

دارةسييات السييابقة فييي التعييرف علييى التمكييين االباحثيية ميين الدر  ؤالتها التغيييير ميين حيييث تسييا اإلداري واا

كميا اسيتفادت الباحثية مين تليك  ,, ومناقشية النتيائج وأهدافها وتحديد مشكلة الدراسة واالطار الن يري 



27 
 

 

, وتحديييد االجنبييية التييي تناولييت موضييوع الدراسييةو  ةبعييض المصييادر العربييي إلييىالجهييود فييي االهتييداء 

 .المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة

( 9042العنقيري )( ودراسية 9007ودراسية الجوارنية وصيوص ) (9002تشابهت دراسة دروزة )و 

( ودراسية الجوارنية 9002دروزة ) استخدام المنهج الوصفي وتشيابهت دراسية( 9049ودراسة الرومي)

( 9049( ودراسية الروميي )9042( ودراسية العصييمي )9042ودراسية العنقيري )( 9007وصوص )

ة إدار ( أن Paglis,2002( وبييافلز )9044باسييتخدام االسييتبانة لجمييع البيانييات واتفقييت دراسيية سييواقد )

 .ي في المن مات كافةإيجابالتغيير لها تأثير 

( ميين حيييث التيياثير فييي إدارة التغيييير 4228( ودراسيية اللييوزي )9002عبيييد )كمييا اختلفييت دراسيية 

  .على أداء العاملين

حييث  تغييير( مين حييث تيأثير إدارة ال9042( ودراسة العصيمي )9049وأتفقت دراسة الرومي )

 .تغيير( كانت مرتفعا  بتأثير إدارة ال9042كان متوسطا بينما أختلفت دراسة العنقري )

( بأنه ال يمكن 9046( وعقبة )Nedd, 2004( وند )9002اسة كل من )عثمان،تشابهت در  و

بينيييييت دراسييييية القاضيييييي )أداعييييين  اإلداريعيييييزل التمكيييييين  ( والطعييييياني 9008ء ميييييديري الميييييدار ، و 

واختلفيييييت دراسييييية اإلداري ء كيييييان مرتفعيييييا بتيييييأثره مييييين التمكيييييين دا( ان مسيييييتوى األ9042والسييييويعي )

 ,Neddحيث كان متوسطا، وركيزت دراسية نيد ) اإلداري( من حيث تاثير التمكين 9006العساف )

ي فييي مراكييز الرعاييية الصييحية واتفقييت دار ( فييي فلوريييدا علييى معييدل دوران العمييل والتمكييين اإل2004

( 9046( وعقبييييه )9046( ومصييييطفى )9006( والعسيييياف )Nedd, 2004دراسيييية كييييل ميييين نييييد )

 .دام االستبانه لجمع البباناتباستخ

هييذه الدراسيية قليية الدراسييات السييابقة التييي تتنيياول هييذا الموضييوع فييي ويمكيين القييول أن مييا يميييز 

والخيت ف بعيض العواميل والمتغييرات البئيية الداخليية  ،مادبياالمدار  الثانوية الحكوميية فيي محاف ية 
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اخت ف في مستوى  إلىا لذلك مما يؤدي التغيير تختلف تبع إدارةوالخارجية لكل مدرسة، ف ن درجة 

يكيون لهيا  أنالتيي يمكين  لعواميلابعيض  إلىنها تطرقت عوامل متشابهة، إضافة أء للمديرين، و دااأل

فيي ن نتييائج هييذه  ؛لييدى مييديرين المييدار  الثانوييية، وبنيياء  عليييه اإلداريدور فييي رفييع مسييتوى التمكييين 

التغييير  إدارةمقترحات لمعالجية مشيكلة تراجيع  إلىالدراسة سوف تضيف بعض المتغيرات التي أدت 

 .الناتج عن العوامل المتغيرة في المؤسسات التعليمية اإلداريوالتمكين 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

ييي ألداتيييي ا  ووصيييف, لمييينهج الدراسييية المسيييتخدم, ومجتمعهيييا, وعينتهيييا ايتضيييمن هيييذا الفصيييل عرض 

التيي تسيتخدم فيي  اإلحصيائية, والمعالجية هما وثباتهما, ومتغيرات الدراسة, وكيفية ايجاد صدقالدراسة

 تحليل البيانات واجراءات الدراسة.

 ية الدراسة.منهج

الذي يفي بأغراض الدراسة  وهووصفي االرتباطي تم استخدام المنهج ال,تحقيق أهداف الدراسة ل

 .ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو في العينة المختارة، ويعبر عنه كما  وكيفا  

 مجتمع الدراسة 

تكيييون مجتميييع الدراسييية مييين جمييييع معلميييي ومعلميييات الميييدار  الثانويييية الحكوميييية فيييي محاف ييية 

ميين ضييغوط  يرينلهييا هييذه الفئيية ميين المييد تتعييرض لدراسيية الحاليية التييي (12.4)البييالا عييددهم ، مادبييا

 مادبيييياوزارة التربييييية والتعليييييم لمحاف يييية  وفقييييا إلحصييييائيات عمييييل تييييؤثر فييييي األداء الييييو يفي لييييديهم.

 (.1وهي موزعة كما في الجدول) (2.12 -2.12للعام)
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 ( 0الجدول)

 مدارس الثانوية في حسب المديرية والمحافظة والجنس يين دار توزيع المدارس والمعلمين واإل

 مادبا محافظة في في وزارة التربية والتعليم  2104 -2106 

عدد  جنس المدرسة المديرية
 المدارس

عددالمعلمين 
 الكلي

 مادبا 
 362 12 ذكور
 211 6 اناث

 280 8 مختلطة
 853 26 الكلي

 ذيبان
 144 6 ذكور
 55 2 اناث

 152 4 مختلطة
 351 12 الكلي

 االجمالي
 38 1204 

 ة الدراسةعين

تييم اسييتخدام طييريقتين للمعاينيية األولى:اختيييار عينيية ( حيييث 383تكونييت عينيية الدراسيية ميين)

, والثانيية: اختييار عينية طبقيية عشيوائية نسيبية مين (1ممثلة كما في الجيدول رقيم ) عنقودية عشوائية

وحيدد عيدد أفرادهيا فيي ضيوء عيدد أفيراد المجتميع وذليك بيالرجوع إليى  ,حسب متغير الجن معلمين ال

يوضيييح و  .(Higgins,2001نيييز)جهيا جيييدول تحدييييد حجيييم العينييية مييين حجيييم المجتميييع اليييذي أعيييده

 عيييددو  تخصيييص والمؤهيييل العلمييييالو  عينييية الدراسييية حسيييب متغييييرات الجييين أفراد( تيييوزع 2الجيييدول)

 سنوات الخبرة.
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 (2الجدول)

 الدراسةحسب متغيرات  عينة الدراسةأفراد  توزع 

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 301 ذكر

383 

 82 أنثى

 التخصص
 234 علوم إنسانية

 149 علوم طبيعية ورياضيات

 المؤهل العلمي
 247 بكالوريوس فأقل

 136 دراسات عليا

 112 سنوات 4أقل من  عدد سنوات الخبرة

 153 سنوات 01أقل من –سنوات 4

 118 سنوات فأكثر01

 الدراسة: تاأدا

دراسييات السيابقة فييي إدارة أخييذتا مين بعيض التطيوير أداتييين للدراسية  تيم,تحقييق أهيداف الدراسيية ل

لقييا  ميدى الع قية  ،(2117 ,دراسة الص حاتاإلداري )والتكمين  ،(2112,شقوردراسة  )التغيير

دب األين إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدار  الثانوية الحكومية بعد االطي ع عليى ب

ضييييافة إلييييى آراء المحكمييييين والمختصييييين باإل الن ييييري والدراسييييات السييييابقة المتعلقيييية بهييييذا المتغيييييرين

 ( فقييره71) ميينكونييت حيييث صييورتها النهائييية كمييا وتاالسييتبانة كييأداة للدراسيية  اسييتخدام تييم التربييويين.

وضيح فيي الجيدول كميا هيو ي ،باإلضافة للمعلومات الديموغرافية األساسية للبحث مقسمة لعدة فقيرات

 .ذلك (3)
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 (3الجدول)

 االستبانةمجاالت و تشكيلة أسئلة  

 التسلسل
عدد  أداتي الدراسةمجاالت 

 الفقرات
  إدارة التغيير :األداة االول 
 00 تطوير رؤية مشتركة للمدرسة 0
 02 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها 2
 4 بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة 6
 4 نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم  1
 6 التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين 4
  التمكين اإلداري :األداة الثاني 
 6 تفويض السلطة 0
 04 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي 2
 6 االتصال الفاعل 6
 41 مجموع فقرات االستبانة 

( 4،)مرتفعيية جييدا( 5وتييم اعتميياد سييلم ليكييرت الخماسييي، إذ حييدت خمسيية مسييتويات وهييي:)

( درجية المرتفعية، كميا 5ذا تمثيل الدرجية)إ ،منخفضية جيدا( 1،)منخفضية (2،)متوسيطة( 3)مرتفعة، 

 ( درجة متدنية.1تمثل الدرجة)

 .أداتي الدراسةصدق 

 :تي الدراسةألداالصدق الظاهري 

موعيية ميين ذوي عرضييت علييى مجتييم اسييتخدام الصييدق ال يياهري إذ تييين للتأكييد ميين صييدق األدا

ة وقيييادة تربوييية , علييم اليينف  التربييوي إدار القيييا  والتقييويم , ة المنيياهج ,إدار االختصيياص والخبييرة فييي 

( 11العيياملين فييي الجامعييات األردنييية البييالا عييددهم ) أعضيياء هيئيية التييدري ,تصييميم التييدري  ,ميين 
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قترحهييا المحكمييون وتييم اإلبقيياء علييى ابالم ح ييات والتوصيييات التييي  توأخييذ (2كمييا فييي الملحييق )

 ( يبين ذلك.3، والملحق)( فأكثر%80) على نسبة موافقة تالفقرات التي حصل

 الصدق البنائي لألداة)صدق االتساق الداخلي( -ب

، وبعيد التأكيد اإلداريإدارة التغيير بيالتمكين  أداتي االستبانة لقيا  ع قة ةالباحث تاستخدم

خيييارج  مييينو بتطبيقهيييا عليييى مجتميييع الدراسييية  ةالباحثييي تالدراسييية، قامييي ألداتييييمييين الصيييدق ال ييياهري 

التعييرف علييى مييدى صييدق االتسيياق الييداخلي لييألداة ومييدى إسييهام الفقييرات المكونيية  أجييل عينتهييا ميين

معاميل ثبيات المجيال، وكيذلك مييدى ارتبياط الفقيرة بالدرجية الكليية للمجيال، وذليك بحسيياب للمجيال فيي 

( التحليييييل معامييييل االرتبيييياط لفقييييرات مجيييياالت أداتييييي 4معامييييل ارتبيييياط بيرسييييون، ويوضييييح الجييييداول)

 الدراسة.

 (4جدول)ال

إدارة التغيير والتمكين داتي الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما يتعلق بدرجة أمعامالت ارتباط فقرات 
 .لألداتيناإلداري 

 إدارة التغيير
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال

تطوير رؤية مشتركة 
 للمدرسة

1 0.80** 2 0.84** 3 0.86** 
4 0.85** 5 0.88** 6 0.85** 
7 0.83** 8 0.83** 9 0.83** 
11 0.81** 11 0.85**   

تحديد أهداف المدرسة 
 وأولوياتها

12 0.80** 13 0.79** 14 0.84** 
15 0.85** 16 0.84** 17 0.84** 
18 0.79** 19 0.78** 20 0.82** 
21 0.85** 22 0.85** 23 0.83** 

 **0.83 26 **0.84 25 **0.84 24بناء ثقافة داعمة للتغيير 
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 **0.84 29 **0.85 28 **0.83 27 داخل المدرسة
31 0.86**     

نموذٍج سلوكيٍّ تقديم 
 يحتذى به

31 0.81** 32 0.84** 33 0.87** 
34 0.85** 35 0.85**   

التَّحفيز الذهني أو 
 االستثارة الفكريَّة للمعلمين

36 0.82** 37 0.81** 38 0.79** 
39 0.80** 40 0.78** 41 0.79** 

 اإلداريالتمكين 

 تفويض السلطة
42 0.80** 43 0.76** 44 0.79** 
45 0.78** 46 0.82** 47 0.83** 

التحفيز الذاتي والعمل 
 الجماعي

48 0.81** 49 0.83** 50 0.84** 
51 0.82** 52 0.83** 53 0.85** 
54 0.86** 55 0.74** 56 0.77** 
57 0.79** 58 0.80** 59 0.75** 
60 0.81** 61 0.85** 62 0.85** 
63 0.82** 64 0.83**  

 االتصال الفاعل
65 0.78** 66 0.78** 67 0.83** 
68 0.85** 69 0.85** 70 0.82** 

 (.α1.14دالة عند مستوى الداللة) **

الكلييية للمجيياالت ( أن قيييم معييام ت االرتبيياط بييين درجيية الفقييرة والدرجيية 4يتضييح ميين الجييدول)

(، وجميعهيييا قييييم موجبييية، مميييا يعنيييي وجيييود درجييية مييين α≤1.15دالييية إحصيييائيا  عنيييد مسيييتوى داللييية)

 المجاالت ككل. االتساق الداخلي وارتباط المجال بفقراته بما يعك  درجة عالية من الصدق لفقرات

 :أداتي الدراسةثبات 

ا  معلميي( 21تيم توزيعهيا عليى عينية اسيتط عية مكونية مين ) ,تيي الدراسيةللتأكيد مين ثبيات أدا

بفيييارق زمنيييي مدتيييه أسيييبوعان، واسيييتخراج معاميييل  مييين خيييارج عينييية الدراسييية ومييين مجتمعهيييا ،ومعلمييية

( بيين درجياتهم فيي الميرتين، بهيدف اسيتخراج معاميل  Pearson Correlationاالرتبياط بيرسيون )
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اخ( على جمييع المجياالت واألداة ككيل؛ إذ يقيي  ميدى الثبات لألداة جرى تطبيق معادلة )ألفا كرونب

( يبييين ثبييات 5التناسييق فييي إجابييات المسييتجيبين عيين كييل الفقييرات الموجييودة فييي االسييتبانة، والجييدول)

 األداة ل ستبانتين.

  (4جدول )ال

 كرونباخ(( ومعامل الثبات األداة بطريقة )ألفا Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون )

 مجاالت االستبانة ةدااأل
معامل ارتباط 

 بيرسون
 كرونباخامل مع

 ألفا 

 دارة التغييرإ

 0.97 0.95 تطوير رؤية مشتركة للمدرسةالمجال األول: 

 0.96 0.96 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتهاالمجال الثاني: 

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المجال الثالث: 
 المدرسة

0.93 
0.96 

 0.95 0.91 نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهالمجال الرابع: تقديم 

التَّحفيز الذهني أو االستثارة المجال الخامس: 
 الفكريَّة للمعلمين

0.92 
0.93 

  0.93 دارة التغيير ككلإ

 داريالتمكين اإل

 0.93 0.92 المجال األول: تفويض السلطة

 0.97 0.98 الجماعي التحفيز الذاتي والعملالمجال الثاني: 

 0.94 0.92 االتصال الفاعلالمجال الثالث: 

  0.96 داري ككلالتمكين اإل

مديري مدار  الثانوية الحكومية وع قتهيا درجة إدارة التغيير لدى  ي ح  أن معامل ثبات االستبانة

ومقيداره  بيرسيونباسيتخدام معاميل ارتبياط  مادبيابالتمكين اإلداري من وجهة ن ر المعلميين بمحاف ية 
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وهيذه القييم ت عيد مقبولية  ،اإلداري( السيتبانة التمكيين 0.96( الستبانة إدارة التغيير بينما بلا )0.93)

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة.وهي قيمة عالية ألغراض الدراسة الحالية، 

 إجراءات الدراسة:

 اإلداريوتم استخدام نف  المعادلة للحكم على مستوى التمكين 

 تتلخص اجراءات الدراسة بما يأتي:

 .الدراسة اتتطوير أدا -1

 واختيار عينة الدراسة. العاملين بالمدار  الثانويةجميع  من تحديد مجتمع الدراسة الذي يتكون -2

 وثباتها. أداتي الدراسةإيجاد صدق  -3

 .لتعليموزارة التربية واالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى  -4

 .مادبافي محاف ة  مديرات التربية والتعليمموجه إلى  وزارة التربية والتعليمكتاب تسهيل مهمة من   -5

 تطبيق االستبانات على العينة التي تم تحديدها. -6

 تحليل البيانات إحصائيا . -7

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخام . -8

 بناء  على ما سيتم التوصل إليه من نتائج.تقديم التوصيات والمقترحات  -9

   :متغيرات الدراسة
 :تيةتملت الدراسة على متغيرات األاش .1

 (.أنثىو  ،ذكر) فئتين شتمل على:اا و  جن ال 

 (علوم طبيعية ورياضياتو ، علوم انسانية)شتمل على: واا  التخصص. 

 دراسات عليا(و  ،)بكالوريو ويشتمل على:  المؤهل العلمي. 
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  سيييينوات، 11قييييل إلييييى أ 5ميييين  سيييينوات، 5)أقييييل ميييين وتشييييتمل علييييى:  الخبييييرةسيييينوات عييييدد 

 .(سنوات فأكثر11

 إدارة التغيير. 

 إلداريالتمكين ا. 

 المعالجة اإلحصائية:

 تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيا :

 واالنحرافيييات المعيارييييةتيييم اسيييتخدام المتوسيييطات الحسيييابية والثييياني . ل جابييية عييين السيييؤال األول 1

 .والرتب

 رتبيياط بييين درجيياترتبيياط بيرسييون لحسيياب اإلإاسييتخدام معامييل  الثالييث تييم. ل جابيية عيين السييؤال 2

 .اإلداريالتمكين مستوى التغيير و إدارة ممارسة 

لعينتيين مسيتقلتين  ((t – testتيم اسيتخدام االختبيار التيائي الرابيع والخيام ل جابية عين السيؤال  .3

 One – wayوتحلييل التبيياين األحييادي)التخصييص والمؤهيل العلمييي الجين  و ات بالنسيبة لمتغييير 

ANOVA)  عدد سنوات الخبرةبالنسبة لمتغير. 

 بتطبيق المعادلة اآلتية: درجة الممارسة. تحديد 4

 

 

 .( 2.33- 1وبذلك يكون المستوى المنخفض من)

 .(3.67 – 2.34ويكون المستوى المتوسط من)

 . (5-3.68والمستوى المرتفع من)

  

1.33   

 القيمة الدنيا للبديل   –القيمة البديلة 

 عدد المستويات

5 – 1 

3 

4 

3 
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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 الدراسية عليى فقيرات األداة،  

وذلييك بعييد تطبيييق إجييراءات الدراسيية، وتحليييل البيانييات اإلحصييائية التييي جمعييت، وفيمييا يلييي عييرض 

لييدى  اإلداري لتغيييير والتمكييينالع قيية بييين إدارة ا استقصيياءهييذه الدراسيية إلييى  تهييدف لنتييائج الدراسيية

 من خ ل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ،مديري المدار  الثانوية الحكومية

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:. 0

مةةا درجةةة ممارسةةة إدارة التغييةةر لةةدى مةةديري المةةدارس الثانويةةة الحكوميةةة مةةن وجهةةة نظةةر 

 ؟المعلمين

درجية والرتيب و ل جابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريية 

بشيكل عيام،  إدارة التغيير لدى ميديري الميدار  الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين ممارسة

 ( يوضح ذلك.6ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، والجدول )

 (6)جدولال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 
 .وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً 

المتوسط  المجال الفقره
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة الممارسة

 1 مرتفعة 1.94 3.41 نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم  4
 2 مرتفعة 1.91 6.46 تطوير رؤية مشتركة للمدرسة 1
 6 مرتفعة 1.44 6.40 التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين 5
 1 مرتفعة 1.44 6.41 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها 2
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 4 مرتفعة 1.92 6.64 بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة 3
 مرتفعة 1.44 6.42 ككل التغييرممارسة إدارة درجة 

إدارة  درجية ممارسية( أن المتوسطات الحسابية لموافقة افراد عينة الدراسة على 6من الجدول) تضحي

 – 3.68تراوحيت ميا بيين) التغيير لدى مديري الميدار  الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين

ييييث المتوسيييط مرتفعييية لجمييييع المجييياالت، وجييياء ترتييييب المجييياالت مييين ح ممارسيييةوبدرجييية  (3.81

لتَّحفيز وا تطوير رؤية مشتركة للمدرسةو  نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم تي: الحسابي على النحو اآل

بناء ثقافة داعمة للتغيير و  تحديد أهداف المدرسة وأولوياتهاو  الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين

( وبدرجية ممارسية 3.72. وبلا المتوسط الحسابي الكليي لدرجية ممارسية إدارة التغييير)المدرسةداخل 

 مرتفعة.

المتوسيييطات وميين أجييل تحديييد الفقيييرات وفييق المجيياالت التيييي تنييدرج تحتهييا، فقيييد تييم حسيياب 

ييية درجيية ممارسيةإدارة التغيييير ليدى مييديري الميدار  الثانوييية الحكوملنحرافييات المعياريية واإل الحسيابية

وفيما يأتي عرض  مجال،ترتيب لفقرات كل  وتم وضعلكل فقرة على حده،  من وجهة ن ر المعلمين

 للنتائج حسب المجاالت:

 :تطوير رؤية مشتركة للمدرسة :االول المجال

إدارة التغيييير لييدى  ممارسيية والرتييب ودرجيية المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعياريييةتييم حسيياب 

 ( يبيين7، والجيدول)الثانوية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيالمديري المدار  

 ذلك.
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 ( 4جدول)ال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسةدرجة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .تنازلياً  مرتبة تطوير رؤية مشتركة للمدرسةمجال لمن وجهة نظر المعلمين 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة الممارسة

1 
يراعي مدير المدرسة الموضوعية عند صياغة 

 1 مرتفعة 1.96 3.93 الرؤية المشتركة للمدرسة.

يوضح مدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة  2
 2 مرتفعة 1.94 3.78 للمدرسة.

سنوية وفصلية تغطي جميع يضع المدير خطًط  7
 أوجه نشاط المدرسة.

 3 مرتفعة 0.11 3.77

يأخذ مدير المدرسة بعين االعتبار الخطط  5
 3 مرتفعة 0.16 3.77 السابقة عند تطوير البرامج المستقبلية.

يستثمر الفرص المتاحة لتوضيح الرؤية  3
 المشتركة للمدرسة وأهدافها.

 5 مرتفعة 0.12 3.76

 6 مرتفعة 0.14 3.72 المدرسة بشكل واضح ومفهوم.يصوغ رؤية  4

8 
يجدول الخطط المدرسيَّة الالزمة لتحقيق 

 7 مرتفعة 0.16 3.70 التَّغيير المطلوب في أنشطة المدرسة.

يراجع رؤية المدرسة باستمرار بشكل يساعد  6
 8 مرتفعة 0.16 3.68 في تطويرها.

يشخص بدقة عناصر القوة ونقاط الضعف عند  11
 9 متوسطة 0.11 3.65 التخطيط للتغيير.

10 
يدرس بعناية الفرص والتهديدات عند وضع 

 10 متوسطة 0.12 3.64 الخطط

م الخطط المدرسية في ضوء تحقيقها  9 يقوِّ
 00 متوسطة 0.16 3.63 ألهداف التَّغيير المنشود.

 مرتفعة 1.91 6.46 المجال ككل

واالنحرافييات المعيارييية والرتبيية لكييل فقييرة ميين فقييرات ( المتوسييطات الحسييابية 7يبييين الجييدول)

 – 3.63ككييييل، وي حيييي  أن المتوسييييطات الحسييييابية لهييييذا المجييييال تراوحييييت بييييين) ، والمجييييالالمجييييال
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(، وبدرجة ممارسة متوسطة ومرتفعة لجميع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط 3.93

( ونصييها:"يراعي مييدير 1مرتبيية األولييى الفقييرة)بال توجيياءوبدرجيية ممارسيية مرتفعيية.  (3.73حسييابي )

( وانحيييراف 3.93المدرسييية الموضيييوعية عنيييد صيييياغة الرؤيييية المشيييتركة للمدرسييية" بمتوسيييط حسيييابي)

يوضيح ميدير ” ( ونصيها:2) بالمرتبية الثانيية الفقيرة توجياءممارسة مرتفعية. ( وبدرجة 1.93معياري)

( 1.97( وانحيييراف معيييياري)3.78حسيييابي)." بمتوسيييط المدرسييية مبيييررات الرؤيييية المشيييتركة للمدرسييية

يييدر  بعناييية الفييرص ( ونصييها:" 11جيياءت بالمرتبيية قبييل األخيييرة الفقييرة)ممارسيية مرتفعيية. و وبدرجيية 

 ممارسية( وبدرجية 1.12( وانحيراف معيياري)3.64." بمتوسيط حسيابي)والتهديدات عند وضع الخطط

م ( ونصيييها:" 9جييياءت بالمرتبييية األخييييرة الفقيييرة)و  .متوسيييطة الخطيييط المدرسيييية فيييي ضيييوء تحقيقهيييا يقيييو 

 ممارسيييية( وبدرجيييية 1.13( وانحييييراف معييييياري)3.63" بمتوسييييط حسييييابي)ألهييييداف التَّغيييييير المنشييييود.

 .متوسطة

 .تحديد أهداف المدرسة وأولوياتهاالثاني: ال المج

إدارة التغيييير لييدى  درجيية ممارسييةوالرتييب و  المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعياريييةتييم حسيياب 

 ( يبيين8، والجيدول)مديري المدار  الثانوية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال

 ذلك.
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 (4جدول)ال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  درجة ممارسةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 .تنازليا مرتبة المدرسة وأولوياتهاتحديد أهداف مجال لمن وجهة نظر المعلمين 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة ممارسةال

15 
يراعي المدير أهداف المدرسة وأولوياتها أثناء 

 1 مرتفعة 0.90 3.93 صنع القرارات المحلية بإحداث التغيير

يشرف المدير على البرامج واألنشطة التي ينفذها  12
 2 مرتفعة 0.97 3.80 الطلبة في البيئة المحلية.

يسعى المدير للتوصل إلى اتفاق جماعي فيما  13
 يتعلق بتحديد أهداف المدرسة.

 3 مرتفعة 0.10 3.77

يراعي المدير بأن تكون أهداف المدرسة واضحة  17
 4 مرتفعة 0.96 3.73 وقابلة للتحقيق

التغيير يشرك المدير العاملين في جميع مراحل  14
 المدرسي تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا.

 4 مرتفعة 1.00 3.73

 6 مرتفعة 0.96 3.72 يهيئ المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه 16

23 
يراجع باستمرار أهداف المدرسة في ضوء 

 7 متوسطة 0.98 3.67 متطلبات التغيير.

التَّعليميَّة في يستعين باألطراف المعنيَّة بالعمليَّة  22
 7 متوسطة 1.06 3.67 وضع أهداف المدرسة.

يضع المدير أهدافًا تربوية لتوعية الطلبة في  18
 9 متوسطة 1.00 3.63 .مجال خدمة البيئة المحلية

 10 متوسطة 1.09 3.60 يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين. 20

 11 متوسطة 1.05 3.58 األمور.يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء  21

ينظم مدير المدرسة دورات للعاملين لربط المدرسة  19
 02 متوسطة 1.06 3.54 بالبيئة المحلية

 مرتفعة 1.44 6.41 المجال ككل
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( المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية والرتبيية لكييل فقييرة ميين فقييرات 8يبييين الجييدول)

والمجيييال ككيييل، وي حييي  أن المتوسيييطات الحسيييابية لهيييذا  وأولوياتهييياتحدييييد أهيييداف المدرسييية مجيييال 

لجميع الفقرات. أميا المجيال  ومرتفعةبدرجة ممارسة متوسطة  (3.93 – 3.54المجال تراوحت بين)

( وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية. 1.85وانحييراف معييياري) (3.71ككييل فقييد حصييل علييى متوسييط حسييابي)

يراعييي الميدير أهييداف المدرسية وأولوياتهييا أثنياء صيينع ” ( ونصيها:15بالمرتبيية األوليى الفقييرة) توجياء

( ودرجيييية 1.97( وانحييييراف معييييياري)3.81" بمتوسييييط حسييييابي) القييييرارات المحلييييية ب حييييداث التغيييييير.

يشيرف الميدير عليى البيرامج واألنشيطة ” ( ونصيها:12بالمرتبة الثانيية الفقيرة) ت.وجاءرتفعةم ممارسة

( ودرجييية 1.95( وانحيييراف معيييياري)3.98"بمتوسيييط حسيييابي)المحلية التيييي ينفيييذها الطلبييية فيييي البيئييية

يحييييدد األهييييداف فييييي ضييييوء ( ونصييييها:" 21جيييياءت بالمرتبيييية قبييييل األخيييييرة الفقييييرة). و رتفعييييةم ممارسيييية

 ممارسيييية( ودرجيييية 1.15( وانحييييراف معييييياري)3.58" بمتوسييييط حسييييابي)احتياجييييات أولييييياء األمييييور.

ييين م مييدير المدرسيية دورات للعيياملين لييربط ونصييها:" ( 19جيياءت بالمرتبيية األخيييرة الفقييرة)و  متوسييطة.

ممارسييييية ( ودرجييييية 1.16( وانحيييييراف معييييياري)3.54" بمتوسيييييط حسييييابي)المدرسيييية بالبيئييييية المحلييييية.

 .متوسطة

 .بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة :الثالث المجال

إدارة التغييير  درجية ممارسيةوالرتيب و  المتوسطات الحسابية واالنحرافيات المعيارييةتم حساب 

( 9، والجيدول)لدى مديري الميدار  الثانويية الحكوميية مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال

 ذلك. يبين
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 ( 9جدول)ال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  درجة ممارسةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .تنازليا مرتبة بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسةمجال ل من وجهة نظر المعلمين

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة ممارسةال

24 
يؤكد المدير على العالقات التعاونية واالحترام المتبادل 
بين العاملين من خالل ترسيخ ثقافة مدرسية داعمة 

 للتغيير.
 1 مرتفعة 0.11 6.40

يحافظ المدير على مجموعة من القناعات المشتركة  25
 2 مرتفعة 0.98 3.69 داخل المدرسة.

يشجع المدير الشعارات المعبرة عن القيم الثقافية الجديدة  26
 3 مرتفعة 0.01 3.68 للمدرسة.

27 
يوضح المدير للعاملين عناصر الثقافة المشتركة 

المنشود في للمدرسة للعمل بموجبها على إحداث التغيير 
 المدرسة.

 4 متوسطة 1.03 3.67

 5 متوسطة 1.00 3.65 يحرص على تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير. 28

30 
يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير ويلتزم به من 
خالل التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة جديدة 

 للمدرسة.
 6 متوسطة 1.00 3.64

 7 متوسطة 0.13 3.62 على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.يؤكد باستمرار  29

 مرتفعة 1.92 6.64 المجال ككل

( المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية والرتبيية لكييل فقييرة ميين فقييرات 9يبييين الجييدول)

والمجال ككل، وي ح  أن المتوسطات الحسابية لهذا  بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة مجال

لجميع الفقرات. أميا المجيال  ومرتفعةبدرجة ممارسة متوسطة  (3.81 – 3.62المجال تراوحت بين)

( وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية. 1.92وانحييراف معييياري) (3.68ككييل فقييد حصييل علييى متوسييط حسييابي)

المدير على الع قات التعاونية واالحترام المتبادل يؤكد ” ( ونصها:24بالمرتبة األولى الفقرة) توجاء
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( وانحييراف 3.81" بمتوسييط حسييابي) بييين العيياملين ميين خيي ل ترسييي  ثقافيية مدرسييية داعميية للتغيييير.

يحياف  الميدير ” ( ونصها:25بالمرتبة الثانية الفقرة) توجاءرتفعة. م ممارسة( ودرجة 1.11معياري)

( وانحيييييراف 3.69" بمتوسيييييط حسيييييابي) خيييييل المدرسييييية.عليييييى مجموعييييية مييييين القناعيييييات المشيييييتركة دا

( ونصييها:" 31) جيياءت بالمرتبيية قبييل األخيييرة الفقييرةممارسيية مرتفعيية. بينمييا ( ودرجيية 1.98معييياري)

يؤمن المدير بأهمية التغيير والتطوير ويلتزم به من خ ل التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة 

 متوسييييطة. ممارسيييية( ودرجيييية 1.11وانحييييراف معييييياري)( 3.64" بمتوسييييط حسييييابي)جديييييدة للمدرسيييية.

يؤكييد باسييتمرار علييى حتمييية التغيييير ويقنييع اآلخييرين ( ونصييها:" 29) جيياءت بالمرتبيية األخيييرة الفقييرةو 

 متوسطة. ممارسة( ودرجة 1.13( وانحراف معياري)3.62" بمتوسط حسابي)به.

 نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم  :الرابع المجال

إدارة التغييير  ممارسية والرتيب ودرجية المتوسطات الحسابية واالنحرافيات المعيارييةتم حساب 

( 11، والجيدول)لدى مديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين لفقيرات هيذا المجيال

 ذلك. يبين

 (01جدول)ال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة درجةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  
 .تنازليا مرتبة نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم مجال لفقرات من وجهة نظر المعلمين 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة ممارسةال

 1 مرتفعة 1.03 6.91 يتعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير. 31

 2 مرتفعة 1.06 3.82 يراعي المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير. 32

 3 مرتفعة 1.06 3.76 يتابع المستجدات التَّربويَّة واإلداريَّة الداعمة للتغيير. 33
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تعكس سلوكيات مدير المدرسة نموذًجا قياديًّا يحتذى به  35
 4 مرتفعة 0.11 3.75 في إدارة التَّغيير.

 5 مرتفعة 0.19 3.75 تتسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضوح. 34

 مرتفعة 1.94 3.41 المجال ككل

( المتوسطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية والرتيب لكيل فقيرة مين فقيرات 11يبين الجدول)

المتوسطات الحسابية لهيذا المجيال والمجال ككل، وي ح  أن  نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى بهتقديم  مجال

بدرجية ممارسية مرتفعية لجمييع الفقيرات. أميا المجيال ككيل فقيد حصيل  (3.91 – 3.75تراوحت بيين)

بالمرتبيية  توجيياء( وبدرجيية ممارسيية مرتفعيية. 1.97وانحييراف معييياري) (3.81علييى متوسييط حسييابي)

" بمتوسيييط قضيييايا التَّغييييير.يتعاميييل بييياحترام ميييع الجمييييع عنيييد مناقشييية ” ( ونصيييها:31األوليييى الفقيييرة)

بالمرتبيييييية الثانييييييية  توجيييييياءممارسيييييية مرتفعيييييية. ( ودرجيييييية 1.13( وانحييييييراف معييييييياري)3.91حسييييييابي)

( 3.82" بمتوسييط حسييابي)يراعييي المرونيية الكافيَّيية للتعامييل مييع قضييايا التَّغيييير.” ( ونصييها:32الفقييرة)

( 35خييييييرة الفقيييييرة)جييييياءت بالمرتبييييية قبيييييل األممارسييييية مرتفعييييية. و ( ودرجييييية 1.16وانحيييييراف معيييييياري)

يييييا قياديةيييييا يحتييييذى بيييييه فيييييي إدارة التَّغيير.ونصييييها:" "بمتوسيييييط تعك  سيييييلوكيات ميييييدير المدرسيييية نموذج 

جيييياءت بالمرتبيييية األخيييييرة بيما.ممارسيييية مرتفعيييية( ودرجيييية 1.14( وانحييييراف معييييياري)3.75حسييييابي)

( 3.74حسييابي)" بمتوسييط تتسييم ممارسييات مييدير المدرسيية بالشييفافيَّة والوضييو .( ونصييها:" 34الفقييرة)

 ممارسة مرتفعة.( ودرجة 1.19وانحراف معياري)

 التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمين :الخامس المجال

ممارسييةإدارة التغيييير  والرتيب ودرجيية المتوسييطات الحسيابية واالنحرافييات المعياريييةتيم حسيياب 

( 11، والجيدول)لدى مديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر المعلمين لفقيرات هيذا المجيال

 ذلك. يبين
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 ( 00جدول)ال

إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة درجةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .تنازليا مرتبة التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلمينمجال لمن وجهة نظر المعلمين

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرتبة ممارسةال

37 
يشجع المعلمين على استخدام األسلوب العلمي في حل 

 1 مرتفعة 1.01 3.83 ما يواجههم من مشكالت.

استخدام استراتيجيات تدريسيَّة يحفز المعلمين على  36
 2 مرتفعة 0.97 3.78 حديثة تزيد من إثراء المنهج وفاعليته.

يعزز التَّنافس اإليجابي بين المعلمين في تطوير أساليب  38
 جديدة للتعليم والتَّعلم.

 3 مرتفعة 1.00 3.70

يحث المعلمين على استكمال دراساتهم العليا لمواصلة  41
 4 متوسطة 1.07 3.64 نموهم المهني.

39 
يوفر البرامج التَّدريبيَّة الالزمة إلكساب العاملين 
الممارسات الجديدة التي تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي 

 يقدمونها.
 4 متوسطة 0.98 3.64

يكافئ المعلمين ذوي المبادرات اإلبداعيَّة في تطوير  40
 6 متوسطة 1.03 3.62 العمل داخل المدرسة.

 مرتفعة 1.44 6.40 المجال ككل

( المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية والرتبية لكيل فقيرة مين 11الجيدول)  ح  ميني

والمجيال ككيل، وي حي  أن المتوسيطات  التَّحفييز اليذهني أو االسيتثارة الفكريَّية للمعلميين مجالفقرات 

بدرجيية ممارسيية متوسييطة ومرتفعيية لجميييع  (3.83 – 3.62الحسييابية لهييذا المجييال تراوحييت بييين)

( وبدرجة 1.88وانحراف معياري) (3.71الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي)

يشيييجع المعلمييييين عليييى اسييييتخدام ” ( ونصيييها:37بالمرتبييية األوليييى الفقييييرة) توجيييياءممارسييية مرتفعييية. 

( وانحييييييراف 3.83" بمتوسييييييط حسييييييابي)األسييييييلوب العلمييييييي فييييييي حييييييل مييييييا يييييييواجههم ميييييين مشييييييك ت.

يحفييييز ” ( ونصييييها:36بالمرتبيييية الثانييييية الفقييييرة) توجيييياءممارسيييية مرتفعيييية. ( ودرجيييية 1.11معييييياري)
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" بمتوسيييط  المعلميييين عليييى اسيييتخدام اسيييتراتيجيات تدريسييييَّة حديثييية تزييييد مييين إثيييراء المييينهج وفاعليتيييه.

األخييييرة  جييياءت بالمرتبييية قبيييلممارسييية مرتفعييية. و ( ودرجييية 1.97( وانحيييراف معيييياري)3.78حسيييابي)

ييييوفر البيييرامج التَّدريبيَّييية ال زمييية إلكسييياب العييياملين الممارسيييات الجدييييدة التيييي ( ونصيييها:" 39الفقيييرة)

( ودرجة 1.98( وانحراف معياري)3.64" بمتوسط حسابي)تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي يقدمونها.

المعلميين ذوي المبيادرات يكياف  ( ونصيها:" 40جياءت بالمرتبية األخييرة الفقيرة)ممارسة متوسيطة. بيما

( 1.13( وانحيييراف معيييياري)3.62" بمتوسيييط حسيييابي)اإلبداعيَّييية فيييي تطيييوير العميييل داخيييل المدرسييية.

 ممارسة متوسطة.ودرجة 

 :الثاني السؤال باإلجابةعن المتعلقة النتائج. 2

 ما مستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟

المعياريية ومسيتوى  واالنحرافيات الحسيابية المتوسيطات اسيتخراج تيم السيؤال هيذا عين ل جابة

 من وجهية ن ير المعلميين مادبالدى مديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة  اإلداريالتمكين 

 ( يوضح ذلك.12بشكل عام، ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، والجدول )

 (02)جدولال

التمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية ومستوى  ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .مرتبة تنازلياً  في عّمان من وجهة نظر العاملين

 المجال المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة مستوى التمكين المعياري

 1 مرتفعة 0.84 3.77 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي 2
 2 مرتفعة 0.85 6.44 تفويض السلطة 1
 6 متوسطة 0.91 6.62 االتصال الفاعل 6

 رتفعةم 0.83 3.74 ككل ستمارةاال
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لمسييييتوى  أن المتوسييييطات الحسييييابية لموافقيييية افييييراد عينيييية الدراسيييية( 12)الجييييدول ميييين يتضيييح

 من وجهة ن ر المعلمين، مادبالدى مديري المدار  الثانوية الحكومية في محاف ة اإلداري التمكين 

بمسيتوى  تصيال الفاعيلما عدا مجيال اال (، وبمستوى تمكين مرتفعة3.77 – 3.62تراوحت مابين )

التحفيييز الييذاتي ، وجيياء ترتيييب المجيياالت ميين حيييث المتوسييط الحسييابي علييى النحييو االتييي: متوسييط

( 3.74المتوسيييط الحسييييابي ). وبليييا االتصيييال الفاعيييلثييييم ، تفيييويض السيييلطة، ثيييم والعميييل الجمييياعي

 (، ويعك  مستوى تمكين مرتفعة.1.83وانحراف معياري )

 الحسيابية المتوسيطات حسياب تيم فقيد تحتهيا، تنيدرج التي المجاالت وفق الفقرات تحديد أجل ومن   

لدى مديري الميدار  الثانويية الحكوميية فيي محاف ية اإلداري لمستوى التمكين المعيارية  واالنحرافات

 ميا وفيي، مجيال كيل لفقيراتا ترتييب وضيع وتيم ،حدة على مجال لكل من وجهة ن ر المعلمين مادبا

 :المجاالت حسب للنتائج عرض يأتي

 تفويض السلطة :االولالمجال 

اإلداري  مسيييتوى التمكيييينوالرتيييب و  المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعيارييييةتيييم حسييياب 

، ميين وجهيية ن يير المعلمييين لفقييرات هييذا المجييال مادبييا مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي لييدى

 ذلك. ( يبين13)والجدول

 (06جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية اإلداري مستوى التمكين و  ،المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .تنازليا مرتبة تفويض السلطةلمجال  من وجهة نظر المعلمين مادباالحكومية في محافظة 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الرتبة التمكين

 1 مرتفعة 0.99 6.41 يثق مدبر المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي 44
 2 مرتفعة 0.94 6.49 السلطة للمعلمين بناء على األنظمة. يفوض مدير المدرسة 42
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المرونة المناسبة للتصرف في أداء يمنحني مدير المدرسة  47
 3 مرتفعة 0.98 3.46 مهماتي.

 4 مرتفعة 0.93 3.43 األعمال المفوضة للمعلمين كتابياً  يحدد مدير المدرسة 43
 5 مرتفعة 0.99 3.71 يمنحني تفويض السلطة حرية التصرف في أداء مهماتي. 46
 6 مرتفعة 1.01 3.69 باستقاللية.توفر لي وظيفتي الفرصة التخاذ القرارات  45

 مرتفعة 0.85 6.44 المجال ككل
مجييال ( المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية والرتبيية لكييل فقييرة ميين فقييرات 13يبييين الجييدول)

 – 3.69والمجال ككل، وي ح  أن المتوسطات الحسابية لهذا المجال تراوحت بين)تفويض السلطة 

لجمييييييع الفقيييييرات. أميييييا المجيييييال ككيييييل فقيييييد حصيييييل عليييييى متوسيييييط  رتفعيييييةممسيييييتوى تمكيييييين ( ب3.81

 مييدير يثييق” ( ونصييها:44) بالمرتبيية األولييى الفقييرة ت.وجاءرتفعييةممسييتوى تمكييين ( وب3.75حسييابي)

( 1.99( وانحراف معياري)3.81" بمتوسط حسابي)المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي.

السلطة  يفوض مدير المدرسة” ( ونصها:42) بالمرتبة الثانية الفقرة توجاءرتفعة. ممستوى تمكين وب

مسييتوى تمكييين ( وب1.94( وانحييراف معييياري)3.79." بمتوسييط حسييابي)للمعلمييين بنيياء علييى األن ميية

يمنحنيي تفيويض السيلطة حريية التصيرف ( ونصيها:" 46) جاءت بالمرتبة قبل األخيرة الفقرةرتفعة. و م

رتفعييية. ممسيييتوى تمكيييين ( وب1.99( وانحيييراف معيييياري)3.71حسيييابي)." بمتوسيييط فيييي أداء مهمييياتي

( ونصها:" توفر لي و يفتي الفرصة التخاذ القرارات باسيتق لية." 45) جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرةو 

 رتفعة.ممستوى تمكين ( وب1.11( وانحراف معياري)3.69بمتوسط حسابي)

 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي :الثاني المجال

ليدى ميديري اإلداري مستوى التمكين والرتب و  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب 

( 14)والجيدول ،المدار  الثانوية الحكوميية فيي عم يان مين وجهية ن ير المعلميين لفقيرات هيذا المجيال

 ذلك. يبين
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 (01جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية اإلداري مستوى التمكين و  ،المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .تنازليا مرتبة التحفيز الذاتي والعمل الجماعيلمجال  من وجهة نظر المعلمين مادبا الحكومية في محافظة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الرتبة التمكين

 1 مرتفعة 0.94 6.91 زمالء العمل.تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين  48
 2 مرتفعة 0.16 6.44 يقوي مدير المدرسة روابط التواصل بين العاملين بالمدرسة 50
 3 مرتفعة 0.11 6.44 يشرك مدير المدرسة المعلمين في تخطيط العمل 49

يسمح لي نظام العمل في المدرسة بالمشاركة في اتخاذ  56
 4 مرتفعة 0.96 3.41 القرارات.

 4 مرتفعة 0.16 3.41 يحدد المهمات لكل لجنة. 53
 6 مرتفعة 0.12 6.46 ية لدى المعلمين.يجابيعزز مدير المدرسة السلوكيات اإل 62
 7 مرتفعة 0.11 3.40 تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة 51
 7 مرتفعة 0.12 3.40 .ء الفرديداجانب األ إلىيركز مدير المدرسة على أداء الفريق  52

يحرص على أن تكون عضوًا فاعاًل في فريق العمل الجماعي  64
 9 مرتفعة 0.11 3.44 في المدرسة.

 9 مرتفعة 0.14 3.44 .يوفر مدير المدرسة الفرصة لتطوير الذات 61
 11 مرتفعة 0.91 3.46 يؤخذ بالخبرات الذاتية لدى المعلمين. 57

لإلسهام في تحقيق أهداف يثير مدير المدرسة دافعيتي  63
 11 مرتفعة 0.16 3.46 .المدرسة

 13 مرتفعة 0.14 3.44 تقدر المدرسة جهود العاملين. 54
 14 مرتفعة 1.90 3.72 تتناسب ظروف العمل مع أداء مهماتي. 58
 15 متوسطة 1.02 3.66 اشعر بعدالة وموضوعية نظام الترقيات الوظيفية في المدرسة 60
 16 متوسطة 0.14 3.49 العاملين معيارًا مهما في نظام الترقياتتعد كفاءة  59
 04 متوسطة 0.00 6.44 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهود التي ابذلها في العمل 55

 مرتفعة 0.84 3.77 المجال ككل
مجييال ( المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية والرتبيية لكييل فقييرة ميين فقييرات 14يبييين الجييدول)

والمجيييال ككيييل، وي حييي  أن المتوسيييطات الحسيييابية لهيييذا المجيييال  التحفييييز اليييذاتي والعميييل الجمييياعي

، 59، 55ميا عيدا الفقيرات ) لجمييع الفقيرات رتفعيةممسيتوى تمكيين ( ب3.94 – 3.57تراوحيت بيين)

مسيتوى ( وب3.77أميا المجيال ككيل فقيد حصيل عليى متوسيط حسيابي) متوسطة.مستوى تمكين ب( 61
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تتييوفر أجييواء التعيياون والمسيياعدة بيييين ” ( ونصييها:48بالمرتبيية األولييى الفقييرة) ت.وجاءرتفعييةمتمكييين 

 توجيياءرتفعيية. ممسييتوى تمكييين ( ب1.85( وانحييراف معييياري)3.94" بمتوسييط حسييابي).زميي ء العمييل

" .يقييوي مييدير المدرسيية روابييط التواصييل بييين العيياملين بالمدرسيية” ( ونصييها:50بالمرتبيية الثانييية الفقييرة)

جييياءت بالمرتبييية قبيييل رتفعييية. و ممسيييتوى تمكيييين ( ب1.13( وانحيييراف معيييياري)3.88توسيييط حسيييابي)بم

( ونصيييييها:" تعيييييد كفييييياءة العييييياملين معييييييارا  مهميييييا فيييييي ن يييييام الترقييييييات." بمتوسيييييط 59األخييييييرة الفقيييييرة)

جييييياءت بالمرتبييييية األخييييييرة متوسيييييطة. و مسيييييتوى تمكيييييين ( ب1.15( وانحيييييراف معيييييياري)3.59حسيييييابي)

:" يتناسييب الراتييب الييذي أتقاضيياه مييع الجهييود التييي ابييذلها فييي العمييل. " بمتوسييط ( ونصييها55الفقييرة)

 متوسطة.مستوى تمكين ( ب1.11( وانحراف معياري)3.57حسابي)

 االتصال الفاعل. :الثالث المجال

ليدى ميديري  مستوى التمكين اإلداريوالرتب و  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب 

( 15)والجييدول ،ميين وجهيية ن يير المعلمييين لفقييرات هييذا المجييال مادبيياالمييدار  الثانوييية الحكومييية فييي 

 ذلك يبين

 (04جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية اإلداري مستوى التمكين و  ،المعيارية والرتب واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .تنازليا لمجال االتصال الفاعل مرتبة المعلمينمن وجهة نظر  مادبا الحكومية محافظة

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الرتبة التمكين

 1 متوسطة 1.03 3.66 المختلفة. تنساب االتصاالت بين اإلدارة والمعلمين 69

يوجد نظام معلومات يوفر المعلومة على نحو سريع  65
 2 متوسطة 1.05 3.63 ألصحاب القرار.

66 
أصحاب القرار  إلىيستطيع العاملون في المدرسة الوصول 

 3 متوسطة 1.00 3.62 وشرح مواقفهم.

 3 متوسطة 0.13 3.62 ينجز االتصال بين المديرين والمعلمين بسرعة كبيرة. 67
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 5 متوسطة 1.01 3.60 تتنوع وسائل االتصال في داخل المدرسة. 68
 6 متوسطة 0.13 3.57 لمختلف البيانات والمعلومات.يسهل الوصول إلى  70

 متوسطة 1.90 6.62 المجال ككل
( المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية والرتبية لكيل فقيرة مين فقيرات 15يبين الجدول)

والمجييييال ككيييل، وي حيييي  أن المتوسيييطات الحسييييابية لهيييذا المجييييال تراوحييييت  تصييييال الفاعيييلمجيييال اال

لجمييع الفقيرات. أميا المجيال ككيل فقيد حصيل عليى متوسيطة مسيتوى تمكيين ( ب3.66 – 3.57بيين)

” ( ونصييها:69بالمرتبيية األولييى الفقييرة) توجيياءمتوسييطة. مسييتوى تمكييين ( وب3.62متوسييط حسييابي)

( وانحيييييييييراف 3.66" بمتوسيييييييييط حسيييييييييابي).تنسييييييييياب االتصييييييييياالت بيييييييييين اإلدارة والمعلميييييييييين المختلفييييييييية

يوجيد ن يام ” ( ونصيها:65بالمرتبة الثانيية الفقيرة) توجاءمتوسطة. مستوى تمكين ( وب1.13معياري)

( وانحيييراف 3.65" بمتوسيييط حسيييابي).القيييرار معلوميييات ييييوفر المعلومييية عليييى نحيييو سيييريع ألصيييحاب

( ونصيها:" تتنيوع 68جياءت بالمرتبية قبيل األخييرة الفقيرة)متوسطة. و مستوى تمكين ( وب1.15معياري)

مسييتوى ( وب1.11( وانحييراف معييياري)3.61حسييابي)وسييائل االتصييال فييي داخييل المدرسيية." بمتوسييط 

( ونصها:" يسهل الوصول إليى لمختليف البيانيات 71جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة)و  .متوسطةتمكين 

 .متوسطةمستوى تمكين ( وب1.13( وانحراف معياري)3.57والمعلومات." بمتوسط حسابي)

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 6

والتمكين ( بين إدارة التغيير 0.0.ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )هل توجد عالقة 

 ؟من وجهة نظر المعلمين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية

تيييم حسيييياب معامييييل االرتبيييياطبين إدارة التغيييييير والتمكييييين اإلداري، باسييييتخدام معامييييل ارتبيييياط 

 ( يبين ذلك.12بيرسون، والجدول)

 



66 
 

 

 ( 06الجدول)

إدارة التغيير والتمكين اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر بيرسون  قيم معامل ارتباط
 المعلمين

 إدارة التغيير
 

 يدار تمكين اإلال

تطوير 
رؤية 

مشتركة 
 للمدرسة

تحديد أهداف 
المدرسة 
 وأولوياتها

بناء ثقافة 
داعمة للتغيير 
 داخل المدرسة

نموذٍج تقديم 
سلوكيٍّ 
 يحتذى به

التَّحفيز الذهني 
أو االستثارة 

الفكريَّة 
 للمعلمين

الدرجة الكلية 
 دارة التغييرإل

 **0.856 **0.852 **0.806 **0.811 **0.808 *0.782 تفويض السلطة
التحفيز الذاتي 
 **0.868 **0.890 **0.833 **0.849 **0.811 *0.760 والعمل الجماعي

 **0.783 **0.774 **0.695 **0.732 **0.774 *0.710 االتصال الفاعل
 الدرجة الكلية

 **0.882 **0.892 **0.830 **0.850 **0.836 *0.785 يدار تمكين اإللل

 (  α≤1.11*دالة عند مستوى داللة)

 (α≤0.05ئية عنيد مسيتوى )إحصياذات داللية  يةإيجاب( وجود ع قة ارتباطية 16يتبين من الجدول)

الكلييية ليي دارة التغيييير وابعادهييا والدرجيية الكلييية للتمكييين اإلداري وابعادهييا، أذ بلغييت قيميية بييين الدرجيية 

جيدت ع قية إرتباطيية إيجابيية ذات داللية و كميا . (α≤1.11( عند مستوى داللية)0.88) معامل االرتباط

 اإلداري.إدارة التغيييييير مييييع التمكييييين  بييييين ابعيييياد الدرجيييية الكلييييية (α≤1.11توى دالليييية)إحصييييائية عنييييد مسيييي

 .(1.892( و)1.695وتراوحت قيم معامل االرتباط بين)

  :السؤال الرابع عن باإلجابة المتعلقة النتائج. 1

هل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطات اسةتجابة أفةراد عّينةة الدراسةة عنةد مسةتوى 

(.0.0 ،في درجة ممارسة إدارة التغيير تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصص ) ،والمؤهل العلمي

 والخبرة؟
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 متغير الجنس: -0

ليدى ميديري  ممارسة إدارة التغييير درجةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم حساب 

كما تيم ، ، تبعا لمتغير الجن مينمعلمن وجهة ن ر ال مادبامحاف ة المدار  الثانوية الحكومية في 

 .االختبار ( نتائج17الجدول) بينوي(، للعينات المستقلة، t-test)تطبيق اختبار

 (17جدول)ال

ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  درجةالمعيارية ل واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 (، تبعا لمتغير الجنس.t-testواختبار) من وجهة نظر المعلمين مادبا في محافظة

مستوى  االستبانةمجاالت  م
 المتغير

عدد 
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة)ت( المعياري

 الداللة

 تطوير رؤية مشتركة للمدرسة 1
 5.56 0.85 4.21 610 ذكور

 0.00* 
 0.48 3.60 42 إناث

 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها 2
 5.00 0.76 4.11 610 ذكور

 
0.00* 

 0.85 3.59 42 إناث

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل  6
 المدرسة

 0.83 4.10 610 ذكور
4.76 0.00* 

 0.91 3.59 42 إناث

 تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به 1
 0.87 4.23 610 ذكور

4.60 0.00* 
 0.97 3.68 42 إناث

التَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة  4
 للمعلمين

 0.85 4.13 610 ذكور
5.05 0.00* 

 0.85 3.59 42 إناث

 األداة ككل
 0.78 4.15 610 ذكور

5.39 0.00* 
 0.82 3.60 42 إناث

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

درجييية ل( α≤0.05عنيييد مسيييتوى الداللييية)فيييروق ذات داللييية إحصيييائية  وجيييود( 17يبيييين الجيييدول)

ميين وجهيية ن يير  مادبيياممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية 

( 5.39)قيمية )ت( المحسيوبة عليى الدرجية الكليية، إذ بلغيت  إليى، اسيتنادا لمتغيير الجين المعلمين، تبعيا 
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أن الفيروق لصيالح فئية كميا أ هيرت النتيائج ، فيي كيل المجياالت االسيتبانةوكذلك (، 0.00وبمستوى داللة )

 ةالحسابيمتوسطاتهم ذكور. بدليل ارتفاع ال

 :متغير التخصص -2

ليييدى  ممارسيية إدارة التغيييير المتوسييطات الحسييابية واالنحرافيييات المعيارييية لدرجييةتييم حسيياب 

تبعييييا لمتغييييير ، مييييينمعلميييين وجهيييية ن يييير ال مادبييييامحاف يييية مييييديري المييييدار  الثانوييييية الحكومييييية فييييي 

 .االختبار ( نتائج18الجدول) بينوي( للعينات المستقلة، t-test)تطبيق اختباركما تم التخصص، 

 (04جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة إدارة التغيير لدرجةالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .التخصص(، تبعا لمتغير t-testواختبار) مينمعلمن وجهة نظر ال مادبامحافظة في 

عدد  مستوى المتغير مجاالت االستبانة م
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة)ت(
 الداللة

تطوير رؤية  1
 مشتركة للمدرسة

 2.00 0.86 3.81 234 علوم إنسانية
 

0.04* 
 0.95 3.61 149 علوم طبيعية ورياضيات 

تحديد أهداف  2
 المدرسة وأولوياتها

 2.21 0.81 3.77 234 إنسانية علوم
 *0.02 

 0.91 3.58 149 علوم طبيعية ورياضيات

6 
بناء ثقافة داعمة 

للتغيير داخل 
 المدرسة

 0.92 3.75 234 علوم إنسانية
1.73 *0.04 

 0.92 3.58 149 علوم طبيعية ورياضيات

تقديم نموذٍج  1
 سلوكيٍّ يحتذى به

 0.93 3.88 234 علوم إنسانية
2.14 *0.03 

 1.03 3.66 149 علوم طبيعية ورياضيات

4 
التَّحفيز الذهني أو 
االستثارة الفكريَّة 

 للمعلمين

 0.85 3.79 234 علوم إنسانية
2.47 *0.01 

 0.90 3.56 149 علوم طبيعية ورياضيات

 األداة ككل
 0.80 3.79 234 علوم إنسانية

2.22 *0.02 
 0.90 3.60 149 علوم طبيعية ورياضيات

 (.α≤0.05*دالة إحصائية عند مستوى الداللة)
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درجيية ل( α≤0.05) عنييد مسييتوى الداللييةفييروق ذات دالليية إحصييائية  وجييود( 18يبييين الجييدول)

ميين وجهيية ن يير  مادبيياممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية 

قيمييية )ت( المحسيييوبة عليييى الدرجييية الكليييية، إذ بلغيييت  إليييى، اسيييتنادا تخصيييصلمتغيييير الالمعلميييين، تبعيييا 

كمييا أ هييرت النتييائج أن الفييروق  ،فييي كييل المجيياالت االسييتبانةوكييذلك (، 0.02( وبمسييتوى دالليية )2.22)

 علوم انسانية بداللة متوسطاتها الحسابية.تخصص لصالح فئة 

 :العلمي متغير المؤهل -6

ليييدى  ممارسيية إدارة التغيييير واالنحرافيييات المعيارييية لدرجييةالمتوسييطات الحسييابية تييم حسيياب 

مؤهيل تبعيا لمتغيير ال، ميينمعلمن وجهة ن ير ال مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

( نتييييائج ذلييييك 19الجييييدول)ويوضييييح ( للعينييييات المسييييتقلة، t-test)كمييييا تييييم تطبيييييق اختبييييار، العلمييييي

 .االختبار

 (09جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة إدارة التغيير لدرجةالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .مؤهل العلميال(، تبعا لمتغير t-testواختبار) مينمعلمن وجهة نظر ال مادبامحافظة في 

عدد  مستوى المتغير مجاالت االستبانة م
 األفراد

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة)ت( المعياري

 الداللة

 تطوير رؤية مشتركة للمدرسة 1
بكالوريوس 

 0.36 0.92 3.74 247 فأقل
 

0.71 
 

 0.88 3.71 136 دراسات عليا

تحديد أهداف المدرسة  2
 وأولوياتها

بكالوريوس 
 0.31 0.90 3.71 247 فأقل

 
0.75 

 
 0.77 3.68 136 دراسات عليا

داخل  بناء ثقافة داعمة للتغيير 6
 المدرسة

بكالوريوس 
 0.93 3.65 247 فأقل

-0.77 0.43 
 0.92 6.46 136 دراسات عليا
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 تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به 1
بكالوريوس 

 1.03 3.81 247 فأقل
0.27 0.78 

 0.87 3.78 136 دراسات عليا

التَّحفيز الذهني أو االستثارة  4
 الفكريَّة للمعلمين

بكالوريوس 
 0.91 3.71 247 فأقل

0.11 0.90 
 0.80 3.70 136 دراسات عليا

 األداة ككل
بكالوريوس 

 0.88 3.72 247 فأقل
0.10 0.91 

 0.77 3.71 136 دراسات عليا
درجية ل( α≤0.05عند مستوى الداللية)فروق ذات داللة إحصائية  وجودعدم ( 19يبين الجدول)

ميين وجهيية ن يير  مادبيياممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية 

قيميية )ت( المحسييوبة علييى الدرجيية الكلييية، إذ بلغييت  إلييى، اسييتنادا مؤهييل العلمييياللمتغييير المعلمييين، تبعييا 

 إحصايئا.. وهي غير دالة االستبانةمجاالت في كل وكذلك (، 1.91( وبمستوى داللة )1.11)

 سنوات الخبرة: متغير عدد -1

ليييدى  ممارسيية إدارة التغييييرتييم حسيياب المتوسييطات الحسييابية واالنحرافيييات المعيارييية لدرجيية 

، تبعييا لمتغييير عييدد معلمييينميين وجهيية ن يير ال مادبييامحاف يية مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي 

 .( نتائج ذلك االختبار21سنوات الخبرة، ويوضح الجدول)

 (21جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  ممارسة إدارة التغييرلدرجة المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 .عدد سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،معلمينمن وجهة نظر ال مادبامحافظة في 

المتوسط  العدد سنوات الخبرةعدد  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 رؤية مشتركة للمدرسةتطوير 
 

 1.00 3.83 112 سنوات 4أقل من 
 0.89 3.66 153 سنوات 01اقل من  إلى 4
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 0.83 3.73 118 سنوات فأكثر 01
 0.90 3.73 383 المجموع

 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

 0.96 3.77 112 سنوات 4أقل من 
 0.84 3.61 153 سنوات 01اقل من  إلى 4

 0.76 3.74 118 فأكثرسنوات  01
 0.85 3.70 383 المجموع

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل 
 المدرسة

 0.99 3.71 112 سنوات 4أقل من 
 0.90 3.63 153 سنوات 01اقل من  إلى 4

 0.88 3.72 118 سنوات فأكثر 01
 0.92 3.68 383 المجموع

 تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به

6. 112 سنوات 4أقل من  83 1.13 
6. 153 سنوات 01اقل من  إلى 4 81 .1 91 

6. 118 سنوات فأكثر 01 75 .1 90 
6. 383 المجموع 80 .1 97 

التَّحفيز الذهني أو االستثارة 
 الفكريَّة للمعلمين

 0.99 3.85 112 سنوات 4أقل من 
 0.84 3.63 153 سنوات 01اقل من  إلى 4

 0.79 3.65 118 سنوات فأكثر 01
 0.88 3.70 383 المجموع

 ة ككلدااأل

1. 3.80 112 سنوات 4أقل من  96 
1. 3.65 153 سنوات 01اقل من  إلى 4 83 

1. 3.72 118 سنوات فأكثر 01 74 
1. 3.72 383 المجموع 85 

درجيية ممارسيية ( وجييود فييروق  اهرييية بييين المتوسييطات الحسييابية ل21 حيي  ميين الجييدول)ي

 عييدد تبعييا لمتغييير المييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير المعلمييين،إدارة التغيييير لييدى مييديري 

( 3.80سنوات( على أعليى متوسيط حسيابي بليا) 5، اذ حصل اصحاب الفئة)اقل من سنوات الخبرة

سييينوات( بالرتبييية الثانيييية بمتوسيييط حسيييابي  11اقيييل مييين  إليييى 5بالرتبييية االوليييى، وجييياء اصيييحاب فئييية)

 (.3.72سنوات فأكثر( بمتوسط حسابي) 11اء اصحاب فئة)(، وبالرتبة االخيرة ج3.65بلا)
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تييييم تطبيييييق اختبييييار تحليييييل التبيييياين األحييييادي للتعييييرف علييييى مييييدى وجييييود فييييروق ذات دالليييية 

أفييراد عينية الدراسيية حيول درجيية ممارسية إدارة التغيييير ليدى مييديري المييدار   اسيتجاباتإحصيائية فييي 

، ويوضيح عيدد سينوات الخبيرة لمتغيير المعلميينمين وجهية ن ير  مادبياالثانوية الحكومية في محاف ة 

 .( نتائج ذلك االختبار21الجدول)

  (20جدول)ال

ممارسة إدارة التغيير لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  درجةلالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات

(، تبعا لمتغير One Way ANOVAواختبار تحليل التباين االحادي) من وجهة نظر المعلمين مادبافي محافظة 
 .عدد سنوات الخبرة

 م
مجموع  مصدر التباين مجاالت االستبانة 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

1 
تطوير رؤية مشتركة 

 للمدرسة
 

 0.17 0.88 2 1.77 بين المجموعات
 
 

1.64 
 
 

 0.82 380 313.65 داخل المجموعات
  382 315.43 المجموع

تحديد أهداف المدرسة  2
 وأولوياتها

 1.35 1.00 2 2.00 بين المجموعات
 
 

0.25 
 
 

 0.73 380 280.20 داخل المجموعات
  382 282.20 المجموع

6 
بناء ثقافة داعمة للتغيير 

 داخل المدرسة

 0.35 2 0.70 بين المجموعات
 0.86 380 327.24 داخل المجموعات 0.65 0.40

  382 327.94 المجموع

1 
تقديم نموذٍج سلوكيٍّ 

 يحتذى به

 0.19 2 0.38 بين المجموعات
 0.96 380 366.21 داخل المجموعات 0.82 0.19

  382 366.59 المجموع

التَّحفيز الذهني أو  4
 االستثارة الفكريَّة للمعلمين

 1.81 2 3.63 بين المجموعات
 0.77 380 292.52 داخل المجموعات 0.09 2.35

  382 296.15 المجموع

 األداة ككل
 0.89 0.65 2 1.30 بين المجموعات

 
 

0.40 
 
 

 0.72 380 275.04 داخل المجموعات
  382 276.35 المجموع
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ممارسيية إدارة التغيييير لييدى مييديري درجيية ( عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي 21يبييين الجييدول)

عييدد سيينوات  ، تعييزى لمتغيييرميين وجهيية ن يير المعلمييين مادبيياالمييدار  الثانوييية الحكومييية فييي محاف يية 

( 1.41( عنيد مسيتوى داللية)1.89ليألداة ككيل) (فبلغيت قيمية)قيمية ف المحسيوبة، إذ  إليىإسيتنادا ، الخبرة

 .دالة إحصائية وهي غير

 بالسؤال الخامس:النتائج المتعلقة . 4

هل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين متوسةطات اسةتجابة أفةراد عّينةة الدراسةة عنةد مسةتوى 

(.0.0 في )التمكةين اإلداري تعةزى لمتغيةرات الجةنس، والتخصةص، والمؤهةل العلمةي،  مسةتوى

 والخبرة؟

 متغير الجنس: -0

لييدى مييديري  التمكييين اإلداري لمسييتوىالمتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية تييم حسيياب 

كمييا تييم تطبيييق اختبييار ، تبعييا لمتغييير الجيين  ،معلمييينالمييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير ال

(t-test،للعينات المستقلة )  ( نتائج ذلك االختبار22الجدول)ويوضح. 

 (22جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  اإلداريالتمكين لدرجة المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات 
 (، تبعا لمتغير الجنس.t-testواختبار) معلمينوجهة نظر ال

مستوى  مجاالت االستبانة م
 المتغير

عدد 
االنحراف  المتوسط األفراد

مستوى  قيمة)ت( المعياري
 الداللة

 سلطة التفويض 1
1. 0.80 4.15 301 ذكور 96 

 
0.01* 

 0.83 3.64 82 إناث 

 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي 2
1. 0.80 4.15 301 ذكور 65 

 
*0.11 

 0.83 3.67 82 إناث 
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 تصال الفاعلاإل  6
 0.89 4.06 301 ذكور

.4 13 1.11*  
 0.89 6.50 82 إناث

 األداة ككل
 0.79 4.13 301 ذكور

5.03 0.00* 
 0.80 3.63 82 إناث

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

لييدى مييديري  التمكييين اإلداريفييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية  ه يوجييد( أنيي22يبييين الجييدول)

فيييي جمييييع مجييياالت ، تعيييزى لمتغيييير الجييين  معلميييينالميييدار  الثانويييية الحكوميييية مييين وجهييية ن ييير ال

؛ كميا ئياإحصيا( وهيي دالية 0.00( عنيد مسيتوى داللية)5.03ليألداة ككيل) (تحيث بلغيت قيمية)االستمارة، 

 ذكور، بدليل ارتفاع المتوسطات الحسابية.أ هرت النتائج أن الفروق لصالح ال

 :التخصص -5-2

لييدى مييديري  التمكييين اإلداري رجييةالمتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية لدتييم حسيياب 

كما تم تطبيق اختبيار ، معلمين، تبعا لمتغير التخصصالمدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال

(t-test،للعينات المستقلة ) ( نتائج ذلك االختبار23الجدول)ويوضح. 

  (23جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  التمكين اإلداريلدرجة المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 .التخصص(، تبعا لمتغير t-testواختبار) معلمينوجهة نظر ال

 م
مجاالت 
 مستوى المتغير االستبانة

عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 قيمة)ت( المعياري

مستوى 
 الداللة

 سلطة التفويض 1
 2.16 0.81 3.82 234 علوم إنسانية

 
0.02* 

 0.89 3.63 149 علوم طبيعية ورياضيات 

2 
التحفيز الذاتي 
 والعمل الجماعي

 1.99 0.82 3.84 234 علوم إنسانية
 

0.04* 
 0.87 3.67 149 علوم طبيعية ورياضيات 

 تصال الفاعلاإل  6
 0.86 3.69 234 علوم إنسانية

1.89 1.14* 
 0.98 3.51 149 علوم طبيعية ورياضيات
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 األداة ككل
 0.79 3.81 234 علوم إنسانية

2.09 0.03* 
 0.87 3.63 149 علوم طبيعية ورياضيات

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

لييدى مييديري  التمكييين اإلداريفييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية ه يوجييد ( أنيي23يبييين الجييدول)

ة ككيل وفيي دافيي األ، تخصيصتعيزى لمتغيير ال معلميينالمدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ير ال

( وهيي دالية 0.03( عند مسيتوى داللية)2.09لألداة ككل) (تحيث بلغت قيمة)جميع مجاالت االستبانة، 

 .بداللة متوسطاتهم الحسابية علوم انسانيةكما أ هرت النتائج أن الفروق لصالح  .ئياإحصا

 :العلمي متغير المؤهل - 6

ليدى ميديري  التمكيين اإلداريالمتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لدرجية تم حسياب 

ويوضييييح  ،لمتغييييير المؤهييييل العلمييييي معلمييييين، تبعيييياالمييييدار  الثانوييييية الحكومييييية ميييين وجهيييية ن يييير ال

 .( نتائج ذلك االختبار24الجدول)

 (21جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  التمكين اإلداريلدرجة لمعيارية ات اواالنحراف الحسابية المتوسطات 
 .المؤهل العلمي(، تبعا لمتغير t-testواختبار)معلمين، وجهة نظر ال

عدد  مستوى المتغير مجاالت االستبانة م
االنحراف  المتوسط األفراد

مستوى  قيمة)ت( المعياري
 الداللة

 سلطة التفويض 1
 0.40 0.90 3.76 247 بكالوريوس فأقل

 
0.68 

 0.76 3.73 136 دراسات عليا 

التحفيز الذاتي  2
 والعمل الجماعي

 0.09- 0.87 3.77 247 بكالوريوس فأقل
 

0.92 
 0.81 3.78 136 دراسات عليا 

 االتصال الفاعل 6
 1.00 3.61 247 بكالوريوس فأقل

-0.18 0.85 
1. 3.63 136 دراسات عليا 73 

 األداة ككل
 0.87 3.74 247 بكالوريوس فأقل

-0.01 1.99 
 0.75 3.74 136 دراسات عليا
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 (.α≤0.05*دالة إحصائية عند مستوى الداللة)

لييدى  التمكييين اإلداريفييروق ذات دالليية إحصييائية لدرجيية ه عييدم وجييود ( أنيي24) يبييين الجييدول

ة دافيي األ، مؤهيل العلمييتعزى لمتغيير ال معلمينمديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال

( عنييييد مسييييتوى 0.01-) لييييألداة ككييييل (ت) حيييييث بلغييييت قيمييييةككييييل وفييييي جميييييع مجيييياالت االسييييتبانة، 

 ئيا.إحصا( وهي غير دالة 0.99داللة)

 سنوات الخبرة: عدد-1

ليدى ميديري  التمكيين اإلداريتم حسياب المتوسيطات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية لدرجية 
، تبعييا لمتغييير عييدد سيينوات الخبييرة، ويوضييح معلمييينالمييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير ال

 .( نتائج ذلك االختبار25الجدول)
 (24جدول)ال

لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  التمكين اإلداريلدرجة المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 .عدد سنوات الخبرةتبعا لمتغير  ،معلمينوجهة نظر ال

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 سلطة التفويض

 0.94 3.86 112 سنوات 4أقل من 
 0.79 3.60 153 سنوات 01اقل من  إلى 4

 0.81 3.84 118 سنوات فأكثر 01
 0.85 3.75 383 المجموع

 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي

 0.92 3.87 112 سنوات 4أقل من 
 0.82 3.74 153 سنوات 01اقل من  إلى 4

 0.80 3.73 118 سنوات فأكثر 01
 0.84 3.77 383 المجموع

 تصال الفاعلاإل 
 0.96 3.75 112 سنوات 4أقل من 

 0.89 3.60 153 سنوات 01اقل من  إلى 4
 0.89 3.53 118 سنوات فأكثر 01
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 0.91 3.62 383 المجموع

 ة ككلدااأل

1. 3.80 112 سنوات 4أقل من  96 
1. 3.65 153 سنوات 01اقل من  إلى 4 83 

1. 3.72 118 سنوات فأكثر 01 74 
1. 3.72 383 المجموع 65 

التمكييين لدرجيية ( وجييود فييروق  اهرييية بييين المتوسييطات الحسييابية 25ي حيي  ميين الجييدول)

سينوات  عيدد تبعيا لمتغيير ،معلميينلدى مديري المدار  الثانوية الحكومية مين وجهية ن ير ال اإلداري

( بالرتبية 3.80سنوات( عليى أعليى متوسيط حسيابي بليا) 5، اذ حصل اصحاب الفئة)اقل من الخبرة

(، وبالرتبية 3.72سينوات فيأكثر( بالرتبية الثانيية بمتوسيط حسيابي بليا)11اصحاب فئة) االولى، وجاء

لتحديييد فيمييا إذا و (، 3.65سيينوات( بمتوسييط حسييابي) 11اقييل ميين  إلييى 5االخيييرة جيياء اصييحاب فئيية)

تطبييق اختبيار ، تيم (α≤0.05داللية)كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مسيتوى 

تحليييل التبيياين األحييادي للتعييرف علييى مييدى وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي اسييتجابات أفييراد 

لييدى مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير  التمكييين اإلداريعينيية الدراسيية حييول درجيية 

 ( نتائج ذلك االختبار.26لمتغير عدد سنوات الخبرة، ويوضح الجدول) معلمينال

 (26دول)جال
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من  التمكين اإلداريلدرجة المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات 

 .عدد سنوات الخبرة(، تبعا لمتغير One Way ANOVAواختبار تحليل التباين االحادي) معلمينوجهة نظر ال
 م

مجموع  مصدر التباين مجاالت االستبانة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 الداللة

 سلطة التفويض 1
 

 3.94 2.82 2 5.65 بين المجموعات
 
 

0.26 
 
 

 0.71 380 272.87 داخل المجموعات
  382 277.87 المجموع

2 
التحفيز الذاتي والعمل 

 الجماعي
 

 1.00 0.72 2 1.45 بين المجموعات
 
 

0.36 
 
 

 0.72 380 273.64 المجموعاتداخل 
  382 275.09 المجموع

 االتصال الفاعل 6
 1.42 2 2.85 بين المجموعات

1.70 0.18 
 0.83 380 317.86 داخل المجموعات
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  382 320.71 المجموع

 األداة ككل
 0.89 0.65 2 1.30 بين المجموعات

 
 

0.40 
 
 

 0.72 380 275.04 داخل المجموعات
  382 276.35 المجموع

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

ليدى ميديري  التمكين اإلداريدرجة فروق ذات داللة إحصائية في  عدم وجود( 26يبين الجدول)

، حيييث بلغييت عييدد سيينوات الخبييرة تعييزى لمتغييير معلمييينالمييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير ال

 .دالة إحصائية ( وهي غير0.40( عند مستوى داللة)0.89لألداة ككل) (فقيمة)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضيييمن هيييذا الفصيييل عرضيييا لمناقشييية النتيييائج حسيييب اسيييئلة الدراسييية، والتوصييييات التيييي تيييم 

 :ضوء نتائج الدراسة، وهي كما يأتيالتوصل اليها في 

مةةا درجةةة ممارسةةة إدارة التغييةةر لةةدى  :األول الةةذي يةةنص بالسةةؤال المتعلقةةة النتةةائج مناقشةةة. 0

 مديري المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟

ليييدى  ممارسييية إدارة التغيييييردرجييية  أن( 6فيييي الجيييدول)االول اليييوارده السيييؤال كشيييفت نتيييائج 

عليى  "ةرتفعيم"كانيت  معلميينمين وجهية ن ير ال مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

، وجياء فيي المرتبية االوليى مين مجيال رتفعالدرجة الكلية، وجاءت مجاالت االستبانة في المستوى الم

ممارسية ( ودرجية 1.97( وانحيراف معيياري)3.81بمتوسيط حسيابي) تقديم نموذج سيلوكي يحتيذى بيه

عنيد  بياحتراميتعياملون ميع الجمييع  ميديري الميدار  أن إليى ترجع هذه النتيجة هفسر الباحثت، مرتفعة

احييداث التغيييير  أجييلقضييايا التييي تخييص امييور إدارة التغيييير، ومتابعيية القضييايا المهميية ميين المناقشيية 

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 يراعيي الميدير المرونية الكافيية 

مييديري المييدار  بهييذه الدرجيية التييي  لييدى إدارة التغييييروبالتييالي احييداث  للتعامييل مييع قضييايا التغيييير

 .تائج التحليل الستجابات المدراءا هرتها ن

بمتوسط  تطوير رؤية مشتركة للمدرسة وجاء في المرتبة الثانية من مجاالت االستبانة مجال

هذه النتيجة إن  ثة تفسر، ف ن الباحممارسة مرتفعة( ودرجة 1.91( وانحراف معياري)3.73حسابي)

حة يعتبيير مصييدر إلهييام للفريييق، ويعييد بمثابيية البوصييلة التييي توجهييه فييي االتجيياه امييت ك رؤييية واضيي
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 ميديروص الصحيح، واألسا  الذي يتم بناء عليه وضع األهداف وخطط العمل. ولهيذا السيبب يحير 

مييدير المدرسيية أثنيياء فتييرة  أنحيييث  معلمييينعلييى وجييود رؤييية تح ييى بتأييييد والتييزام جميييع ال المييدار 

تطييوير  أجييل ات العليييا التربوييية مييندار اإلومي مطالييب بالعمييل بشييكل يييومي مييع دوامييه المدرسييي الييي

يراعييي الموضييوعية والشييفافية  أنوعلييى مييدير المدرسية ييية دار اإلأعبائيه  إلييى، باالضييافة سي  التعليييمأ

 ،ومسوغاتهاعند طر  افكار الرؤية المستقبلية للمدرسة على المعلمين، وكذلك وضو  أهداف الرؤية 

وجاء في المرتبية الثالثية مين  تحقيق التغيير المنشود. أجلوالعمل على الخطط المدرسية بتركيز من 

( 3.71بمتوسييط حسيييابي)التحفييييز الييذهني أو االسيييتثارة الفكرييية للمعلميييين مجيياالت االسيييتبانة مجييال 

المدار   مديري أن إلىهذه النتيجة  تفسر الباحثة، ممارسة مرتفعة( ودرجة 1.88وانحراف معياري)

يشجعون المعلمين على استخدام االسلوب العلمي في حل المشك ت التي تواجههم، سواء الحكومية 

أوليييياء االميييور ليييدى الطلبييية والتعاميييل ميييع هيييذه المشييياكل بكيييل  أوكانيييت هيييذه المشييياكل ميييع الطلبييية 

عليى تحفيييز وكيذلك العميل ،يقيع فييي المشياكل المعليم الجدييد فيي مهنيية التعليم مين وأن اكثير ،عق نيية

المعلميييين بشيييكل مسيييتمر عليييى اسيييتخدام اسيييتراتيجات طيييرق التعلييييم الحديثييية والتيييي بيييدورها تزييييد مييين 

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

بمتوسييط  مجييال تحديييد أهييداف المدرسيية وأولوياتهيياجيياء فييي المرتبيية الرابعيية ميين مجيياالت االسييتبانة و 

أن  إلىهذه النتيجة  هفسر الباحثت، ممارسة مرتفعة( ودرجة 1.85( وانحراف معياري)3.71حسابي)

، اجيواء العميل فييي غالبيية الميدار  تتسييم بنيوع مين المييودة وسييادة رو  التعياون بييين االسيرة التعليمييية

حيييث يراعييي مييدير المدرسيية أهييداف المدرسيية وسييلم االولويييات فييي صيينع القييرارات المحلييية إلحييداث 

لتقيييديم العيييون الثقييية بيييين اعضييياء الهيئييية التدريسيييية والرغبييية فيييي التعييياون واالسيييتعداد وتيييوفير  التغييييير

ويستعين بجميع اطراف العملية التعليميية فيي وضيع أهيداف المدرسية وتوزييع المهيام عليى  والمساعده
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مهييام مييدير المدرسيية فييي االشييراف علييى البييرامج  إلييىباالضييافة ، يييين داخييل المدرسييةدار المعلمييين واإل

 واالنشطة التي ينفذها الطلبة في البيئة المحلية. 

مجييال بنيياء ثقافيية داعميية للتغيييير داخييل ميين مجيياالت االسييتبانة  خامسييةجيياء فييي المرتبيية الو 

بيئة مدرسية آمنة ذات ثقافة إيجابية  يوفرأن مدير المدرسة  إلىهذه النتيجة  تفسر الباحثةالمدرسة، 

يؤكيييد عليييى الع قيييات التيييي تتسيييم بنيييوع مييين الميييودة وسييييادة رو  التعييياون بيييين االسيييرة جدييييدة وكيييذلك 

يين من خ ل ترسي  ثقافة مدرسيية داعمية للتغييير، دار رام المتبادل بين المعلمين واإلواالحت التعليمية

ت نم يي اليوالء التيي المشيتركة داخيل المدرسية وكذلك يحاف  مدير المدرسة عليى مجموعية مين قناعيات 

( 1.92( وانحيييراف معيييياري)3.68للمدرسييية والشيييعور بالِمللكيييية الفرديييية والجماعيييية بمتوسيييط حسيييابي)

 .ممارسة مرتفعةة ودرج

التغيييير إدارة  ميين حيييث كييان مسييتوى (2113دراسيية العنقييري )تتفييق نتيجيية هييذه الدراسيية مييع 

حيث (2112والرومي ) (2113)والعصيمي ( 2117مرتفعا  وتختلف مع دراسة الجوارنه وصوص )

 التغيير متوسطا . أدارةكانت مستوى 

 أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:

 .تقديم نموذج سلوكي يحتذى به :المجال االول

 إليىاألولى،يعيود على الرتبية  تقديم نموذج سلوكي يحتذى بهحصول مجال  أنالباحثة  ترى

حييث يشييتمل هييذا  ليدى مييديري الميدار  الحكومييية ى أدارة التغييييرهييذا المجيال للتعييرف علي أهميية أن

القييدوة للعيياملين معييه وكييي يتمثلييون مييديري المييدار  كييونهم  لييدى المجييال علييى سييلوك إدارة التغيييير

يحييذوا حيييذوه ويتبعيييوه، بحييييث يعكييي  هيييذا المثيييال القيييم التيييي يتبناهيييا الميييدير ويناصيييرها، ويعيييزز هيييذا 

السييييلوك ايمييييان المييييديرين والمعلمييييين بطاقيييياتهم واحساسييييهم بقييييدرتهم علييييى إحييييداث التييييأثير والتغيييييير، 

 األخييرين وية مثييل احتييرام ساسييالسييلوك تعييزز القيييم األ أنميياط المييدار  مجموعيية ميين مييديرو ويمييار 
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القيم األدائية مثل الدقة والوضو  وغيرها، كذلك يشارك مديري  إلىالثقة بآرائهم، واالستقامة، إضافة 

كييذلك يسييهم فييي بالتعيياون مييع العيياملين فييي  ختلييف النشيياطات والفعاليييات للمدرسيية والمييدار  فييي م

ناسييبات واالحييداث المختلفيية، ويسييعى للحصييول علييى التغذييية الراجعيية ميين المدرسيية فييي التخطيييط للم

ب مناسييبة لحييل المشييك ت ويشييجع أسيياليالعيياملين معييه بخصييوص إدارة التغيييير، واسييتخدام آليييات و 

ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية  اآلخييرين علييى اسييتخدامها وتطويرهييا بمييا ي ئييم طبيعيية عملهييم.

 رتفع.االولى وبمستوى م

 .تطوير رؤية مشتركة للمدرسة :ال الثانيالمج

 أن إليييىيعييود عليييى الرتبيية الثانيييية،  تطييوير رؤيييية مشييتركة للمدرسييةن حصييول مجيييال أ تبييين

، حيييث يتضييمن هييذا لييدى مييديري المييدار  الحكومييية إدارة التغيييير هييذا المجييال للتعييرف علييى أهمييية

البحث عن رؤية وافاق مسيتقبلية للمدرسية والعميل عليى بيث هيذه  إلىالقيادة الهادفة سلوكات المجال 

خلييييق الحميييا  لييييدى ي درجيييية يسيييتطيع مييييدير المدرسييية ونشيييرها بييييين العييياملين معييييه، واليييى أ الرؤيييية

 أجيلجل التغيير، وجعلهم يدركون الغاييات الرئيسية التيي يسيعى اليهيا الميدير مين المعلمين معه من أ

االجتماعي االشمل للمدرسة والمؤسسة التعليمية والذي تشق منه  تحقيقها، ومساعدتهم في فهم الدور

الرؤييية المشييتركة بخصوصييها، وأن ينشيير مييدير المدرسيية فييي كافيية أنحيياء التن يييم الدراسييي احساسييا 

التغييير  أجيلالعاملين معه عليى االخي ص وتكيري  جهيودهم مين  ويحثبضرورة المهمة وحيويتها، 

مميا جعيل هيذا المجيال  از بالمدرسة واحتيرام القواعيد السيائدة فيهيا.ويغر  لديهم شعور الفخر واالعتز 

 رتفع.يأخذ الرتبة الثانية وبمستوى م

 .التحفيز الذهني أو االستثارة الفكرية للمعلمين :المجال الثالث

علييى الرتبيية  التحفيييز الييذهني أو االسييتثارة الفكرييية للمعلمييينحصييول مجييال  أنالباحثيية  تييرى

، ليدى ميديري الميدار  الحكوميية إدارة التغييير هيذا المجيال للتعيرف عليى أهمية أن إلىيعود الثالثة، 
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يتضييمن هييذا المجييال السييلوك القيييادي الييذي يتحييدى العيياملين فييي المدرسيية ألعييادة الن يير فييي عملهييم 

وتنمييييية رو  التنيييياف   أفضييييلومراجعتييييه وتقويمييييه، والتفكييييير الجيييياد العملييييي فييييي كيفييييية أدائييييه بشييييكل 

ب جديييده ومتطييورة ألداء أسيياليواالخييت ف البنيياء فيمييا بييينهم ممييا يسييهم فييي ابتكييار بييدائل و  اإليجييابي

ثيارة بمراجعية ممارسياتهم،  إلقنياعهمالعمل، ويشمل التغذيية الراجعية حيول أدائهيم  اهتميامهم للمقارنية واا

تطييوير ئهييم الحييالي والممارسييات المنشييوده والمرتبطيية بطبيعيية التحييدي الييذي تتضييمنه بييرامج الأدابييين 

واالصييي   التربييييوي واالدوار المتغيييييرة والمتجييييدده للمعلمييييين فيييي الميييييدان التربييييوي فييييي عصيييير الثييييورة 

تقييدم مييدير المدرسيية الييذي  إلييى والمعلومييات والعولميية وعالمييية المعرفيية، كمييا يشييير هييذا المجييال درجيية

ة فيي حيل المشيك ت على تنمية اسلوب التفكير العلميي ومنهجييفي التأكد  لتغيير المعلمين ا  قائد يعد

ب اسييتراتيجيات جديييده للييتعلم والتعليييم، وكييذلك تحفيييزهم أسيياليلييديهم، وتحفيييز المعلمييين للتفكييير فييي 

منطقية، والعمل عليى تطيوير قيدراتهم وكفايياتهم الخاصية والسيعي  بمسوغاتلدعم آرائهم ومقترحاتهم 

ممييا جعييل هييذا  فعالياتهييا المختلفيية.تطييوير المدرسيية ب إلييىعييية الهادفيية اإلبدالتييوفير الييدعم لمبييادراتهم 

 رتفع.المجال يأخذ الرتبة الثالثة وبمستوى م

 تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها. :المجال الرابع

 أن إلييىعلييى الرتبيية الرابعيية، يعييود  تحديييد أهييداف المدرسيية وأولوياتهييان حصييول مجييال أالباحثيية تييرى 

، ليدى ميديري الميدار  الحكوميية إدارة التغيييرهيذا المجيال نيوع العميل وع قاتيه للتعيرف عليى  أهمية

 إليىوالممارسات القيادية التي يتحلى بها مدير المدرسية، التيي تهيدف ات يتضمن هذا المجال السلوك

ولوياتهيا المدرسية وأ أهيدافتشجيع التعاون بين المعلمين في المدرسية وجعلهيم يعمليون معيا لصيياغة 

نجازهييييا إللتييييي تشيييكل تحييييديا حقيقيييييا لهييييم لكييييي يسييييعوا واضييييحه وقابليييية للتحقيييييق، وا :تتصيييف بكونهييييا

ويشيييمل هيييذا  هيييدافاتفيياق جمييياعي بخصيييوص اولويييية تحقيييق هيييذه األ إليييىوالحييرص عليييى الوصيييول 

المجال تطوير وسائل وآليات مناسبة لتحديد مهمات المعلمين في المدرسة واجبياتهم ولتسياعدهم فيي 
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ضييييرورية  هييييدافالمرتبطيييية بصييييياغة األ تاهم ومراجعتهييييا، وتعييييد الممارسييييات والسييييلوكأهييييدافتحديييييد 

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

مميا جعيل هيذا المجيال  الجماعيية والفرديية. هيدافالربط بين الرؤية الخاصية بالمدرسية وبيين األ على

 رتفع.يأخذ الرتبة الرابعة وبمستوى م

 بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة. :خامسالمجال ال

يعيود  الخامسية،عليى الرتبية  بناء ثقافية داعمية للتغييير داخيل المدرسيةن حصول مجال أالباحثة  ترى

حييث تتضيمن  ليدى ميديري الميدار  الحكوميية ى أدارة التغيييرهذا المجال للتعرف علي أهمية أن إلى

بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة على مجموعة مين القواعيد السيلوكية والقييم والمعتقيدات التيي 

يشيييترك بهييييا أعضييياء المؤسسيييية التعليميييية كافيييية، وعيييادة مييييا تسيييهم هييييذه الثقافييية فييييي دعيييم المبييييادرات 

قبيييل ميييدير المدرسيييية والتوجيهيييات التطويريييية وتعزييييز المشييياريع التربويييية، ويشييييتمل بنييياء الثقافييية مييين 

تطوير قواعد السلوك العام والن ام المدرسي والقيم والمعتقدات التي تركز على  إلىممارسات تهدف 

 إلييىتوجييه جمليية البييرامج والمشيياريع التربوييية  أنالطالييب بأعتبيياره محييور العملييية التعليمييية، وينبغييي 

فاعييييل فييييي عصيييير ثييييورة المعلومييييات للتعييييايل ال وتهيئييية متكييييام    ا  اعيييداد وتنمييييية الطالييييب نمييييوا سييييليم

والمعلوماتية، واالهتمام بتعزيز النمو المهني المستمر للمعلميين وتجدييد كفايياتهم المهنيية بميا ييؤهلهم 

ألداء ادوارهيييييم المتجيييييددة بكفييييياءة وقيييييدرة فيييييي مجتميييييع اليييييتعلم اليييييدائم والتربيييييية المسيييييتدامة وتكنولوجييييييا 

ثمر كيل الفيرص المتاحية لتوضييح ثقافية المدرسية يسيت أناالتصاالت المتطورة، وعلى ميدير المدرسية 

ونشرها ويتصرف بطريقة تنسجم مع القناعات والقيم المشتركة التي تسيود المنياخ التن يميي للمدرسية 

 رتفع.وبمستوى م خام مما جعل هذا المجال يأخذ الرتبة ال ويشجع المعلمين على العمل بموجبها.
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: مةا مسةتوى التمكةين اإلداري لةدى مةديري الثاني الذي ينص بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة. 2

 المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمين؟

مستوى التمكين اإلداري لدى مديري الميدار  أن ( 12كشفت نتائج هذا السؤال في الجدول)

لكلييية، وجيياءت مجيياالت االسييتبانة علييى الدرجيية ا مرتفعييا "" الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن ييرالمعلمين

 التحفييز اليذاتي والعميل الجمياعي المستوى المتوسط والمرتفع، وجاء في الرتبة االولى من مجيال بين

هيييذه  تفسييير الباحثييية، مرتفعيييةبمسيييتوى تمكيييين ( و 1.84( وانحيييراف معيييياري)3.77بمتوسيييط حسيييابي)

الثقيية بيين المعلمييين وبييث رو  التعيياون يعملييون علييى بنياء تعزيييز  الييذين مييديري الميدار  إلييىالنتيجية 

، وكييذلك شييعور المعلمييين بالعداليية فيمييا بييينهم وتطييوير خبييراتهم، وماديييا   الجميياعي، تحفيييزهم معنويييا  

 .المدرسة في تحقيق أهداف فعاال   ا  يكون جميع المعلمين عنصر  أنوالحرص على 

( 3.75بمتوسيييط حسيييابي) ةتفيييويض السيييلطجييياء فيييي الرتبييية الثانيييية مييين مجييياالت االسيييتبانة مجيييال   

 ليى ميديري الميدار إهيذه النتيجية  هفسير الباحثيت، بمسيتوى تمكيين مرتفعية( و 1.85وانحراف معياري)

دارية على المعلمين والثقة في عمل المعلمين بميا حيث يعمل مدير المدرسة على توزيع المهمات اإل

يقومون بواجباتهم بشكل كامل ومن م، ويعمل مدير المدرسة على اتخاذ القرارات ومشاركة المعلميين 

في ابداء رأيهم في القرارات المتعلقة في االمور التربوية االدراية الخاصة في المدرسة ومينحهم حريية 

، جيياء فييي الرتبيية الثالثيية ميين مجيياالت االسييتبانة مجيييال لوبيية ميينهمء المهمييات المطأداالتصييرف فييي 

فسيييير تمتوسييييطة، بمسييييتوى تمكييييين ( و 1.91( وانحييييراف معييييياري)3.62المعلمييييون بمتوسييييط حسييييابي)

اصحاب القيرار  إلىيستطيعون في المدرسة الوصول  الذين مديري المدار  إلىهذه النتيجة  هالباحث

ى االتصييال الفاعييل بييين المعلمييين، ويييوفر لهييم العديييد ميين واستشيياراتهم، ويشييجع مييدير المدرسيية عليي

مختليييف البيانيييات  إليييىوسيييائل االتصيييال المتنوعييية داخيييل البيئييية المدرسيييية، وكيييذلك سيييهولة الوصيييول 

 المعلومات المتنوعة.
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 (2113( ,والطعييياني و السيييويعي )2118تتتفيييق نتيجييية هيييذه الدراسييية ميييع دراسييية القاضيييي )

مرتفعيييا  وتختليييف ميييع دراسييية العسييياف  اإلداريتوى التمكيييين حييييث كيييان مسييي (2116ودراسييية شيييتح )

 ي متوسطا .دار ( حيث كان مستوى التمكين اإل2116)

 أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما يأتي:

 التحفيز الذاتي والعمل الجماعي. :المجال االول

 ، تبيرزىاالولي رتبيةمعليى ال التحفيز اليذاتي والعميل الجمياعيحصول مجال  أنالباحثة  ترى

 لدى مديري الميدار  الحكوميية،اإلداري مستوى التمكين هذا المجال نوع العمل للتعرف على  أهمية

بيداع والتنميية، والبيد إللوجيود ا أساسيية فيي الميدار  المبدعية وركييزة ا  حيث تعد الحوافز مقوميا رئيسيي

لييك دور واضييح للحييوافز فييي توضييع معييايير محييدده وعادليية، هنا بحيييثواإلبييداع  إلبييداعباميين ربطهييا 

وتعتميييد ع قييية الحيييوافز باإلبيييداع عليييى  ،واألداءوالتجدييييد اإلبيييداع تشيييجيع المعلميييين وقيييدرتهم عليييى 

ع ومسيتوى اإلبداتصبح ذات أثر مهم على  ف نها روف منحها وهدفها ف ذا ارتبطت بأهداف محدده 

، ا  فيكيون أثيره ضيعيف باإلبيداعتصيل الموإلداء ضعفت الع قة بيين الحيوافز  إذا التمكين للمعلمين، أما

ي ليييدى المعلميييين فيييالحوافز دار وتلعيييب الحيييوافز الماديييية والمعنويييية دورا مهميييا فيييي تشيييجيع اإلبيييداع اإل

الماديية مثييل المكافيييآت والرواتيب المجزييية تحييرك جهيود المعلمييين نحييو أهيداف معينيية تسييعى المدرسيية 

تحقيقهييا وتتمثييل فييي حسيين اسييتغ ل إمكانييات وطاقييات المعلمييين اإلبداعييية، والعمييل الجميياعي  إلييى

العمييل  يلعييب ء المعلمييين، حيييثأدايمكيين المعلمييين ميين أن يقييدموا مقترحييات وطييرق جديييدة لتحسييين 

ع، والعمييل الجميياعي داخييل المدرسيية لييه تييأثير اإلبييداو  اإلداءالجميياعي دور مهمييا فييي تسييهيل عملييية 

ن العمل الفردي، وقدرة العمل الجمياعي عليى اتخياذ قيرارات تتسيم بدرجية عاليية مين المخياطرة اقوى م

فييي تقليييل  يسييهمالعمييل الجميياعي  أنالجديييدة المبدعيية، كمييا  األفكيياركقييرارات تبنييي وتنفيييذ وتطبيييق 

ناتجية عين  المسيؤوليةيتحمله الفرد، كما أن العميل الجمياعي يجعيل  أنمستوى المخاطرة الذي يمكن 
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 أيضيامجموعة من االشخاص المختصيين فيي اتخياذ القيرارات المسيتقبلية الخاصية بالمدرسية، ويسيهم 

ممييا جعييل هييذا المجييال  فييي العمييل. الجماعييةوتنمييية رو   واألفييراد ألعمييالفييي عملييية التنسيييق بييين ا

 يأخذ الرتبة االول وبمستوى مرتفع.

 تفويض السلطة. :المجال الثاني

هميية هيذا أ أن إليىيعيود  ة على الرتبة الثانيية،تفويض السلطن حصول مجال أالباحثة  ترى

بعيييد  ليييدى ميييديري الميييدار  الحكوميييية، يدار التمكيييين اإلللتعيييرف عليييى  السيييطلة فيييي تفيييويضالمجيييال 

تكليييف اآلخييرين بمهييام أو و ييائف معينيية  أسييا علييى  ا  قائميي ا  جوهرييي ا  يييإدار  ا  نشيياط تفييويض السييلطة

للمدراء انجاز المزيد من يتيح بحيث يتم التطبيق بطريقة مثمرة في إكمال المهام المفوضة اليهم مما 

 وتييوفرهييو بييذلك يييوفر تخفيييف اعبيياء المفوضيية عيين المييدراء،  و المهييام االخييرى ذات االهمييية العالييية

ذون المهمات، وتفويض السلطة يؤدي علمين الذين ينففرص التطوير والترسي  ع قات جيدة بين الم

والقييدرات المطلوبيية التييي  واإلمكانيياتشييخاص الييذين يملكييون درجيية عالييية ميين المعرفيية األ إلييى إيجيياد

ة الذاتيييية لكييل العييياملين فيييي دار االسييتق لية واتاحييية اإل عييين طرييييقتحقييق النميييو واالسيييتمرار والتطييوير 

علييى اكتشيياف واسييتغ ل واالسييتفادة بمييا لييدى المعلمييين ميين المدرسيية، كمييا يسيياعد تفييويض السييلطة 

مشيك ت وانجياز المهيام واالعميال المفوضية الييهم ومين هنيا الساليب فكرية في حل أقدرات ابداعية و 

ي إيجيابأثير  مين ة الفاعلية للوقيت وميا ليذلكدار سياليب اإلأحيد أع كونيه اإلبيدايمكن ربط التفويض ميع 

ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية الثانييية وبمسييتوى  .ل بييداع واالبتكييارفييي ايجيياد تعزيييز الفرصيية 

 مرتفع.
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 تصال الفاعل.اال  :المجال الثالث

أي نجييا  إلييى يعييزى  ،ةعلييى الرتبيية الثالثيي االتصييال الفاعييلحصييول مجييال  أنتعتقييد الباحثيية 

وسييييلة بهيييا، وحييييث تعتبييير االتصييياالت  التصييياالتهم ها يتوقيييف عليييى ن يييامأهيييدافمن مييية فيييي تحقييييق 

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، 

سييياعد عليييى يلخاصييية بالمدرسييية بميييا حييييث ييييتمكن كيييل معليييم الحصيييول عليييى المعلوميييات والبيانيييات ا

توضيح التغييرات والتجديدات واالنجازات وتطوير االفكار، وبالتالي يوفر ن ام االتصال الفاعل فيي 

فكييارهم واقتراحيياتهم التييي أبييراز مييواهبهم و إلالتواصييل فيمييا بييينهم  أجييلالمدرسيية فرصيية للمعلمييين ميين 

اك ضيييرورة لوضيييع ن يييام فعيييال فيييي مجيييال تلعيييب دورا كبييييرا فيييي تطيييوير المدرسييية والرقيييي بهيييا، هنييي

االتصيييياالت والمعلومييييات، حتييييى ال تتييييأخر وصييييول المعلومييييات فييييي الوقييييت المناسييييب وتفييييادى كثييييرة 

االخطيياء فيهييا، والعمييل علييى سييهولة االتصييال بييين المعلمييين ممييا يرفييع ميين الييرو  المعنوييية بييينهم، 

 إلييىقترحيات الجدييدة ومفييدة ييؤدي وينميي رو  الفرييق ويقيوي شيعورهم باالنتمياء للمدرسيية، وتقيديم الم

ممييا جعييل هييذا المجييال يأخييذ الرتبيية الثالثيية وبمسييتوى  ء والمبييادرة.داع واألاإلبييداتشييجيعهم علييى رو  

 متوسط.

هةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة : الةةذي يةةنص ثالةةثال بالسةةؤال المتعلقةةة النتةةائج مناقشةةة. 6

التغييةةةر والتمكةةةين اإلداري لةةةدى مةةةديري المةةةدارس ( بةةةين إدارة 0.0.إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى )

 ؟من وجهة نظر المعلمينالثانوية الحكومية

ذات دالليييييية إحصييييييائية عنييييييد وجييييييود ع قيييييية  إلييييييى( 16فييييييي الجييييييدول)الييييييوارده شييييييارت النتييييييائج أ

لييدى مييديري المييدار   داريإلدرجيية ممارسيية إدارة التغيييير ومسييتوى التمكييين ا بييين( α≤0.05مسييتوى)

 وقيد، حييث كانيت قييم معيام ت االرتبياط دالية إحصيائيا ، معلميينالحكومية من وجهة ن ر الالثانوية 
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تمكييين ومجيياالت ال إدارة التغييييرئيا بييين جميييع مجيياالت إحصيياييية داليية إيجابوجييدت ع قيية ارتباطييية 

مديري المدار  تؤثر  مارسهاالتي ي إدارة التغييردرجة ممارسة  أنمن هذه النتيجة  يستدل، و دارياإل

يجابييية تشييير ن هييذه الع قيية االرتباطييية اإلإذ إلمييديري المييدار  الحكومييية  يدار مسييتوى التمكييين اإلب

مسيييتوى التمكيييين  عليييدى ميييديري الميييدار  ارتفييي إدارة التغييييير انيييه كلميييا ارتفعيييت درجييية ممارسييية إليييى

 والعك  صحيح.  يإدار إلا

هةل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين :  رابةعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ال .1

إدارة  ( فةي درجةة ممارسةة0.0.متوسطات استجابة أفراد عّينة الدراسةة عنةد مسةتوى )

 التغيير تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

 (:17متغير الجن : أ هرت النتائج في الجدول) .1

ليدى  ممارسية إدارة التغيييرلدرجية ( α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مسيتوى وجود 

فييي ، ، تعييزى لمتغييير الجيين معلمييينمييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية ميين وجهيية ن يير ال

 ذكور.أ هرت النتائج أن الفروق لصالح ال و؛ جميع مجاالت االستمارة

،  دارة التغييييربيي ا  ميين مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية هييم أكثيير اهتماميي ذكوراليي أنتعتقييد الباحثيية 

بشيكل أكبيير مين االنيياث،  إدارة التغيييير المييدار  مينو ميدير  يمارسييه طبيعية العمييل اليذي إلييىوتعيود 

ء نشياطاتهم أدامين الحريية واالسيتق لية فيي  دارة التغييير واتاحية لهيم قيدر كيافإوايمانا بقيدراتهم فيي 

ب المناسييبة إلداء اعمييالهم دون الرجييوع سيياليطييرق جديييدة فييي العملييية التربوييية، وتحديييد األالبتكييار 

حيييث ، عاإلبييدالي دارة العليييا، وتشيجيع الرقابيية الذاتييية، وتعزييز الثقيية بيين المعلمييين وتشييجيعهم عليى 

تتفيق نتيجية و ا ئيإحصيا( وهيي دالية 1.11( عنيد مسيتوى داللية)5.39بلغت قيمة)ت( لألداة ككيل)

 .(1998هذه الدراسة مع دراسة اللوزي )
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 (:18أ هرت النتائج في الجدول) :متغير التخصص .2

 ممارسيية إدارة التغييييردرجيية فييي ( α≤0.05)فييروق ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى ديوجيي

 ، تعيزى لمتغيير التخصيصمعلميينلدى مديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهية ن ير ال

 فئة العلوم اإلنسانية. أ هرت النتائج أن الفروق لصالح و االستبانة.في جميع مجاالت 

لدرجيية ممارسيية إدارة مييديري المييدار  فئيية علييوم انسييانية  لييدىنتيجيية وجييود فييروق  أنتعتقييد الباحثيية 

فيي  اخيت ف ميدارء الميدار  ليديهمأن  إليى معلميينمن وجهية ن ير ال مادبامحاف ة في  التغيير

 تلذلك تأثر  ،مادبامحاف ة المدار  الحكومية في  ةإدار  جميع  روف العملية التدريسية في

فيييييي الميييييدار  تبعيييييا الخيييييت ف  معلميييييينجابيييييات افيييييراد عينييييية الدراسييييية مييييين وجهييييية ن ييييير الإ

مييييع المعلمييييين بع قييييات مبنييييية علييييى الثقيييية  فييييانهم يتعيييياملون (علييييوم إنسييييانية)تخصصيييياتهم 

من اختصاص العلوم االنسانية هم يسعون  ونوالتعاون ورو  العمل الجماعي، كذلك المدير 

دارة التغيييير إتغيييير اسييلوب التييدري  لييدى المعلمييين وهييم أكثيير علمييا ودراييية ومعرفيية فييي  إلييى

 اتكيييون التخصصييي إليييىذاليييك  ب جدييييدة ومتنوعييية فيييي طيييرق التيييدري  ويعيييودأسييياليواتبييياع 

( 1.12( عنييد مسييتوى دالليية)2.22حيييث بلغييت قيميية)ت( لييألداة ككييل) ،لسييهولة دراسيية ةاالنسيياني

 ئياإحصاوهي دالة 

 (:19أ هرت النتائج في الجدول) :متغير المؤهل العلمي .3

فييي درجييية ( α≤0.05)فييروق ذات داللييية إحصييائية عنييد مسيييتوى يوجييدال ا هييرت النتييائج أنيييه 

، معلميييينليييدى مييديري الميييدار  الثانويييية الحكوميييية ميين وجهييية ن ييير ال ممارسيية إدارة التغييييير

 في جميع مجاالت االستبانة. المؤهل العلميتعزى لمتغير 

 ن نتيجية عييدم وجييود فيروق بييين مييديري الميدار  فئيية بكييالوريو  وفئية دراسييات علييياأتعتقيد الباحثيية 

ليييدى مييييديري الميييدار  الثانويييية الحكوميييية مييين وجهييية ن يييير  إدارة التغييييير فيييي درجييية ممارسييية
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فييي  حكوميييةجميييع  ييروف العملييية التدريسييية فييي المييدار  التشييابه  أن إلييىيرجييع  ،معلمييينال

يتعياملون ميديري الميدار   وأندراسيات علييا،  أومحاف ة مأدباسواء كانيت بكيالوريو  فأقيل 

ذلييك طبيعيية عمييل  إلييى د السييبب فيييويتفيياعلون فييي بيئيية تعليمييية واحييدة، يعييو  معلمييينمييع ال

( عنيييد 1.11حييييث بلغيييت قيمييية)ت( ليييألداة ككيييل) ،يعلمونهييياالمعلميييين، والميييواد الدراسيييية التيييي 

 .ئياإحصا( وهي غير دالة 1.91مستوى داللة)

 (.2119تتفق نتيجة هذة الدراسة مع دراسة عبيد )

 .(21أ هرت النتائج في الجدول) :متغير عدد سنوات الخبرة .4

 لدى ممارسة إدارة التغييردرجة في (α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)يوجد ال 

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. معلمينمديري المدار  الثانوية الحكومية من وجهة ن ر ال

لميديري  ناتجة عن طبيعية العميل إدارة التغيير الناتجة عن عدد سنوات الخبرة أنتعتقد الباحثة 

، كييذلك ال ننسييى حجييم المسييؤولية الملقيياة علييى عيياتق مييديري المييدار  تجيياه المييدار  الحكومييية

المعلميييين وتحدييييد مسيييتوى التمكيييين لهيييم، وقييييام  ونشييياطات اوميييا يتعليييق بمتابعييية امورهييي لمدرسيييةا

يييية ميييديري الميييدار  بتاهييييل الكيييوادر البشيييرية للمهيييام الجدييييدة مييين خييي ل الحييياقهم بيييدورات تدريب

خصصييه، وتكثيييف مشيياركة هييذه الكييوادر فييي االجتماعييات والمييؤتمرات المدرسيية ل سييتفادة ميين مت

خبرات مديري المدار  االخرى، وال سيما ما يتعليق مين القواعيد والتعليميات بااللتحياق بالمدرسية 

والغييياب وحضييور المعلمييين، حيييث تسيياعد الخبييرة مييدير المدرسيية فييي اتخيياذ القييرار الموضييوعي 

ييية إلدارة المدرسيية، وفييي ممارسيية دوره بكفيياءة واالسييهام فييي دار ب اإلسييالياأل فضييلأالسييليم وفييي 

( وهيي 1.41( عنيد مسيتوى داللية)1.89( ليألداة ككيل)فحييث بلغيت قيمية) ،المدرسية أهيدافتحقيق 

 دالة إحصائية.غير 
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هةل هنةاك فةروق ذات داللةة إحصةائية : الذي يةنصخامس ال بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة. 4

التمكةين اإلداري  مستوى( في 0.0.بين متوسطات استجابة أفراد عّينة الدراسة عند مستوى )

 تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

 .(22أ هرت النتائج في الجدول) :متغير الجن  .1

لييدى مييديري  داريإلدرجيية التمكييين ا ( فيييα≤0.05عنييد مسييتوى)د فييروق ذات دالليية إحصييائية و وجيي

، فييي تعييزى لمتغييير الجيين  معلمييينميين وجهية ن يير ال مادبييامحاف يية الميدار  الثانوييية الحكومييية فييي 

أ هيرت النتيائج أن  وبين المتوسطات الحسابية لألداة ككيل؛  ا  كما أن هناك فروقجميع مجاالت االستمارة 

 الفروق لصالح الذكور.

أكثييير مييين االنييياث مييين  داريإلبيييالتمكين ايشيييعرون  ن اليييذكور مييين ميييديري الميييدار أتعتقيييد الباحثييية 

العمليية التدريسيية مين االنياث، إدارة تسييير  حيثمن طبيعة العمل للذكور ليعود  هذاوربما  مديري المدار ،

ات فييي المييدار  مجتمييع الدراسيية دار اإلأن  إلييى ترجييع الفييرق لصييالح مييديري الييذكور أنوكييذلك تعتقييد الباحثيية 

اخييت ف فييي الييراي والمفهييوم حييول العديييد  إلييىعلييى الييذكور ميين االنيياث ممييا يييؤدي  أكبييرتييوزع المهييام بشييكل 

انيه بيالرغم مين اخيت ف ال يروف بيين  ةالباحثيوتيرى ب اإلداريية التيي يتيأثر بهيا هيؤالء المعلميين، ساليمن األ

بشييكل أكبيير  داريإلالتمكييين افييي  ا  الييذكور أكثيير اهتماميي أناال  دارياإلالتمكييين الييذكور واالنيياث الشييعور فييي 

حييث ، جانيب اآلداء اليو يفي إليىمين ادوار متعيددة  ليذكورميا يقيوم بيه ا إليىيرجع ذلك  و من االناث

 .ئياإحصا( وهي دالة 1.11( عند مستوى داللة)5.13بلغت قيمة)ت( لألداة ككل)

 (.2116تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مصطفى )
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 (:23أ هرت النتائج في الجدول) :متغير التخصص .2

ليدى ميديري  يدار درجية التمكيين اإل (فييα≤0.05عنيد مسيتوى)فروق ذات داللية إحصيائية يوجد 

في ، تعزى لمتغير التخصص معلمينمن وجهة ن ر ال مادبامحاف ة المدار  الثانوية الحكومية في 

 انسانية.الفروق لصالح فئة علوم  أنة ككل وفي جميع مجاالت االستبانة، كما ا هرت النتائج دااأل

تييياثير فيييي اجابيييات افيييراد عينييية  ليييهميييديري الميييدار  الحكوميييية  اخيييت ف فيييي تخصصيييات أنتعتقيييد الباحثييية 

( انسييانيةفئيية علييوم ) لهييذه الرتبيية داريإلتمكين افييال، داريإللتمكييين االدراسيية فييي التخصييص فييي درجيية ا

المدرسيييية، وليييديهم القيييدرة عليييى تطيييوير وتنميييية ة دار ليييديهم مسيييتوى تعليميييي متخصيييص فيييي مجيييال اإل

عملهيم فيي  إليىيعيود كيذلك  و دارة التربوية من خ ل االستفادة من التطور التكنوليوجيإلمعارفهم في ا

يية المسيندة الييهم، واإلشيراف دار حقل التعليم الذي يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم واقتنياعهم بياالدوار والمهيام اإل

 االنسييانية علييومالن مييديري الميدار  اصييحاب التخصصييات أ إلييىوايضيا تعييود درسيية، عليى تنفيييذ مشيياريع الم

 تمتيياز علييوم االنسييانيةالكمييا يفتييرض أن التخصصييات  فييي التفاعييل مييع القضييايا الدراسييية اكثيير، القييدرة لييديهم

علييوم الطبيعييية والرياضيييات وهييذا بييدوره  تخصصيياتية ودراسييتها بشييكل عييام، مقارنيية بابمرونيية موادهييا الدراسيي

الحكوميية فيي محاف ية  متغير التخصيص ليدى ميديري الميدار  إلىساعد على  هور فروق جوهرية تعزى 

 ( وهي دالة إحصائية.1.13( عند مستوى داللة)2.19حيث بلغت قيمة)ت( لألداة ككل) ،مادبا

 .(24أ هرت النتائج في الجدول) :متغير المؤهل العلمي .3

لييدى  داريإلدرجيية التمكييين ا ( فيييα≤0.05)داللييه عنييد مسييتوىيوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية ال 

المؤهيل تعيزى لمتغيير  معلميينمن وجهة ن ر ال مادبامحاف ة مديري المدار  الثانوية الحكومية في 

 .، في جميع مجاالت االستمارةالعلمي

يملكييون نفيي  المؤهييل العلمييي ممييا يقلييل الفروقييات بييين اسييتجابات  مييديري المييدار  أغلييب أنتعتقييد الباحثيية  

العبيياء الملقيياة ا يتحملييونطبيعيية العمييل حيييث انهييم  أو، يعييود ذلييك ربمييا ألسييباب دراسييية افييراد عينيية الدراسيية
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ال ييييروف بييييين  تشييييابهانييييه بييييالرغم ميييين  ةرى الباحثييييتيييية العملييييية التدريسييييية، و إدار علييييى عيييياتقهم فييييي تسيييييير 

التعاميل ميع المسيؤوليات  إليىيعود ذليك  داريإلالتمكين الدراسات العليا من ناحية الشعور في البكالوريو  وا

( عنيد 0.01-حييث بلغيت قيمية)ت( ليألداة ككيل)ة المدرسية، دار الكبيرة بطريقة علمية وبما يتعلق بمتابعة اإل

 .ئياإحصادالة  غير ( وهي1.99مستوى داللة)

 (:26أ هرت النتائج في الجدول) :متغير عدد سنوات الخبرة. 4

ليدى  داريإلدرجية التمكيين ا ( فيα≤0.05عند مستوى)يوجد فروق ذات داللة إحصائية ال 

تعييزى لمتغييير عييدد  معلمييينميين وجهيية ن يير ال مادبييامحاف يية مييديري المييدار  الثانوييية الحكومييية فييي 

 .األداةفي جميع مجاالت . سنوات الخبرة

ه فييي تمكييين وتطييوير جميييع العيياملين فييي المييدار  اجهييود مييديري المييدار  للمسيياو  إلييىتعتقييد الباحثيية ذلييك 

 تقلييييل الفروقيييات فيييي أوديهم، مميييا ينيييتج عنيييه انعيييدام عيييدد سييينوات الخبيييرة ليييالحكوميييية بغيييض الن ييير عييين 

 وحيييث يكيون مييدير  للمعلميين، سينوات الخبييرة إلييىتعيزى  يدار إلالتمكييين ااسيتجابات افييراد العينية عيين درجية 

عنيييد توزييييع المهميييات بيييين ويسيييعون جاهيييدين  نجيييا  المدرسييية بكافييية المجييياالت، إليييىالميييدار  دائميييا 

ة المدرسيية، ولدييه خبيرة فيي التعاميل دار اإل اسيت م قبيل ينمعلم وكان مالمعلمين بالعدل والمساوه كونه

لميييييديري الميييييدار   يدار تمكيييييين اإلالخبيييييرة الكافيييييية فيييييي وصيييييف درجييييية ال ونويمتلكييييي، ات العلييييييادار ميييييع اإل

 دالة إحصائية. غير ( وهي0.40( عند مستوى داللة)0.89الحكومية، حيث بلغت قيمة)ف( لألداة ككل)
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 :والمقترحات التوصيات

 في ضوء النتائج توصي الباحثة باالتي:

لييذا توصييي الباحثيية بزيييادة وتعزيييز أدارة و  التغيييير مرتفعييآ , درجيية تطبيييقأشييارت النتييائج أن  -

أكثر فأكثر عين طرييق تلبيية احتياجيات المعلميين فيي الميدار  الحكوميية واالسيتفادة التغيير 

االحتفيييا  بيييالمعلمين االكفييياء لتخفييييض حجيييم التكييياليف وتبنيييي , و مييين مقترحيييات المسيييتفيدين

نيييات مكاالمييدار  السييبل الحديثييية فييي تنميييية متطلبييات التغيييير فيييي سييوق العميييل, وتييوفير اإل

 عية الجديدة في المدرسة.دااإلبالمادية لتطبيق االفكار 

وجود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي درجية ممارسية ميديري ميدار   إلىكما أشارت النتائج  -

دارة التغيير من وجهة ن ر المعلمين تعزى لمتغيرات الجن  لصالح فئة إلالثانوية الحكومية 

لمؤهيل ئية تعيزى لمتغييري اإحصياوعيدم وجيود فيروق ذات داللية .الذكور, ومتغيير التخصيص

هتميييام بشيييكل أكبييير باالنييياث وتعزييييز إلالعلميييي, وعيييدد سييينوات الخبيييرة ,ليييذا توصيييي الباحثييية ا

 .ع واالبتكار ,وتوفير الفرص لتقدم الكفاءات المناسبةاإلبدامناخات 

داري ليدى القيادة التربيويين مين وجهية ن ير إلأن درجة ممارسية التمكيين ا إلىأشارت النتائج  -

 وتفييييويض داري,اإللكييييل المجيييياالت )التمكييييين رتفعيييية كانييييت مالمعلمييييين فييييي محاف يييية مادبييييا 

ليذلك  (التصيال الفاعيل ,تطيوير رؤيية مشيتركة للميدر  ليذاتي,ا العمل,التحفيز فريق السلطة,

داري في العمل التربوي عن طرييق إتاحية الفرصية الكافيية إلتوصي الباحثة بتعزيز التمكين ا

ة فيي عمليية صيناعة القيرارات وعقيد اليدورات البداء آراء العياملين فيي اميور عملهيم والمشيارك

 وتفويضييهم فييي بعييض الصيي حيات خدميية للعملييية التعليمييية , التأهلييية التييي تطييورهم مهنيييأ,

  .التي تصقل الشخصية وتطورها اتوعقد الورش
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ميديري ميدار   مسيتوىليى وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي درجية إكما أشارت النتائج  -

متغييرات داري من وجهية ن ير المعلميين محاف ية مادبيا تعيزى لمكين اإلالثانوية الحكومية للت

وعيييدم وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية ومتغيييير التخصيييص  ،الجييين  لصيييالح فئييية اليييذكور

تعزى لمتغيري سنوات الخبره, والمؤهل العلميي ,ليذا توصيي الباحثية االهتميام بتمكيين االنياث 

الفرص لتطوير المعلمين ,االحتفيا  بيالمعلمين وعقد دورات تدريبية خاصة , وتوفير الفرص 

ذوي الخبرة , تحفيز المعلمين على زيارة مشاركتهم بصنع القرارات في العمل ومينح مكافيآت 

 خاصة لهم.

دارة اا داري و اإلتتناول الع قة بيين التمكيين التي وتوصي الباحثة ب جراء المزيد من الدراسات 

 إليىللوصيول بهيا  و  رتقاء أكثر بالمؤسسيات التعليمييةداء الو يفي لإلالتغيير والحكومة ,وا

 .تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في العملية التعليمية التربوية وخاصا  في المدار  الحكومية
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 المراجع

 المراجع العربية: 6.1

 القرآن الكريم.

، القاهرة: العاملين مدخل للتحسين والتطوير المستمرتمكين (. 9002)أفندي، عطية حسين 

 منشورات المن مة العربية للتنمية اإلدارية. 

 اربد: عالم الكتب الحديث. .اإلدارة بالثقة والتمكين(. 9008) اندراو ,

درجه تطبيق مديري المدارس األساسية الخاصة في (.9046حرب, عبداهلل "محمد عارف " )

رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  .التشاركية من وجهة نظر المعلمينعمان لإلدارة 

 .األردنالبلقاء التطبيقية , السلط: 

داري والدعم التن يمي في إلأثر التمكين ا .(9006, ص   الدين )الهيتي ؛, محمدالحراحشة

مجلة  .دراسة ميدانية :عي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت االردنيةاإلبداالسلوك 

 .42-9( 22, )يةدار دراسات العلوم اإل

, عمان: دار الثقافة 4. طإدارة التغيير في المؤسسات التربوية(. 9044الحريري, رافدة عمر )

 والنشر والتوزيع.

(. درجة صعوبة ممارسة إدارة 9007الجوارنة, المعتصم باهلل سليمان وصوص, ديمة محمد )

ية في مديريات التربية والتعليم التابعة إلقليم الشمال في األردن. دار القيادات اإلالتغيير لدى 

 .91-49(، 44, ) مجلة حولية كلية المعلمين في أبها

أثر المناخ التنظيمي على تمكين العاملين دراسة (. على 9006, فاطمة عبد الحميد )الخاجه

أطروحة دكتوراه ) .رات العربية المتحدةأجهزة الحكومة االتحادية بدولة االما على تطبيقية

 جامعة القاهرة: القاهرة. (غير منشورة
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ل ية للتعامدار مدخل اقتصادي للسيكولوجيا اإل –التغيير دارة إ .(9002, محسن أحمد )الخضيري

 :دمشق. مع متغيرات الحاضر لتحقيق التفوق واالمتياز الباهر في المستقبل للمشروعات

 .دار الرضا للنشر

(. قدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات التطويرية واحداث التغيير. 9002, أفنان ن ير )دروزة

 .92-49(، 8) 14,  مجلة اتحاد الجامعات العربية

رسالة ماجستير  .دارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينيةإواقع  .(9008, حماد محمود )الرقب

 .فلسطين : زةغير منشورة, الجامعه االس مية , غ

لدى مديري المدارس الثانوية  تغييرواقع ممارسة إدارة ال(. 9049, صالح بن عبد اهلل )الرومي

 ,, جامعة األمام محمد بن سعود األس مية)رسالة ماجستير غير منشورة(. بمدينة الرياض

 كلية العلوم االجتماعية: السعودية.

اثر التمكين اإلداري في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  (.9006الزيدانيين، محمد مطر )

، جامعة مؤتة، (. )رسالة ماجستير غير منشورةالمؤسسات المالية الحكومية األردنية

 الكرك. 

, دراسة ميدانية :"اسباب تاييد ومقاومة التغيير التن يمي" .(4226, ع ء عبد الحسين )الساعدي

 .47-5. (66, )داريةمجلة دارسات في العلوم اإل

جامعة الجزائر ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم  .ثقافة المؤسسة والتغيير.(9001, سليم )س م

 .الجزائر :التسيير

  .دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة ,إدارة المؤسسات التربوية (.9041, نبيل )سعد خليل

 الكويت: وكالة المطبوعات.  تطوير الفكر التنظيمي،(. 4275السلمي، علي )
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دراسة  :التغيير والتطوير التنظيمي وأثره في فاعلية المنظمة (.9044سواقد، جهاد فؤاد ذياب )

رسالة ماجستير غير ) .ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

 منشورة(، جامعة البلقاء التطبيقية: السلط، األردن. 

ي لدى مديري المدارس دار ع اإلاإلبداإدارة التغيير وعالقتها ب(. 9049شقور، منير حسن أحمد )

. )رسالة ماجستير غير منشورة( كلية الثانوية في محافظة غزة من وجهة نظر العالمين

  التربية، جامعة االزهر: عزة.

 . الرياض: مكتبة الملكعي إلدارة االزمات والكوارثاإلبداالمدخل (. 9009, فهد عايض )الشمري

 فهد الوطنية.

(. " الع قة بين الثقافة التن يمية واإلبداع اإلداري في شركتي البوتا  9002)الصرايرة، اكثم 

، مؤتة للبحوث والدراسات مجلة والفوسفات المساهمتين العامتين األردنية: دراسة مسحية "،

(1 )26-50 . 

كاديميين وعالقته بالميزة داري لدى القادة اال إلالتمكين ا(. 9047الص حات، نج ء فتحي )

. )رسالة التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق االوسط

   جامعة الشرق األوسط: عمان. ،ماجستير غير منشورة(

ي وع قته بالرضا الو يفي لدى مديري إدار إل(. التمكين ا9042عمر ), حسن والسويعي ,الطعاني

 .297-207(,4)10, دراسات العلوم التربوية .محاف ة الدمامالمدار  الحكومية في 

 .إدارة التغيير التحديات واالستراتيجيات للمدراء(. 9040, خضر مصبا  اسماعيل )الطيطي

 عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.

ة أطروح) .تمكين العاملين متطلبات في المنظمات المصرية(. 9001, عالية عبد الحميد )عارف

 جامعة القاهرة: القاهرة. (دكتوراه غير منشورة
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مركز سيرفسل  :القاهرة. دارةالفكر المعاصر في التنظيم واإل .(9004, سعيد ياسين )عامر

 .ستشارات والتطويرل 

من منشورات المؤتمر السنوي  تراتيجية إدارة التغيير واهميتها.(. إس4224عامر، سعيد ياسين )

مركز وايد سيرف  ل ستثمارات والتطوير  " التغيير وتطوير المنظماتول " استراتيجيات األ 

 ي، القاهرة. دار اإل

واقع إدارة التغيير وأثرها على أداء العاملين في وزارة الصحة  (.9002عبيد، عوني فتحي خليل )

) رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة .دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي ،الفلسطينية

 االس مية: غزة.

داري وخصائص الوظيفة في كل إلالعالقة بين التمكين ا .(9001العبيدين, بثينة زياد احمد )

)رسالة ماجستير غير ,منشركة مصانع االسمنت االردنية ومؤسسة الموانئ االردنية

 .منشورة( جامعة مؤتة , الكرك

عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر . داريةتطور الفكر واألنشطة اإل(. 9009, صبحي جبر )العتيبي

 والتوزيع.

ي دراسة اتجاهات دار القيادية والتمكين اإل نماطالعالقة بين األ  (.9007, ه  جهاد )العتيبي

, الجامعة ,  (رسالة ماجستير غير منشورة)المديرين في المؤسسات العامة األردنية.

 .األردن

، االجتماع كاستراتيجية للتطوير اإلداريتمكين العاملين: (. 9001العتيبي، سعد بن مرزوق )

، سلطنة عمان، ، مسقطاإلقليمي الثاني عشر للشبكة إلدارة وتنمية الموارد البشرية

 . 9001ديسمبر 
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القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء االقسام االكاديمية في جامعة  أنماط(. " 9049عربيات، بشير )

مجلة الجامعة الو يفي ألعضاء هيئة التدري  "،  داءالبلقاء التطبيقية، واثرها على األ

 . 726-705( 9)90، االسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 مستوى التمكين الظيفي لدى القيادات األكاديمية في الجامعات .(9006, حسين موسى )العساف

أعضاء األردنية العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي واالستقرار الوظيفي التطوعي لدى 

 .األردن,, عمانالعربية  , جامعة عمان ()أطروحة دكتوراه غير منشورة .التدريس هيئة

لدى مديري المدارس  تغييرواقع ممارسة إدارة ال(. 2103) , تركي بن دغيم محيسنالعصيمي

رسالة ماجستير غير ). الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر المشرفين التربويين

 : السعودية.مكة المكرمة, جامعة أم القرى , (منشورة

، عمان: 4ط .اصولها وتطبيقاتها :اإلدارة التعليمية واالشراف التربوي(. 9001عطوي، جودت )

 الدار العلمية الدولية. 

 ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 4ط .اإلدارة المدرسية الحديثة(. 9004عطوي، جودت )

. عمان: دار حامد إدارة التغيير والتحديات العصرية للمدير(. 9006, محمد يوسف )العطيات

 للنشر والتوزيع.

 ي واثره على جودة الخدمات دراسة ميدانية لمديري الشوؤندار التمكين اإل( 9046, حبة )عقبة

غير منشورة(.جامعة محمد خيضر  .)رسالة ماجستيراالجتمعية مصلحة الصحه سوناطراك

 الجزائر.بسكرة, 

 , عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع. 4ط أسس اإلدارة الحديثة.(.4222, بشير )الع ق
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. 4. طوالنفسية والفلسفية ةاصول التربية التاريخية واالجتماعي(، 9040العمايرة، محمد حسين )

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. 

,  دراسة مسحية :ن يمي وع قة بأداء العاملين ""التغيير الت .(9001, مبارك بنية ضامن )العنزي

, جامعة نايف (رسالة ماجستير غير منشورة), ة مرور الرياضإدار على العاملين في 

 العربية للعلوم االمنية, السعودية.

واقع ممارسة مشرفات اإلدارة المدرسية بمدينة (. 9042, هيلة بنت ناصر بن أحمد )العنقري

جامعة االمام محمد (، رسالة ماجستير غير منشورة) .وسبل التطوير الرياض إلدارة التغيير

 : السعودية., الرياضس ميةبن سعود اال

 , مركز البحث وتطويرإدارة التغيير وأساليب عالجها(. 9041, أحمد )الغزالي, محمد والثابت

 .األردنالموارد البشرية, رما : عمان، 

تمكين العاملين كمدخل ادري وأثره على القدرة التنافسية (. 9005, محمد أحمدعبد اهلل )الفياض

 .األردن, , جامعة عمان العربية(أطروحة دكتوراه غير منشورة)للمنظمة.

دراسة وتحليل تجارب , ع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثةاإلبدا(. 9044, حمزة )في لي

 جامعة سغد دحلب البليده. ,العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, كلية وطنيه ودوليه

 ، عمان: دار صفاء للطباعة والنشر. تنمية المنظمة والتطوير التنظيمي(. 4288)القاضي، فؤاد 

بعاد التمكين اإلداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في (. أ9008القاضي، نجا  )

، جامعة اليرموك، (منشورة )أطروحة دكتوراه غيرإقليم الشمال وعالقته بالتدريب اإلداري.

 األردن. 

(. اتجاهات العاملين في المؤسسات الحكومية األردنية نحو إدارة التغيير. 4228, موسى )اللوزي

 .51-22 ,(2, )داريةمجلة دارسات في العلوم اإل
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 ، القاهرة: عالم الكتب. 9، طاإلدارة المدرسية الحديثة(. 4220مرسي، محمد منير )

 العربي تمكين العاملين: السمات المميزة والمقاييس المؤشرة الؤتمر(. 9001, سيد )مصطفى

, اإلدارة بالقيا  الطريق إلى من مة يةدار الدولي الرابع عشر للتدريب والتنمية اإل

 .99-90( 1, مركز الخبراء العرب في الهندسة واإلدارة )المستقبل, القاهرة

 , الرياض: مكتبة الرشد.والتخطيط التربوي ةاإلدار (. 9001, عبد الحميد )مصطفى

(. التمكين من وجهة ن ر رؤساء الجامعات الحكومية في األردن: دراسة 9006ملحم، يحيى )

، نيسان دراسة مقدمة لمؤتمر اإلبداع والتحول اإلداري واالقتصاديكيفية تحليلية معمقة، 

 .األردن: ، جامعة اليرموك9006

داري وعالقته بالروح المعنوية لدى إلدرجة التمكين ا .(9046س مه ), شيرين ابراهيم مصطفى

 ية ومعلماتها في محافظة طول كرم من وجهات نظرهمساسمعلمي المدارس الحكومية األ

 فلسطين.: , نابل )رسالة ماجستير غير منشوره( جامعة النجا  الوطنية.انفسهم

 .المعرفي االردني في التقدم نحو االقتصاد دور الن ام التربوي(. 9001منى عمادالدين ) ,مؤتمن

 .46-4، 12, رسالة المعلمينمجلة 

, عمان: دار جلي  الزمان أثر التمكين على فاعلية المنظمة(. 9040)المهيرات, عماد علي 

 للنشر والتوزيع.

 .القاهرة، 5ط .المعجم الوسيط(. 9044)مجمع اللغة العربية 

 مكتبة الرشد.: الرياض ،األسس والوظائف .العامةة دار اإل (.4199) سعود ،النمر
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أثر السياسات التنظيمية على التمكين الوظيفي لدى العاملين في (. 9008هتلة, خالد سعيد )

, عمان: دار المأمون للنشر الدوائر الحكومية في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية

  والتوزيع.

 .ء والتنميةداء, مصر: مركز تطوير األداة األإدار (. مهارات 9006ه ل,محمد عبد الغني حسن )
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 ملحق )1( األستبانة بصورتها األولية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

 تحكيم استبانة

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

 إدارة التغيير لدى مديري مدارس الثانوية الحكوميةب عداد رسالة ماجستير عن " ةقوم الباحثت
تهدف الدراسة التعرف  اذ"، وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر المعلمين بمحافظة مادبا

من وجهة  مديري مدار  الثانوية الحكومية وع قتها بالتمكين اإلداريدرجة إدارة التغيير لدى  إلى
. ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانه وقد صممت وفقا  لتدرج لمعلمين بمحاف ة مادبان ر ا

.ون را  لما تتمتعون عالية جدآ, عالية , متوسطة , ضعيفة , ضعيفة جدآ(ليكرت الخماسي كالتالي:)
 به من مكانة تربوية هامة وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد في تحقيق أهداف الدراسة

بداء رأيكم حول عباراتها من حيث انتمائها للمحور أو عدم  ارجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة، واا
 انتمائها، ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات. 

 الباحثة

 شذا علي درويش الهروط

 الرجاء كتابة البيانات التالية:
 

  االسم

  الرتبة األكاديمية

  جهة العمل

 

  

 األردنية الهاشميةالمملكة 

 العالي وزارة التعليم
 الشرق األوسطةة ةامعةج

 كةلةيةةة الةتةربية

 اإلدارة والمناهجقسم 
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 ( في المكان الذي يمثل إجابتك:√الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )الخصائص 

 أنثى        الجن :   ذكر

 علمي       التخصص: إنساني

 دراسات عليا   بكالوريو  فأقلالمؤهل العلمي: 

 سنوات فأكثر  11سنوات  11الى أقل من       5سنوات  5عدد سنوات الخبرة: أقل من 

  



449 
 

 

  :إدارة التغيير .0

 
 الفقرات م

 
مدى انتماء الفقرة 

 دارة التغييرإ إلى
 

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح

غير  منتمية
غير  مناسبة  منتمية

 مناسبة
 :المجال األول: عملية تطوير رؤية مشتركة للمدرسة

يراعييييييي الموضييييييوعية عنييييييد صييييييياغة الرؤييييييية المشييييييتركة   .0
 .للمدرسة

     

      .يبين مدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة للمدرسة  .2
يسيييييييتثمر المييييييييدير الفيييييييرص المتاحيييييييية لتوضييييييييح الرؤييييييييية   .6

 .المشتركة للمدرسة وأهدافها
     

      صوغ رؤية المدرسة بشكل واضح ومفهوم.ي  .1
يأخذ الميدير بعيين االعتبيار خطيط المدرسية السيابقة عنيد   .4

 .تطوير البرامج المستقبلية
     

 فيييييييراجييييييع رؤييييييية المدرسيييييية باسييييييتمرار بشييييييكل يسيييييياعد ي  .6
 تطويرها.

     

سيينوية وفصيلية تغطييي جميييع أوجييه  آيضيع المييدير خططيي  .4
 .نشاط المدرسة

     

يحيييييرص الميييييدير عليييييى تعيييييرف وجهيييييات ن ييييير مختليييييف   .4
األطييراف المسيياهمة فييي العملييية التربوييية حييول توجهييات 

 .المدرسة وخططها وبرامجها

     

 بعض الفقرات وهي: أقترح إضافة
...............................................................................................................
...............................................................................................................

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

............................................................................................................... 
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 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 
 م

 
 الفقرات

 
مدى انتماء الفقرة 

 دارة التغييرإ إلى
 

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
 

غير  منتمية
غير  مناسبة  منتمية

 مناسبة
 المجال الثاني: تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها

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

     

   يسيييعى الميييدير للتوصيييل إليييى اتفييياق جمييياعي فيميييا يتعليييق
 .بتحديد أهداف المدرسة

     

   يحييييدد األهييييداف فييييي ضييييوء احتياجييييات العيييياملين وأولييييياء
 األمور.

     

   يشرك المدير العاملين في جميع مراحيل التغييير المدرسيي
 .وتقويماتخطيطا وتنفيذا 

     

   يراعييييي المييييدير أهييييداف المدرسيييية وأولوياتهييييا أثنيييياء صيييينع
 .المحلية ب حداث التغييرات القرار 

     

  يهي  المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه.      
   أن تكييون أهييداف المدرسيية واضييحة وقابليية بيييراعيي المييدير

 للتحقيق.
     

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

     

   دورات للعييييياملين ليييييربط المدرسييييية لتن ييييييم يخطيييييط الميييييدير
 .بالبيئة المحلية

     

  يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين.      
  يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء األمور.      
  التَّعليميَّييية فيييي وضيييع سيييتعين بييياألطراف المعنيَّييية بالعمليَّييية ي

 أهداف المدرسة.
     

  ينضع أهداف المدرسة بشكل جماعي مع المعلمي.      
   يراجييييع باسييييتمرار أهييييداف المدرسيييية فييييي ضييييوء متطلبييييات

 .التغيير
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 م

 
 الفقرات

 
مدى انتماء الفقرة 

 دارة التغييرإ إلى
 

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
 

غير  منتمية
غير  مناسبة  منتمية

 مناسبة
 :المجال الثالث: بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة

   يؤكيد المييدير علييى الع قييات التعاونييية واالحتييرام المتبييادل
داعمييية  بيييين العييياملين مييين خييي ل ترسيييي  ثقافييية مدرسيييية

 للتغيير.

     

   يحييياف  الميييدير عليييى مجموعييية مييين القناعيييات المشيييتركة
 .داخل المدرسة

     

   يشجع المدير الشعارات المعبرة عن القيم الثقافية الجديدة
 للمدرسة. 

     

   يوضييييييح المييييييدير للعيييييياملين عناصيييييير الثقافيييييية المشييييييتركة
للمدرسييية للعميييل بموجبهيييا عليييى إحيييداث التغييييير المنشيييود 

 .المدرسةفي 

     

   يحرص على تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير      
  يؤكد باستمرار على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.       
   ييييؤمن الميييدير بأهميييية التغييييير والتطيييوير ويلتيييزم بيييه مييين

خ ل التصيرف بطريقية تنسيجم ميع ثقافية مشيتركة جدييدة 
 .للمدرسة

     

 الفقرات وهي:أقترح إضافة بعض 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
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 الفقرات م

مدى انتماء الفقرة 
 إلى إدارة التغيير

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
 

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة 
 مناسبة

 التَّخطيط للتغيير :رابعالمجال ال
  في وضع الخطة المستقبليَّة للمدرسة  ينتعاون مع المعلمي

 وفق ا لرؤيتها ورسالتَّها.
     

  المدرسيَّة ال زمة لتحقيق التَّغيير  جدول الخططي
 المطلوب في أنشطة المدرسة.

     

  م الخطط المدرسي ة في ضوء تحقيقها ألهداف التَّغيير يقو 
 المنشود.

     

  خططالدر  بعناَية الفرص الخارجيَّة عند وضع ي      

  يدر  بعناية الفرص والتهديدات عند وضع الخطط      

  القوة ونقاط الضعف بالمدرسة عند  يشخص بدقة عناصر
 التخطيط للتغيير.

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

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

 
 
 



446 
 

 

 
 الفقرات م

 
مدى انتماء الفقرة 

 دارة التغييرإ إلى
 

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
 

غير  منتمية
غير  مناسبة  منتمية

 مناسبة
 تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به:: خامسالمجال ال

  تعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير.ي      

  متلك المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير.ي      

  المسيييييتجدات التَّربويَّييييية واإلداريَّييييية الداعمييييية تيييييابع بحيييييرص ي
 للتغيير.

     

  حيييرص عليييى أن تكيييون عضيييو ا فييياع   فيييي فرييييق العميييل ي
 الجماعي في المدرسة.

     

  تسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضو .ت      

  يييييا قياديةيييييا يحتيييييذى بيييييه فيييييي إدارة  هعكييييي  سيييييلوكياتت نموذج 
 التَّغيير.

     

 
 إضافة بعض الفقرات وهي: أقترح

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

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

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

 
 الفقرات

 
مدى انتماء الفقرة 

 دارة التغييرإ إلى
 

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
 

غير  منتمية
غير  مناسبة  منتمية

 مناسبة

 :ينالتَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلم :سادسالمجال ال

  على استخدام إستراتيجيات تدريسيَّة حديثة  ينحفز المعلمي
 تزيد من إثراء المنهج وفاعليته.

     

  علييى اسييتخدام األسييلوب العلمييي فييي حييل  ينشييجع المعلمييي
 ما يواجههم من مشك ت.

     

  فيي تطيوير أسياليب  ينعزز التَّناف  اإليجابي بيين المعلميي
 جديدة للتعليم والتَّعلم.

     

  العيييييييياملينوفر البييييييييرامج التَّدريبيَّيييييييية ال زميييييييية إلكسيييييييياب ييييييييي 
الممارسات الجدييدة التيي تتماشيى ميع نوعيَّية البيرامج التيي 

 يقدمونها.

     

  المبادرات اإلبداعيَّية فيي تطيوير العميل  ينذويكاف  المعلمي
 داخل المدرسة.

     

  عليييى اسيييتكمال دراسييياتهم العلييييا لمواصيييلة ين حيييث المعلميييي
 المهني. منموه

     

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

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

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 داريإلتمكين الل

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
غير  منتمية

غير  مناسبة  منتمية
 مناسبة

 :المجال األول: تفويض السلطة

   بناء على أن مية  للمعلمينالسلطة  مدير المدرسة يفوض
 الجامعة.

     

   كتابيا  للمعلميناألعمال المفوضة  مدير المدرسة يحدد      
   .تثق المدرسة في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي      
  وفر لي و يفتي الفرصة التخاذ القرارات باستق لية.ي      
   يمنحنيييييييي تفيييييييويض السيييييييلطة حريييييييية التصيييييييرف فيييييييي أداء

 مهماتي.
     

   مييييدير المدرسيييية أمييييار  الصيييي حيات المفوضيييية لييييي ميييين 
 خ ل فترة التفويض.

     

  المدرسييية المرونييية المناسيييبة للتصيييرف فيييي  ميييدير منحنييييي
 .أداء مهماتي

     

  ثق اإلدارة في مقدرتي على ألداء المهمات الموكلة الي. ت      
 يفييييوض مييييدير المدرسيييية للمعلمييييين سييييلطات كافيييية النجيييياز  ي

 مهام و يفتة.
     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

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

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 داريإلتمكين الل

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
غير  منتمية 

غير  مناسبة  منتمية
 مناسبة

  :المجال الثاني: فريق العمل
  تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين زم ء العمل.      
   في تخطيط العمل مدير المدرسة المعلمينيشرك.      
   العييييياملينروابيييييط التواصيييييل بيييييين  ميييييدير المدرسيييييةيقيييييوي 

 .بالمدرسة
     

   تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة      
   ء داجانييب األ إليىعلييى أداء الفرييق  ميدير المدرسيةيركيز

 .الفردي
     

  الهدف من تكوين فرق العمل مدير المدرسة  يحدد.      
  حدد المهمات لكل فريقت.      
   بالمدرسة العاملينيوفر روابط التواصل بين.      

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
...............................................................................................................

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

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 داريإلتمكين الل

دقة الصياغة 
التعديل  وسالمتها اللغوية

 المقترح
غير  منتمية 

 منتمية
غير  مناسبة 

 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
 القرارات. 

     

  المعلمينبالخبرات الذاتية لدى  يؤخذ.      
  تتناسب  روف العمل مع أداء مهماتي.      
    مهما في ن ام الترقيات تعد كفاءة العاملين معيارا.      
   اشيييعر بعدالييية وموضيييوعية ن يييام الترقييييات الو يفيييية فيييي

 .المدرسة
     

   الفرصة لتطوير الذات مدير المدرسةيوفر.      
  ية لدى المعلمين.يجابيعزز مدير المدرسة السلوكات اإل      
   دافعيتيي ل سيهام فيي تحقييق أهيداف  ميدير المدرسيةيثير

 .المدرسة
     

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

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

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

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

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
 اريتمكين اإلدلل

دقة الصياغة 
التعديل  اللغوية وسالمتها

 المقترح
غير  منتمية 

 منتمية
غير  مناسبة 

 مناسبة
 :االتصال الفاعل :المجال الرابع

  وسائل اتصال فاعلة ومتطورة يوجد.      
  واإلجراءات في المدرسة بالوضو  اتتتميز التعليم.      
   يوجيييد ن يييام معلوميييات ييييوفر المعلومييية عليييى نحيييو سيييريع

 .القرارألصحاب 
     

   أصيييحاب  إليييىفيييي المدرسييية الوصيييول  العييياملونيسيييتطيع
 القرار وشر  مواقفهم.

     

  بسرعة كبيرةالمديرين والمعلمين االتصال بين  ينجز.      
  تنوع وسائل االتصال في داخل المدرسة.      
  المختلفة. ة والمعلمين دار اإلاالتصاالت بين  تنساب      
  على استخدام الوسائل الحديثة في االتصال تعتمد.      
  توفير ن ام معلومات فعال.      
  لمختلف البيانات والمعلومات. يسهل الوصوإللى      

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

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

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

............................................................................................................... 
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 ( قائمة بأسماء المحكمين2ملحق )

 

 الجامعة التخصص  الرتبة  األسم الرقم
جامعة الشرق  دارة تربويةإ أستاذ عبا  الشريفي دأ. 1

 األوسط
عبد الحاف  محمد أ.د  2

 س مة
جامعة الشرق  تكنولوجيا التعليم أستاذ

 األوسط
عمر محمد  دأ. 3

 الخرابشة
جامعة البلقاء  دارة تربويةإ أستاذ 

 التطبيقية
ج وطرق هامن أستاذ محمود الحديدي  دأ. 4

 تدري 
جامعة الشرق 

 األوسط
جامعة البلقاء  علم النف  التربوي أستاذ مشارك د. جعفر الربابعه 5

 التطبيقية
مناهج وطرق  أستاذ مشارك د. جمال العساف 6

 تدري 
جامعة البلقاء 
 التطبيقية

جامعة البلقاء  رشاد النفسياإل أستاذ مشارك د. عمر الخمايسة 7
 التطبيقية

جامعة األسراء  دارة تربويةإ مشارك أستاذ د. غازي خشمان 8
 األهلية

جامعة البلقاء  صول التربيةأ أستاذ مشارك  د.محمد علي الهواري  9
 التطبيقية

د.مصطفى نوري  11
 القمل

جامعة البلقاء  تربية خاصة أستاذ مشارك
 التطبيقية

 

  



492 
 

 

 (األستبانة بصورتها النهائية3ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 

........................................المحترم/ـة./ ـةالزميلحضرة   
...... وبعد.السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

إدارة التغيير لدى مديري مدارس الثانوية ب عداد رسالة ماجستير عن " ةقوم الباحثت
تهدف  اذ"، مادبا الحكومية  وعالقتها بالتمكين اإلداري من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

مديري مدار  الثانوية الحكومية وع قتها بالتمكين درجة إدارة التغيير لدى  إلىالدراسة التعرف 
كما تهدف إلى معرفة درجة اخت ف وجهات , المعلمين بمحاف ة مادبأ من وجهة ن ر اإلداري

 ، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.والتخصصالن ر باخت ف متغيرات الجن ، 

إدارة جزئين: األول؛ موزعة على  ؛فقرة ((70ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانة مكونة من
تحديد أهداف المدرسة و  للمدرسة، مشتركة رؤية ، ومكون من خمسة مجاالت )تطويرالتغيير

التَّحفيز ، و تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به، و بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة، و وأولوياتها
تفويض ، ومكون من ث ثة مجاالت )التمكين اإلداريين، والثاني؛ الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلم

وقد صممت وفقا  لتدرج ليكرت الفاعل(  العمل الجماعي، واالتصال،والتحفيز الذاتي و السلطة
 مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضةجدا (. مرتفعةجدا ،الخماسي كالتالي: )

في مل  فقرات جزءا  ن تمنحونا من وقتكم الثمين أآملين  ،شاكرين لكم حسن تعاونكم 
حول جميع العبارات الواردة فيها,  يةوضوعوم ةمانأدقة وصدق و بأن تتم اإلجابة بوكلثقة  ،االستبانة

عتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم, علما  بأنه سيتم نهمية الدراسة ونتائجها أل
 غراض البحث العلمي فقط.سرية تامة وألبالتعامل مع البيانات 

 الباحثة
 شذا علي درويش الهروط

 

  

 األردنية الهاشميةالمملكة 

 العالي وزارة التعليم
 الشرق األوسطةة ةامعةج

 العلوم التربويةكةلةيةةة 

 اإلدارة والمناهجقسم 
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 في المكان الذ يمثل أجابتك: )( يرجى وضع إشارة لخصائص الديموغرافية لعينة الدراسةا

 أنثى         ذكر  :الجنس

 علوم طبيعية ورياضيات          :علوم إنسانية التخصص

 دراسات عليا        بكالوريو  فأقل :  المؤهل العلمي

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

 
 الفقرات

الممارسةدرجة   
 مرتفعة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

:المجال األول: تطوير رؤية مشتركة للمدرسة  
الموضوعية عند صياغة الرؤية المشتركة  مدير المدرسة يراعي  .0

 .للمدرسة
     

      .للمدرسةمدير المدرسة مبررات الرؤية المشتركة يوضح  .2
يستثمر الفرص المتاحة لتوضيح الرؤية المشتركة للمدرسة  .6

 .وأهدافها
     

      صوغ رؤية المدرسة بشكل واضح ومفهوم.ي .1
خطط السابقة عند تطوير البعين االعتبار  مدير المدرسةيأخذ  .4

 .البرامج المستقبلية
     

      تطويرها. فيراجع رؤية المدرسة باستمرار بشكل يساعد ي .6
سنوية وفصلية تغطي جميع أوجه نشاط  يضع المدير خطط   .4

 .المدرسة
     

جدول الخطط المدرسيَّة ال زمة لتحقيق التَّغيير المطلوب في ي .4
 أنشطة المدرسة.

     

م الخطط المدرسي .9 التَّغيير ة في ضوء تحقيقها ألهداف يقو 
 المنشود.

     

      يدر  بعناية الفرص والتهديدات عند وضع الخطط .01
يشخص بدقة عناصر القوة ونقاط الضعف عند التخطيط  .00

 للتغيير.
     

:المجال الثاني: تحديد أهداف المدرسة وأولوياتها  
يشرف المدير على البرامج واألنشطة التي ينفذها الطلبة في  .02

 .المحلية البيئة
     

يسعى المدير للتوصل إلى اتفاق جماعي فيما يتعلق بتحديد  .06
 .أهداف المدرسة

     

يشرك المدير العاملين في جميع مراحل التغيير المدرسي  .01
 .وتقويما   وتنفيذا   تخطيطا  

     

ات يراعي المدير أهداف المدرسة وأولوياتها أثناء صنع القرار  .04
 .ب حداث التغييرالمحلية 

     

      .يهي  المدير العاملين لتقبل التغيير والحاجة إليه .06
أن تكون أهداف المدرسة واضحة وقابلة بيراعي المدير  .04

 للتحقيق.
     

يضع المدير أهدافا  تربوية لتوعية الطلبة في مجال خدمة البيئة  .04
 .المحلية

     

دورات للعاملين لربط المدرسة بالبيئة  مدير المدرسة ن مي .09
 .المحلية

     

      .يحدد األهداف في ضوء احتياجات العاملين .21
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 م

 
 الفقرات

الممارسةدرجة   
 مرتفعة
 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة مرتفعة جداً 

      .يحدد األهداف في ضوء احتياجات أولياء األمور .20
ستعين باألطراف المعنيَّة بالعمليَّة التَّعليميَّة في وضع أهداف ي .22

 المدرسة.
     

      أهداف المدرسة في ضوء متطلبات التغيير. يراجع باستمرار .26
:المجال الثالث: بناء ثقافة داعمة للتغيير داخل المدرسة  

يؤكيييد الميييدير عليييى الع قيييات التعاونيييية واالحتيييرام المتبيييادل بيييين  .21
 العاملين من خ ل ترسي  ثقافة مدرسية داعمة للتغيير.

     

القناعييييات المشييييتركة داخييييل يحيييياف  المييييدير علييييى مجموعيييية ميييين  .24
 المدرسة.

     

يشييييجع المييييدير الشيييييعارات المعبييييرة عيييين القييييييم الثقافييييية الجدييييييدة  .26
 للمدرسة. 

     

يوضييييح المييييدير للعيييياملين عناصييييير الثقافيييية المشييييتركة للمدرسييييية  .24
 .للعمل بموجبها على إحداث التغيير المنشود في المدرسة

     

      .المدرسي الداعم للتغييريحرص على تطوير المناخ  .24
      يؤكد باستمرار على حتمية التغيير ويقنع اآلخرين به.  .29
ييييؤمن المييييدير بأهمييييية التغييييير والتطييييوير ويلتييييزم بيييه ميييين خيييي ل  .61

 التصرف بطريقة تنسجم مع ثقافة مشتركة جديدة للمدرسة.
     

: تقديم نموذٍج سلوكيٍّ يحتذى به:رابعالمجال ال  
      تعامل باحترام مع الجميع عند مناقشة قضايا التَّغيير.ي .60
      المرونة الكافيَّة للتعامل مع قضايا التَّغيير. يراعي .62
      تابع المستجدات التَّربويَّة واإلداريَّة الداعمة للتغيير.ي .66
      تسم ممارسات مدير المدرسة بالشفافيَّة والوضو .ت .61
يييا قياديةيييا يحتيييذى بيييه فيييي  ميييدير المدرسييية سيييلوكياتعكيي  ت .64 نموذج 

 إدارة التَّغيير.
     

:ينالتَّحفيز الذهني أو االستثارة الفكريَّة للمعلم :خامسالمجال ال       
تدريسييَّة حديثية تزييد  اسيتراتيجياتعليى اسيتخدام  ينحفز المعلميي .66

 من إثراء المنهج وفاعليته.
     

عليييى اسيييتخدام األسيييلوب العلميييي فيييي حيييل ميييا  ينشيييجع المعلميييي .64
 يواجههم من مشك ت.

     

في تطيوير أسياليب جدييدة  ينعزز التَّناف  اإليجابي بين المعلمي .64
 للتعليم والتَّعلم.

     

الممارسييييات  العييياملينوفر البيييرامج التَّدريبيَّييية ال زمييية إلكسييياب يييي .69
 الجديدة التي تتماشى مع نوعيَّة البرامج التي يقدمونها.

     

المبادرات اإلبداعيَّة فيي تطيوير العميل داخيل  ينذويكاف  المعلمي .11
 المدرسة.

     

 معلييى اسييتكمال دراسيياتهم العليييا لمواصييلة نمييوهين حييث المعلمييي 10
 المهني.
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 :التمكين اإلداري .2
 
 م

 
 الفقرات

 المستوى

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 
 جداً 

:المجال األول: تفويض السلطة  
      األن مة.بناء على  للمعلمينالسلطة  مدير المدرسة يفوض  .12
      كتابيا   للمعلميناألعمال المفوضة  مدير المدرسة يحدد  .16
      في قدرتي على أداء المهام الموكلة لي.  مدبر المدرسةثق ي .11
      وفر لي و يفتي الفرصة التخاذ القرارات باستق لية.ت .14
      يمنحني تفويض السلطة حرية التصرف في أداء مهماتي. .16
المدرسيية المرونيية المناسييبة للتصييرف فييي أداء  مييدير منحنيييي .14

 مهماتي.
     

:الذاتي والعمل الجماعيالتحفيز المجال الثاني:   
      تتوفر أجواء التعاون والمساعدة بين زم ء العمل. .14
      في تخطيط العمل. مدير المدرسة المعلمينيشرك  .19
      .بالمدرسة العاملينروابط التواصل بين  مدير المدرسةيقوي  .41
      تسود الثقة بين أعضاء جماعات العمل داخل المدرسة  .40
ء داجانييييب األ إلييييىعلييييى أداء الفريييييق  مييييدير المدرسييييةيركييييز  .42

 .الفردي
     

      لجنة.حدد المهمات لكل ي .46
      .تقدر المدرسة جهود العاملين .41
يتناسيييب الراتيييب اليييذي أتقاضييياه ميييع الجهيييود التيييي ابيييذلها فيييي  .44

 .العمل
     

يسيييمح ليييي ن يييام العميييل فيييي المدرسييية بالمشييياركة فيييي اتخييياذ  .46
 القرارات. 

     

      .المعلمينبالخبرات الذاتية لدى  يؤخذ .44
      .تتناسب  روف العمل مع أداء مهماتي .44
      .مهما في ن ام الترقيات تعد كفاءة العاملين معيارا   .49
الو يفييييييية فييييييي اشييييييعر بعداليييييية وموضييييييوعية ن ييييييام الترقيييييييات  .61

 المدرسة.
     

      .الفرصة لتطوير الذات مدير المدرسةيوفر  .60
      ية لدى المعلمين.يجابيعزز مدير المدرسة السلوكيات اإل .62
دافعيتييييي ل سييييهام فييييي تحقيييييق أهييييداف  مييييدير المدرسييييةيثييييير  .66

 .المدرسة
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 م

 
 الفقرات

 المستوى

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً 
 جداً 

 جماعيالعمل  فريق في فاع    عضوا   تكون أن على يحرص .61
 .المدرسة في

     

      :الفاعل االتصال :الثالث المجال     
يوجيييييد ن يييييام معلوميييييات ييييييوفر المعلومييييية عليييييى نحيييييو سيييييريع  .64

 .ألصحاب القرار
     

أصيحاب القيرار  إليىفيي المدرسية الوصيول  العياملونيستطيع  .66
 وشر  مواقفهم.

     

      كبيرة. بسرعةالمديرين والمعلمين االتصال بين  ينجز .64
      .تنوع وسائل االتصال في داخل المدرسةت .64
      المختلفة. اإلدارة والمعلمين االتصاالت بين  تنساب .69
      لمختلف البيانات والمعلومات. يسهل الوصوإللى 41
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