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إهداء
 إىل يعهى انبشزيت األول ،اننيب حمًد صهىاث ربي وساليه عهيه. إىل يٍ رسى حدود هذا انىطٍ شهدائنا األبزار ويعخقهينا انبىاسم. إىل روح انشهيد انقائد ياسز عزفاث ،وإىل روح انشهيد أمحد شقىرة. إىل مشعت انعًز انيت ال حنطفئ ،إىل يٍ غزسج يف قهيب حب انعهى واننجاحوعهًخين أٌ احلياة طًىح وإصزار ...واندحي انغانيت.
 إىل قدوحي وَرباسي يف احلياة ،إىل يٍ كد وعًم يٍ أجم جناحي أبياحلبيب.
 إىل يٍ خزجج يعها يٍ رحى احلياة وحزبينا سىياً أخيت انغانيت. إىل يٍ أمتًج يعها َصف ديين ،وبذنج يا بىسعها يٍ أجم سعادحيوجناحي ،سوجيت انغانيت  ...أو يىسف.
 -إنيكى مجيعاً أهدي هذا انعًم املخىاضع.


ب

كََو قدَُ َ
الحمد ﵀ رب العالمين ،حمداً طيباً مباركاً فيو ،كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو ،الذي تتم
ي
بفضمو الصالحات القائل في كتابة العزيزَ ﴿:و َمن َي ْش ُك ْر فَِإَّن َما َي ْش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِو َو َمن َكفَ َر فَِإ َّن المَّوَ َغنِ ٌّ
يد ﴾ [لقمان ،]12 :والصالة والسالم عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسمين ،وعمى آلو وصحبو
َح ِم ٌ
ومن سار عمى ىداه إلى يوم الدين...

أما بعد:

يطيب لي ويسعدني أن أتقدم ببالغ الشكر وعظم االمتنان لجامعة األزىر ممثمة برئيسيا ،وعمادة كمية
التربية بيا التي فتحت ذراعييا لكل طالب العمم والمعرفة.
وبكل مشاعر الحب والوفاء أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى من كان لي عوناً وسنداً في إتمام ىذا
العمل المتواضع وأخص بالذكر كل من الدكتور /صييب كمال األغا والدكتور /محمود عبد المجيد
عساف فقد كانا نعم المرشد والموجو والدليل وأشرفا عمى ىذه الرسالة حيث قدما التوجييات القيمة
والنصائح السديدة لي ،لتخرج ىذا الرسالة بصورتيا الحالية فميما مني كل الحب والتقدير.
كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور /محمد ىاشم أغا ومعالي وزير شئون المرأة
الدكتورة /ىيفاء فيمي األغا لتفضميما بقبول مناقشة الرسالة ،فإني مستأنس بيما وبآرائيما السديدة التي
ستثري الرسالة وتجودىا.
كما أشكر األستاذ /منير حسن شقورة عمى ما قدمو لي من مساندة أثناء العمل وتابعني خطوة بخطوة.
وال يفوتني أن أشكر أفراد عينة الدراسة مدراء المدارس الثانوية في محافظات غزة عمى تعاونيم
وصدقيم في اإلجابة عمى بنود االستبانة ،وكذلك األساتذة المحكمين األفاضل.
كثير
كما أتقدم بالشكر العميق لمدير مدرسة ابن الييثم " ب " األستاذ /ماىر زقوت الذي تحممني
اً
ومنحني الكثير من وقت المدرسة ،إلنجاز عممي فإني محظوظ بو ،وأسأل ا﵀ أن يوفقو لما يحب
ويرضى.
كما ال يفوتني الجنود المجيولين ،ومن بينيم عبد الرحيم شعبان شقوره ،والمدقق المغوي ومن ساعدني
في توزيع االستبانة وجمعيا ،فميم مني كل حب ،وجزاىم ا﵀ عني خير الجزاء.
وأخي اًر ،أحمد ا﵀ الذي وقفني إلنجاز ىذا العمل ،فإن كان فيو من صواب فتوفيق من ا﵀ ،وما كان فيو
من قصور فيو من نفسي ومن الشيطان.
وا﵀ ولي التوفيق
الباحث

ت

َكلخصَ كدَ ة َ
ك طلِيتَ ك ككُنَ إلد َيَكدىَكدَُيَ ككد َسَ كثياوُة َ
ِكءيأظيتَغزةَوعالق يَِثقيأةَ إلاجيزَكدُ م َ
إعد دَ كِيءثَ/كءكدَُو

دَ.ص ُبَككيلَ يغي

َ

إ َ َ
َ

َ

َ قوَه َ

َدَ.كءكودَعِدَ ككجُدَع ي َ

ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات

التمكين اإلداري وعالقتيا بثقافة اإلنجاز لدييم ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمعام

الدراسي 2015/2014م والبالغ عددىم ( )143مدير ومديرة ،وبمغت عينة الدراسة الفعمية (،)140

مدير ومديرة تم اختيارىم بطريقة المسح الشامل ،وقد تم تطبيق استبانتين عمييم ،يوكى لقياس درجة
تقدير متطمبات التمكين اإلداري ،وقد اشتممت عمى ( )37فقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد كتالي:

(متطمبات إدارية – ومتطمبات تنظيمية – ومتطمبات لوجستية) ،و كثياُة لقياس درجة تقدير ثقافة
اإلنجاز لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،واشتممت عمى ( )43فقرة موزعة عمى أربع

أبعاد( :الرؤية واألىداف – وضوح المفيوم – التحفيز – التأثير والتأثر) .وقد تم تحميل بيانات الدراسة
باستخدام األساليب اإلحصائية التالية( :المتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية ،الوزن النسبي،
معامل ارتباط بيرسون ،معامل ارتباط جتمان ،اختبار "ت" ،تحميل التباين األحادي واختبار شيفيو).

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1درجة التقدير الكمية لمديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكين اإلداري كانت كبيرة
بوزن نسبي ( ،)%74.030حيث جاءت المتطمبات اإلدارية في أعمى المراتب بوزن نسبي

( ،)%86.934يميو المتطمبات التنظيمية بوزن نسبي ( ،)%72.214وأخي اًر المتطمبات الموجستية
بوزن نسبي (.)%64.320

 -2درجة التقدير الكمية لثقافة اإلنجاز لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة كانت كبيرة جداً
بوزن نسبي ( ،)%84.797حيث جاء التحفيز في أعمى المراتب بوزن نسبي ( ،)%85.284يميو

وضوح المفيوم بوزن نسبي ( ،)%85.142يميو التأثير والتأثر بوزن نسبي ( ،)%85.141وأخي اًر

الرؤية واألىداف بوزن نسبي (.)%83.674

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطات تقديرات
مديري المدارس الثانوية لمتطمبات التمكين اإلداري تعزي لممتغيرات اآلتية( :الجنس ،سنوات
الخدمة ،المؤىل العممي) ،أما في متغير المنطقة التعميمية فقد اتضح أنو توجد فروق في معظم

ث

أبعاد متطمبات التمكين اإلداري والدرجة الكمية لالستبيان ،حيث كانت الفروق لصالح المنطقة

الوسطي.

 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين متوسطات تقديرات

مديري المدارس الثانوية لثقافة اإلنجاز لدييم تعزى لممتغيرات اآلتية( :الجنس ،المؤىل العممي) ،أما
وبالنسبة لمتغير سنوات الخدمة ،فتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات لوضوح

المفيوم ،حيث كانت الفروق لصالح (األقل من  5سنوات ،وفي متغير المنطقة التعميمية تبين أنو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات عمى معظم أبعاد ثقافة اإلنجاز

والدرجة الكمية ،ما عدا بعد (وضوح المفيوم) ،وكانت الفروق لصالح منطقة الوسطي مقابل منطقة

شمال غزة.

 -5تبين وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01 ≤ αبين درجة تقدير

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكين اإلداري وبين درجة تقديرىم لثقافة

اإلنجاز لدى أفراد العينة بمجاالتو ودرجتو الكمية ،وكانت بمعامل ارتباط (.)0.6
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يمي:

 -1نشر ثقافة التمكين اإلداري في الوسط التربوي والتعميمي من خالل المقاءات والنشرات والمواد
التدريبية ،بحيث تتضمن المفيوم النظري الكامل لمتمكين اإلداري وأىميتو وسبل تعزيزه في
المدارس ،وتعميمو كسياسة تتبعيا و ازرة التربية والتعميم في تحقيق أىدافيا.

 -2ضرورة التعاون الفعال بين اإلدارات المدرسية ومديريات التربية والتعميم في رسم السياسات التعميمية
وصياغة الق اررات التربوية والتعميمية التي تخدم الميدان التربوي ،والمشاركة في تحديد مستوى

التفويض لمدراء المدارس.

 -3تفعيل الزيارات والمقاءات المتبادلة بين مديريات التربية والتعميم واإلدارات المدرسية في المناطق
المختمفة ،واالطالع عمى التجارب الرائدة في العمل اإلداري من أجل نقل الخبرات.
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Abstract
Administrative Empowerment Requirements for Secondary Schools
Principals in Gaza Governorates and its Relationship
with their Culture of Achievement
Prepared by
Mohammed Yousuf Shaqoura
Supervised by
Dr. Suhaib Kamal Al-Agha
Dr. Mahmoud Abed El-Majeed Assaf
This study aimed to identify the degree of appreciation of secondary schools
principals in Gaza Governorates to the requirements of administrative
empowerment and the relationship to the culture of achievement they have.
To achieve this, the researcher used descriptive analytical method by
applying the tool of the study , where it consisted of the entire secondary
schools principals (143) in Gaza Governorates for the academic year
2014/2015, the actual study sample had reached (140) principals whom they
had been selected through a comprehensive survey, It included 37 items
distributed on three dimensions as follow: (administrative requirements regulatory requirements - logistics requirements), the second to measure the
degree of appreciation culture of achievement of principals at the high
school in Gaza Governorates, it included (43) items distributed on four
dimensions: (Vision and objectives - clarity concept - stimulus - impact and
vulnerability). Study data was analyzed using
The study had reached a set of results such as:
1. The total degree of secondary school principals in Gaza Governorates to
the requirements of administrative empowerment was large with relative
weight (74.030%), where the administrative requirements in the highest
echelons came with relative weight (86.934%), followed by regulatory
requirements with relative weight (72.214%), and finally logistics
requirements with weight relative (64.320%).
2. The total degree of appreciation of achievement culture of secondary
school principals in Gaza Governorates were very large with relative
weight (84.797%), where stimulus came from the highest echelons with
relative weight (85.284%), followed by the clarity of the concept with
relative weight (85.142%), followed by the impact and vulnerability to
relative weight (85.141%), and finally the vision and goals with relative
weight (83.674%).


ح

3. There are no statistically significant differences at the level of significance
(α ≤ 0.05) between the average secondary school principals estimates of
the requirements of the administrative empowerment attributed to the
following variables: (gender, years of service, educational qualification),
while in the district variable, it was clear that there are differences in the
most of the dimensions of the administrative requirements of
empowerment and the total score of the questionnaire, where the
differences were in favor of the central region.
4. There are no statistically significant differences at the level of significance
(α ≤ 0.05) between the average secondary school principals estimates of
the culture of achievement they attributed to the following variables:
(gender, Qualification), while for variable of years of service, are found
statistically significant differences between the mean estimate clarity of
concept, where the differences were in favor of (less than 5 years, and in
the school district variable show that there is no statistically significant
differences between the mean estimates of most culture achievement
dimensions of the total score, except after (clarity of concept), the
differences were in favor of the middle area versus North Gaza district.
5. There is a positive relationship with statistically significant at the level of
significance (α ≤ 0.01) between the degrees of appreciation of secondary
schools principals in Gaza Governorates to the requirements of the
administrative empowerment and between the degree of appreciation for
the culture of achievement among respondent's fields and collective
degree; it was a correlation factor (0.6).
In light of the study results, researcher recommended the following:
1. Spread the culture of empowerment in the administrative and
educational sectors through meetings, newsletters, training materials, to
include full administrative theoretical concept and importance of
empowerment and ways to strengthen in schools, meanwhile to be
circulated as a policy pursued by the Ministry of Education in achieving its
objectives.
2. The necessity for effective cooperation between school departments and
directorates of education in educational policies and the formulation of
educational decisions that serve the educational field, and to participate
in determining the level of delegation of school principals.
3. Activation of mutual visits and meetings between the departments of
Education and school administrations activation in different areas, and
access to leading administrative work experiences for the transfer of
expertise.
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الفصل األول

مقدمة:

اإلطار العام لمدراسة

نعيش في عصر يتسـ بالتغيرات والتحوالت التي تشمؿ جميع مناحي الحياة ،وىذا بدوره ألقى بظبللو

عمى المؤسسات التربوية التعميمية ،فكاف حتماً عمييا أف تسعى إلى التطوير والتغيير؛ لمسايرة ىذه

التحوالت ،مواكبة التقدـ والتطور الحادث في العالـ ،وذلؾ باعتبار أف المؤسسات التربوية جزء ال يتج أز
مف المجتمع.

في اآلونة األخيرة تزايد وتنامى اإلحساس بقيمة إدارة المؤسسات التربوية بصفة عامة ،والتعميمية بصفة
خاصة ،لما ليا مف مكانة خاصة في المتجمع ،وما لئلدارة مف أىمية بالغة باعتبارىا مسؤولة عف قيادة
وتوجيو سير العمؿ لبموغ أىدافيا المنشودة ،وعمى الرغـ مف أف اإلدارة المدرسية مف أصغر التشكيبلت

اإلدارية في النظاـ التربوي ،إال أنيا مف أىميا وأخطرىا ،وذلؾ ألنيا ىي التي تتعيد السياسة التعميمية
وما تضمنو مف أىداؼ وغايات بالتنفيذ والتطبيؽ( .المناعمة)3 :2005 ،

ويعتبر مدير المدرسة مف أىـ عناصرىا ،بؿ إنو ركيزة العممية التعميمية وعميو يعتمد النظاـ التربوي في

بموغ أىدافو ،فالمدير ىو اإلداري األوؿ في المدرسة ،ويقؼ عمى رأس التنظيـ فييا ،ويتحمؿ فييا

المسؤولية األولى ،بؿ كاممة أماـ السمطة التعميمية والمجتمع( .عابديف)89 :2001 ،

ولكي يحقؽ مدير المدرسة األىداؼ يجب أف يتـ تمكينو في عممو ،بأف يزيد مف الحسـ والدقة في

بناء عمى ما تتطمبو مقتضيات الواقع المحيط بو ،حيث يسعي التمكيف اإلداري
اتخاذ الق اررات المدرسية ً
إلى إعطاء مديري المدارس مزيداً مف الثقة بأنفسيـ ،وبقدراتيـ عمى اتخاذ الق اررات ،ومنحيـ الحرية في
أداء عمميـ دوف تدخؿ مف الجيات العميا بشكؿ مباشر في ىذه الق اررات وكسر الجمود اإلداري بيف

مديريات التربية والتعميـ والمديريف في عمميـ ،وىو ما يجعؿ التمكيف اإلداري مطمباً ميماً وأساسياً في
نجاح إدارة المدرسة.

حيث يعتبر التمكيف مف أساليب إدارة الجودة التي تستخدـ لتحسيف العمميات التنظيمية في اإلدارات:

العامة والخاصة ،ويقوـ عمى منح العامميف الحرية في التصرؼ عند أدائيـ لمسؤولياتيـ الوظيفية ،ومف
األدبيات التربوية أف التمكيف يحقف االستثمار الكامؿ لمكفاءة التي تكمف داخؿ الفرد ،ويشجعيـ عمى

التفكير االبتكاري لحؿ المشكبلت( .باعثماف)3 :2008 ،

كما تنطمؽ أىمية مبدأ التمكيف مف عبلقتو بالعنصر البشري أو الموارد البشرية الثمينة ،وكيفية تفعيؿ

طاقاتيا ،وقدراتيا ،ومواىبيا في عممية التحسيف المستمر في المنظمة ،ويرى البعض أف التمكيف لو
دور حاسـ في نجاح أو فشؿ تطبيقات إدارة الجودة الشاممة؛ ألف العامميف ىـ األداة التي تنفذ كؿ ىذه

2

األفكار والخطط والفعاليات التي تنتقؿ بالمنظمة إلى إدارة الجودة الشاممة( .الطائي ،قدادة:2008 ،

)236

وعمى ذلؾ فإف التمكيف اإلداري ال يمكف أف يتـ دوف إيماف القادة بأىميتو وفائدتو ،فغالباً ما يحتاج
األمر إلى تنمية األفراد ورفع مستوى قدراتيـ ومياراتيـ؛ لحؿ المشكبلت ،ومواجية المواقؼ ،ومنحيـ

الفرص لممبادرة ،وتقبؿ التحدي (مسعود.)3 :2012 ،

وعطفاً عمى ما سبؽ وجد التمكيف؛ لزيادة اإلنتاجية مف أجؿ الوصوؿ إلى نتائج إيجابية في العمؿ،

وتحقيؽ األىداؼ التعميمية ،وانجاز المياـ المكمفة ليـ في أقؿ وقت وجيد ممكف؛ مف أجؿ الرقي

بالعممية التعميمية.

وذلؾ باعتبار أف اإلنجاز أحد الدوافع الميمة في تحريؾ الفرد وتوجييو نحو تحقيؽ أىداؼ محددة كما
أنو يعبر عف رغبتو في القياـ باألعماؿ الصعبة ومدى قدرتو عمى تناوؿ األفكار واألشياء بطريقة

منظمة وموضوعية ،وباستقبللية ،إال أنو يعكس قدرة المتعمـ في التغمب عمى ما يواجيو مف عقبات

وبموغو مستوى عاؿ في مجاالت الحياة ،مع ازدياد تقديره لذاتو ،ومنافستو لآلخريف ،والتفوؽ عمييـ،
واف أكبر محفز يحثنا عمى اإلنجاز في حياتنا ىو أف ا﵀ – سبحانو وتعالى -أوجدنا ىنا لعبادتو حيث
قاؿ تعالىَ ﴿ :و َما َخمَ ْقت ا ْل ِج ّن َو ِْ
اإل ْنس إِاَّل لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون ﴾ [الذاريات .]56 :ومفيوـ العبادة ىنا يشمؿ
منيجية كاممة لئلنساف في حياتو ،فيو حيف يتيقف أف كؿ عمؿ يقوـ بو يخدـ بمده ،ونفسو ،فإف األمر
يساعد في حسف ثوابو ،وبالتالي زيادة دافعيتو لمعمؿ ،واإلنجاز.

فالتركيز في الجيد المطموب لتحقيؽ اإلنجاز ،ىو ثقافة اإلنجاز ،وليس اإلنجاز نفسو ،فميس ثمة
مؤسسة ،وال فرد يعجز عف اإلنجاز المتميز في جانب واحد عمى األقؿ مف جوانب التميز .ولذلؾ فإف

الميـ ىو التأكيد عمى أف يتمكف كؿ فرد في المؤسسة مف االرتفاع بمستوى أدائو ،بحيث يحتفظ بزخـ

اإلنجاز بصورة متواصمة ،إذاً فنحف نحتاج إلى االنتقاؿ مف حالة المألوؼ ،إلى حالة أخرى نسمييا "
ثقافة اإلنجاز" ،حيث تعني :تطوير بيئة تربوية تتضمف ترتيبات إدارية ،وفنية جديدة ،تمتاز بقدر شديد

التركيز مف التوقعات ،والعناية ،والغنى ،ينعكس أثرىا عمى جميع طمبة المدرسة ،والعامميف فييا مف

إدارة واشراؼ وتدريس وخدمات في صورة مستويات مف اإلنجاز المتميز ،تفوؽ المستويات المألوفة.

(شاىيف)73-72 :2013 ،

لما كانت المدارس مؤسسات تربوية ومحور العممية التربوية ،وأساس عممية التطوير والتغيير في
المجتمع ،وىي حمقة أساسية في المؤسسات التربوية ،وتعمؿ في إطار رؤيتيا العامة لموصوؿ إلى

أعمى مستويات الجودة في مخرجاتيا ،فإنيا تحتاج إلى بيئة عمؿ قادرة عمى تمبية جميع االحتياجات،
مف أجؿ توليد ثقافة اإلنجاز لدى مديري المدارس ،حتى يقدـ أفضؿ أداء ممكف ،مف أجؿ تحقيؽ

أعمالو وأىدافو وانجازىا عمى أكمؿ وجو؛ حتى يصؿ إلى التفوؽ والنجاح واالرتقاء باإلنجاز لدييـ.
3

ولقد تعددت جيود السابقيف التي تناولت موضوع التمكيف اإلداري ،منيا دراسة (الزاممي)2013 ،

ودراسة (جابر )2012 ،ودارسة (العطار ،)2011 ،حيث تحدثت عف التمكيف اإلداري وعبلقتو
باإلبداع ،وواقع التمكيف اإلداري ،ومدي ممارسة التمكيف عمى إبداع العامميف ،وأيضاً درجة التمكيف

وعبلقتو بتطوير األداء ،ولـ تتحدث عف عبلقة متطمبات التمكيف اإلداري بثقافة اإلنجاز ،واستكماالً

ليذه الجيود ،واستجابة لطبيعة التغيرات في مكانة ووظيفة مدير المدرسة جاءت ىذه الدراسة.

مشكمة الدارسة:

رغـ أف العالـ يتغير بسرعة كبيرة ،والنظريات تتبدؿ وفقاً لمصمحة البشر والمؤسسات ،إال أنو ما زالت
مؤسساتنا التربوية تدار بنظريات تقميدية في الوقت الذي أصبحت فيو السمة الغالبة عمى بيئة العمؿ

المحيطة ىي التحديث والتغيير الديناميكي السريع.

ونتيجة لذلؾ كاف لزاماً عمى النظاـ التربوي أف يستجيب لكؿ التحديات ويوفر كؿ متطمبات التطوير
والتجديد والتمكيف بما يتضمف مف مرونة الموائح واألنظمة ،وتقميؿ عدد المستويات التنظيمية والتحسيف

المستمر وتعزيز ثقافة اإلنجاز مف خبلؿ تحقيؽ الجو المناسب ،واإلمكانات.

وبناء عمى ما سبق فقد تم تحديد مشكمة الدراسة من خالل السؤال الرئيس اآلتي:
ما متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتيا بثقافة اإلنجاز
لدييـ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤَّلت الفرعية التالية- :

 -1ما درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري؟
 -2ما درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لثقافة اإلنجاز لدييـ؟

 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري تعزى إلى المتغيرات( :الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة
التعميمية – المؤىؿ العممي)؟

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى المتغيرات( :الجنس – سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية –

المؤىؿ العممي)؟

 -5ىؿ توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف درجة تقدير أفراد
العينة مف مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري وبيف درجة تقديرىـ
لثقافة اإلنجاز؟

4

فروض الدراسة:
ينبثؽ عف السؤاؿ الثالث الفرضيات التالية:

 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري لدييـ تعزى إلى متغير الجنس( ،مدير ،مديرة).

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري لدييـ تعزى إلى متغير سنوات الخدمة( ،أقؿ مف  5سنوات-5 ،

 10سنوات ،أكثر مف  10سنوات).

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري لدييـ تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية( ،شماؿ غزة ،شرؽ
غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،خاف يونس ،شرؽ خاف يونس ،رفح).

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري لدييـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي( ،بكالوريوس ،دراسات

عميا).

وينبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرضيات التالية:

 -5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير الجنس( ،مدير ،مديرة).

 -6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير سنوات الخدمة( ،أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات،

أكثر مف  10سنوات).

 -7ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية( ،شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،
الوسطى ،خاف يونس ،شرؽ خاف يونس ،رفح).

 -8ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي( ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى:
 -1التعرؼ إلى درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري.
 -2التعرؼ إلى درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لثقافة اإلنجاز لدييـ.
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 -3الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف
متوسطات تقديرات أفراد العينة لمتطمبات التمكيف اإلداري تعزى إلى المتغيرات( :الجنس – سنوات

الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىؿ العممي).

 -4الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف
متوسطات تقديرات أفراد العينة لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى المتغيرات( :الجنس – سنوات

الخدمة – المنطقة التعميمية – المؤىؿ العممي).

 -5الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف درجة

تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري وبيف درجة تقديرىـ لثقافة

اإلنجاز.

أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات ،تتمثؿ في:

 -1أىمية موضوع التمكيف اإلداري ومتطمباتو ،باعتباره عممية يتـ بموجبيا االىتماـ بمديري المدارس،

وتنمية قدراتيـ الفردية ،وتشجيعيـ عمى المشاركة بما يتـ منحيـ مف الحرية والثقة ،وكذلؾ حساسية

مدخؿ ثقافة اإلنجاز ،باعتبارىا تأصيؿ لبيئة تتضمف السعي إلى تغيير نوعي في األداء.

 -2رفد المكتبة الفمسطينية بمثؿ ىذه الدراسات ،حيث تعتبر األولي -في حدود عمـ الباحث-التي
تتناوؿ إطاري (متطمبات التمكيف اإلداري ،وثقافة اإلنجاز).

 -3إف ىذا الموضوع لو أىمية كبيرة في مجاؿ اإلدارة المدرسية؛ لمواجية التحديات والمشاكؿ التي
تواجييـ ،فالشعب الفمسطيني يعيش حياة غير مستقرة قد تواجو مزيداً مف المشاكؿ داخؿ المدرسة

في المرحمة الثانوية ،لذلؾ يتطمب منح مديري المدارس مزيداً مف الصبلحيات؛ مف أجؿ الحرية في
أداء عمميـ عمى أكمؿ وجو ،وتحفيزىـ ،ومشاركتيـ عمى اتخاذ الق اررات ،وتعزيز ثقافة اإلنجاز

لدييـ.

 -4قد تسيـ نتائج الدراسة في إعطاء مؤشرات لمديري المدارس في تعزيز ثقافة اإلنجاز لدييـ ،مما
يمكف مف تفعيؿ ىذا الدور مف خبلؿ توصيات الدراسة.

 -5قد تفيد المسؤوليف وو ازرة التربية والتعميـ في تحديد متطمبات التمكيف ،وتطوير برنامج تدريب
المديريف الجدد.

 -6قد تعتبر ىذه الدراسة انطبلقة لمعديد مف الدراسات األخرى ،خاصة لطمبة الدراسات العميا
والباحثيف التربوييف.
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حدود الدراسة:

 -1حد الموضوع :التعرؼ إلى متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة وعبلقتيا بثقافة اإلنجاز لدييـ.

 -2الحد البشري :جميع مديري المدارس الثانوية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ.
 -3الحد المكاني :محافظات غزة.

 -4الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي (- 2014
2015ـ).

 -5الحد المؤسساتي :المدارس الثانوية.

مصطمحات الدراسة:

-1التمكين اإلداري:

يعرفو مسعود ( )2012بأنو" :درجة المساحة الواسعة التي تمنح لمقائد التربوي بعد إعداده وتدريبو
بشكؿ كاؼ في أعمالو اإلدارية والفنية ،وذلؾ بتوسيع صبلحياتو ،ومسؤولياتو مف تخطيط ،وتنفيذ،
وتنظيـ ،وتنسيؽ ،ومتابعة ،وتقييـ لما لذلؾ مف تعزيز لقوتو وسمطتو وتحممو لمسؤولياتو ،بما يعود ذلؾ

بفائدة عمى المؤسسة التربوية وتحقيؽ أىدافيا المنشودة"( .مسعود)12 :2012 ،

ويعرفو المرسي ( )2006بأنو" :منح المدير الفرصة لتحقيؽ سمطة أكبر في مجاؿ عممو ،مف خبلؿ
التفويض والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتكويف فرؽ العمؿ والمساىمة في وضع األىداؼ والتدريب".

(المرسي)77 :2006 ،

ويعرفيا  )1995( Rubetبأنو" :منح سمطة اتخاذ الق اررات وتنفيذىا ،واحساس الفرد بمسئوليتو عف
نتائجيا فإذا حدث خطأ ما فبل يجب معاقبة الفرد بؿ يجب تدريبو بصورة أفضؿ لتبلفي الخطأ في

المستقبؿ")16 :1995 ،Rubet( .

يعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا" :النقؿ التدريجي لمسمطة لمديري المدارس الثانوية مزيداً مف الصبلحيات،
وتزويدىـ بالمعرفة والمعمومات ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،وتوفير بيئة لمنمو الميني ،وتييئة بيئة

العمؿ بوجود نظاـ التحفيز الذاتي ،والقياـ بالعمؿ الجماعي".

ويعرؼ الباحث متطمبات التمكين اإلداري إجرائياً بأنيا" :مجموعة المقتضيات والموازـ والركائز التي

يجب أف تتوافر لمنقؿ التدريجي لمسمطة لدى مديري المدارس الثانوية ومنحيـ مزيداً مف الصبلحيات
والمشاركة في اتخاذ الق اررات ومساىمتيـ في النمو الميني وتكويف فرؽ العمؿ ،والتي سيتـ قياسيا مف

خبلؿ درجة التقدير الكمية ألفراد العينة عمى أداة الدراسة".
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 -2مدير المدرسة:

تعرفو شاىين( )2011بأنو " :الشخص الذي يقوـ بدوره في تطوير وتنمية كفايات الييئة التدريسية
ويتطمب ميارات ،وكفايات ،ولو دور فاعؿ في قيادة البرنامج التربوي"( .شاىيف)7 :2011 ،

وتعرفو وزارة التربية والتعميم ( )1996بأنو" :المسؤوؿ األوؿ عف إدارة المدرسة وتوفير البيئة التعميمية
المناسبة فييا ،والمشرؼ الدائـ فييا لضماف سبلمة سير العممية التربوية لتنسيؽ جيود العامميف فييا،
وتوجيييـ وتقويـ أعماليـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية".

(و ازرة التربية والتعميـ :1996 ،نشرة رقـ ـ ت ع)1/

ويتبنى الباحث تعريؼ و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية.
 -3المدارس الثانوية:
ىي المؤسسة التعميمية التي تضـ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي والثاني الثانوي بفرعييا العممي والعموـ
اإلنسانية ،وأعمارىـ مف ( )18 – 16سنة.
 -4محافظات غزة:

(و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ،اإلدارة العامة لمتخطيط التربوي)20 :2011 ،

جزء مف السيؿ الساحمي لمبحر المتوسط وتبمغ مساحتو  365كيمو متر مربع ومع قياـ السمطة
الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات وىي( :محافظة الشماؿ ،محافظة غزة،
محافظة الوسطى ،محافظة خاف يونس ،محافظة رفح)( .و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي)1 :1997 ،

 -5الثقافة:

يعرفو فرج ( )2000بأنيا :ذلؾ النسؽ مف الرموز ،والمعاني ،والمعارؼ ،والقيـ ،والعادات والتقاليد،
والفنوف ،والنظـ المادية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واألخبلقية ،الذي يوجو سموؾ األفراد وتوقعاتيـ
وأحكاميـ القيمية وأسموب تعامميـ مع البيئة( .فرج)156 :2000 ،

 -6اإلنجاز:

يعرفيا أبو شقة ( )2007بأنيا :ما يحققو الفرد مف نجاح وتقدـ ،وذلؾ باالعتماد عمى قدراتو ومواىبو
الشخصية والذي يكوف لو أكبر أثر في تحديد مستقبمو واتجاىاتو الحياتية( .أبو شقة)11 :2007 ،

بناء عمى مواىبو وقدراتو رغماً
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنيا :النجاحات واألىداؼ التي يحققيا الفرد ً
عف الصعوبات والتحديات التي تواجيو في الحياة.

 -7ثقافة اإلنجاز:

يعرفيا جبران ( )2010بأنيا :تكويف فرضي يشير إلى عدد مف المظاىر السموكية في المؤسسة
التربوية مثؿ السعي الجاد لبذؿ الجيد ،التحصيؿ ،ومواجية الصعاب ،والسعي نحو التفوؽ ،والمثابرة
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لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف المؤسسة بناء عمى التخطيط الدقيؽ واتقاف األعماؿ ،والمياـ في
ضوء معايير الجودة في األداء التربوي( .جبراف)5 :2010 ،

ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا" :التكويف االفتراضي الذي يتبعو مديري المدارس الثانوية في محافظات
غزة في إدارتيـ بحيث يعمموا عمى تحقيؽ ونقؿ المدرسة مف واقعيا الحالي إلى واقع أفضؿ مف خبلؿ

بناء الرؤية المستقبمية واألىداؼ ،وضوح مفيوـ اإلنجاز داخؿ المدرسة ،والتأثير والتأثر ،وتحفيز
العامميف عمى اإلنجاز ،ويتـ قياسيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المدراء عمى االستبانة".
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أوَّلً :متطمبات التمكين اإلداري

اإلطار النظري

مقدمة

يتميز عصرنا الحالي بالعديد مف المظاىر مف تكنولوجيا ،وعولمة شممت جميع مجاالت الحياة ،حيث

أصبح يطمؽ عمى ىذا العصر بالعصر الرقمي أو عصر ما بعد الحداثة والتي بدورىا أثرت بشكؿ
مباشر عمى جميع المنظومات .ومف ضمف ىذه المنظومات المنظومة التربوية ،ولبناء منظومة قوية

قادرة عمى االستمرار واحداث النجاح والتميز المستداـ ،يجب أف تتضمف إدارة موارد بشرية قادرة عمى
إ نجاح ىذه المنظومة التربوية وتوجيييا بشكؿ صحيح ،وتدريب أفرادىا وتمكينيـ في أعماليـ ،ليذا

ظير موضوع التمكيف اإلداري كأحد المفاىيـ الحديثة في اإلدارة التربوية التي تعتبر جزء مف ىذه

المنظومة ،وليذا سيقوـ الباحث بتوضيح مفيوـ التمكيف اإلداري ومتطمباتو وعبلقتو ببعض المفاىيـ
ذات الصمة.

مفيوم التمكين اإلداري:

فيما يمي توضيح لمفيوـ التمكيف اإلداري مف حيث المغة واالصطبلح.
 -1التمكين اإلداري لغ ًة:
يعرؼ التمكيف لغةً حسب ما ورد في لساف العرب بأف "التمكيف يعني القدرة واالستطاعة" ،يقاؿ :أف

فبلف لذو مكانة مف السمطاف أي تمكف (ابف منظور .)881 :2005 ،أما في (المعجـ الوسيط،

 )832 :1989في مادة (مكف) فبل ف عند الناس مكانة عظـ عندىـ ،فيو (مكيف) ،و (مكف) لو في

الشيء أي جعؿ لو عميو سمطاناً ،و(المكنة) القدرة واالستطاعة ،والقوة والشدة.

ومف خبلؿ ما ورد في المعاني السابقة يرى الباحث أف التمكيف يعطي الشخص القدرة والقوة في إنجاز

األعماؿ.

المعنى الفكري لمتمكين :ىو عقد اجتماع بنقؿ السمطة ونشر الرقابة (البلمركزية).

المعنى العممي لمتمكين :ىو إيجاب ،قبوؿ ،ممارسة ،ىو التنفيذ الفعمي لمنح العامميف قوة التصرؼ
واتخاذ القرار وتحمؿ المسئولية( .أندراوس ومعايعة)47 :2008 ،
وفي ضوء ما سبؽ ،ومف األىمية بمكاف أف نفرؽ بيف مفاىيـ السمطة والنفوذ والتمكيف وذلؾ عمى

النحو التالي( :أفندي)11 :2003 ،

 السمطة /ىي الحؽ في إصدار األوامر لآلخريف ،وىي تنبع مف المركز الوطني لمفرد ،وذلؾ فيضوء الفرؽ الدقيؽ بيف سمطة المديريف الرسمية المعتمدة مف مراكزىـ الوظيفية ،والسمطة التي تعبر

عف صفاتيـ الشخصية كالذكاء والقدرة عمى القيادة.
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 -النفوذ /ىو ما أداه الشخص مف خدمات سابقة؛ لتحقيؽ األىداؼ التي توضع لممرؤوسيف.

 تفويض السمطة /وىو مفيوـ كثي اًر ما يعتقد أنو مرادؼ لمتمكيف ،ولكنو في الواقع يختمؼ عنو؛ ألفتفويض السمطة ىو :تخويؿ جزء مف الصبلحيات إلى اآلخريف؛ لتسييؿ عمميات التنفيذ.

ويختمؼ ذلؾ مع مفيوـ التمكيف ،والذي اعتبره البعض ممارسة ثقافية تشجع األفراد عمى تحمؿ

المسؤولية الشخصية؛ لتطوير الطريقة التي يؤدوف بيا عمميـ مف خبلؿ تفويضيـ مسؤولية اتخاذ
الق اررات إلى المستوى األدنى كمما أمكف ذلؾ.
 -2التمكين في القرآن الكريم:
لقد ورد التمكيف بآيات متعددة مف ضمنيا ما جاء في سورة الكيؼ ﴿ إِ انا َم اك انا لَ ُو ِفي ْاأل َْر ِ
ض ﴾
ين آم ُنوا ِمن ُكم وع ِممُوا ال ا ِ ِ
ا اِ
ستَ ْخمِفَ ان ُيم ِفي
ْ ََ
صال َحات لَ َي ْ
]الكيؼ ،]84 :وفي سورة النور ﴿ َو َع َد الم ُو الذ َ َ
ْاأل َْر ِ
ضى لَ ُي ْم َولَ ُي َب ِّدلَ ان ُيم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِي ْم
استَ ْخمَ َ
ف الاِذ َ
ين ِمن قَ ْبمِ ِي ْم َولَ ُي َم ِّك َن ان لَ ُي ْم ِدي َن ُي ُم الاِذي ْارتَ َ
ض َك َما ْ
ش ْي ًئا ومن َكفَر بع َد َذلِ َك فَأُولَ ِئ َك ُىم ا ْلفَ ِ
ون﴾] ،النور ،]55 :وفي
أ َْم ًنا َي ْع ُب ُدوَن ِني ََّل ُي ْ
اسقُ َ
ش ِرُك َ
ْ
َ َْ
ون ِبي َ َ َ
ُ
ِ ِِ
ِ
سى
ال الاِذي ا ْ
سورة يوسؼ ذكرت في أكثر مف آية وىيَ ﴿ :وقَ َ
شتََراهُ من ِّم ْ
ص َر َّل ْم َأرَتو أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ َع َ
ِ
يل األ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض َولِ ُن َعمِّم ُو ِمن تَأ ِْو ِ
ف ِفي األ َْر ِ
ب
وس َ
َحاديث َوالما ُو َغال ٌ
َ
أَن َينفَ َع َنا أ َْو َنتاخ َذهُ َولَ ًدا َو َك َذل َك َم اك انا ل ُي ُ
َ
ال ا ْلممِ ُك ا ْئتُوِني ِب ِو أ ِ
َعمَى أ َْم ِرِه َولَ ِك ان أَ ْكثََر ال ان ِ
ص ُو
اس َّلَ َي ْعمَ ُم َ
َستَ ْخم ْ
ْ
ون﴾ ]يوسؼ ،]21 :وآية ﴿ َوقَ َ َ
ِ
َٰ ِ
ين أ ِ
ف
لِ َن ْف ِسي َفمَ اما َكما َم ُو قَ َ
وس َ
َم ٌ
ال إِ ان َك ا ْل َي ْوَم لَ َد ْي َنا َم ِك ٌ
ين﴾ ]يوسؼ ،]54 :وقاؿ تعالي ﴿ َو َك َذل َك َم اك انا ل ُي ُ
شاء وََّل ُن ِ
ِ
ِ
ِفي اْأل َْر ِ
ين﴾ ]يوسؼ:
ض َيتََب اوأُ ِم ْن َيا َح ْي ُ
ث َي َ
َج َر ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
ضيعُ أ ْ
اء ُنص ُ
يب ِب َر ْح َمت َنا َمن ان َ ُ َ
ش ُ
َىمَ ْك َنا ِمن قَْبمِ ِيم ِّمن
 ،]56وفي سورة األنعاـ ذكر مرتيف وىي كممة (مكناىـ) و (نمكف) ﴿أَلَ ْم َي َر ْواْ َك ْم أ ْ
اى ْم ِفي األ َْر ِ
ار َو َج َع ْم َنا األَ ْن َي َار تَ ْج ِري ِمن
س َماء َعمَ ْي ِيم ِّم ْد َرًا
س ْم َنا ال ا
قَ ْر ٍن ام اك ان ُ
ض َما لَ ْم ُن َم ِّكن لا ُك ْم َوأ َْر َ
ين إِن
شأْ َنا ِمن َب ْع ِد ِى ْم قَ ْرًنا َ
اىم ِب ُذ ُنوِب ِي ْم َوأَْن َ
تَ ْح ِت ِي ْم فَأ ْ
َىمَ ْك َن ُ
ين﴾] ،األنعاـ ،]6 :وفي سورة الحج ﴿الاِذ َ
آخ ِر َ
وف وَنيوا ع ِن ا ْلمن َك ِر وِلما ِو ع ِ
الزَكاةَ وأَمروا ِبا ْلمعر ِ
ص َالةَ َوآتَُوا ا
اى ْم ِفي ْاأل َْر ِ
اق َب ُة
اموا ال ا
ام اك ان ُ
َ
َ َْ َ
َ
َ ُْ
َ َُ
ُ
ض أَقَ ُ
ُم ِ
ور﴾ ]الحج.]41 :
ْاأل ُ
وقد ذكر ممحم ( )2006أف مفيوـ التمكيف في القرآف قد يختمؼ مف حيث طبيعتو ،فينا نرى بأف
التمكيف رباني ،أي أف ا﵀ (سبحانو وتعالى) يمنح التمكيف ألنبيائو ولمصالحيف مف عباده ،مف خبلؿ
تمسكيـ بالدعوة وتبميغ رسالتو لمناس فيمنحيـ تمكيناً مف عنده سبحانو وتعالى حماية لتمؾ الدعوة،

ومساندة لتمؾ الرسالة ،وتكريماً لرسمو وأنبيائو .ولكف االستشياد بيذا المصطمح في سياؽ ىذا الكتاب،

ىو مف حيث الجوانب التي تتشابو فييا المعاني مع اختبلؼ وجو الشبو بيف تمكيف ا﵀ سبحانو وتعالى

القرف الكريـ
لرسمو ،وتمكيف اإلنساف لآلخر في حياة البشر .ففي سورة يوسؼ (عميو السبلـ) يبيف لنا آ
أىمية التمكيف ومقوماتو التي تتمثؿ ىنا بثقة الممؾ وامتبلؾ سيدنا يوسؼ ألسباب العمـ والمعرفة،
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وموىبتو في تفسير األحبلـ ،ومف خبلؿ المعمومات وتدفقيا بيف الممؾ وسيدنا يوسؼ (عميو السبلـ)

بواسطة بعض الناس الذيف أبمغوا الممؾ عف قدرة سيدنا يوسؼ (عميو السبلـ) عمى تفسير األحبلـ،
وأخي اًر الجوائز العظيمة التي منحت لسيدنا يوسؼ في الدنيا واآلخرة ،والتي ساىمت أيضاً في رفعتو،

وتمكينو ،ومكانتو العظيمة في الدنيا واآلخرة( .ممحـ)265 :2006 ،

وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد ىناؾ مساريف مختمفيف تماماً لمخروج بمفيوـ التمكيف:

األول /ينظر إلى التمكيف أنو (سموؾ المشرؼ) الذي يمكف مرؤوسيو ،وييتـ ىذا المسار بسموؾ
المشرؼ عمى أنو سبب التمكيف.

الثاني /ينظر إلى التمكيف عمى أنو "حالة نفسيو" لمموظؼ أو المرؤوس تنتج عف التمكيف الذي يقدمو
المشرؼ ويركز ىذا المسار عمى اإلدراؾ الناتج عف المرؤوس( .المرسي)77 :2006 ،
 -3التمكين اإلداري اصطالحاً:

تطرؽ الباحثوف والمختصوف لمفيوـ التمكيف اإلداري فعرفو كؿ منيـ حسب رؤيتو وعممو ومجاؿ

الدراسة المختص بيا ،ونذكر مف ىذه التعريفات:

يعرفو أفندي ( )2003بأنو" :عممية إعطاء المديريف سمطة أوسع وممارسة الرقابة وتحمؿ المسؤولية
واستخداـ مقدراتيـ مف خبلؿ التشجيع عمى استخداـ القرار"( .أفندي)10 :2003 ،

أما الشيراني ( )2009فعرفو بأنو" :توسيع صبلحيات العامميف ،واثراء معموماتيـ ،ومعارفيـ،
ومياراتيـ ،لصقؿ خبراتيـ ،وتنمية قدراتيـ عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات وتنفيذىا في الظروؼ

العادية والطارئة ،بيدؼ رفع مستوى أدائيـ في العمؿ ومواجية المشكبلت"( .الشيراني)9 :2009 ،

وعرفو جابر ( )2012بأنو" :تقنية إدارية حديثة يتـ بموجبيا منح مديرات المدارس الثانوية في منطقة
جدة التعميمية صبلحيات واسعة ،ومزيداً مف المشاركة في اتخاذ الق اررات التربوية واإلدارية الخاصة
بشؤوف مدارسيف ،وتوفير فرص النمو الميني والحوافز البلزمة؛ بما يعزز لدييف المكانة الفعالية

الذاتية ،ويسيـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية ،واتاحة مساحات مف اإلبداع وتميز األداء المؤسسي.

(جابر)9 :2012 ،

وعرفو الردادي ( )2012أنو" :عممية منح القادة التربوييف االستقبللية والمقدرة بحيث تصبح لدييـ
ممكة االجتياد ،واصدار األحكاـ ،والتقديرات ،وحرية التصرؼ في القضايا التي تواجييـ خبلؿ
ممارستيـ لمياميـ ،وكذلؾ مساىمتيـ الكاممة في اتخاذ الق اررات ضمف بيئة التنظيمات اإلدارية".

(الردادي)7 :2012 ،

أما العتيبي ( )2004عرفو بأنو" :نقؿ المسؤولية والسمطة بشكؿ متكافئ مف المديريف إلى المرؤوسيف،
ودعوة صادقة لمعامميف لممشاركة في سمطة اتخاذ القرار؛ ليصبح المرؤوس مسؤوالً عف جودة ما يقرر
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أو يؤديو مف أعماؿ ،وأيضاً المشاركة في المعمومات والمعرفة ،وفي تحميؿ المشكبلت وصنع الق اررات
مما يؤدي إلى نقؿ السيطرة مف الرئيس إلى الموظؼ"( .العتيبي)6 :2004 ،

ويرى القاضي ( )2009التمكيف اإلداري أنو" :مدى إعطاء القيادات التربوية في الجامعات الحكومية
في األردف سمطة أوسع في المساءلة والرقابة ،وتحمبلً لمسؤولياتيـ واستخداـ زيادة مقدرتيـ مف خبلؿ

عمميات التدريب والتي سوؼ تقاس مف خبلؿ مجاالت وفقرات التي ستقوـ الباحثة بتصميميا ليذا

الغرض"( .القاضي)7 :2009 ،

أما الرشودي ( )2009فيعرفو بأنو" :العممية اإلدارية التي يتـ بموجبيا االىتماـ بالعامميف مف خبلؿ
إثراء معموماتيـ ،وزيادة مياراتيـ ،وتنمية قدراتيـ الفردية ،وتشجيعيـ عمى المشاركة وتوفير اإلمكانات

البلزمة ليـ بما يحفزىـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة"( .الرشودي)10 :2009 ،

وعرفو العطار ( )2011بأنو" :عممية إدارية يتـ مف خبلليا إكساب العامميف القدرة عمى اتخاذ

الق اررات ،ومواجية مشاكؿ العمؿ بمنحيـ الثقة والدعـ ،ومشاركتيـ المعمومات ،وزيادة مياراتيـ عف
طريؽ التدريب المستمر؛ لتحقيؽ أىداؼ المنظومة في ظؿ تييئة اإلمكانات والمناخ التنظيمي البلزـ

لئلبداع".

(العطار)10 :2011 ،

وقاؿ الزاممي ( )2013أف التمكيف اإلداري ىو " :منح مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات
غزة صبلحيات أوسع ،ومزيداً مف المشاركة في اتخاذ الق اررات التربوية واإلدارية الخاصة بشؤوف
مدارسيـ ،وتوفير فرص النمو الميني وبيئة العمؿ المبلئمة ليـ وفؽ استراتيجية دائمة ،بما يعزز

الشعور لدييـ بالثقة ،ويسيـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية ،والذي يقاس مف خبلؿ االستبانة التي أعدىا

الباحث لذلؾ".

(الزاممي)15 :2013 ،

ويبلحظ الباحث مف التعريفات السابقة بأنيا اتفقت عمى أف التمكيف اإلداري يمنح ويعطي السمطة
والقوة لممدراء ،ويساعدىـ عمى اتخاذ الق اررات المناسبة في العمؿ اإلداري؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

المنشودة.

ومف خبلؿ التعريفات السابقة ،يتضح لمباحث أف:
 -1التمكيف يسعى إلى استثمار المدير لحقو في تحديد األىداؼ ،والسياسات المدرسية ،وممارسة
الحكـ الميني حوؿ ما يقوـ بو.

 -2التمكيف يمنح المديريف الفرصة المتبلؾ االستقبللية ،والمسئولية والسمطة.

 -3التمكيف ينمي لدى المديريف تحمؿ المسئولية ،واتخاذ الق اررات بالمشاركة في متابعة نتائجيا.
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وعطفاً عمى ما سبؽ يعرف الباحث التمكين اإلداري إجرائياً بأنو" :النقؿ التدريجي لمسمطة لمديري

المدارس الثانوية ويعطييـ مزيداً مف الصبلحيات ،وتزويدىـ بالمعرفة والمعمومات ،والمشاركة في اتخاذ
الق اررات ،وتوفير بيئة لمنمو الميني ،وتييئة بيئة العمؿ بوجود نظاـ التحفيز الذاتي ،والقياـ بالعمؿ

الجماعي".

عالقة التمكين ببعض المفاىيم األخرى:

تعددت المفاىيـ اإلدارية التي ليا عبلقة بموضوع التمكيف اإلداري ،وبعد اطبلع الباحث عمييا والتعرؼ

إلييا سوؼ يقوـ الباحث بعرض ىذه المفاىيـ وتوضيح عبلقتيا بموضوع التمكيف اإلداري:
 -1التمكين والتفويض:

يرى ممحم ( )2006بأف تفويض السمطات مفيوماً محدوداً وقاص اًر عف مفيوـ التمكيف ومقتضياتو.

فتفويض السمطة يقتصر عمى منح المرؤوس سمطات محددة مف قبؿ الرئيس ،الذي يمكنو استردادىا
في أي وقت شاء ،ضمف أسس وقواعد رسمية محددة( ،ممحـ )39 :2006 ،وذكر العطار ()2011

أف جوىر اختبلؼ التمكيف عف التفويض يكمف في شمولية التمكيف وديمومتو وأنو ليس مجرد

صبلحيات تعطى وتسحب مف الموظؼ ولكنو منيج عمؿ وقيادة ذاتية يمثؿ استراتيجية دائمة

ومستمرة ،لذا التفويض ىو جزء مف عممية التمكيف ،واف كاف يعتبر مف أىـ األجزاء التي تساعد في
عممية تمكيف الموظؼ.

(العطار)14 :2011 ،

ويوضح الجدوؿ ( )1-2أىمية الفروؽ الرئيسة بيف التمكيف والتفويض:

جدول رقم ( )1-2الفروق األساسية بين التفويض والتمكين

أساس المقارنة

التمكين

التفويض

إتاحة الفرصة ليقدر فيقدر.

الصبلحيات

نقؿ جزء مف الصبلحيات.

السمطة

تفويض السمطة في مجاالت محددة بدرجة تتاح صبلحيات لمعامميف لممبادأة في نطاؽ أوسع
عمؽ محددة

ومتفؽ عميو.

المسؤولية

تظؿ المسؤولية مسؤولية مف فوض

النجاح ينسب لمموظؼ الممكف ،والفشؿ مسؤوليو

القيادة

يقاد الموظؼ

تتاح لمموظؼ قيادة ذاتية

المعمومات

تتاح عمى قدر جزئية التفويض

المشاع بيف الرئيس والمرؤوس

المحاسبة عمى األخطاء

إف أخطأ الفرد قد يسحب التفويض

إف أخطأ الفرد يتحرى السبب ويعالج

الزمف

التفويض قد يكوف مؤقتاً ،وقد يمغى أو التمكيف دائـ ويمثؿ قناعة وخيا اًر استراتيجياً

في المؤسسة

مستم اًر

يعدؿ نطاقو أو عمقو
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المصدر( /مصطفى)130 :2005 ،

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )1-2أف التمكيف أوسع وأشمؿ مف التفويض ،وأف التمكيف ليس تفويضاً؛
ألف التفويض يتـ ممارستو مف قبؿ المدير ،أما التمكيف فإنو يمارس مف قبؿ المرؤوس.

 -2التمكين والمشاركة:
يختمؼ مفيوـ التمكيف عف مفيوـ المشاركة ،فوفقاً لتعريؼ التمكيف اإلداري ،فإف عممية المشاركة ىي

المفتاح األوؿ والركف الرئيس في عممية التمكيف ،لما ليا مف أىمية قصوى خاصة في الصفوؼ
األولى مف البناء التنظيمي ،الذي يعتمد عمى التصرؼ السريع في المواقؼ الجديدة التي تواجو
العامميف ،فاألفراد بدوف معمومات ال يمكف أف يتحمموا المسؤولية ،ويساعدوا في حؿ األزمات التي

تعترض سير العمؿ.

(جابر.)17 :2012 ،

وذكر العطار ( )2011بأف عممية المشاركة تعتبر جزءاً مف عممية التمكيف ،وىي مف العوامؿ الميمة
التي تساعد عمى تطبيؽ مفيوـ التمكيف وأف العبلقة بينيما عبلقة طردية( .العطار)14 :2011 ،

 -3التمكين واَّلندماج:

ويقصد باالندماج :التفكير الجماعي لمعامميف ،حيث يتـ دعوة العامميف في مجموعات عمى جميع

المستويات في المنظمة الجتماعات التفكير جماعياً ،وليس فردياً لمتوصؿ إلى ق اررات ذات نوعية
أفضؿ تحظى بقبوؿ الجميع ،في حيف التمكيف يعبر عف إعطاء صوت حقيقي لمعامميف بحيث يتـ بناء

وتصميـ العمؿ بطريقة تسمح لمموظؼ باتخاذ ق اررات نيائية ليا عبلقة بتحسيف العمميات.

(المدىوف)77 :1999 ،

ويرى الباحث بأف االندماج جزء مف التمكيف وىو واحد مف القواعد األساسية التي تعمؿ عمى تقويتو

داخؿ المؤسسة

 -4التمكين والالمركزية:

البلمركزية  Decentralizationتعني :مدى رغبة المدير في توزيع أجزاء مف سمطتو عمى أفراد أو

جيات متعددة عبر المستويات اإلدارية المختمفة بصورة تسمح ليذه الجيات بالمشاركة في عممية

اتخاذ الق اررات وتصريؼ األمور اإلدارية في المنظمة( .عباس)145 :2004 ،

ويسمح نظاـ البلمركزية اإلدارية لمسمطات البلمركزية بنوع مف االستقبلؿ في ممارسة اختصاصاتيا

اإلدارية ،غير أف ىذا االستقبلؿ نسبي غير كامؿ ،إذ تخضع الييئات البلمركزية في ممارساتيا
لوظائفيا لنوع مف الرقابة ،أو اإلشراؼ تمارسو عمييا المركزية ضماناً لوحدة وسبلمة السياسة اإلدارية.

(الحمو)68 :2004 ،
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ومف خبلؿ ما ذكر يتبيف لنا أف مفيوـ التمكيف مفيوـ أوسع وأشمؿ مف البلمركزية مف حيث

االستقبللية في المياـ والواجبات واتخاذ الق اررات والمعمومات وغيرىا مف عمميات التمكيف مقارنةً

بالبلمركزية.

 -5التمكين واإلثراء الوظيفي:

يعرؼ اإلثراء الوظيفي :بأنو إعادة تصميـ الوظائؼ بحيث تتضمف تنوع في أنشطة الوظيفة  ،بجانب
االستقبللية والحرية لمعامؿ في السيطرة عمى وظيفتو  ،وتحديد كيفية تنفيذىا والقياـ بالرقابة الذاتية

ألعمالو ،عبلوةً عمى حصولو عمى معمومات عف نتائج أعمالو ،واتصالو المباشر بمف يستخدـ نتاج

وبناء عمى ذلؾ ،فاإلثراء الوظيفي يعد عممية أساسية لتطبيؽ تمكيف العامميف  ،حيث يتطمب
وظيفتو ،
ً
التمكيف إعادة تصميـ العمؿ ،واحداث تغيير فيو حتى يشعر الموظؼ بالفعالية الذاتية وقدرتو عمى

التأثير عمى األحداث واألفراد والظروؼ المحيطة بالعمؿ ومخرجاتو( .جعفر)124 :1991 ،

أسباب المجوء إلى التمكين اإلداري:

لقد ظيرت العديد مف التغيرات في عصرنا الحالي أجبرت المؤسسات إلى البحث عف مفاىيـ إدارية
جديدة مف أجؿ التأقمـ مع طبيعية العمؿ ،فيناؾ أسباب لمجوء لمتمكيف اإلداري منيا ،مواجية

الصعاب ،والتحديات في األعماؿ التي يقوموف بيا ،حيث يرى أفندي ( )2003أسباب المجوء إلى
التمكيف اإلداري وىي:

 -1حاجة المنظمة إلى االستجابة لمظروؼ.
 -2تخفيض عدد المستويات اإلدارية في اليياكؿ التنظيمية.

 -3الحاجة إلى عدـ انشغاؿ اإلدارة العميا باألمور اليومية ،وتركيزىا عمى القضايا االستراتيجية طويمة
األجؿ.

 -4الحاجة إلى االستغبلؿ األمثؿ لجميع الموارد المتاحة ،خاصة الموارد البشرية ،لمحفاظ عمى تطوير
المنافسة.

 -5أىمية سرعة اتخاذ الق اررات.

 -6إطبلؽ قدرات األفراد اإلبداعية والخبلقة.
 -7إعطاء األفراد مسؤولية أكبر ،وتمكينيـ مف اكتساب إحساس أكبر بإنجاز أعماليـ.
 -8توفير المزيد مف الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء( .أفندي)27 :2003 ،

مف خبلؿ ما تـ ذكره عف أسباب المجوء إلى التمكيف اإلداري فإف ىذه األسباب نابعة مف حاجة

المؤسسة ليا مف الظروؼ المحيطة بيا ،لكي تنمي وترشد مديري المدارس في ميداف العمؿ ،وتعطييـ
سرعة في اتخاذ الق اررات واطبلؽ اإلبداع لدييـ ،ولعؿ القارئ لمبحوث واألدبيات يجد أف ىناؾ مبررات
تدعو إلى التمكيف اإلداري لمديري المدارس تتمثؿ في:
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 -1افتقار مديري المدارس إلى وجود سمطات كافية في المؤسسة التعميمية.
 -2تدخؿ اإلدارة العميا في عمؿ المديريف في اإلدارة المدرسية.

 -3ضعؼ مستوى التزاـ المديريف في مدارسيـ نظ اًر لضعؼ التمكيف لدييـ.
 -4ضعؼ مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري المدارس في العمؿ.
خصائص التمكين اإلداري:
يتصؼ التمكيف اإلداري بعدد مف الخصائص ويتعيف عمينا اإللماـ بيا ،حيث تعتبر دراستيا والبحث
عنيا ميمة في الكشؼ عف مديري المدارس الذيف يتمتعوف بالتمكيف اإلداري ،إذ تعددت اآلراء حوؿ

خصائص التمكيف اإلداري ،فقد ذكر الزاممي ( )2013خصائص التمكيف اإلداري في المؤسسة
التربوية وىي:

 -1وجود مناخ واسع مف الثقة المتبادلة بيف اإلدارة التعميمية ومدير المدرسة.
 -2تقديـ الحوافز لممبدعيف مف مديري المدارس وتقدير جيودىـ.

 -3ديمومة البحث واالطبلع عمى تجارب البيئات األخرى التي تبنت التمكيف واالستفادة مف خبراتيا.

 -4االىتماـ بالمضموف والجوىر في أداء مديري المدارس والتقييـ عمى األساس ،بدالً مف التركيز عمى
الشكميات( .الزاممي)32 :2013 ،

ويضيؼ ممحم ( )2006في ىذا المجاؿ:
 -1الشعور بالسيطرة والتحكـ في أدائو لمعمؿ بشكؿ كبير.
 -2الوعي واإلحساس بإطار العمؿ الكامؿ (أي األعماؿ واألشياء التي تدور في ذلؾ العمؿ الخاص
الذي يقوـ بو الموظؼ).

 -3المشاركة في تحمؿ المسؤولية فيما يتعمؽ بأداء الوحدة ،أو الدائرة ،وحتى المؤسسة التي يعمؿ بيا.
 -4المساءلة والمسؤولية عف نتائج أعماؿ الموظؼ( .ممحـ)19 :2006 ،

يتضح مف خبلؿ ما تـ عرضو مف خصائص التمكيف اإلداري بأنو عممية عممية تتحمى بالشعور في

التحكـ ،والمساءلة ،والوعي ،واإلحساس ،والمشاركة مف أجؿ اإلصبلح ،والتطوير ،وتحقيؽ أىداؼ
المدرسة المرجو تحقيقيا بشكؿ جيد ومنظـ.

فوائد التمكين اإلداري:

اىتـ الباحثوف والمختصوف بموضوع التمكيف اإلداري وسيتـ سرد فوائد التمكيف اإلداري عمى مستوى

الفرد وفوائد التمكيف اإلداري عمى مستوى المؤسسة.
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أوَّلً :فوائد التمكين اإلداري بالنسبة لمفرد:

وجد أف العامميف الذيف استطاعوا أف يشعروا بالتمكيف الذي حظوا بو ،استطاعوا بالمقابؿ تخفيض

مستويات الغموض ،والتضارب ،والتعارض في أدوارىـ ،ومياميـ في العمؿ ،وكذلؾ في قدرتيـ عمى
التحكـ والسيطرة (إلى حد معيف) بما يتعمؽ ببيئة العمؿ الخاصة بيـ ،وقد أشاروا إلى أف ىذه المسألة

تعمؿ عمى تقميؿ اإلرىاؽ النفسي الواقع عمى العامميف( .الدعدي)18 :2011 ،

وىنالؾ عدد مف الفوائد التي تنجـ عف تمكيف الفرد إدارياً كما ذكرىا (الوادي)132-131 :2012 ،

وىي:

 -1تحقيق اَّلنتماء :يساىـ التمكيف في زيادة االنتماء الداخمي بالنسبة لمموظؼ ،كما يساىـ في زيادة
انتمائو لممياـ التي يقوـ بيا ،وزيادة انتمائو لممؤسسة ،ولفريؽ العمؿ الذي ينتمي لو.

 -2المشاركة الفاعمة :تمكيف العامميف يساىـ في رفع مستوى مشاركتيـ ،والمشاركة الناجمة عف
التمكيف تتميز بمستوى عاؿ مف الفاعمية ،والمشاركة اإليجابية وتنبع مف واقع انتماء الفرد وشعوره
بالمسؤولية تجاه أىداؼ المنظمة وغاياتيا.

 -3تطوير مستوى أداء العاممين :ففكرة تحسيف أداء الموظفيف ىي فكرة ذات أىمية كقوة دافعة

ومحصمة ىامة تقؼ خمؼ برنامج التمكيف ،فتحسيف نوعية األداء وخاصة في مؤسسات الخدمات

بواسطة برامج التمكيف يعد عامبلً مف عوامؿ النجاح ،فالموظؼ ىو المستفيد األوؿ مف برامج
التمكيف ألف المؤسسة التي تحاوؿ تمكيف موظفييا تحاوؿ أيضا أف تمنحيـ ثقتيا وسمطتيا

وصبلحياتيا ومكافآتيا وتحاوؿ أف تمنحيـ استقبللية وحرية في التصرؼ.

 -4اكتساب المعرفة والميارة :إف نجاح برامج التمكيف تتوقؼ عمى توافر المعرفة والميارة والقدرة لدى
العامؿ أو الموظؼ ،والمعرفة والميارة ال يمكف أف تتحقؽ دوف تنمية وتدريب ،وىذا يتطمب في

الكثير مف الحاالت انخراط الموظؼ بدورات تدريبية وندوات وورش عمؿ ومؤتمرات يكتسب مف

خبلليا معرفة ثمينة.

 -5المحافظة عمى الموظف من قبل المنظمة :إف زيادة معرفة وميارة الموظؼ وتطوير كفاءتو
وقدراتو يحتـ عمييا زيادة التمسؾ بو والمحافظة عميو.

 -6شعور الموظف "بمعنى الوظيفة" :الموظؼ الممكف يدرؾ قيمة العمؿ بشكؿ أكبر مف غيره،
وخاصة عندما يستشعر سيطرتو عمى مياـ العمؿ ويدرؾ قيمة نفسو ودوره في التأثير عمى النتائج
ويشعر بأنو عنصر ىاـ لو دوره ولو مساىمتو التي تصب في مصمحة المنظمة ،ويرى األمور

بنظرة شاممة وليس فقط مف زاوية ما يقوـ بو مف عمؿ منفصؿ ،وانما يرى ما يقوـ بو حمقةً ضمف

حمقات أخرى تصب جميعيا في تحقيؽ أىداؼ مشتركة.
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 -7تحقيق الرضا الوظيفي :ىو أحد أىـ المزايا المحققة مف نتائج التمكيف ،فالشعور بحرية التصرؼ
والمشاركة واالستقبللية في العمؿ مف العوامؿ التي تؤدي إلى زيادة رضا العامميف وشعورىـ

بالسعادة.

وأضاؼ الحراحشة والييتي ( )2006فوائد التمكيف وىي:

 -1تحسيف دافعية والتزاـ العامميف فيما يتعمؽ بتنفيذ األعماؿ.

 -2تمكيف المديريف مف تحديد األفراد الموىوبيف والمتميزيف ،وكذلؾ تمكينيـ مف تكريس المزيد مف
الوقت لمشؤوف اإلدارية اليامة.

 -3يعزز التمكيف الشعور اإليجابي لدى العامميف ويزودىـ باإلحساس بالتوازف الشخصي والميني،
ويمنحيـ الفرصة لممارسة التماريف الذىنية؛ إليجاد البدائؿ والطرؽ الفعالة لتنفيذ أعماليـ ،كما

يعزز الرضا الوظيفي لدييـ( .الحراحشة والييتي)244 :2006 ،

وذكر أندراوس والمعاينة ( )2008فوائد لمتمكيف اإلداري بالنسبة لمفرد وىي:
 -1يساعد التمكيف عمى تقميؿ األخطاء الناتجة عف العمؿ بنسبة تصؿ إلى .%40
 -2تعزيز سرعة االستجابة لحاجات الزبائف بنسبة .%50
 -3إطبلؽ قدرات األفراد اإلبداعية والخبلقة.

 -4تحسيف مستويات الجودة( .أندراوس والمعاينة)152 :2008 ،
ثانياً :فوائد التمكين اإلداري بالنسبة لممؤسسة:

يرى الحراحشة والييتي ( )2006أف فوائد التمكيف اإلداري عمى مستوى المؤسسة وىي:
 -1تحسيف نوعية الخدمة وجودتيا.

 -2زيادة فعالية االتصاالت ،وايجاد العبلقة المتينة والمستدامة.
 -3ضماف فعالية المنظمة.

 -4االنفتاح المباشر والثقة.
 -5السرعة في إنجاز المياـ (الحراحشة والييتي)244 :2006 ،

وأضاؼ الوادي ( )2012فوائد لمتمكيف اإلداري لدى المنظمة وىي:

 -1زيادة وَّلء العاممين لممؤسسة.

كماً ونوعاً.
 -2تحسين مستوى إنتاجية العامل ّ

 -3زيادة فرص اإلبداع واَّلبتكار :نتيجة لحرية التصرؼ وتشجيع العامميف عمى روح المبادرة
والتفكير الخبلؽ وتقديـ أفكار خبلقة.

 -4مساعدة المنظمة في برامج التطوير والتجديد :الموظؼ الممكف أكثر رغبة في التغيير وتجده
أقؿ مقاومة لمتغيير .ىذا ومف أصعب األمور التي تؤدي إلى فشؿ مشاريع التغيير ىي مقاومة
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التغيير مف قبؿ الموظفيف خوفا مف التغيير ،وألسباب كثيرة ال توجد لدى األفراد الذيف يتمتعوف
بالتمكيف وحب التغيير والتجديد.

 -5تحقيق نتائج أداء جيدة من حيث جودة األداء ومف حيث الربحية والحصة السوقية وسمعة
المنظمة ،وتحقيؽ مؤشرات مالية أفضؿ بشكؿ عاـ.
 -6تحسين العالقة بين العاممين مف خبلؿ مفيوـ التسويؽ الداخمي )(Internal Marketing
الذي يعد مف المفاىيـ المنسجمة مع مفيوـ التمكيف مف حيث جودة العبلقة بيف أعضاء الفريؽ
أو بيف العامميف فيما بينيـ بشكؿ يؤدي إلى تغيير جذري في نظرة العامؿ لزميمو في العمؿ.

(الوادي)135-134 :2012 ،

وأيضا ذكر الطائي وقدادة ( )2008فوائد لمتمكيف اإلداري عمى مستوى المنظمة وىي:
 -1زيادة إدراؾ العامميف لحاجات المؤسسة.
 -2تعزيز الوالء وااللتزاـ( .الطائي وقدادة)237 :2008 ،

مف ناحية أخرى فالتمكيف يسيـ في رفع معنويات ورضا العامميف ،إذ يشعروف بإتاحة الفرص إلعماؿ
قدراتيـ ،كما يستمتعوف بتقدير اإلدارة وثقتيا بيـ ،ىذا الرضا الذي يسيـ في حرية التصرؼ؛ يتجاوز

حفز العامميف بحوافز خارجية المنشأ ،لبلستعاضة عنيا ببناء بيئة لمعمؿ تحفزىـ داخمياً ،أي بحوافز
ذاتية داخمية المنشأ تنبع مف األفراد العامميف كاالنتماء واالعتزاز بممارسة العمؿ فييا ،ناىيؾ عف أف

التمكيف يؤدي لسرعة ورشاقة معالجة الشكاوى واالقتراحات والمشكبلت.

(اندرواس ومعايعة.)154-144 :2008 ،

إف تمكيف مدير المدرسة ىو الرافعة الحقيقية لمنيوض بدوره ،وتأدية مسؤولياتو ،وتميز مدرستو ،إذ أف
المديريف ىـ أفضؿ مف يمكنيـ تقييـ احتياجات المدرسة ،وتصور مستقبميا ،كما لدييـ معرفة جيدة

بالعممية التعميمية ،ويتمتعوف بالقدرة عمى تطبيؽ االستراتيجيات المختمفة؛ لتحقيؽ النجاح في العمؿ
المدرسي( .الزاممي)18 :2013 ،

مف خبلؿ ما تـ سرده واستق ارؤه عف فوائد التمكيف اإلداري بالنسبة لمفرد والمؤسسة ،يمكف القوؿ أف
التمكيف اإلداري إذا وجد في المؤسسة فإنو يعود بفوائد كثيرة وعديدة ،وىذه الفوائد تؤدي إلى رقي

المؤسسة (المدرسة) بشكؿ ممحوظ في ميداف العمؿ ،وتكوف قادرة عمى مواجية كافة أشكاؿ الصعاب

والتحديات التي تعيؽ عمميا ،ولكي يتحقؽ النجاح في ميداف العمؿ ،يجب أف يكوف مديري المدارس

عمى قناعة بضرورة التمكيف اإلداري ،إلطبلؽ اإلبداع والتميز واالبتكارات لدييـ وعمى اطبلع كاؼ

عمى آليات التمكيف ونظرياتو.
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خطوات تطبيق تمكين مديري المدارس:

إف التمكيف اإلداري داخؿ المؤسسة ال يتـ في يوـ وليمة ،أو بشكؿ فوري ومباشر ولكف ىناؾ

خطوات لتنفيذ التمكيف اإلداري لمديري المدارس حيث أورد العتيبي ( )2004الخطوات األولى والثانية
والثالثة وىف:
الخطوة األولى :تحديد أسباب الحاجة لتبني برامج لمتمكين:
يجب أف يقرر المدير لماذا يريد أف يتبنى برنامج لتمكيف العامميف؟ ،ىؿ ىو لرفع مستوى

الجودة ،أـ زيادة اإلنتاجية ،أـ تنمية قدرات وميارات المرؤوسيف ،أـ تخفيؼ عبء العمؿ عف المدير،
وأياً كاف السبب أو األسباب ،فإف توضيح ذلؾ لممرؤوسيف يساعد في الحد مف درجة الغموض وعدـ
التأكد ،ويبدأ المرؤوسيف في التعرؼ عمى توقعات اإلدارة نحوىـ ،وما المتوقع منيـ ،ويجب عمى

المديريف أيضاً شرح الييئة والشكؿ الذي سيكوف عميو التمكيف.
الخطوة الثانية :التغيير في سموك المديرين:

أحد التحديات اليائمة التي يجب أف يتغمب عمييا المديروف إليجاد بيئة عمؿ ممكنة تتصؿ

بتعمـ كيفية التخمي عف السمطة .قبؿ المضي قدماً وبشكؿ جدي في تنفيذ برنامج لمتمكيف ىناؾ حاجة
ماسة لمحصوؿ عمى التزاـ ودعـ المديريف ،إف العديد مف المديريف قد أمضى العديد مف السنوات
لمحصوؿ عمى القوة والسمطة وفى الغالب يكوف غير راغب في التخمي أو التنازؿ عنيا .وبالتالي يشكؿ

تغيير سموكيات المديريف لمتخمي عف بعض السمطات لممرؤوسيف خطوة جوىرية نحو تنفيذ التمكيف.

ومف التغييرات األساسية التي ستحدث مف جراء تبنى برنامج التمكيف ستكوف بالطبع دور المديريف،

فالمديريف بحاجة لتغيير األدوار التقميدية التي كانوا يقوموف بيا في السابؽ .إذ أف التمكيف يحتاج
المديريف أف يمعبوا دور المسيؿ والمدرب لمعامميف .كما أف المدير كمدرب جزء أساسي مف عممية

التمكيف .واليدؼ مف وجود المدير كمدرب تحسيف أداء العمؿ مف خبلؿ زيادة قدرات الموظفيف إدارتيـ

ألدائيـ.

الخطوة الثالثة :تحديد الق اررات يشارك فييا لممرؤوسون:
إف تحديد نوع الق اررات التي سيتخمى عنيا المديروف لممرؤوسيف تشكؿ أحد أفضؿ الوسائؿ

بالنسبة لممديريف والعامميف لمتعرؼ إلى متطمبات التغيير في سموكيـ ،فالمدروف عادة ال يحبذوف
التخمي عف السمطة والقوة التي اكتسبوىا خبلؿ فترة بقائيـ في السمطة ،لذا يفضؿ أف تحدد اإلدارة

طبيعة الق اررات التي يمكف أف يشارؾ فييا المرؤوسوف بشكؿ تدريجي ،يجب تقييـ نوعية الق اررات التي
تتـ بشكؿ يومي حتى يمكف لممديريف والمرؤوسيف تحديد نوعية الق اررات التي يمكف أف يشارؾ فييا

المرؤوسوف بشكؿ مباشر( .العتيبي)37-35 :2004 ،
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وأضاؼ العصيمي ( )2003الخطوة الرابعة وىي:

الخطوة الرابعة :تكوين فرق العمل:

مع ازدياد تعقيد منظمات اليوـ ،أصبح مف الصعب االعتماد عمى الجيود الفردية في تحقيؽ

أىداؼ التنظيـ ،وعميو كاف مف الضروري االعتماد عمى فرؽ العمؿ في أداء األعماؿ بشكؿ بناء،

األمر الذي جعؿ ىذا األسموب مف أىـ أنشطة برامج التمكيف وأكثرىا شيوعاً ،لذا يؤكد أف الموظفيف
الذيف يعمموف بشكؿ جماعي تكوف أفكارىـ وق ارراتيـ أفضؿ مف العامميف بشكؿ فردي ،وىو ما يجعؿ

أسموب فرؽ العمؿ جزءاً أساسياً في عممية التمكيف ،فالمنظمة يجب أف تعمؿ عمى إعادة تصميـ العمؿ
حتى يمكف ليذا األسموب أف يبرز بشكؿ طبيعي( .العصيمي)23 :2003 ،

وتكمـ اليواري ( )2002عف الخطوة الخامسة والسادسة وىي كالتالي:

الخطوة الخامسة :المشاركة في المعمومات:

يجب أف يتوفر لمموظفيف الممكنيف فرص الوصوؿ لممعمومات التي تبيف ليـ أف وظائفيـ،
وفرص العمؿ التي يشتركوف فييا ،تقدـ مساىمة لنجاح المنظمة ،فكمما توفرت معمومات لممرؤوسيف
عف طريؽ أداء عمميـ كمما زادت مساىمتيـ.

الخطوة السادسة :اختيار األفراد المناسبين وتدريبيم:
يجب عمى المديريف اختيار األفراد الذيف يممكوف القدرات والميارات لمعمؿ مع اآلخريف بشكؿ
جماعي ،وذلؾ ألف االختيار السميـ لمموارد البشرية ىو نقطة االنطبلؽ في نظاـ فعاؿ لئلدارة ،فبلبد

لممنظمة أف تختار أعضاءىا بعناية لكي تتأكد مف أف ما يتـ اختياره مبلئـ لممنظمة ،وطبيعة عمميا،
والظروؼ التي تعمؿ بيا.

ويعد التدريب أحد المكونات األساسية لجيود تمكيف العامميف وىو ما يستوجب تضميف جيود المنظمة

برامج وموارد تدريبية مناسبة ،وفي ضوء المتغيرات المعاصرة لمعامميف فإنو مف الضروري لمنظمات
القرف الحادي والعشريف أف تدرب أعضاءىا وتعيد صقميـ ،ألنيا تريد منظمة يكوف أعضاؤىا عمى

مستوى عاؿ مف الميارة كالميارة في التشخيص ،وفي التحميؿ وفي اتخاذ الق اررات في ضوء مستجدات
الواقع ،والميارة في التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة ،والميارة االجتماعية في التعامؿ مع باقي أعضاء

الفرؽ التي ينتموف إلييا( .اليواري)10 :2002 ،

وفي النياية أورد العتيبي ( )2004الخطوة السابعة والثامنة والتاسعة وىي:

الخطوة السابعة :اَّلتصال لتوصيل التوقعات:

يجب أف يتـ شرح وتوضيح المقصود بالتمكيف لمعامميف فيما يتعمؽ بواجبات ومتطمبات
وظائفيـ ،واستخداـ خطة عمؿ كوسائؿ لتوصيؿ توقعات اإلدارة لمموظفيف حيث يحدد المديروف
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لممرؤوسيف أىدافاً يجب تحقيقيا كؿ سنة ،وتمؾ األىداؼ يمكف أف تتعمؽ بأداء العمؿ أو التعمـ
والتطوير.

الخطوة الثامنة :وضع برنامج لممكافآت والتقدير:
لكي يكتب لجيود التمكيف النجاح يجب أف يتـ ربط المكافآت والتقدير التي يحصؿ عمييا

الموظفوف بأىداؼ المنظمة ،حيث يجب أف تقوـ المنظمة بتصميـ نظاـ لممكافآت يتبلءـ مع اتجاىات
المنظمة.
الخطوة التاسعة :عدم استعجال النتائج:

ال يمكف تغيير بيئة العمؿ في يوـ وليمة ،لذا يجب الحذر مف مقاومة التغيير حيث سيقاوـ
الموظفوف أي محاولة إليجاد برنامج يمكف أف يضيؼ عمى عاتقيـ مسؤوليات جديدة ،وبما أف تبنى
تغيير ،فإننا نتوقع أف تأخذ اإلدارة والموظفوف وقتيـ إلجادة المتطمبات
برنامج لمتمكيف سيتضمف
اً
الجديدة لبرنامج التمكيف اإلداري ،وبالتالي يجب عمى اإلدارة عدـ استعجاؿ الحصوؿ عمى نتائج

سريعة ،فالتمكيف عممية شاممة وتأخذ وقتاً وتتضمف جميع األطراؼ في المنظمة( .العتيبي:2004 ،

)40-39

ولكي تنفذ ىذه الخطوات بشكؿ جيد يجب أف يكوف وعي وادراؾ وانتماء في كيفيو االنتماء لمؤسسة

لممؤسسة ،لكي تنفذ ىذه الخطوات بشكؿ جيد تؤدي إلى عمؿ المؤسسة بشكؿ ناجح ،ولتكوف قادرة
عمى تحمؿ األعباء والمشاكؿ ،والتي تقع عمييا دوف أف تؤثر عمى عمميا ،فيذه الخطوات تسيـ في

تحقيؽ التنمية المستمرة لممدرسة ،وتطور الميارات لدى األفراد باتباع الخطوات التالية:
 -1وضع األىداؼ.

 -2تعريؼ األفراد بكيفية الحصوؿ عمى الموارد.
 -3إزالة العوائؽ البيروقراطية.

 -4إظيار الثقة في قدرة المرؤوسيف.

 -5زيادة الفرص المتاحة لممشاركة في اتخاذ الق اررات.
 -6تدريب العامميف عمى التفكير اإلبداعي.

نماذج التمكين:

لبموغ أو االقتراب مف التمكيف تحتاج كؿ منظمة أف تتفيـ التمكيف وفقاً لظروفيا ومحيطيا الممثؿ البيئة

الداخمية والخارجية ،وتظير مراجعة لؤلدبيات أمثمة لمختمؼ نماذج التمكيف ،والتي يمكف أف تساعد
عمى تحميؿ وفيـ مفيوـ التمكيف ،وسوؼ يعرض الباحث أىـ النماذج التي تفسر التمكيف ،ومنيا:
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 -1نموذج كونجر وكانجو (:)Conger and Kanungo
عرؼ كونجر وكانجو التمكيف كمفيوـ تحفيزي لمفاعمية الذاتية ،وتبنى الكاتباف نموذج التحفيز الفردي
لمتمكيف حيث تـ تعريؼ التمكيف " عممية تعزيز الشعور بالفاعمية الذاتية لمعامميف ،مف خبلؿ التعرؼ
عمى الظروؼ التي تعزز الشعور بالضعؼ والعمؿ عمى إزالتو والتغمب عميو ،بواسطة الممارسات

التنظيمية الرسمية وغير الرسمية التي تعتمد عمى تقديـ معمومات عف الفاعمية الذاتية" .واقترح الكاتباف
أف التمكيف مماثؿ لمفيوـ القوة حيث يمكف النظر لو مف زاويتيف:

أوَّلً :يمكف النظر لمتمكيف كمركب اتصالي – فالتمكيف يدؿ ضمناً عمى تفويض القوة.

ثانياً :يمكف النظر لمتمكيف أيضاً كمركب تحفيزي ،فالتمكيف يدؿ ضمناً وبكؿ بساطة عمى أكثر مف

معنى المشاركة في القوة أو السمطة ،ويظير ذلؾ جمياً في التعريؼ الذي تبناه الكاتباف ،ولتقرير مستوى

التمكيف في أي منظمة ،حدد  Conger and Kanungoخمس مراحؿ لعممية التمكيف ،وتتضح مف
الشكؿ التالي:

شكل رقم ( )1-2خطوات التمكين كعممية إدارية

التحفيز واإلصرار على إتمام المهام
تمكين العاملين
توفير معلومات عن الفعالية الذاتية وإزالة
عوامل انعدام القوة
سياسات إدارية تهدف للتمكين
التعرف على العوامل التي تؤثر إلى انعدام القوة

مراحل عممية التمكين:

المصدر)20 :1988 ،Conger & Kanungo( /

المرحمة األولى :تشخيص الظروؼ داخؿ المنظمة التي تسبب في الشعور بفقداف القوة بيف العامميف.
ويمكف تصنيؼ ىذه العناصر إلى عوامؿ تنظيمية كالتغيرات التنظيمية الرئيسية ،المناخ البيروقراطي،

الضغوط التنافسية ،ضعؼ نظاـ االتصاالت ،والمركزية العالية في توزيع الموارد.
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أما عناصر أسموب اإلشراؼ ونظاـ المكافآت فتشمؿ التسمط ،السمبية ،التحديد االعتباطي لممكافآت،

ضعؼ قيـ التحفيز ،وغياب اإلبداع ،وتشمؿ عناصر تصميـ العمؿ غياب وضوح الدور ،ضعؼ أو

غياب التدريب والدعـ الفني ،نقص السمطة المناسبة ،عدـ التحديد المناسب لمموارد ،األىداؼ غير

الواقعية ،محدودية االتصاؿ بيف القيادات اإلدارية والعامميف ،الروتيف الشديد في العمؿ ،وضعؼ التنوع
في العمؿ.

إف الحاجة لتبنى التمكيف تكوف ضرورية عندما يشعر العامموف بضعفيـ وعجزىـ داخؿ التنظيـ .وليذا

البد أف تعمؿ اإلدارة عمى التقصي والتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى ذلؾ الشعور .وعندما يتـ

التعرؼ عمى تمؾ الظروؼ يمكف لممنظمة أف تتبنى استراتيجية لمتمكيف إلزالة تمؾ الظروؼ.

المرحمة الثانية :استخداـ أساليب إدارية مثؿ اإلدارة بالمشاركة ومتطمباتو كتحديد اليدؼ واثراء
الوظيفة  ،والمكافآت المرتبطة باألداء .ويجب أف يكوف اليدؼ مف استخداـ تمؾ االستراتيجيات ليس
فقط إلازلة الظروؼ والعوامؿ الخارجية المسببة لشعور العامميف بفقداف القوة ،ولكف يجب استخداميا
أيضاً وبشكؿ رئيس في تزويد المرؤوسيف بمعمومات عف فعاليتيـ الذاتية.

المرحمة الثالثة :تقديـ معمومات عف الفاعمية الذاتية لمعامميف وذلؾ باستخداـ أربعة مصادر :المكاسب
غير الفعالة ،التجارب المنجزة ،اإلقناع المفظي ،واالستثارة العاطفية.

المرحمة الرابعة :ونتيجة الستقباؿ المرؤوسيف لتمؾ المعمومات سيشعر المرؤوسيف بالتمكيف مف خبلؿ
الزيادة في الجيد المبذوؿ ،وتوقعات األداء ،واالعتقاد بالفاعمية الذاتية.

المرحمة الخامسة :التغيير في السموؾ مف خبلؿ إصرار ومبادأة المرؤوسيف إلنجاز أىداؼ الميمة

المعطاة.

باختصار ،يرى الكاتباف التمكيف" العممية التي مف خبلليا يعتقد الفرد أف فاعميتو الذاتية تتحسف" .إف

التمكف يعنى أف تسعى عمى تقوية اعتقاد الفرد بفاعميتو الذاتية أو تعمؿ عمى إضعاؼ أو التقميؿ مف
اعتقاد الفرد بفقداف لمقوة)24-17 :1988 ،Conger & Kanungo( .

 -2نموذج توماس وفيمتياوس )1990( Thomas and Velthouse

قاـ توماس وفيمتياوس  Thomas and Velthouseبإكماؿ العمؿ الذي أنجزه Conger and

 Kanungoفأسسا نموذج التمكيف اإلدراكي  .cognitiveوعرفا التمكيف كزيادة في تحفيز المياـ
الداخمية والتي " تتضمف الظروؼ العامة لمفرد التي تعود بصفة مباشرة لمميمة التي يقوـ بيا التي
بدورىا تنتج الرضا والتحفيز" .وأشا ار إلى أف التمكيف يجب أف يبدأ مف الذات ونظاـ المعتقدات.

ويتضمف نظاـ المعتقدات كيفية النظرة لمعالـ الخارجي ،ومفيوـ الذات الذي يشجع السموكيات اليادفة
وربطيا مع أىداؼ ومنيجيات التمكيف التي تطبؽ في المنظمة .وحدد الكاتباف أربعة أبعاد نفسية

لمتمكيف حيث شع ار أنيا تمثؿ أساساً لتمكيف العامميف.
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 -1التأثير الحسي أو اإلدراكي ( :)Sense of impactويقصد بالتأثير الحسي" الدرجة التي تنظر
لمسموؾ " عمى أنيا ما يمكف أف تعمؿ اختبلفا" فيما يتعمؽ بإنجاز اليدؼ أو الميمة التي بدورىا
تحدث التأثير المقصود في بيئة الفرد" .ويقيـ التأثير باالعتقاد بأف الفرد يمكف أف يؤثر في عمؿ

اآلخريف وكذلؾ الق اررات التي يمكف أف تتخذ عمى كؿ المستويات.

 -2الكفاية ( " :)Competenceويقصد بيا إلى أي درجة يمكف لمفرد أداء تمؾ األنشطة بميارة
عالية عندما يقوـ بالمحاولة" .فاألفراد الذيف يتمتعوف بالكفاية يشعروف بأنيـ يجيدوف المياـ التي
يقوموف بيا ويعرفوف جيداً بأنيـ يمكف أف يؤدوا تمؾ المياـ بإتقاف إف ىـ بذلوا جيداً .فالكفاية
شعور الفرد باإلنجاز عند أدائو أنشطة المياـ التي اختارىا بميارة .والشعور بالكفاية يتضمف

اإلحساس بأداء المياـ بشكؿ جيد ،والجودة في أداء المياـ.

 -3إعطاء معنى لمعمل ( " :)Meaningfulnessتيتـ بقيـ اليدؼ أو المياـ التي يتـ الحكـ عمييا
مف خبلؿ معايير أو أفكار الفرد" .ويشمؿ إعطاء معنى لمعمؿ مقارنة بيف متطمبات دور العمؿ

ومعتقدات الفرد كاعتقاد الفرد مثبلً أف المياـ التي يقوـ بيا ذات قيمة .فإعطاء معنى لمعمؿ تعنى
أف يشعر الفرد بالفرصة بممارستو مياـ ألغراض نبيمة ،فالشعور بالمعنى لمعمؿ يمثؿ إحساساً أف

الفرد في طريؽ يستحؽ جيده ووقتو ،وأنو يؤدى رسالة ذات قيمة.

 -4اَّلختيار ( " :)Choiceتتضمف المسؤولية المسببة لتصرفات الفرد" ،أف يشعر الفرد بالفرصة في
اختيار المياـ ذات المعنى لو وأدائيا بطريقة تبدو مبلئمة .وىذا الشعور باالختيار يوفر شعو اًر لدى

الفرد بحرية االختيار ،واإلحساس بالقدرة عمى استخداـ حكمو الشخصي والتصرؼ مف خبلؿ تفيمو
لمميمة التي يقوـ بيا)681-666 :1990 ،Thomas and Velthouse( .

وعطفاً عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف نموذج توماس وفيمتياوس كاف أعـ وأشمؿ مف نموذج كونجو
وكانجو ألنو قاـ باالىتماـ غرس قيمة العمؿ لدى العامميف واالفراد في داخميـ وتكوف األعماؿ نابعة

عنيـ.

التمكين والنظريات:

 -1التمكين ونظرية العالقات اإلنسانية:
ظيرت حركة العبلقات اإلنسانية خبلؿ عاـ  ،1960-1950وكانت وجية نظر ىذه الحركة تنطمؽ

مف أف معاممة العامميف معاممة إنسانية جيدة ،تؤدي إلى تحقيؽ إنتاجية أفضؿ ،وحركة العبلقات
اإلنسانية ىذه ميدت السبيؿ لما أصبح ما يعرؼ في وقتنا الحاضر بدراسة السموؾ التنظيمي.

فيرى الباحث أف نظرية العبلقات اإلنسانية ىي سيـ االنطبلؽ في النظريات نحو التمكيف اإلداري،
واالىتماـ بالعامميف في المؤسسة وسيمت الطريؽ بشكؿ متسمسؿ نحو التمكيف اإلداري واالىتماـ

بالعنصر البشري.
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 -2التمكين ونظرية ماسمو لمحاجات :Maslow

 -3شكل رقم ( )2-2سمم ماسمو لمحاجات

المصدر( :الوادي)34 :2012 ،
بل
في بداية الخمسينات مف القرف الماضي تـ التحوؿ التدريجي نحو االىتماـ بالجوانب اإلنسانية ،أم ً

بتحقيؽ تميز ونمو في المنظمات مف نواحي اقتصادية ،ونواحي إنسانية عمى حد سواء ،فظيرت نظرية

ماسمو الشييرة في تقسيـ حاجات اإلنساف إلى خمسة أقساـ ،كما ىو مبيف في الشكؿ رقـ واحد أعبله.

إف متابعة وتقصي دوافع ،وحاجات ،وىموـ العامميف أفضى إلى دراسة قضايا خاصة وأكثر تحديداً،

تتعمؽ بمشاركة العامميف في اتخاذ القرار وتحمؿ المسؤولية وتدوير العمؿ ،وتفويض الصبلحيات،

وتوسيع العمؿ ،واثراء العمؿ ،وغيرىا مف األمور التي بدأت تظير في أدبيات اإلدارة ،وفي مقدمة ىذه
المفاىيـ المعاصرة في زماننا ىذا مفيوـ تمكيف العامميف .ومف أىـ المفاىيـ التي ساىمت في تسريع

الخطوات نحو التمكيف نموذج الخصائص المحورية.

 -3التمكين ونظرية ( )Y،Xعند ماكويجور :McGregor

تأثر ماكويجور ( )McGregorبأفكار ماسمو ودراسات ىوثورف ،فقدـ إضافة جديدة لحركة العبلقات
اإلنسانية مف خبلؿ كتاباتو ،مف خبلؿ نظريتو التي سماىا ( )Xو( ،)Yولكؿ مف ( )Xو()Y

افتراضات؛ ففي حيف يفترض المدير الذي يتبني نظرية ( )Xأف العامؿ كسوؿ ويفتقد لروح المبادرة
وتحمؿ المسؤولية ،فإف المدير الذي يتبني نظرية ( )Yيحمؿ افتراضات مغايرة تماماً ،فيرى في

مرؤوسيو حب العمؿ ،وروح المبادرة ،والرقابة الداخمية ،والقدرات الخبلقة ،وحب التميز( .الوادي،
)37-34 :2012

وتقوـ نظرية ماكويجر عمى أساس افتراضي رئيسي وىو أف كؿ عمؿ إداري في التنظيـ يرتكز عمى

نظرية تنظيمية معنية حيث ( )Xىي النظريات الكبلسيكية و( )Yىي نظرية العبلقات اإلنسانية.
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ويرى الباحث أف ىذه النظرية ىي بداية التمكيف اإلداري ،وىي تعتبر مف أىـ النظريات التي أسست
عميو ،حيث نرى بأف المدير ( )Xيتمتع بالسمبية في عممو ،بينما المدير ( )Yيتمتع باإليجابية،

والمشاركة والديمقراطية وتحمؿ المسؤولية وىذا يعتبر جانب إيجابي لدى المدير الذي يتميز بيذا

الشيء.

 -4التمكين ونظرية األنماط القيادية عند ليكرت :Likert

وصؼ ليكرت  Likertالمشار إليو في دراسة جابر ( )2012أنماطاً أربعة لمقادة واإلدارييف ،ويتفؽ
بعض ىذه األنماط مع كؿ مف نظريتي ( )Xو ( )Yلػ McGregorكما يتضمف بعضيا بعض معوقات

التمكيف اإلداري ،والتي تتمثؿ فيما يمي:

 -1النمط األول :يفقد فيو الرؤساء الثقة بمرؤوسييـ ويتصؼ القادة بأنيـ مركزيوف بدرجة عالية،
ويحفزوف موظفييـ عف طريؽ الخوؼ واإلكراه ،وتكوف االتصاالت مف أعمى إلى أسفؿ مع زيادة
في الرقابة والتوجيو عمى المرؤوسيف ،وىذا النمط يتفؽ مف نظرية  Xلػ McGregorونظرية

اإلدارة العممية ،وىو نمط أبعد ما يكوف عف التمكيف اإلداري.

 -2النمط الثاني :وىو أقؿ مركزية ويسمح أحياناً ببعض المشاركة مف المرؤوسيف في اتخاذ الق اررات
ولكف تحت رقابة الرئيس أو القائد ،ويوجد تفاعؿ بيف القائد والمرؤوسيف وقدر مف االتصاالت

الصاعدة ،ولكف التأكيد ىنا عمى االتصاالت اليابطة مف أعمى ألسفؿ أكبر ،لذلؾ يبقى لنظاـ

االتصاؿ معوقاً لمتمكيف اإلداري.

 -3النمط الثالث :يطمؽ عميو االستشاري ،وفيو يتميز القادة بتوفير ثقة المعمومات بينيـ وبيف
مرؤوسييـ واف كانت ثقة ليست مطمقة ،ويتـ اتخاذ الق اررات الرئيسة في القمة في حيف يتـ اتخاذ

الق اررات غير الرئيسة مف خبلؿ المنظمة كميا ،والتفاعؿ بيف القائد والمدير والموظفيف أكثر مف

النمطيف السابقيف.

 -4النمط الرابع :ويطمؽ عميو الجماعي المشارؾ ،ويتفؽ ىذا النمط مع نظرية  Yلػ، McGregor
ويتوافر لمقائد فيو ثقة مطمقة بمرؤوسيو ،ولديو طموحات عالية في عمميـ ،والشعور بالمسؤولية،

وتتـ المشاركة في اتخاذ الق اررات بشكؿ كبير حتى في الق اررات الرئيسة ،ومناخ االتصاؿ تفاعمي

تماماً في جميع االتجاىات ،ويتـ التعاوف بيف الرؤساء والمرؤوسيف في حؿ المشاكؿ التنظيمية،
ويعتبر  Likertأف النمط الرابع يحدد أعمى مستوى مف اإلنتاجية عمى العكس مف النمط األوؿ؛ إذ

يقوـ الرئيس بإشراؾ المرؤوسيف في الق اررات واحاطتيـ بمعمومات عف الموقؼ الحالي ،كما يكوف
عمى وعي بأخبلقيات المؤسسة ،ويعمؿ عمى تطوير وتدريب مرؤوسيو واالتصاؿ بيـ ،كما أف لديو

الرغبة واالستعداد لمتغيير وفي دعـ مرؤوسيو حتى لو حدثت منيـ أخطاء ،ويعبر كذلؾ عف شكره
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وتقديره عندما يقوـ المرؤوسوف بإنجاز أو أداء طيب ،وفي ىذا النمط اإلداري يتبمور مفيوـ التمكيف

اإلداري.

(جابر)22-21 :2012 ،

وعميو يعتبر النمط الرابع ىو نمط مفيوـ التمكيف اإلداري ألنو مفيوـ يعطي مديري المدارس مزيداً مف

الثقة بأن فسيـ مف خبلؿ إنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ ،بوعي وقناعة تامة بطبيعة العمؿ والبيئة التي
يعمموف بيا ،لذلؾ يجب عمى مديرية التربية والتعميـ العمؿ بمفيوـ التمكيف اإلداري لدى مديري

المدارس.

 -5التمكين ونظرية  Zعند أوتشي :Ouchi
تأثر أوتشي  Ouchiبما حققتو اإلدارة اليابانية في إدارة وتنظيـ المؤسسات االقتصادية بيا ،وحددت

نظريتو عدة خصائص منيا :جماعية صناعة القرار ،والعائمية :تقاسـ العمؿ ،واالستقرار الوظيفي،

وشمولية االىتماـ باألفراد ،والمسؤولية االجتماعية ،والشراكة وروح الفريؽ ،ويكوف الفريؽ ح اًر في

تطوير طرؽ العمؿ والعبلقات الخاصة ،كما يجب أف يكوف أعضاؤه ماىريف في عمميات ووسائؿ
االتصاالت داخؿ الجماعة وىي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ (اندراوس ومعايعة.)132 :2008 ،

 -6التمكين والمنظمة المتعممة:

المنظمة المتعممة ىي تمؾ التي تتغير بشكؿ مستمر ،وتتطور ،وتتقدـ بشكؿ دائـ ،وذلؾ بالتعمـ مف

تجاربيا وخبراتيا التي تتكوف مف خبرات أعضائيا .والمنظمة المتعممة كما يؤكد بيتر سينغ Peter

 Sengeترتكز عمى مقومات أساسية محورىا ثقافة المؤسسة ،وقيميا التي ترتكز عمى العناصر
اآلتية:

 .1المعمومات وأىميتيا في التعمـ.
 .2روح الفريؽ وأىميتو في التعمـ الجماعي الذي يضاعؼ التعمـ الفردي.

 .3التمكين :وىو الذي يحرر العامؿ مف أي قيود تمنعو مف التعمـ والمشاركة.
 .4المشاركة التي ىي جوىر عممية التعميـ والتعمـ.
 .5والقيادة التي تحمؿ الرؤية نحو مؤسسة متعممة متطورة باستمرار.

وحديث الساعة في أدبيات اإلدارة في الوقت الراىف ،ىو حوؿ موضوع المنظمة المتعممة ،وىذا مف أىـ
المفاىيـ اإلدارية المعاصرة التي تعزز موضوع التمكيف وتستثمره ،مف أجؿ التجديد المستمر والتطوير
المستمر في المنظمة .وقد أصبحت عممية التجديد ،والتغيير حتمية ،وال مناص منيا في منظمات

القرف الواحد والعشريف .وىنالؾ مقاالت تبدأ بعناويف مثؿ" ،إما أف تجدد أو تبدد" و "إما أف تجدد أو

تتبخر" ) (Innovate or evaporateوتدؿ عمى أف المنظمات التي تتجاىؿ عممية التغيير،

والتجديد ،والتطوير ،فإف مصيرىا إلى زواؿ ،نتيجة لمعولمة ،وما تحمؿ مف متغيرات عالمية سياسية
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واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وسوقية ،ال ترحـ مف يرضى بحالة االستقرار والرضا بالوضع

الراىف.
والتعمُّـ يتطمب معمميف ومتعمميف ،ونرى أنيـ العامموف الذيف يواجيوف واجبات جديدة؛ منيا المعرفة
والميارة والمعمومة وتداوؿ ىذه المكاسب لبلستفادة منيا ،كما يتوجب عمى العامؿ اآلف تحمؿ المسؤولية

وروح المخاطرة وتحمؿ الوقوع بالخطأ؛ ألف الخطأ ىو مصدر مف مصادر التعمـ ،فيتعمـ ويعمـ
الموظؼ مف خبلؿ التعمـ مف األخطاء ،والتعمـ مف التجارب ،والتعمـ بالممارسة ،والتعمـ مف
االستعماؿ ،والتعمـ مف تجارب اآلخريف ،والتعمـ مف القراءة ،والتعمـ مف اإلصغاء ،والتعمـ مف التفكير

والعصؼ الفكري ،والتعمـ مف توجيو اآلخريف وتعميميـ .وأخي ار فإف التعمـ والتعميـ مقومات أساسية لمف
يريد أف يكوف ممكنا ومتسمحا بروح المبادرة والمرونة والتكيؼ( .ممحـ.)36-35 :2006 ،

وبعد استقراء وتحميؿ النظريات المتعمقة بالتمكيف اإلداري يمكف القوؿ بأف العنصر البشري (مديرو
المدارس) ىو محور العمميات في اإلدارة التعميمية ،والمسؤوؿ عف نجاح أو إخفاؽ عمؿ المؤسسة
(المدرسة) ،فإذا كانت اإلدارة التعميمية تتجاىؿ تطبيؽ مفيوـ التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس

فإ نيا سوؼ تعطي نتائج سمبية ،وفشؿ في األعماؿ الموكمة ليـ ،وعدـ رضا مديري المدارس ،ولكف إذا
كانت اإلدارة التعميمية تتبنى مفيوـ التمكيف اإلداري وتعمؿ عميو فإننا سوؼ نحصؿ عمى نتائج

إيجابية ،ومديريف قادريف عمى العمؿ ومواجية الصعاب التي تواجييـ ،وانجازىـ في األعماؿ واألدوار
الموكمة ليـ ويحصؿ مديرو المدارس عمى الحؽ في المشاركة في إتخاذ الق اررات التي تختص في
مدرستيـ ،والعمؿ بروح فريؽ واحد ،لكي يكونوا منتجيف داخؿ مدارسيـ.

أشكال التمكين اإلداري:

إف التمكيف اإلداري لو عدد مف أشكاؿ ظيرت في التطبيقات العممية في ميداف العمؿ ،وىذه األشكاؿ
تؤثر إيجابياً في عمؿ المؤسسة ومف أشكاؿ التمكيف اإلداري:

 -1المشاركة في المعمومات  :Information Sharingحيث أصبحت االتصاالت مف أعمى إلى
أسفؿ ىامة جداً في التنظيمات الحديثة؛ ألنو مف خبلليا يكوف العامموف في المستويات الدنيا أكثر

فيماً لعممية اتخاذ الق اررات وأكثر التزاماً بق اررات التنظيـ ،وىذا يجعؿ العامؿ ال يقوـ بالعمؿ
وحسب ،وانما يسأؿ نفسو عف سبب قيامو بالعمؿ ،وعميو فإف ىذا يجعؿ العامميف يناقشوف،
ويعبروف عف آرائيـ بحرية مف خبلؿ االتصاالت مف أسفؿ إلى أعمى.

 -2توجيو العاممين نحو المشكالت  :Upward Problem Solvingففي المستويات الدنيا يكوف
العامموف األقرب لمشكبلت التنظيـ واألعمـ باحتياجات العمبلء ،وعمييـ التصرؼ واتخاذ القرار

بشأف مشكبلتيـ.
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 -3استقاللية الميام  :Task Autonomyعف طريؽ تكويف فرؽ العمؿ الذاتية التي تمارس تنفيذ
المياـ بنوع مف االستقبللية مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي ،مع وجود قدر مف الرقابة المعتدلة عمييا،

واحتفاظ اإلدارة العميا برسـ السياسية االستراتيجية.

 -4الشكل التكميفي (تكوين اَّلتجاىات)  :Attitudinal Shapingحيث أف تغيير طرؽ العمؿ
يمزمو تدريب العماؿ وتعميميـ ،مما يعمؿ عمى تزويدىـ بقيـ جديدة لتكويف سموؾ جديد يتبلءـ مع

التغيير.

 -5اإلدارة الذاتية :Self-Management :ويقصد بيا توزيع العمؿ بيف اإلدارة والعامميف ،حيث
يتدخؿ العامموف في عممية اتخاذ القرار ،ويكوف وضع التعميمات والسمطة والتنفيذ مف قبؿ األكثرية.

()Wilkinson،1998: 47 -48

دعائم التمكين اإلداري:

لمتمكيف اإلداري دعائـ عدة ،وتعددت الكتابات حوليا بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة ،ويتعيف

عمينا معرفتيا واإللماـ بيا ،ومعرفة العبلقة االرتباطية بينيا ،ومعرفة العوامؿ المؤثرة عمييا ،ومف ىذه
الدعائـ:

 -1تفويض السمطة:
إف الفكرة األساسية لمفيوـ التمكيف اإلداري أف تتـ عممية تفويض الصبلحيات إلى المستويات اإلدارية

الدنيا ،إذ يصبح العامميف لدييـ القدرة في التأثير عمى الق اررات الممتدة مف الق اررات االستراتيجية في
المستوى األعمى إلى الق اررات المتعمقة بأدائيـ لعمميـ ( )Spreitzer ،2007: 5ولذلؾ فإف فكرة

التمكيف تتطمب تغيي اًر في األنماط القيادية التقميدية إلى أنماط قيادية تؤمف بالمشاركة ،وبالتأكيد فإف ىذا
يتطمب التحوؿ مف الرقابة والتوجيو إلى الثقة والتفويض( .العتيبي)28 :2005 ،

 -2فرق العمل:

إف العامميف الممكنيف يجب أف يشعروا في وحداتيـ بإمكانية أف يعمموا معاً وبشكؿ جماعي في حؿ
مشاكؿ العمؿ ،وأف أفكارىـ يتـ احتراميا وتؤخذ عمى محمؿ الجد ويتطمب ذلؾ مستوى عاؿ مف الثقة

(العتيبي ،)25 :2005 ،ويعتمد تطوير فرؽ العمؿ في المنظمة عمى توفر قائد قوي قادر عمى تقديـ
التوجييات ،والتشجيع ،والدعـ ألعضاء الفريؽ)Quinn & Spreitzer، 1997: 40( .

 -3التدريب:

يتطمب تمكيف العامميف توفير تدريب مستمر ومنتظـ؛ ألجؿ تعمـ الميارات الجديدة ،وينبغي لممنظمة

أف توفر نظاـ طموح؛ لتطوير العامميف؛ لكي يزودوا بالمعرفة والميارات الضرورية (1998: 228

 ،)Lin،كميارات التفاوض ،وميارات اتخاذ القرار ،وميارات حؿ الصراع ،وميارات القيادة (27
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 ،)Randolph، 1995:فالجيود التدريبية تمكف العامميف مف بناء المعرفة ،والميارات ،والقدرات ،ليس
فقط ألداء أعماليـ ،بؿ أيضاً تعمـ ميارات واقتصاديات المنظمات الكبيرة)Spreitzer، 2007: 5( .

 -4اَّلتصال الفاعل:

يعتبر االتصاؿ الفاعؿ أحد العوامؿ الضرورية لبرنامج تمكيف العامميف ،ويدؿ توفر عنصر حرية

الوصوؿ إلى المعمومات الحساسة إلى وجود درجة عالية مف االتصاؿ داخؿ المنظمة( .العتيبي،
)25 :2005

 -5التحفيز:

إف التمكيف سيفقد األرضية عندما ال توفر المنظمة المكافآت المناسبة ،ويتطمب التمكيف نظاـ عوائد

مختمؼ (العوائد المستندة إلى األداء بدالً مف العمؿ) ،إذ أنو عندما تربط العوائد باألداء عف طريؽ ربط

مكاسب العامميف بنجاح المنظمة ،فإف ذلؾ يؤدي إلى زيادة دافعية العامميف نحو تحقيؽ غايات وأىداؼ

المنظمة)Spreitzer & Mishra، 1999: 160( .

وتوصؿ سبكتور  Spectorإلى أف ىناؾ بعديف رئيسيف لمتمكيف ،ىما:

األول /البعد الميارى :ويعني اكتساب العامميف ميارات العمؿ الجماعي عف طريؽ التدريب ،خاصة
ميارات التوافؽ ،وحؿ النزاع ،والقيادة ،وبناء الثقة.

الثاني /البعد اإلداري :ويقصد بو منح الحرية والصبلحيات في اتخاذ الق اررات لكؿ األعضاء العامميف
في المنظمة)Spector، 1995: 43( .
ولقد انطمؽ الباحثوف مف ىذيف البعديف ،لتحديد دعائـ التمكيف ،والتي تمثمت في:
 -1المعنى أو اإلحساس بالجدوى :Meaningfulness

ويعكس المعنى بوجود االرتباط الشخصي بالعمؿ ،كما يشير إلى ىدؼ أو غاية الميمة التي يقوـ بيا

الفرد ويرتبط ىذا البعد باالنسجاـ بيف متطمبات العمؿ وسموكيات الفرد.

 -2الكفاءة :Competence

وتشير إلى اعتقاد األفراد بأنيـ يمتمكوف الميارات البلزمة ألداء عمميـ ،بشكؿ جيد ،واعتقاد الفرد

بقدرتو عمى أداء فعالياتيـ بميارة وىذا البعد يمثؿ الفاعمية الذاتية.
 -3اإل رادة الذاتية :Self-Determination

يعكس لدى األفراد إحساساً بالحرية في أداء عمميـ ،واالستقبللية في الشروع في مواصمة عمميـ ،وييتـ

ىذا البعد بواقع السببية الذي يشير فيما إذا كاف سموؾ الفرد يدرؾ عمى أنو ذاتي التحديد.

()Kenneth، 2000: 617
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 -4اَّلختيار :Choice
ىو درجة الحرية التي يتمتع بيا الفرد في أدائو لعممو ،بحيث يتوافر لديو الحرية في صنع الق اررات،

وطرؽ أداء العمؿ واجراءاتو ،وأف حرية االختيار المدركة لدى األفراد تؤدى إلى زيادة المرونة واالبتكار
ومقاومة الضغوط وضبط النفس ،وادراؾ الفرد لؤلحداث مف حولو تقيد اختياره وتتحكـ فيو ،مما يؤدى

إلى مشاعر سمبية ،تؤثر في العمؿ وانخفاض احتراـ الفرد لذاتو)Bass، 1999: 190( .
 -5التأثير :Impact

يعنى إدراؾ األفراد بأف ليـ تأثير عمى النظاـ الذي يعمموف فيو والق اررات التي يتـ اتخاذىا والسياسات
التي تضعيا المؤسسة ،وال يأتي ىذا اإلدراؾ إذا كاف الفرد يوثر أو يسيطر عمى أمور قميمة األىمية في

عممو ،ولكنو ينمو ،إذا كاف لمفرد تأثير في شؤوف ميمة)Rubet، 1995: 20( .

أساليب التمكين اإلداري:

لقد تعددت أساليب التمكيف مف باحث إلى أخر وسوؼ يقوـ الباحث بعرض بعض مف ىذه األساليب
وىي( :ممحـ)2006،

 -1أسموب التمكين من خالل النمط القيادي:
يعػد تمكيف المرؤوسيف مػف األساليب القيادية الحديثة التي تساىػـ في زيادة فاعمية المؤسسة وأسموب
القيادة ىذا ،يقوـ عمى دور القائد أو المدير في تمكيف الموظفيف .وىذا األسموب يشير إلى أف المؤسسة

الممكنة ،ىي تمؾ المؤسسة التي تتضمف نطاؽ إشراؼ واسع ،وىذا األسموب يركز بشكؿ خاص عمى
تفويض الصبلحيات أو السمطات مف أعمى إلى أسفؿ.

 -2أسموب تمكين األفراد:

يتمحور ىذا األسموب حوؿ الفرد بما يسمى “تمكيف الذات” ،ويبرز التمكيف ىنا عندما تبدأ العوامؿ
اإلدراكية لمفرد بالتوجو نحو قبوؿ المسؤولية واالستقبللية في اتخاذ القرار ،ىذا وقد توصمت إلى أف
الموظفيف المتمكنيف يمتمكوف مستويات أكبر مف السيطرة والتحكـ في متطمبات الوظيفة ،وقدرة أكبر

عمى استثمار المعمومات ،والموارد عمى المستويات الفردية.

 -3أسموب تمكين الفريق:

إف التركيز عمى التمكيف الفردي قد يؤدي إلى تجاىؿ عمؿ الفريؽ ،لذلؾ فإف لتمكيف المجموعة أو
الفريؽ أىمية كبرى لما لمعمؿ الجماعي مف فوائد تتجاوز العمؿ الفردي ،وقد بدأت فكرة التمكيف

الجم اعي مع مبادرات دوائر الجودة في السبعينات والثمانينات مف القرف الماضي والتمكيف عمى ىذا
األساس يقوـ عمى بناء القوة وتطويرىا وزيادتيا مف خبلؿ التعاوف الجماعي والشراكة والعمؿ معاً .إف

عمؿ الفريؽ يعد أسموباً يستخدـ لتمكيف العامميف ومسوغاً لتطوير قدراتيـ وتعزيز األداء المؤسسي ،واف
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تمكيف الفريؽ ينسجـ مع التغييرات الييكمية في المنظمات ،مف حيث توسيع نطاؽ اإلشراؼ والتحوؿ

إلى المنظمة األفقية والتنظيـ المنبسط بدالً مف التنظيمات اليرمية( .ممحـ)41-40 :2006،

 -4أسموب التمكين ذو األبعاد المتعددة:

يقوـ ىذا األسموب عمى الجمع بيف األساليب السابقة ،ويرفض اعتماد أحادي الجانب ،باعتبار أف

التمكيف يقوـ عمى جوانب متعددة كالتعميـ ،والقيادة الناجحة ،والمراقبة الفعالة ،والدعـ والتشجيع

المستمر ،والييكمية المناسبة ،والتفاعؿ بيف ىذه األسس جميعاً( .عوض)97 :2013 ،

وقد اقترحت الشمي ومجولدريؾ  Lashely and McGoldrickنقبلً عف مسعود ( )2012أف أساليب

التمكيف اإلداري ىي:

أوَّلُ /التمكين من خالل المشاركةEmpowerment through participation :

وتيتـ بتمكيف العامميف بسمطة اتخاذ القرار في بعض األمور والمياـ المتعمقة بالعمؿ ،والتي كانت في

األساس مف اختصاص المديريف .ويتضمف التمكيف مف خبلؿ المشاركة تمكيف الموظفيف؛ التخاذ

ق اررات استجابة لطمبات الزبائف الفورية وتولى خدمة العمبلء .ويتـ تشجيع ىذا االتجاه والسموؾ في

العمؿ بالتدريب عمى االىتماـ بالعمبلء والتدوير الوظيفي.

ثانياً /التمكين من خالل اَّلندماجEmpowerment through involvement :

وييتـ أساساً باالستفادة مف خبرة ،وتجربة األفراد في تقديـ الخدمة مف خبلؿ االستشارة والمشاركة في

حؿ المشكبلت .حيث يحتفظ المدير بسمطة اتخاذ القرار ولكف يشارؾ الموظفوف في تقديـ المعمومات.
حيث تستخدـ االجتماعات الدورية بكثرة لتوصيؿ المعمومات ،واستشارة الموظفيف لمحصوؿ عمى

معمومات مسترجعة.

ثالثاً /التمكين من خالل اَّللتزامEmpowerment through commitment :

ويتضمف تمكيف العامميف مف خبلؿ التزاميـ ألىداؼ المنظمة وتشجيعيـ عمى تحمؿ مسؤوليات أكبر
باالنتماء لممنظمة .إف أي محاولة لتحقيؽ التزاـ الموظفيف يمكف أف تتداخؿ مع تمكيف العامميف مف

خبلؿ المشاركة واالندماج.

رابعاً /التمكين من خالل تقميل المستويات اإلداريةEmpowerment through delayering :

وتعتقد الشمي أف البناء التنظيمي المسطح بمستويات وخطوط سمطة أقؿ يمكف أف يوفر بيئة مبلئمة

وصالحة لمتمكيف تسمح لمموظفي ف باتخاذ الق اررات في الوقت المناسب .ويتطمب تبنى ىذا اإلطار إزالة
المستويات اإلدارية الوسطي مف خبلؿ إعادة توزيع العمالة والتقاعد والتخمص مف العمالة الزائدة.

وبجانب ذلؾ يتـ التركيز عمى تدريب وتطوير الموظفيف ويصاحبو زيادة االستثمار في عممية التدريب.

(مسعود)18 :2012 ،
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معوقات تطبيق التمكين اإلداري في المؤسسات:

أشارت العديد مف الدراسات إلى أف ىناؾ مبررات واقعية تعيؽ عممية التمكيف مثؿ (المركزية

الشديدة ،وسرية المعمومات ،وىرمية المستويات ،ومحدودية الصبلحيات) وكذلؾ مبررات تطويرية

واستراتيجية مف خبلؿ التنبؤ بالمستقبؿ واستشراؼ مبلمحو ،إال أف ذلؾ قد يواجو مجموعة مف
المعوقات ،وتتمثؿ

فيما ذكره العتيبي (:)2005
 )1البناء التنظيمي اليرمي.
 )2المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ الق اررات.
 )3خوؼ اإلدارة العميا مف فقداف السمطة.
 )4عدـ الرغبة في التغيير.

 )5خوؼ اإلدارة الوسطى مف فقداف وظائفيـ والسمطة.
 )6خوؼ العامميف مف تحمؿ السمطة والمسألة.

 )7األنظمة واإلجراءات الصارمة التي ال تشجع عمى المبادأة واالبتكار.
 )8السرية في تبادؿ المعمومات.
 )9ضعؼ نظاـ التحفيز.

 )10تفضيؿ أسموب القيادة اإلدارية التقميدية.
 )11ضعؼ التدريب والتطوير الذاتي.
 )12عدـ الثقة اإلدارية.

 )13عدـ مبلءمة نظاـ المكافآت( .العتيبي)40-39 :2005 ،
ويضيؼ الباحث إلى ىذه المعوقات:

 -1تدخؿ اإلدارة العميا في عمؿ مديري المدارس ،والحث عمى تطبيؽ الموائح والق اررات بصورة صارمة.

 -2ضعؼ مستوى إلزاـ المديريف في عمميـ ،نظ اًر لما يعيشو المديروف ويشعروف بو مف ضعؼ كـ
ومستوى الخدمات االجتماعية والترفييية المقدمة ليـ وكذلؾ تردى األوضاع االقتصادية.

 -3ضعؼ مستوى الرضا الوظيفي لمديري المرحمة الثانوية بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية
والمادية والتغيرات السياسية.

ولمحد مف المعيقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ التمكيف اإلداري في المؤسسات ،اقترح العتيبي ()2005
بعض المقترحات تتمثؿ في:

 )1االتجاه نحو البناء التنظيمي المرف.
 )2التحوؿ لتطبيؽ مفيوـ القيادة التحويمية.
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 )3بناء المنظمة التي تشجع عمى التعمـ الذاتي.
 )4السماح بتداوؿ المعمومات.

 )5التحوؿ مف نظاـ اإلشراؼ القائـ عمى التوجيو والتحكـ إلى الثقة والتفويض.
 )6إعادة النظر في نظاـ المكافآت.

 )7توفر التدريب المبلئـ لمقيادات اإلدارية( .العتيبي)40 :2005 ،

ويضيؼ الباحث بعض المقترحات إلنجاح عممية التمكيف اإلداري وىي:
 -1تعزيز ثقافة الثقة بالنفس لدى مديري المدارس.

 -2نشر ثقافة االبتكار واإلبداع لدى مديري المدارس.

 -3تحميؿ واقع عمؿ المؤسسة ،لكي يتبلءـ التمكيف اإلداري مع ىذه المؤسسة بشكؿ مستمر.
 -4استخداـ أنظمة إدارية متعددة لبناء مؤسسة داعمة لمتفكير االستراتيجي.
متطمبات التمكين اإلداري:

بعد أف اطمع الباحث عمى األطر النظرية المتعمقة بالتمكيف اإلداري ،فقد عرؼ الباحث متطمبات

التمكين اإلداري إجرائياً بأنيا" :مجموعة المقتضيات والموازـ والركائز التي يجب أف تتوافر لمنقؿ

التدريجي لمسمطة لدى مديري المدارس الثانوية ومنحيـ مزيداً مف الصبلحيات والمشاركة في اتخاذ
الق اررات ومساىمتيـ عمى النمو الميني وتكويف فرؽ العمؿ ،والتي سيتـ قياسيا مف خبلؿ درجة التقدير

الكمية ألفراد العينة عمى أداة الدراسة" ،ومف خبلؿ التعريؼ استنتج الباحث مجموعة مف متطمبات
التمكيف اإلداري قبؿ وأثناء عممية التمكيف وىي كالتالي:

أوَّلً :المتطمبات اإلدارية:

يعرؼ الباحث المتطمبات اإلدارية بأنيا الركائز اإلدارية التي يحتاجيا مدير المدرسة والمتمثمة في

تفويض السمطة واتخاذ الق اررات والثقة االدارية البلزمة لتمكينو وتحقيؽ األىداؼ ،وتـ تقسيمة إلى:

 -1التفويض:

إف الفكرة األساسية لمفيوـ التمكيف اإلداري أف تتـ عممية تفويض الصبلحيات إلى المستويات اإلدارية
الدنيا ،إذ يصبح العامموف لدييـ القدرة في التأثير عمى القرارات الممتدة مف الق اررات االستراتيجية في
المستوى األعمى إلى الق اررات المتعمقة بأدائيـ لعمميـ)Spritzer ، 2007: 5( .

ولذلؾ فإف فكرة التمكيف تتطمب تغيي اًر في األنماط القيادية التقميدية إلى أنماط قيادية تؤمف بالمشاركة،
وبالتأكيد فإف ىذا يتطمب التحوؿ مف الرقابة والتوجيو إلى الثقة والتفويض( .العتيبي)28 :2005 ،

والمقصود مف تمكيف الموظؼ ىو رفع قدرتو عمى اتخاذ الق اررات بنفسو وبدوف إرشاد اإلدارة ،فاليدؼ
األساسي مف التمكيف توفير الظروؼ لمسماح لكافة الموظفيف بأف يساىموا بأقصى طاقاتيـ في جيود
التحسيف المستمر ،وبالتالي فإف مصطمح التمكيف يتضمف مشاركة عممية اتخاذ القرار مع المستويات
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اإلدارية األخرى ،أو أنو يعني أكثر مف مجرد التفويض ،فالموظؼ يشعر بالمسؤولية كذلؾ عف
األعماؿ خارج حدود وظيفتو ،بحيث تعمؿ المنظمة كميا بشكؿ أفضؿ( .العطار)2 :2011 ،

وتفويض السمطة أمر عمى القادة التربوييف ممارستو إذ ليس لدييـ الوقت الكافي لمقياـ بجميع ما يناط
بيـ مف أعماؿ ،كما أف وظيفتيـ األساسية في اإلدارة تسيير األمور بينما وظيفة المرؤوسيف التنفيذ إذ

ىـ أقرب الناس لمشاكميـ ،والتفويض يظير ثقة القادة بمرؤوسييـ ،ونتائج التفويض المتميزة ال تتمكف

عمى مديري المدارس فقط بؿ تمتد ايضاً لتشمؿ المعمميف والمؤسسة التربوية وكؿ مف يتعامؿ معيا.

(القاضي)32 :2009 ،

وبالتالي يجب عمى اإلدارات العميا منح مديري المدارس مزيداً مف الصبلحيات مف أجؿ اتخاذ القرار
بيسر دوف المجوء إلى العمؿ الكبلسيكي الذى ينقص مف فعاليتيـ داخؿ العمؿ في اتخاذ القرار ،حيث

يعتبر اتخاذ القرار مف المتطمبات اإلدارية لمتمكيف.

 -2اتخاذ القرار:

عممية اتخاذ القرار الرشيد تكمف في تصور رجؿ اإلدارة لنفسو كضابط لعممية اتخاذ القرار ال كصانع

لمق اررات في المنظمة أو المصمحة التعميمية ،وبذلؾ تكوف ق ارراتو أكثر فاعمية وكمما زادت اآلراء بإشراؾ
الجماعة في اتخاذ القرار كمما كاف القرار أقرب إلى الصواب وكانت الجماعة أقدر عمى فيـ مغزاه
وتحمسا لتنفيذه( .مطاوع)56 :2003 ،
تأكيدا لو
وأىدافو ،وأكثر ً
ً
بالرغـ مف قياـ اإلدارات التعميمية العميا في و ازرة التربية والتعميـ العالي باتخاذ الق اررات المتعمقة
بالسياسات التعميمية والتربوية الميمة مثؿ المناىج الدراسية ،وخططيا ،ومؤىبلت المعمميف التربوية

لتنفيذىا ،إال أف ىذه السياسات البد أف تستمد ق ارراتيا بالرجوع إلى القاعدة وأخذ التغذية الراجعة منيا
واال ستكوف ىناؾ فجوة بيف التخطيط والتنفيذ في العممية التربوية سيؤدي بالضرورة إلى عدـ تحقيؽ

األىداؼ المرسومة بالشكؿ المطموب( .حرز ا﵀)39 :2007 ،

أمر ميماً في اإلدارة ككؿ؛
ويرى الباحث أف عممية المشاركة في اتخاذ الق اررات بيف جميع العامميف اً

ألنيا تزود بالمعمومات الصحيحة ،وتدعميـ بالثقة بالنفس ،والدافعية إلى العمؿ وزيادة االنتماء والوالء

ليـ في أعماليـ.

 -3الدعم اإلداري (الثقة):
كما أف أساس عممية التمكيف ىو الثقة ،ثقة المديريف في مرؤوسييـ ،وقد عرؼ بعض الباحثيف الثقة
المتبادلة بيف األشخاص بأنيا توقع شخص أو مجموعة مف األشخاص بأف معمومات أو تعيدات

شخص آخر أو مجموعة مف األشخاص ىي معمومات أو تعيدات صداقة ،ويمكف االعتماد عمييا،
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فعندما يثؽ المديروف في موظفييـ يعامموىـ معاممة تفضيمية ،مثؿ إمدادىـ بمزيد مف المعمومات وحرية
التصرؼ واالختيار ،فالثقة مف المدير تؤدي إلى تمكيف سمطة الموظؼ( .الزاممي)25 :2013 ،
فعندما يثؽ المدير بموظفيو ستكوف النتيجة أف يركز الموظؼ جيده عمى أداء العمؿ بدالً مف الخوؼ
والسعي إلى تبرير كؿ خطوة يقوـ بيا( .اليعقوب)63 :2004 ،

والثقة بالنفس بالنسبة لمقيادة ليست ىي السر ،وانما ثقة القيادة باآلخريف ىي السر الحقيقي لمقيادة،
فالقيادة الناجحة ىي التي تعمؿ ليؿ نيار في سبيؿ خمؽ مناخ تمنح وتخمؽ مف خبللو الثقة بالمواطنيف
وتخمؽ ثقة عالية بأنفسيـ وبمصادر قوتيـ ،فالقيادة ىي التي تحفز العامميف لبذؿ أفضؿ ما لدييـ مف

جيد وتوجيو ذلؾ الجيد في اتجاه صحيح ومنتج .والقادة عمييـ أف يدركوا ويعتقدوا بأنيـ قادروف عمى
االعتماد عمى غيرىـ في القياـ بواجباتيـ بالشكؿ الصحيح .فإذا كاف فعبلً قد قاـ العامموف بتولي مياـ
عمميـ وتحمؿ مسؤولياتيـ بجدارة كأبطاؿ؛ فبل حاجة عندىا لمف يأتي ليتولى تمؾ المياـ ويقوؿ بأف

العامميف لـ يقوموا بيا .فالتركيز عمى نقاط ضعؼ العامميف يقوض ثقتيـ بأنفسيـ ،ويحطـ معنوياتيـ،
ويؤدي إلى تبلشي بريؽ الثقة في نفوسيـ .بالمقابؿ فإف اإليماف بيـ يؤدي إلى ازدىار الثقة وبنائيا،

والفوز عندىا يصبح أقرب مف أي وقت مف األوقات.

فثقة القيادة بنفسيا ىي مف ثقة القيادة بتابعييا ،وتتمثؿ بكيفية بناء القائد لمثقة في كؿ فرد مف أفراد

المنظمة .فالقادة يعززوف الثقة في نفوس العامميف باعتناقيـ لمعايير عالية تتبمور في الرسائؿ
والمعمومات التي يتبادلونيا مع اآلخريف ويتمثموف تمؾ المعايير في تصرفاتيـ وفي أفعاليـ لكي يكونوا

قدوة لآلخريف ومثبلً يحتذى في المنظمة( .الوادي)96-95 :2012 ،

وعطفاً عمى ما ذكر نستطيع القوؿ إف المتطمبات اإلدارية تنتج عف تفويض مزيد مف الصبلحيات

لمديري المدارس ،التي سوؼ تنعكس عمى ثقتو بنفسو ،مما يركز جيده في أداء العمؿ الذى ينتج عنو
إصدار أحكاـ وق اررات سميمة مؤثرة في العممية التعميمية ،ليا طابع ميني خارجة عف أي تحيز أو

ضغوط.

ثانياً :المتطمبات التنظيمية:

يتطمب تمكيف العامميف ثقافة تنظيمية تؤكد عمى أىمية العنصر البشري ،وتشجع عمى عمؿ فرؽ مياـ

األزمات مف خبلؿ المشاركة في صنع الق اررات ،واحتراـ أفكار فرؽ العمؿ مف قبؿ اإلدارة العميا ،إف
فرؽ المياـ أكثر فعالية في معاجمة األزمات مف األفراد؛ ألنيا تتمتع بموارد أكثر وبميارات متنوعة،
وبسمطة أكبر في اتخاذ الق اررات ،وبجانب ذلؾ يجب أف يمنح المديروف فرؽ العمؿ سمطة كافية لتنفيذ

ق ارراتو ،وتطبيؽ التحسينات التي يقترحونيا( .محمد)166 :2012 ،

ويعرؼ الباحث المتطمبات التنظيمية بأنو ما يحتاجو مدير المدرسة في عممو مف تنظيـ فريؽ العمؿ
واشراكو وتدريب العامميف وتقديـ الدعـ االجتماعي مف أجؿ تطوير عممو وتمكينو ،وتـ تقسيمة إلى:
41

 -1فرق العمل:
إف اعتماد أسموب فرؽ العمؿ يعد مف األساليب الحديثة في الفكر اإلداري ،الذي تمجأ إليو المنظمات

المعاصرة المتطورة ،إذ إف فرؽ العمؿ تعد استراتيجية لمعديد مف المنظمات التي تستطيع استثمار
مواردىا بنجاح ،واذا كاف فريؽ العمؿ يتكوف أساساً مف عدد معيف مف األفراد يعمموف سوياً ،فإف ما
يحققو ىذا الفريؽ مف إنجاز يكوف أكبر بكثير مف مجموع إنجاز ىؤالء األفراد كؿ بمفرده ،حيث ال

يعتمد نجاح الفريؽ عمى الميارات الفردية فقط ،ولكف عمى األسموب الذي يقوـ مف خبللو أعضاء

الفريؽ بالدعـ والعمؿ مع بعضيـ البعض( .أبو جربوع)3 :2014 ،

إف المؤسسات في العالـ المعاصر تحاوؿ أف تكوف أكثر مرونة واستجابة لممنافسة الحادة في البيئة
فتقوـ بتشكيؿ فرؽ عمؿ يعيد إلييا بمسؤوليات حؿ المشاكؿ التي تواجييا المنشآت في البيئة واتخاذ

الق اررات البلزمة (عمياف ،)113 :2010 ،ومف ىنا تظير أىمية فريؽ العمؿ التي تنبع مف كونيا
مفتاح المستقبؿ في المنافسة العالمية وىي المحور األساسي في تطوير القوى العاممة وادارتيا بفاعمية.

(عبد الجواد)25 :2000 ،

وعميو تظير ضرورة تنظيـ فرؽ عمؿ بيف اإلدارة ومديري المدارس مف أجؿ مواجية المشاكؿ التي
توجييـ مف خبلؿ أعماليـ ،ومحاولة لحؿ ىذه المشاكؿ ،مف أجؿ الرقي بالعممية التعميمية ،وىو أيضاً
مفتاح لزيادة الروابط االجتماعية والمينية بيف جميع العامميف.

 -2التدريب:

وال يمكف تم كيف العامميف بدوف توفير التدريب البلزـ؛ ألنو ال يجب أف يفترض المديروف أف الموظفيف

يتقنوف أعماليـ أو يمتمكوف المعرفة عف وظائفيـ بالكامؿ ،إف تمكيف الموظفيف يتطمب المعرفة والميارة
واألدوات البلزمة لمتصرؼ الفعاؿ بصفة مستمرة( .الطاىر ،ومرزوؽ)10 :2009 ،

ويحتؿ ال تدريب مكانة ىامة بيف األنشطة اإلدارية اليادفة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحسيف أداء

العمؿ؛ حيث يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المنشأة بكفاءة باإلضافة إلى تحقيؽ مستوى عاؿ مف اإلشباع

الشخصي لؤلفراد( .القاضي)42 :2009 ،

كما يؤدي التدريب إلى حؿ مشاكؿ العمؿ في المنظمة ،واالستثمار األمثؿ لمموارد المتاحة مف خبلؿ

تحسيف اإلنتاجية وتقميؿ التكمفة مع المحافظة عمى الجودة ،كما يعمؿ التدريب عمى التطوير الذاتي
لؤلفراد وتحقيؽ مصالحيـ باكتسابيـ الدرجات الوظيفية األعمى ،وحصوليـ عمى االحتراـ والتقدير مف

اآلخريف ،وشعورىـ بالثقة بالنفس( .الطراونة)48 :2006 ،

إف التمكيف يكوف مف خبلؿ إعداد الكوادر البشرية وذلؾ بتدريبيـ بدورات تخص عمميـ مف أجؿ

استثمار قدراتيـ ومواكبة التطورات التكنولوجية ألجؿ إعادة تشكيؿ القدرات التنافسية لممنظمة التي

ينتمي إلييا( .محمد)167 :2012 ،
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إذ يمثؿ النمو الميني لمقيادة التربوية مطمباً ميماً وضرورياً نظ اًر لحساسية موقعيا الميني ،وما
يتضمنو مف تأثير عمى قطاعات عريضة مف أجياؿ المستقبؿ( .الطويؿ)377 :2001 ،

 -3الدعم اَّلجتماعي:

لكي يشعر الموظؼ بالتمكيف الفعمي ،فبلبد أف يشعر بالدعـ والتأييد مف رؤسائو ،وزمبلئو ،وىذا مف

شأنو أف يزيد مف ثقة الموظؼ بالمنظمة ،وبمرور الوقت يحدث زيادة في مستوى انتمائو التنظيمي
والتزامو( .الزاممي)25 :2013 ،

وعطفاً عمى ما سبؽ يتضح دعـ المؤسسة التعميمية مف قبؿ أولياء األمور والمؤسسات األىمية في

المجتمع المحمي ومساندتيـ في اتخاذ الق اررات والتخطيط لمعمؿ وتمبية جميع احتياجات المؤسسة
التعميمية كؿ ىذا سوؼ يدعـ ويزيد مف تنمية المؤسسة التعميمية ككؿ في جميع الجوانب.

ثالثاً :المتطمبات الموجستية:

وتـ تعريؼ المتطمبات الموجستية بأنو ما يمزـ مدير المدرسة مف حوافز مادية ومعنوية وموارد بشرية

ومادية قادرة عمى تحقيؽ أىدافو ،وتـ تقسيمة البعد إلى:

 -1الحوافز:

تعتبر الحوافز واحدة مف المتطمبات الموجستية حيث عرفيا (المعاني وأخو ارشيدة:)236 :2009 ،

"بمجموعة مف العوامؿ التي تحرؾ قدرات العامميف لبذؿ جيد أكبر لتحقيؽ نتائج أفضؿ".

إف لمحوافز والتعويضات دو اًر رئيساً في توفير بيئة العمؿ المناسبة ويتحقؽ ىذا الدور في المنظمة مف
خبلؿ تحفيز األفراد لتقديـ خدماتيـ لممنظمة ،ولضماف تحفيزىـ والتزاميـ تجاه تحقيؽ أىداؼ

المؤسسة ،في المقابؿ إف تجاىؿ وجود نظاـ حوافز قانوني وفعاؿ يكفؿ حقوؽ وامتيازات العامميف
يعرض المؤسسات لمعديد مف المخاطر ،التي تؤثر سمباً عمى مجمؿ األداء الوظيفي والسموكي( .أبو

شرخ)9 :2010 ،

إف نظاـ الحوافز الجيد يسيـ في جذب األفراد واشباع حاجاتيـ ،ويعزز مف استمرارىـ في العمؿ ،كما
يثير المنافسة فييـ لتحسيف األداء ،ويوفر المناخ التنظيمي اإليجابي ،مما يسيـ في شعورىـ بالرضا

الوالء التنظيمي( .الطراونة)47 :2006 ،

فبل بد مف نظاـ لمحوافز يشجع العامميف عمى تحمؿ المسؤولية بشكؿ صحيح ،وىذه الحوافز مرتبطة
بشكؿ مباشر بأداء الممكف مف العامميف .وبمعنى آخر فإف مف يستثمر التمكيف في تحقيؽ نتائج أداء

متفوقة يحصؿ عمى حوافز أكبر ،وىذا يؤدي إلى المنافسة بيف الممكنيف نحو تحمؿ أفضؿ لممسؤولية
والكفاءة واإلبداع والتفكير الخبلؽ( .الوادي)113-112 :2012 ،
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ويرى الباحث أف تمؾ الحوافز كانت مادية أـ معنوية إذا توفرت لمديري المدارس الثانوية سوؼ تزيد
مف أدائيـ وتميزىـ في العمؿ لتحقيؽ نتائج أفضؿ وىي تعتبر واحدة مف أىـ المتطمبات الموجستية

التي توفر بيئة خصبة لمتمكيف.

 -2الموارد البشرية والمادية:

إف بيئة التمكيف تحتاج إلى استقطاب الموارد البشرية مف معمميف أكفاء متخصصيف بالعمؿ قادريف
عمى تدوير العمؿ اإلداري ،وأيضاً موارد مادية مف ميزانية مالية مف أجؿ تغطية ما يحتاجو مف نقص

لديو ،وتقنيات تعميمية والكترونية تسيؿ عمؿ اإلدارة ،وكؿ ذلؾ يصب في مصمحة العممية التعميمية،
لمرقي بيا إلى تميز في األداء.

وبعد سرد أىـ متطمبات التمكيف اإلداري نرى بأنيا تكمؿ أىداؼ إعداد مدير المدرسة الناجح وتزيد مف

االنتماء والوالء واالعتزاز بعممو ،كما أنيا تسيـ في تحقيؽ أىداؼ ووظائؼ اإلدارة األساسية مف
تخطيط ،وتوجيو ،وتنظيـ وغيرىا ،وبامتبلؾ مديري المدارس ليذه المتطمبات واألساسيات يمكنيـ
االنتقاؿ بواقع مدرستيـ مف الواقع إلى مستقبؿ منشود وتحقيؽ التميز ،ويساىـ في رقي المدرسة

والمنظومة التربوية.

وأخي اًر بعد االستعراض الموضح لموضوع متطمبات التمكيف اإلداري ،حيث تـ التعرؼ عمى مفيوـ

التمكيف اإلداري وصوالً إلى مفيوـ متطمبات التمكيف اإلداري ،والتعريؼ اإلجرائي لو ،الذي اتبعو
الباحث في دراستو ،وتـ التعرؼ إلى أسباب المجوء إلى التمكيف اإلداري وركائزه ومقوماتو وخصائصو

وفوائده .كما تـ سرد نماذج ونظريات وخطوات تنفيذ التمكيف اإلداري والتطرؽ إلى أبعاد التمكيف

اإلداري ومعوقاتو والحد مف ىذه المعوقات وصوالً إلى متطمبات التمكيف اإلداري.

ونيايةً نرى أف ىناؾ أىمية كبيرة لموضوع متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس ،وأف مدير

المدرسة ىو عنصر بشري ميـ في المؤسسة التربوية ،فعمى السمطات العميا منح صبلحيات واسعة
لمديري المدارس ،وتمكينيـ بشكؿ سميـ ،وتدريبيـ بالمجاؿ التربوي واإلداري ،وتأىيمو العممي ،واشاعة
ثقافة االبتكار واإلبداع والثقة لديو؛ لضماف توليد أفكار تربوية خالية مف الشوائب والتي تضيؼ إليو

فكر سميـ قادر عمى تيسير عمؿ المدرسة بشكؿ ناجح ،وضماف توافر المعمومات اإلحصائية والمعرفية
لديو ،إلنجاز األعماؿ الموكمة لو ،ومف خبلؿ ما تـ سرده باإلطار النظري نجد أف أحد الفوائد التي
تنتج عف التمكيف اإلداري ىي إنجاز األعماؿ ،فيذا ما يدفعنا لكي نتحدث عف ثقافة اإلنجاز.
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ثانياً :ثقافة اإلنجاز
 مقدمة
 مفيوم ثقافة اإلنجاز لغ ًة واصطالحاً
 عالقة ثقافة اإلنجاز ببعض المصطمحات
 أىمية ثقافة اإلنجاز لمفرد والمجتمع
 مبادئ اإلنجاز
 دافعية اإلنجاز
 أبعاد ثقافة اإلنجاز في المؤسسة التربوية
 خصائص ثقافة اإلنجاز في المؤسسات التربوية


معوقات ثقافة اإلنجاز في المؤسسات التربوية
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ثانياً :ثقافة اإلنجاز
مقدمة:
تواجو المؤسسات الحالية ظروفاً صعبة ومعقدة؛ بسبب التغيرات التي تحدث حوليا في كافة المجاالت،
وليذا تحتاج المؤسسات التربوية إلى ثقافة قادرة عمى تخطي جميع المعيقات والعقبات التي تواجييا؛
مف أجؿ النيوض والرقي في كافة مجاالتيا ،ومف ىذه الثقافات التي تحتاجيا ىي ثقافة اإلنجاز.
فثقافة اإلنجاز حاجة ممحة وضرورية يجب أف تتواجد داخؿ المؤسسات التربوية كونيا متغير ميـ في
بناء وصناعة إنساف قادر عمى تخطي وانجاز جميع المياـ الموكمة لو ،وكونيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً
بمفيوـ ثقافة المؤسسة بشكؿ عاـ.
ولعؿ اإلنجاز التربوي ىو العممية األكثر التصاقاً بالواقع التربوي ،واألكثر تأصبلً بتفاصيمو ،مف حيث
العبلقات بيف مدخبلت المنظومة التربوية مف (اإلدارة التربوية ،المعمميف ،الطمبة ،المشرفيف ،األنشطة،
أولياء األمور).
فثقافة المؤسسة كما يراىا أوشي ( )2004ىي "القيـ التي تأخذ بيا إدارة المؤسسة ،والتي تحدد نمط
النشاط ،واإلجراء والسموؾ السائد ،فالمفكروف يغرسوف ذلؾ النمط الفكري في الموظفيف مف خبلؿ
ممارساتيـ كما تتسرب ىذه األفكار إلى األجياؿ البلحقة مف العامميف"( .شاىيف)70 :2013 ،
مفيوم ثقافة اإلنجاز لغ ًة واصطالحاً:
الثقافة لغ ًة :مف خبلؿ االطبلع عمى المعاني المغوية لمادة ثقؼ وجد أنيا تدؿ عمى اإلدراؾ ،والحذؽ،
والفيـ ،وسرعة التعمـ (القاموس المحيط .)715 :1995 ،وىي" :العموـ ،والمعارؼ ،والفنوف التي
يطمب الحذؽ فييا"( .المعجـ الوسيط .)98 :1989 ،والثقافة :ثقؼ الشيء ثقفاً وثقافاً ،وثقوفو :حذقو،
ورجؿ ثقؼ حاذؽ فيـ وتدؿ عمى سرعة الفيـ والتعمـ( .ابف منظور)28 :2005 ،
ولقد وردت مادة (ثقؼ) في القرآف الكريـ في عدة مواقع ،منيا:
 -1قاؿ تعالى﴿:
وى ْم
َوََّل تُقَ ِاتمُ ُ
ا ْل َك ِ
ين﴾
اف ِر َ

شد ِم َن ا ْلقَ ْت ِل ۚ
وىم ِّم ْن َح ْي ُ
وى ْم َح ْي ُ
ث أْ
وى ْم َوأ ْ
َخ َر ُجو ُك ْم ۚ َوا ْل ِفتْ َن ُة أَ َ
َخ ِر ُج ُ
ث ثَ ِق ْفتُ ُم ُ
َواقْتُمُ ُ
َٰ ِ
ند ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام حتا َٰى يقَ ِاتمُو ُكم ِف ِ
ِ
اء
يو ۚ فَِإن قَاتَمُو ُك ْم فَاقْتُمُ ُ
ََ َ ُ
عَ َ ْ
وى ْم ۚ َك َذل َك َج َز ُ
ْ
[البقرة.]191 ،

45

ض ِرَب ْت َعمَ ْي ِيم ِّ
الذلا ُة أ َْي َن َما ثُ ِقفُوا إِاَّل ِب َح ْب ٍل ِم َن الما ِو
 -2قاؿ تعالىُ ﴿:
ُ
ون ِبآي ِ
َٰ ِ
ات
ِم َن الما ِو َو ُ
س َك َن ُة َذل َك ِبأَان ُي ْم َكانُوا َي ْكفُُر َ َ
ض ِرَب ْت َعمَ ْي ِي ُم ا ْل َم ْ
َٰ ِ
ون﴾[.آؿ عمراف.]112،
ص ْوا َو َكا ُنوا َي ْعتَ ُد َ
َذل َك ِب َما َع َ

َو َح ْب ٍل ِم َن ال ان ِ
ض ٍب
اءوا ِب َغ َ
اس َوَب ُ
اء ِب َغ ْي ِر َحق
الما ِو َوَي ْقتُمُ َ
ون ْاألَ ْن ِب َي َ

ِ ِ ِ
سوا
ين ُي ِر ُ
يد َ
ون آ َخ ِر َ
ستَ ِج ُد َ
ْم ُنو ُك ْم َوَيأ َْم ُنوا قَ ْو َم ُي ْم ُك ال َما ُردوا إِلَى ا ْلفتْ َنة أ ُْرك ُ
 -3قاؿ تعالىَ ﴿:
ون أَن َيأ َ
ِ
وى ْمۚ َوأُوَٰلَ ِئ ُك ْم
ييا فَِإن لا ْم َي ْعتَ ِزلُو ُك ْم َوُي ْمقُوا إِلَ ْي ُك ُم ال ا
وى ْم َح ْي ُ
ث ثَ ِق ْفتُ ُم ُ
وى ْم َواقْتُمُ ُ
سمَ َم َوَي ُكفوا أ َْي ِد َي ُي ْم فَ ُخ ُذ ُ
ف َ
طا ًنا م ِبي ًنا﴾[النساء.]91 ،
س ْم َ
َج َع ْم َنا لَ ُك ْم َعمَ ْي ِي ْم ُ

ون ﴾[األنفاؿ.]57 ،
 -4قاؿ تعالى ﴿:فَِإ اما تَثْقَفَ ان ُي ْم ِفي ا ْل َح ْر ِب فَ َ
شِّرْد ِب ِيم ام ْن َخ ْمفَ ُي ْم لَ َعما ُي ْم َي اذ اك ُر َ
ين أ َْي َنما ثُ ِقفُوا أ ِ
ِ
ُخ ُذوا َوقُتِّمُوا تَ ْق ِتيالً ﴾[األحزاب.]61 ،
 -5قاؿ تعالىَ ﴿:م ْم ُعون َ َ
سطُوا إِلَ ْي ُك ْم أ َْي ِد َي ُي ْم َوأَْل ِس َنتَ ُي ْم ِبالسو ِء َو َودوا لَ ْو
 -6قاؿ تعالى ﴿:إِ ْن َيثْقَفُو ُك ْم َي ُكوُنوا لَ ُك ْم أ ْ
اء َوَي ْب ُ
َع َد ً
ون﴾[الممتحنة.]2 ،
تَ ْكفُُر َ
الثقافة اصطالحاً:

يرى بيومي ( )1983أف الثقافة" :السموؾ المكتسب ويتضمف كؿ األساليب المألوفة ،واألفكار ،والقيـ
التي يمارسيا الناس ويحرصوف عمييا كأعضاء في مجتمع منظـ ،والثقافة بطبيعتيا ال تتجمى لنا
كظاىرة إال بعد إدراؾ تأثيراتيا" (بيومي.)2 :1983 ،
وعرفيا مجمع المغة العربية ( )1983بأنيا "كؿ ما فيو استثارة لمذىف ،وتيذيب لمذوؽ ،وتنمية لممكة
النقد ،والحكـ لدى الفرد أو في المجتمع .وتشتمؿ عمى المعارؼ والمعتقدات ،والفف واألخبلؽ ،وجميع
القدرات التي يسيـ بيا الفرد في مجتمعو ،وليا طرؽ ونماذج عممية وفكرية وروحية ،ولكؿ جيؿ ثقافتو
التي استمدىا مف الماضي ،وأضاؼ إلييا ما أضاؼ في الحاضر ،وىي عنواف المجتمعات البشرية".
(مجمع المغة العربية.)85 :1983 ،
وعرض كؿ مف كروبير وكالكيون  Krocber & Kluckhonنقبلً عف دعبس ( )1997فكرتو عف

الثقافة بأنيا" :نماذج ظاىرة وكامنة في السموؾ المكتسب والمتنقؿ مف خبلؿ الرموز والتي تكوف
اإلنجاز المميز لمجماعات اإلنسانية ،والذي يظير في شكؿ مصنوعات ومنتجات ،أما قمب الثقافة

فيتكوف مف األفكار التقميدية والمنتقاة تاريخياً ،وبخاصة ما كاف متصبلً منيـ بالقيـ ويمكف أف نعد
األنساؽ الثقافية ،نتاجاً لمفعؿ مف ناحية ،كما يمكف النظر إلييا بوصفيا شروطاً محددة لفعؿ مقبؿ".

(دعبس.)81 :1997،

وعرؼ تايمور  )1881( Taylorالثقافة نقبلً عف حريم ( )1997أنيا" :ذلؾ الكؿ المعقد الذي يشمؿ
المعرفة والقيادة والفف واألخبلؽ والقانوف والعادة وأي قدرات يكتسبيا اإلنساف كعضو في المجتمع.

(حريـ)245 :1997 ،
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وعرؼ السيد عمي ( )2011الثقافة بأنيا" :القدر المناسب مف المعرفة المتكاممة والميارات
واالتجاىات الذي يممكو الفرد في مجاؿ تخصصو بحيث يستطيع مواجية مواقؼ حياتو أوالً ،ومواقؼ
مينتو ثانياً".
(السيد عمي.)409 :2011 ،
ونستخمص مف التعريفات السابقة بأف الثقافة ىو كؿ ما أنتجو اإلنساف بعقمو وذلؾ مف خبلؿ:
 -1المعارؼ والمعتقدات والفف واألخبلؽ والقانوف.
 -2سموؾ مكتسب ومنتقؿ مف الماضي لمحاضر.
 -3عنواف لكؿ مجتمع ،ولكؿ مجتمع ثقافة خاصة بو.
مفيوم اإلنجاز:
اإلنجاز لغة:
اإلنجاز لغة :نجز الشيء نج اًز :تـ ،وقضي ،ويقاؿ :نجز العمؿ :أتمو ،وقضاه وتنجز الشيء :طمب

إنجازه (المعجـ الوسيط .)903 :1989 ،ونجز حاجتو :قضاىا (القاموس المحيط.)473 :1995 ،
ويؤكد ىذا المعني ما جاء في حديث رسوؿ ا﵀ (صمى ا﵀ عميو وسمـ) " :الميـ أنجز لي ما وعدتني".

(الترمذي)3081 :690 ،

اإلنجاز اصطالحاً:

اإلنجاز :ما يحققو الفرد مف نجاح وتقدـ وذلؾ باالعتماد عمى قدراتو ومواىبو الشخصية والذي يكوف لو
أكبر أثر في تحديد مستقبمو واتجاىاتو الحياتية( .أبو شقة)11 :2007 ،

وعرؼ جبران ( )2010اإلنجاز عمى أنيا" :واقع يتمثؿ في رغبة الفرد في التفوؽ والمنافسة ،أو ىو
سع ي الفرد إلى تحقيؽ التفوؽ واالعتزاز بالنفس واحتراـ الذات ،أو ىو حاجة الفرد لمقياـ بميامو عمى
وجو أفضؿ مما أنجز مف قبؿ" (جبراف)11 :2010 ،
بناء عمى مواىبو وقدراتو رغماً
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنيا :النجاحات واألىداؼ التي يحققيا الفرد ً
عف الصعوبات والتحديات التي تواجيو في الحياة.
مفيوم ثقافة اإلنجاز:

ويعرفيا حيدر ( )2010بأنيا" :المكوف األساس في سعي الفرد تجاه تحقيؽ ذاتو ،حيػث يشػعر
اإلنساف بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجز ،وفيما ينجز ،وفيما يحققو مف أىػداؼ ،فاإلنجػاز ىػو
التقدـ ،واالرتقاء مف خبلؿ النجاحات الشخصية" (حيدر)2 :2010 ،
أما في المؤسسات التربوية فقد عرفيا جبران ( )2010بأنيا" :تكويف فرضي يشير إلػى عػدد مػف
المظػاىر السموكية في المؤسسة التربوية ،مثؿ السعي الجاد لبذؿ الجيد ،والتحصيؿ ،ومواجية
47

بناء عمى
الصػعاب ،والسعي نحو التفوؽ ،والمثابرة لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف المؤسسةً ،
التخطيط الدقيؽ ،واتقػاف األعمػاؿ ،والميػاـ فػي ضػوء معػايير الجػودة فػي األداء التربػوي"
(جبراف)11 :2010 ،
ويعرفيا أبو إسماعيل والخوالدة ( )2010بأنيا" :المعارؼ العممية المكتسبة التي تتجمػى فػي
سموؾ اإلنساف الواعي ،لدى تعاممو مع الحياة التربوية داخؿ المؤسسة ،وخارجيا؛ لتحقيػؽ األىداؼ
المرسومة ،والمنطوية عمى جانب معياري يؤطرىا بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة ،ويحقؽ ليا
قصب السبؽ ،والريادة"( .أبو إسماعيؿ والخوالدة)6 :2010 ،
وعرفتيا شاىين ( )2013بأنيا" :تطوير بيئة تربوية تتضمف ترتيبات إدارية ،وفنية جديدة يقوـ بيا
مديرو المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة ،وتسعى إلى تغيير نوعي ،وكمي ،بحيث

ينعكس أثرىا عمى جميع طمبة المدرسة ،والعامميف فييا مف إدارة ،واشراؼ ،وتدريس ،وخدمات ".

(شاىيف)11 :2013 ،

وعميو بأف ثقافة اإلنجاز مف األنماط األساسية لمثقافة التنظيمية في المؤسسة التعميمية التي تساعد

في إيجاد بيئة تعميمية جيدة ومناخ محفز لئلبداع واظيار قدرات العامميف كما تساىـ في بناء
عبلقات إنسانية بدرجة كبيرة ،وفي ضوء ذلك يعرف الباحث ثقافة اإلنجاز بأنيا" :التكويف

االفتراضي الذي يتبعو مديرو المدارس الثانوية في محافظات غزة في إدارتيـ بحيث يعمموف عمى
تحقيؽ ونقؿ المدرسة مف واقعيا الحالي إلى واقع أفضؿ مف خبلؿ بناء الرؤية المستقبمية

واألىداؼ ،ووضوح مفيوـ اإلنجاز داخؿ المدرسة ،والتأثير والتأثر ،وتحفيز العامميف عمى
اإلنجاز ،ويتـ قياسيا بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المديروف عمى االستبانة".
ومف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح لمباحث أف ثقافة اإلنجاز:
 -1ىي عممية مكتسبة تقوـ عمى التخطيط الدقيؽ.
 -2تكويف افت ارضي يشير إلى عدد مف مظاىر السموؾ ،أىميا السعي نحو التفوؽ.
 -3تيتـ بسموؾ الفرد ،وتشعر الفرد بتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما يحققو مف نجاحات.
عالقة ثقافة اإلنجاز ببعض المصطمحات:
 -1ثقافة اإلنجاز واإلبداع:
يعرؼ نصر ( )2008اإلبداع بأنو " :قدرة الفرد عمى إنتاج أفكار جديدة مع االستعانة باآلخريف في
توليد ىذه األفكار ،واعادة صياغة خبراتو السابقة ،والتي تمكنو مف استخداـ الميارات التخيمية التي
تساعد عمى بزوغ الجديد والنادر والمبتكر ،مما يجعؿ درجة االستفادة مف ىذه األفكار كبيرة وتمكنو مف
وضع تصورات مستقبمية حديثة"( .نصر)14 :2008 ،
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وقد عرفو السميم ( )2002بأنو " قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكبر قدر مف الطبلقة
والمرونة ،واألصالة والمخاطرة والحساسية لممشكبلت ،والقدرة عمى التحميؿ والفكر المغاير ،والتي تظير
كاستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير ،وىذه القدرة مف الممكف تنميتيا وتطويرىا ،وىي قدرة عامة وليست
خاصة بأفراد دوف غيرىـ"( .السميـ)21 :2002 ،
إف اإلبداع في مجاؿ العمؿ اإلداري قد ينشأ نتيجة لئلنجاز عمى اعتبار أف وظيفة اإلدارة األساسية
ىي اإلنجاز واإلبداع (العواجي)996 :1986 ،
ويرى الباحث مف خبلؿ ما تـ ذكره أنو ال يتوافر اإلنجاز إال بتوافر اإلبداع ،حيث أنو عندما تتوافر
ميارات التفكير اإلبداعي مف أصالة ومرونة وطبلقة وحساسية لممشكبلت كؿ ذلؾ يأتي باألعماؿ
الجديدة غير المألوفة البعيدة عف التقميد ،والتي تسيـ في تحقيؽ اإلنجاز في المؤسسات التربوية.
 -2ثقافة اإلنجاز والجودة:
الجودة تعنى " :إيجابية النظاـ التعميمي ،بمعنى أننا إذا نظرنا عمى أنو استثمار قومي لو مدخبلتو
وعممياتو ومخرجاتو ،فإف جودتو تعني أف تكوف ىذه المخرجات جيدة ومتفقة مع أىداؼ النظاـ ،مف
حيث احتياجات المجتمع ككؿ في تطوره ونموه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء ىذا المجتمع "
(المركز العربي لمتدريب التربوي لدوؿ الخميج)12 :2002 ،
وعرفيا البوىي ( )2001عمى أنيا " :مجموعة مف الخصائص أو السمات التي تعبر عف وضعية
المدخبلت ،والعمميات ،والمخرجات المدرسية ،ومدى إسياـ جميع العامميف فييا إلنجاز األىداؼ
بأفضؿ ما يمكف " (البوىي)376 :2001 ،
عرؼ الشافعي وّناس ( )2000الجودة في مجاؿ التعميـ عمى أنيا عبارة عف " قدرة اإلدارات التعميمية

في مستوياتيا ومواقعيا المختمفة عمى أداء أعماليا بالدرجة التي تمكنيا مف تخريج خريجيف يمتمكوف
مف المواصفات ما يمكنيـ مف تمبية احتياجات التنمية في مجتمعيـ طبقاً لما تـ تحديده مف أىداؼ
ومواصفات ليؤالء الخريجيف "( .الشافعي وناس)79 :2000 ،
وجاءت الجودة في اإلسبلـ بعدة صيغ مختمفة ،فجاءت بمعنى اإلحساف ،كما جاءت بمعنى اإلتقاف،
وجاءت أيضاً بمعنى الميارة ،وحسف االتباع ،وحسف األداء( .منصور)101 :2005 ،
وعميو فإف العبلقة بيف ثقافة اإلنجاز والجودة عبلقة طردية موجبة ،حيث أنو عندما تتوافر الجودة
في اإلنتاجية تتوافر معيا اإلنجاز فتزيد مف تعمؽ وفيـ ثقافة اإلنجاز لدى األفراد.
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أىمية ثقافة اإلنجاز لمفرد والمجتمع:
يعد اإلنجاز أحد الدوافع الميمة في تحريؾ الفرد ،وتوجييو نحو أىداؼ محددة ،كما أنو يعبر عف
رغبتو في القياـ باألعماؿ الصعبة ،ومدى قدرتو عمى تناوؿ األفكار ،واألشياء بطريقة منظمة،
وموضوعية ،وباستقبللية ،وكذلؾ يعكس قدرة المتعمـ في التغمب عمى ما يواجيو مػف عقبات،
وبموغو مستوى عاؿ في مجاالت الحياة ،مع ازدياد تقديره لذاتو ،ومنافسػتو لآلخػريف ،والتفوؽ
عمييـ .كما أف لو أىمية في تحقيؽ التوازف النفسي لؤلفراد ،ألف الفرد عالي اإلنجاز يكوف أكثر
تقببلً لذاتو ،وأشد سعياً نحو تحقيقيا( .شاىيف)72 :2013 ،
كما ينعكس إنجازه عمى جماعتو التي يتعامؿ معيػا ،ممػا يحقؽ لو توافقاً اجتماعياً سوياً ،وىناؾ
عبلقة عضوية بيف الفرد المنجز ،ومجتمعو ،فيػو مػف يصنع المجد لمجتمعو ،كما أف المجتمع
المتفوؽ يجني ثمار أفراده المنجزيف ،وتحقيؽ اإلنجػاز يعتبر مصد اًر مستم اًر لئلبداع ،واالبتكار،
وتحقيؽ الراحة النفسية (جبراف)12 :2010 ،
وال يتحقؽ اإلنجاز وال تتوافر ثقافتو إال باشتراؾ جميع أبناء المجتمع ونشر قيـ العمؿ لدى األفراد؛
ألنو ال تطور وتغيير وال إنجاز في المجتمع إال بالعمؿ وترجمة الشعارات والمقوالت إلى أفعاؿ
وأعماؿ وعادات ،لذا فإف اإلنساف اإليجابي في مجتمعو والمتمسؾ بقيمو النبيمة ىو القادر عمى
تحقيؽ اإلنجاز ونشر ثقافتو في المجتمع وعميو يتحتـ عمى المؤسسات التعميمية غرس قيـ العمؿ
وتنمية اإليجابية لدى الطمبة حتى يكونوا نواة لمتغيير واإليجاز.

اع ُب ُدوا الما َو َما
إف ا﵀ خمقنا مف أجؿ عبادتو وحده ال شريؾ لو حيث قاؿ تعالى ﴿ :قَا َل َيا قَ ْوِم ْ
لَ ُك ْم ِم ْن إِ َٰلَ ٍو َغ ْي ُرهُ ﴾ ]األعراؼ ،[59 ،وكذلؾ قولو ﴿ َو َما َخمَ ْقت ا ْل ِج ّن َو ِْ
اإل ْنس إِاَّل لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون ﴾
[الذاريات .]56 :فالعبادة مفيوـ واسع ومنيج حياة شامؿ لئلنساف ،فاإلنساف يقوـ بأعماؿ العبادة
لنيؿ رضا ا﵀ عز وجؿ ،ولكي يناؿ ىذا الرضا عميو أف يعبد ا﵀ حؽ عبادتو ،ويقوـ بإنجاز
أعماؿ العبادة عمى أكمؿ وجو ،وىذا المنيج مف القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة زاخر
باألعماؿ التي يجب أف يقوـ بيا اإلنساف وىنا يبرز دور ثقافة اإلنجاز في العبادة حيث أنيا تزيد
مف دافعيتو لمعمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ونجاحو في ىذا االختبار الذي منحنا إياه ا﵀ عز وجؿ.
وأما في المؤسسات فتظير أىمية ثقافة اإلنجاز بما يمي- :
يرى الرخيمي ( )2000أف أىمية ثقافة اإلنجاز بالنسبة لممؤسسة تكمف في:
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 -1الثقافة القوية تعتبر عنص اًر فاعبلً ومؤيداً لئلدارة ،ومساعداً ليا عمى تحقيؽ أىدافيا
وطموحاتيا ،وتكوف الثقافة قوية عندما يقبميا غالبية العامميف بالمنظمة ويرتضوف قيميا

وأحكاميا ،وقواعدىا ،ويتبعوف كؿ ذلؾ في سموكياتيـ وعبلقاتيـ.
 -2الثقافة القوية تسيؿ ميمة اإلدارة ،وقادة الفرؽ ،فبل يمجؤوف إلى اإلجراءات الرسمية أو
الصارمة لتأكيد السموؾ المطموب.
 -3تعتبر الثقافة عنص اًر جذرياً يؤثر عمى القابمية لمتغيير ،وقدرتيا عمى مواكبة التطورات الجارية
مف حوليا ،فكمما كانت قيـ المنظمة مرنة ،ومتطمعة لؤلفضؿ ،كانت المنظمة أقدر عمى
التغيير وأحرص عمى اإلفادة منو.
 -4تحتاج ثقافة المنظمة كأي عنصر آخر في حياة المنظمات إلى مجيودات واعية تغذييا
وتقوييا وتحافظ عمى استقرارىا النسبي ،ورسوخيا في أذىاف العامميف ،وضمائرىـ واتباعيـ
لتعميماتيـ في سموكيـ وعبلقاتيـ( .الرخيمي)60-58 :2000 ،
ويضيؼ اليواري ( )2002في ىذا المجاؿ:
تركز ثقافة اإلنجاز عمى النجاح والنمو والتميز ،وتتميز بالشعور بأىمية وسرعة تحقيؽ األىداؼ
وربما الغاية تبرر الوسيمة ،ويشعروف بأنيـ أقوى وأفضؿ بانتمائيـ ألعضاء في جماعة ،والناس
يديروف أنفسيـ ويعمموف برغبتيـ ،وال يسمح لمقواعد والموائح بأف تقؼ في طريؽ العمؿ ،ويعمؿ
الناس لفترة طويمة دوف شكوى ويضحوف بحاجاتيـ الشخصية مف أجؿ العمؿ( .اليواري:2002 ،
)298
مبادئ اإلنجاز:
لكي تكوف المؤسسة التربوية قادرة عمى نشر ثقافة اإلنجاز فبلبد مف ترسيخ مبادئ اإلنجاز لدى
مديري المدارس في المؤسسات التربوية والتي تتمخص بالتالي:
 -1التخطيط الدقيق:
يقوؿ أفبلطوف نقبلً عف العجمي (" :)2010إف البداية ىي أىـ جزء فػي العمؿ" ،وقد توصمت األبحاث
إلى أف القادة يقضوف ( )%80مف أوقاتيـ في التخطيط ،و( )%20فقط في تنفيذ الخطط ،وىو ما

يعرؼ في عمـ اإلدارة بالقاعدة ( )20-80والعبرة مف ذلؾ أف القادة يجب أف ييتموا بالتخطيط السميـ
لضػماف نجاح األعماؿ ،وتحقيؽ النتائج( .العجمي)169 :2010 ،
فالتخطيط ىو عممية منظمة مستقبمية تيدؼ إلى وضع تصور لتحقيؽ األىداؼ البشرية والمادية بأقؿ
المدرس مف أجؿ تحقيؽ وبموغ األىداؼ ،ويقوـ التخطيط
ا
وقت وجيد ممكف ،وىو نقطة انطبلؽ مديري
بتنمية القدرات والميارات والمعارؼ واالتجاىات لدى مديري المدارس.
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 -2إدارة الصراع التنظيمي:
إف أصحاب الفكر الحديث يروف أف الصراع التنظيمي شيء محتوـ في المؤسسة وال يمكف تجنبو ،وأف
انعدامو أو وجوده بمستوى منخفض في المؤسسة يسبب الركود ،ويؤدي مع طوؿ الوقت إلى انييارىا،
وفي الحالة المعاكسة فإف وجوده بدرجة عالية ضار بالمؤسسة وبأفرادىا وىيكميا؛ ألنو يصيب التعاوف
والتكامؿ التنظيمي وبالتالي شمؿ المؤسسة أو المنظمة( .بو رغدة)146 :2005 ،
إف األسباب الكامنة وراء الصراع ال تنشأ مف فراغ مطمقاً ،وانما تترعرع ظاىرة الصراع في المنظمة،
باستمرار في ظؿ ظروؼ مشجعة كالتبايف أو االختبلؼ باألىداؼ ،واالتجاىات ،أو القيـ الشخصية،

أو التدخؿ في أنشطة العمؿ ،واالعتمادية بيف الدوائر واألقساـ والوحدات التنظيمية ،كذلؾ التدخؿ بيف

الصبلحيات والمسئوليات وعدـ وضوح التعميمات واإلجراءات المقترحة بالعمؿ ،حيث أف ىذه المتغيرات

تمعب دو اًر أساسياً في تعميؽ شدة وحدة الصراعات القائمة بيف األفراد والجماعات والمنظمات المختمفة.

(حمود.)153 :2002 ،

وفي ذلؾ يمكف القوؿ إف إدارة الصراع ميارة ميمة مف مياـ مديري المدارس في المؤسسة التربوية
عندما يقوـ بإدارتيا ومعالجتيا ،فإف ذلؾ يعود بالفائدة عمى المؤسسة التربوية في جميع النواحي ،وبذلؾ

يتخمى أفراد المؤسسة عف ىذا الصراع ويقوـ بإنجاز أعماليـ بدالً مف الصراع داخؿ المؤسسة أو
الركود.
 -3رفع معدَّلت ذكاء الفريق:
يتضمف الذكاء القدرة عمى استنباط الطرؽ العممية الفعالة ،إلنجاز األعماؿ في الواقع ،والتصرؼ
العممي في مواجية المشاكؿ ،ويمكف إرجػاع سػر النجػاح لؤلفراد الذيف لدييـ قدر كبير مف الذكاء إلى
ما لدييـ مف خبرات ،ومعارؼ كامنة ،وتتميػز تمؾ الخبرات بأنيا ذات توجيات ،بمعنى أنيا تتضمف
المعرفة بكيفية إنج از أو تسيير األمور في الواقع العممي ،لذا يجب عمى القائد التربوي أف يعمؿ عمى
رفع معدالت ذكاء الطمبة مف خبلؿ استخداـ الطرؽ العممية التي تنمي التفكير ،والػذكاء كالعصػؼ
الػذىني ،وتقػديـ المعارؼ ،والعموـ المتنوعة لمطمبة .نقبلً عف (شاىيف)75 :2013 ،

 -4تقييم وقياس األداء:

تعتبر عممية تقييـ األداء مف السياسات اإلدارية اليامة والمعقدة ،فيي الوسيمة التي تدفع المديريف
لمعمؿ بحيوية ونشاط ،وتجبر رؤساءىـ عمى مراقبة أدائيـ بشكؿ مستمر ليتمكنوا مف تقييـ أدائيـ ،كما
أنيا عممية معقدة ألف أداء بعض مديري المدارس يصعب قياسو حيث أف طبيعة األداء غير ممموسة
ويصعب قياسيا ،وخاصة تمؾ األعماؿ التي تعتمد عمى الطاقة الذىنية والعقمية مثؿ األعماؿ اإلدارية
اإلش ارفية ،وأعماؿ البحوث وغيرىا مف األعماؿ.
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فتقييـ األداء ىو عممية قياس كفاءة العامميف ومدى مساىمتيـ في إنجاز األعماؿ المنوطة بيـ ،وكذلؾ
الحكـ عمى سموكيـ وتصرفاتيـ أثناء العمؿ( .ربايعة)86 :2003 :
وأيضاً يجب أف يقوـ القائد التربوي بدوره في عممية قياس األداء ،فإذا تـ م ارعػاة تمؾ األدوار في

عمميتي تصميـ مقاييس األداء ،وتطبيقيا ،فإف ذلؾ سػيؤدي إلػى أفضػؿ األساليب في تحفيز الطمبة
المتفوقيف ،لذلؾ ينبغي تحقيؽ الفاعمية في التواصؿ ،والدافعية في إنجاز األعماؿ مف خبلؿ وضع
مقاييس دقيقة لؤلداء( .ديكسوف)190 :2010 ،
إف مدير المدرسة يجب أف يستخدـ أفضؿ مقياس لتقييـ أداء مؤسستو بحيث يتناسب مع العمؿ ورؤية
وأىداؼ المدرسة وليس بالطريقة العشوائية في اختياره ،لكي تكوف ىذه العممية فعالة وذات إيجابية في
االستخداـ.
 -5فريق عمل متكامل:

ينبغي عمى القائد التربوي أف يقوـ باالستخداـ األمثؿ لموقت ،ولمواىب العامميف ،وقدراتيـ ،فإف

المؤسسات التربوية ال تحقؽ تقدماً يذكر دوف توزيع المياـ ،وفريؽ عمؿ متكامؿ يفسح المجاؿ لطرح

األفكار ،والمقترحات ،وفي عممية توزيع المياـ يقوـ القائد باتباع أساليب لؤلداء تيدؼ إلى منفعة
جميع العامميف.

(كوفي)416 :2005 ،

ف عندما يقوـ مدير المدرسة بتكويف فريؽ عمؿ متكامؿ فإف ذلؾ يعود بالنفع عمى الجميع ،مف خبلؿ
اكتساب التجارب ،ونقؿ الخبرات والحوار اليادؼ المتبادؿ بينيـ مف أجؿ إنجاز األعماؿ الموكمة ليـ

دوف أي تقصير في أي جانب مف جوانب الميمة الموكمة ليـ.

 -6اختيار المنجزين:

إف المدير التنفيذي الناجح ىو شخص يتميز بحس كػاؼ ،يمكنػو مػف اختيار األفراد الذيف يجيدوف ما
يريد ىو القياـ بو ،ثـ يعطييـ الفرصػة لمقيػاـ بأعمػاليـ ،واتماميا عمى الوجو المطموب.

(تمبمر.)62 :2008 ،

 -7تدريب اآلخرين عمى اإلنجاز:

إف التدريب وسيمة مف وسائؿ نمو الفرد في مينتو ،فيو عممية دينامية تستيدؼ إحداث تغييرات في
معمومات ،وخبرات ،وطرائؽ أداء السموؾ ،واتجاىػات المتدربيف ،بغية تمكينيـ مف استثمار إمكاناتيـ،
وطاقاتيـ الكامنة بما يسػاعد عمػى رفػع كفاياتيـ في ممارسة أعماليـ بطريقة منتظمة.
(النعيمي)81 :2010 ،
لذلؾ يجب أف يحظى مديرو المدارس باالىتماـ والعناية الخاصة بإعدادىـ ،مف خبلؿ تدريبيـ الدائـ،
وتنميتيـ مينياً ،لتزداد قدراتيـ عمى أداء ميماتيـ وتنمية كفاياتيـ المعرفية واألدائية ،والتي تنسجـ مع
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طبيعة األدوار المتغيرة التي يتوقع منيـ ممارستيا في إطار وظائفيـ اإلدارية والقيادية بشكؿ دائـ
وشامؿ ،ومتكامؿ وتحسيف نوعية الحياة في مدارسيـ( .طوخاف)2 :1993 ،
ويرى الباحث أنو مف الضروري عمى مدير المدرسة تدريب العامميف وتعميميـ في كافة المجاالت التي
يوجد بيا نقص ،وتنمية مياراتيـ وقدراتيـ اإلبداعية في إنجاز األعماؿ لكي يتمكنوا مف بموغ اليدؼ
الموكؿ ليـ ،وأيضاً عمؿ ورشات عمؿ ،وزيارات تبادلية بيف المدارس ،والمشاركة في ندوات ،كؿ ذلؾ
ينقؿ خبرات األخريف لمعامميف مف أجؿ الرقي والتطور في األداء.

وأخي اًر إف توافر مبادئ اإلنجاز في المؤسسة التربوية والتعميمية لمديري المدارس يعمؿ عمى نقؿ نظاـ
العمؿ مف األعماؿ الروتينية إلى األعماؿ المنشودة والمبدعة في إنجاز جميع المياـ ،وتنمية ميارة

اإلبداع لدييـ ،وتحقيؽ األىداؼ المراد الوصوؿ إلييا.
دافعية اإلنجاز:
يمثؿ الدافع لئلنجاز أحد الجوانب الميمة في نظاـ الدوافع اإلنسانية ،فيو مكوف جوىري في عممية
إدراؾ الفرد وتوجيو سموكو ،وتحقيؽ ذاتو مف خبلؿ ما ينجزه مف أىداؼ ،وقد أشار العمماء والباحثوف
الميتموف بدافعية اإلنجاز مثؿ ( )Makleland & otherماكميبلند وغيره ،إلى أف الدافع لئلنجاز
يتضمف أنواعاً وأنماطاً متباينة مف السموؾ ،حيث تعمؿ أو تؤثر دافعية اإلنجاز في تحديد مستوى أداء
الفرد ،وانتاجو في مختمؼ المجاالت ،واألنشطة التي يواجييا ،لذلؾ فقد ظير مفيوـ دافعية اإلنجاز

كأحد المعالـ المميزة لمدراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسموؾ وذلؾ منذ ستينات القرف
الماضي وحتي العصر الحاضر ،إذ اتسع االىتماـ بو ليشمؿ دراسة عبلقتو بمتغيرات اجتماعية
ونفسية وتربوية ،والتعرؼ عمى العوامؿ التي تسيـ في تفسير التبايف في دافعية اإلنجاز بيف األفراد.
(مجممي)2 :2006 ،
واف دافع اإلنجاز العالي يزيد مف قدرة األفراد عمى ضبط أنفسيـ في العمؿ وقدرتيـ عمى حؿ
المشكبلت وأيضاً تساعدىـ عمى محاولة التغمب عمى كؿ الصعوبات والعقبات التي تعترضيـ ،وأف
ىذه الفئة مف األفراد تعمؿ مسرورة عمى أداء الميمات معتدلة الصعوبة ،ويبدوف موجييف نحو العمؿ

بيمة عالية وعمى العكس مف ذلؾ فإف منخفضي دافع اإلنجاز يتجنبوف المشكبلت وسرعاف ما
يتوقفوف عف حميا عندما يواجيوف المصاعب (شواشرة)4-3 :2007 ،
فتعرؼ دافعية اإلنجاز كما يراىا طو وآخرون ( )1993بأنيا" :تشير إلى رغبة الفرد وميمو إلنجاز ما
يعيد إليو مف أعماؿ ومياـ وواجبات بأحسف مستوى وأعمى ناحية ممكنة حتى يحوز رضا رؤسائو
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ومخدوميو فتنفتح أمامو سبؿ زيادة الدخؿ ويسيؿ أمامو سبؿ الترقية والتقدـ نحو ما يوجد لدى بعض
العامميف والموظفيف( .طو وآخروف)327 :1993 ،
وقد عرؼ نشواتي ( )2003الدافعية لئلنجاز بأنيا" :مجموعة القوى ،والجيود التي يبذليا الفرد مف
أجؿ التغمب عمى العقبات ،وانجاز الميمات بالسرعة الممكنة"( .نشواتي)25 :2003 ،
وتتمثؿ دافعية اإلنجاز عند غباري ( )2008بأنيا " :الرغبة في القياـ بعمؿ جيد والنجاح فيو وتتميز
ىذه الرغبة في الطموح واالستمتاع في مواقؼ المنافسة والرغبة الجامحة في العمؿ بشكؿ مستقؿ ،وفي
مواجية المشكبلت وحميا وتفصيؿ الميمات التي تنطوي عمى مجازفة متوسطة بدؿ الميمات التي ال
تنطوي عمى مجازفة قميمة أو مجازفات كبيرة جداً"( .غباري)49 :2008 ،

وتـ النظر إلييا عمى أنيا" :استعداد الفرد لتحمؿ المسؤولية ،والسعي نحو التفوؽ ،والمثابرة لتحقيؽ

األىداؼ التػي يصػبو إلييػا ،والشعور بأىمية الوقت ،والتخطيط لممستقبؿ" (شاىيف)77 :2013 ،
ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمفيوـ دافعية اإلنجاز يمكف النظر إلييا عمى أنيا" :استعداد الفرد
ورغبتو في النجاح عف طريؽ تحقيؽ األىداؼ في األعماؿ الموكمة لو ،والتغمب عمى المشكبلت التي
بناء عمى قدراتو ورغباتو ومياراتو وقوتو".
تواجيوً ،
وىذا ما أوضحو أتكنسوف  Atkinsonأف اإلنجاز الفعمي يرتبط إيجابياً بقوة دوافع اإلنجاز ،كما أف

الحاجة لئلنجاز تتمثؿ لدييما في بذؿ الفرد لجيود متكررة ومتواصمة ،بغرض إتماـ شيء ما ،وأف
عاؿ بعيد ،وأف يصر عمى طمب الفوز ،وأف يحاوؿ عمؿ كؿ شيء
يعمؿ بإصرار عمى بموغ ىدؼ ً

بإتقاف ،وأف يستثار في وجود اآلخريف ،وأف يستمتع بالمنافسة ،وأف يمارس قوة اإلرادة ،وأف يتغمب عمى

كؿ ما يصيبو مف ممؿ أو تعب)Atkinson ، 1958: 85( .
أبعاد ثقافة اإلنجاز في المؤسسة التربوية:
أوَّلً :الرؤية المستقبمية ،واألىداف:

ويقصد ببناء الرؤية " :قدرة القائد التربوي (مدير المدرسة) عمى فيـ الواقع الذي تعيشو المؤسسة ،مػف
خبلؿ فحص دقيؽ لو ،ورسـ الحدود الزمانية ،والمكانية ،واالجتماعية؛ لتطويرىا بما يتناسب مع
التغييرات المتوقعة في المستقبؿ ،بحيث تحقؽ أعمى درجات الكفاءة ،والجػودة فػي اإلنجػاز ،والتميز"
(جبراف)15 :2010 ،

ويعرؼ الباحث الرؤية بأنيا " :ىي الطموحات واآلماؿ المستقبمية التي تحدد المسار الذي تتبناه
المؤسسة التربوية لتحقيؽ الرسالة واألىداؼ عمى المدار القريب والبعيد".
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وصياغة الرؤية ليست عمبلً بسيطاً تطور بسيولة ،بؿ كانت مجموعة معقدة مف األفكار تحدد ماذا

تستطيع أف تكوف عميو المؤسسة في المستقبؿ ،وىي عممية ديناميكية مستمرة وليست عمبلً يتـ مرة
واحدة يبدأ عند نقطة البداية وينتيي عند نقطة النياية بؿ ىي عممية تطور وتعدؿ مرات عديدة أثناء

العمؿ.
(القطاميف)55 :2002 ،
ويتـ صياغة الرؤية جماعياً ،ليصبح ليا دور ميـ في زيادة فاعمية وانتاج المؤسسة؛ ألنيا تحفز

الجميع لمعمؿ باتجاه ىدؼ واحد (أبو الروس)28 :2004 ،

أما ما ذكره العمري ( )2004المشار إليو عند الدجني ( )2006الذي يحدد خصائص الرؤية الجيدة
فيما يمي:
 -1ىادفة لمنمو :أي ال تكوف قاصرة عمى المحظة ،بؿ تستشرؼ المستقبؿ وتستوجب النمو في حياة
اإلنساف.
 -2واقعية ومرنة :تقوـ عمى أوضاع وقدرات المؤسسة الحالية والمتوقعة.
 -3قابمة لمقياس :حتى يمكف قياس التقدـ الذي تحرزه المؤسسة في سبيؿ تحقيؽ غاياتيا.
 -4محددة بتاريخ :ينبغي أف تكوف محددة بالتحقؽ في فترة ما ويفضؿ أف تكوف طويمة المدى.
 -5يجب أف تتكامؿ مع الرسالة وتعطي صورة واضحة عف طرؽ الوصوؿ لتحقيقيا.
 -6توضح االختبلفات والفروؽ في النشاطات المختمفة لمعمميات الداخمية والخارجية لممؤسسة.
 -7قيادة التغير اإلداري وتحويؿ المؤسسة مف الوضع الحالي إلى الوضع المأموؿ.
(الدجني)56-55 :2006 ،
قادر عمى بناء الرؤية المستقبمية يجب أف تتوافر بو عده سمات ومنيا كما
ولكي يكوف القائد التربوي اً

ذكرت عند ( )1998 ،Maxwellوىي:

أ -تمتعو بالحدس القيادي أو البصيرة القيادية:
وبيذه السمة يتمكف القائد مف إدراؾ المواقؼ وفيـ أبعاده ،فالحدس أو البصيرة القيادية ىي قدرة ذاتية
عمى اكتشاؼ حموؿ لممشكبلت بشكؿ فوري ،ودوف تضييع وقت كبير في التفكير ،وىناؾ نوعاف مف
أنواع الحدس القيادي وىما :البصيرة القيادية الفطرية ،فمف القادة مف يستطيع أف يصؿ إلى حموؿ
لممشكبلت بشكؿ سريع ،وتنتشر لدى القادة العامميف في المجاالت التي يغمب عمييا الطابع البشري،
ومف يتمتع بيذا النوع مف البصيرة القيادية يصبح مف أفضؿ أنواع القادة ،واألخرى ىي البصيرة القيادية
المكتسبة ،وىي تتمثؿ في القدرة الذىنية التي يكتسبيا كؿ األشخاص خبلؿ حياتيـ في حؿ المشكبلت
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والقدرة عمى رؤية األمور والتعامؿ معيا ،وىذا النوع مف الحدس يتأثر بمستوى التعمـ والخبرة والبيئة
المحيطة.
ب -قدرة القائد عمى توقع األحداث وتخير المسارات الناجحة:
فيمكف لكثير مف األفراد أف يمسكوا بدفة القيادة ،ولكف كي تعود السفينة سميمة مف رحمتيا فإف األمر
يتطمب قائداً مبلحاً ،وتعرؼ تمؾ المسألة باسـ عقدة "تيتانيؾ" ،وتتمخص في عجز القادة عف رؤية
وتوقع المشكبلت الكامنة أماميـ ،وذلؾ بسبب تضخـ ثقتيـ في أنفسيـ بدرجة تعمييـ عف رؤية

المشكبلت والتعامؿ معيا ،والقيادة عممية إبحار مستبصره يركز فييا القائد عمى تحقيؽ غاية نيائية
محددة ،أما األشخاص العاديوف فيجدوف في طريقيـ محطات توقؼ ثانوية كثيرة بيف نقطة البداية
ونقطة الوصوؿ ،تشوش رؤيتيـ فتغيب عف أنظارىـ محطة الوصوؿ النيائية.
ت -تمتعو بالقوة الداخمية:
حيث تبدأ القيادة مف ذات القائد ،وليس مف منصبو أو مف أي صفة الحقة بو
()7-2 :1998 ،Maxwell
ويقصد باألىداف ىي " :حاالت أو شروط موضوعية ينبغي العمؿ عمى تحقيقيا مف أجؿ ترسيخ
واقرار مجموعة المفاىيـ الحاكمة والمعتقدات التي تضمنتيا رسالة المدرسة"( .مدبولي)95 :2001 ،
وتـ تعريفيا بأنيا" :حالة مستقبمية ترغب المؤسسة في الوصوؿ إلييا ضمف إطار زمني محدد.
(رشيد وجبلب)14 :2007 ،
إ ف األىداؼ االستراتيجية تحدد توجيات المؤسسة ،وتعكس مدى قدرتيا عمى التفاعؿ مع بيئتيا،
ويشترط فييا أف تكوف واقعية ،وتحقؽ االلتزاـ لدى كؿ المعنييف بالمؤسسة ،واف صياغة األىداؼ
االستراتيجية يمزميا توافر عدد مف األفراد ممف يمتمكوف القدرة عمى استقراء المستقبؿ ،والتنبؤ
بالمتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة ورصدىا وتحميميا( .حسيف)175 :2002 ،
وعرفيا الباحث بأنيا" :صياغات واضحة ومحددة وواقعية يضعيا مدير المدرسة لتحقيقيا أثناء العممية
التعميمية لتحقيؽ رسالة المدرسة".
ذكر الضامن وأبو عابد ( )2004المشار إلييا أبو ىاشم ( )2007بأف منظومة األىداؼ
االستراتيجية لممدرسة ىي:
 -1األىداف الكبرى :وىي بيانات تصؼ الوظائؼ األساسية لممدرسة ،وىي تنطمؽ عادة مف رسالة
المدرسة ،وتوضح الطرائؽ العامة التي تنوي المدرسة استخداميا لتحقيؽ الرسالة.
 -2األىداف العامة :أىداؼ مشتقة مف األىداؼ الكبرى ،وتصمح لمعمؿ خبلؿ سنيف.
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 -3األىداف الخاصة :وىي أىداؼ خاصة تصمح لمعمؿ عمى مدار عاـ واحد ،وفي إطار األىداؼ
العامة( .أبو ىاشـ)48 :2007 ،
ثانياً :وضوح المفيوم لثقافة اإلنجاز:

يقصد بوضوح المفيوـ مف وجية نظر الباحث بأنو" :تعميـ ونشر ثقافة اإلنجاز داخؿ المؤسسة

التعميمية مف أجؿ تطوير أدائيا إلى األفضؿ وتحقيؽ األىداؼ المنشودة".
إف وضوح مفيوـ ثقافة اإلنجاز داخؿ المدرسة ليو شيء ميـ في المؤسسة التربوية ،وىو جممة مف
المبادئ التي نستطيع أف نبني عمييا مثاؿ حي في المؤسسة التربوية لبناء شخصية داعمة ليذه
المبادئ ،والتي تتمخص بالتالي:
أ -بناء ثقافة مشتركة داخل المؤسسة التربوية:
تتضمف الثقافة المؤسسية المشتركة ،مجموعة القواعد السموكية ،والقػيـ  ،والمعتقػدات ،والمسممات التي
يشترؾ بيا أعضاء المؤسسة التربوية كافة ،وعادة ما تسيـ الثقافػة المؤسسػية المتينة ،والمشتركة في
دعـ المبادرات ،والتوجيات التطويرية ،وتعزيز المشاريع ،والتجديػدات التربوية ،ويشمؿ بناء الثقافة
المؤسسية ( ثقافة اإلنجاز) أىـ السموكيات ،والممارسات التي تيدؼ إلى تطوير النظاـ المؤسسي،
والقيـ ،والمعتقدات ،والمسممات التي تركز عمى الطالب باعتبػاره محور العممية التربوية – التعممية
الذي ينبغي أف توجو جممة البرامج ،والمشاريع التربوية إلػى إعداده ،وتنميتو ،نمواً سميماً متكامبلً،
وتييئتو لمتعايش الفاعؿ في عصػر ثػورة المعمومػات ،والمعموماتية ،إضافة إلى االىتماـ بتعزيز النمو

الميني المستمر لممعممػيف ،وتجديػد كفايػاتيـ المينية ،وتجويدىا؛ بما يؤىميـ ألداء أدوارىـ المتجددة
بكفاءة.
(عماد الديف)70 :2006 ،
وىنا يبرز الدور الياـ لمقائد اإلداري (مدير المدرسة) في نشر ثقافة تنظيمية تساعد في بناء دافعية
لئلنجاز لدى العامميف ،واالىتماـ باألعماؿ الموكمة ليـ ،التي بدورىا يحدث التطوير والتحسيف
المستداـ.
ب -القدوة الحسنة:

فا﵀ سبحانو وتعالى يعمي مف شأف نبينا محمد صمى ا﵀ عميو وسمـ في قولو تعالى ﴿ َواِان َك لَعَمى ُخمُ ٍ
ق
عَ ِظيم﴾ [القمـ ]4 :وذكر القرني ( )2007أي إنؾ يا محمد عمى خمؽ عظيـ ومف كريـ الشمائؿ
وجميؿ الفضائؿ ،وأشرؼ المناقب وأجمؿ المواىب ،فيو مضرب المثؿ في كؿ خمؽ نبيؿ وكؿ نيج

جميؿ.

58

ان لَ ُكم ِفي رس ِ ِ
ان َي ْر ُجو الما َو َوا ْل َي ْوَم ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر الما َو
س َن ٌة لِّ َمن َك َ
ول الامو أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
َُ
وقاؿ تعالى ﴿قَ ْد َك َ ْ
ِ
ير﴾ [األحزاب ]21 :وقد فسرت ىذه اآلية أي أف لكـ أييا المؤمنوف في رسوؿ ا﵀ قدوة صالحة
َكث ً

وأسوة حسنة ،تمزموف سنتو ،وتقتدوف بأقوالو وأفعالو في كؿ شأف مف شؤونكـ( .القرني:2007 ،

)489-665
إ ف القائد يجب أف يتمثؿ ثقافة اإلنجاز في نفسو قبؿ أف يطمبيا مف اآلخريف ،فيو يمثؿ الحافز
لآلخريف لديمومة العطاء ،وتطويره ،وأف يقدـ ليـ التوجيو المبرمج الػذي يتطمب فيماً دقيقاً إلمكانات

العامميف ،وقدراتيـ ،ويسعى إلى تنمية مياراتيـ ،ووضع قدميـ عمى الطريؽ الذي يقودىـ لمتميز،
والعطاء ،ويقدـ اإلرشاد المبلئـ ليـ ،وحؿ المشكبلت التي تعترض المرؤوسيف عند تنفيذ المياـ ،كما
عميو أف ينشر التعاوف ،واالنسجاـ بيف أعضػاء الفريؽ الواحد( .شاىيف)84 :2013 ،
وعطفاً عمى ما سبؽ يمكف القوؿ إف مدير المدرسة يجب أف يبدأ بنفسو باإلنجاز قبؿ أف يطمبو مف
العامميف وعميو أف يقتدي بنبينا محمد (صمي ا﵀ عميو وسمـ) حتى يصبح قدوة في أعمالو وتصرفاتو

وسموكو فالمرؤوسوف يقمدوف رؤساءىـ في التصرفات التي يقوموف بيا لذلؾ عمى مدير المدرسة أف
يكوف قدوة حسنو في مدرستو حتى ينعكس ذلؾ باإليجاب في تصرفات العامميف معو.
ت -إرساء قواعد العمل الجماعي ،والعمل بروح الفريق في المؤسسة التربوية:
يحتاج العمؿ اإلبداعي أوؿ ما يحتاج إلى قيادة واعية ،قادرة عمى تشكيؿ ،واختيػار فريػؽ العمؿ ،فالقائد
ىو المسؤوؿ عف عمؿ كؿ فريؽ ،وعف نجاحو أو فشمو في إنجاز األعمػاؿ ،ألف القائد عادة يفوض
السمطة لقائد الفريؽ بعد توضيح المياـ ،واإلجراءات ،واألىػداؼ ،وتحديد موعد بدء ،وانتيػاء العمػؿ،
وعميػو أف يعطػي التغذيػة الراجعػة باسػتمرار( .الحريري)134 :2008 ،
فمو ألقيت نظرة لمحظة عمى فريؽ عمؿ نشيط وفعاؿ ،سترى كيؼ أف اإليجابية تشكؿ العنصر الذىبي
لفاعمية الفريؽ ،فيي تدخؿ كخيط ذىبي مف نسيج الفاعمية .فتذكر أف سموكؾ لف يكوف لو تأثير عميؾ
فقط ،بؿ عمى الفريؽ بأكممو .كما أف أعضاء الفريؽ سيؤثروف عمى بعضيـ البعض.
(و ازرة التربية والتعميـ العالي ،2010 ،نشرة  1/6أ)34 :
وعميو فإف العمؿ الجماعي مف مقومات أي مؤسسة تربوية ،لما يعود بالفائدة عمييا مف خبلؿ أداء
األعماؿ ،عندما يتـ العمؿ بروح الفريؽ الواحد في اتخاذ الق اررات ،واإلجراءات البلزمة ،وتحديد
األىداؼ ،وتقسيـ العمؿ عمى جميع العامميف الذيف سينجزوف أعماليـ بشكؿ أسرع وأدؽ.
ث -اَّلستفادة مما لدى اآلخر ،وعدم التقوقع عمى الذات- :
توجيو العامميف لئلفادة مف عموـ اآلخر ،وتجاربو –خصوصاً في ضوء ىذا التفوؽ العممي ،والتقني لدى
الغرب  -دوف التفريط بالثوابت الثقافية ،والقيمية التي ىـ مف أكبر المحفزات عمى نشر ثقافة اإلنجاز،
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" فالحكمة ضالة المؤمف أنى وجدىا فيو أحؽ بيا" ،فاستيعاب ،واتقاف ما لدى اآلخر مف رصيد
معرفي ،وتقني ،وحضاري انطبلقاً مف الثقة بالذات ،وجذورىا الحضارية يدفعنا لبلستفادة مما لدى
اآلخر ،وتوظيفو ،وتوطينو ،بصورة عممية منيجية تعزز مف ثقافة اإلنجاز ،والتغيير ،والسير نحو
التقدـ ،والعطاء بروح نقدية ،وبرؤيػة عميقػة ،وبنظػرة استشرافية تدفع لمعمؿ المميز ،وتحافظ عمى
المنظومة الوطنية مف االنصيار ،والذوباف في اآلخر( .أبو إسماعيؿ)23 :2006 ،
ويرى الباحث أف االستفادة مما لدى اآلخر مف الخبرات ،والتجارب ،والمعارؼ لؤلشخاص قميمي الخبرة
في العمؿ بالمؤسسة التربوية سيقمؿ الكثير مف المسافات في اكتساب الخبرات والتجارب والمعارؼ،
التي تعود باإليجابية عمى العامميف داخؿ المدرسة في أداء أعماليـ ،وتطورىـ مف أجؿ إنجاز األعماؿ
ومواجية المشاكؿ التي تعترض طريقيـ.
ج -تقميص الفجوة بين التعميم النظري في المؤسسات التربوية ،والواقع العممي:
ىناؾ العديد مف التربوييف ،واإلدارييف تمقوا آالؼ الساعات مف التعميـ الرسػمي ،والنمػو الميني ،إال أف
ثمة فجوة لدييـ بيف المعرفة ،والتطبيؽ لـ تردـ بعد ،وال يمكػف أف نشػجع ثقافة اإلنجاز إال إذا كاف
ىناؾ التزاـ ،واضح بربط التعمـ بأداء الفرد (ريفز)92 :2011 ،
ويرى الباحث بأف ىذه العممية مف أىـ العمميات التي تقوـ عمى نشر ثقافة اإلنجاز داخؿ المدرسة؛ ألف
ذلؾ يعمؿ عمى ترجمة كؿ ما ىو موجود مف خطط ،وأىداؼ ،ورؤية ،ورسالة لممدرسة إلى إنجازات
عمى أرض الواقع.
ثالثاً :التحفيز:

ويقصد بالتحفيز" :مجموعة مف القوى التي تحرؾ األفراد ألف يتصرفوا بطرائؽ أو باتجاىات معينة،

وىذه القوى تحرؾ سموؾ األفراد نحو تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ محددة"( .بموط)67 :2005 ،
ويعرفو السيد عمى ( )2011بأنو" :المجيودات التي تبذليا اإلدارة لحث العامميف عمى زيػادة
إنتػاجيتيـ ،وذلؾ مف خبلؿ إشباع حاجاتيـ الحالية ،وخمؽ حاجات جديدة لدييـ ،والسعي نحو إشػباع
تمػؾ الحاجات ،شريطة أف يتميز ذلؾ باالستم اررية ،والتجديد" ،وتيدؼ عممية التحفيز إلى مجموعػة مف
األىداؼ يأتي في مقدمتيا :أف يسعى بصفة أساسية إلى زيػادة إنتاجيػة العػامميف"( .السػيد عمى،
.)92 :2011
ويعرؼ الباحث التحفيز المدرسي بأنو" :ما يقدـ لمدير المدرسة مف لوازـ مادية ،ولوازـ معنوية مف أجؿ
تحسيف السموؾ إلى األفضؿ والعمؿ عمى استم ارره".
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يعد التحفيز مف أىـ النشاطات التي يمارسيا المديروف ،وأداة الدافعية األساسية لكسب والء العامميف
وحثيـ عمى تحقيؽ أىداؼ مؤسساتية نظ اًر الرتباطو بمتغيرات األداء الكمية والنوعية ،بؿ قد ال نغالي

إذا قمنا :إف عممية التحفيز أصبحت جزءاً ميماً مف نظريات السموؾ اإلدارية التي ترى أنو مف

الممكف–بؿ ومف البلزـ-تغيير سموؾ العامميف ،بحيث يمكف تقوية الرغبة لدييـ في تكرار السموؾ
المرغوب بو ،وبالوقت نفسو إضعاؼ تمؾ الرغبة إزاء السموؾ غير المرغوب – أو حتى منعو-وذلؾ
وفقاً لآللية التي تعمؿ إلثارة الدافعية عف طريؽ المثيرات الخارجية( .الفارس)71 :2011 ،

إف التحفيز مف أىـ الواجبات السموكية لمقائد في المحافظة عمى العػامميف معو؛ ألف طبيعة اإلنساف
تقوـ عمى التحفيز ،والتعزيز ،حيث تمثؿ ىذه شمعة االحتػراؽ التػي تفجر الطاقات ،وتدفع عجمة
االنطبلؽ لمسير قدماً في طريؽ المجد ،والتقدـ ،فوجود نظاـ الحوافز لمعامميف في المؤسسة التربوية
يدفع إلى التميز ،واإلبداع ،والخروج عف الرتابة ،والروتيف( .شاىيف)86 :2013 ،

يتضمف ىذا البعد السموؾ القيادي الذي يتحدى العامميف في المؤسسة التربويػة إلعػادة النظر في
عمميـ ،ومراجعتو ،وتقويمو ،والتفكير العممي الجاد في كيفية أدائػو بشػكؿ أفضػؿ ،وتنمية روح التنافس
اإليجابي ،واالختبلؼ البناء فيما بينيـ ،مما يسيـ في ابتكار بدائؿ ،وأساليب جديدة ،ومتطورة ألداء
العمؿ .ويشمؿ ىذا البعد تزويد العامميف بالتغذية الراجعة حوؿ أدائيػـ  ،إلقناعيـ بمراجعة ممارساتيـ،
واثارة اىتماميـ لممقارنة بػيف أدائيػـ الحػالي ،والممارسػات المنشودة ،والمرتبطة بطبيعة التحدي الذي
تتضمنو بػرامج التطػوير ،واإلصػبلح التربػوي ،واألدوار المتغيرة ،والمتجددة لمعامميف في الميداف
التربوي في عصر ثورة المعمومات ،والعولمة ،وعالمية المعرفة ،ويشير ىذا البعد إلى أي درجة يقدـ
فييا قائد المدرسة توجيياً يؤكد عمى تنمية أسموب التفكير العممي ،ومنيجية حؿ المشكبلت لدى
الطبلب ،وحفزىـ لمتفكيػر فػي أسػاليب ،واستراتيجيات جديدة لمتعمـ ،والتعميـ ،وحفزىـ لدعـ آرائيـ،
ومقترحاتيـ ،والعمؿ عمى تطػوير قدراتيـ ،وكفاياتيـ الخاصة ،والسعي لتوفير الدعـ لمبادراتيـ
اإلبداعيػة ،والتجديديػة اليادفػة لتطوير المؤسسة التربوية بفعالياتيا المختمفة( .عماد الديف:2006 ،
)78-77
ولمدير المدرسة دور أساسي في حفز العامميف في أية منظمة أو مؤسسة ،وفي المؤسسة المدرسية يعد
دور المدير في حفز المعمميف أساساً لمدفع لمعمؿ بجد ،واىتماـ ،حيث إف اىتمػاـ المدير بالمعمميف،
وتعاممو اإلنساني معيـ ،واحتراـ مشاعرىـ ،وتحقيؽ طموحاتيـ ،يؤثر بشػكؿ إيجابي في سموكيـ،
ويدفعيـ نحو العمؿ بكفاءة ،وفاعمية ،إضافة إلى رفػع روحيػـ المعنويػة( .الحريري)196 :2008 ،
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كما يجب عمى المدير أف يربط الحافز بالجيد المبذوؿ في تحقيؽ الحد األمثؿ لؤلداء ،وأف يحرص
عمى تعميـ اآلخريف كيفية إنجاز األشياء بأنفسيـ ،ويشجعيـ عمػى ذلؾ ،باإلضافة إلى ربط الحوافز
باإلنجاز ،واألداء الجيد لمعمؿ( .البنا)180 :2013 ،
لذلؾ يعد الحفز مف الوظائؼ اإلدارية التي تنصب عمى العنصر البشري ،بحيػث يػتـ استنفار الطاقات
البشرية لتحقيؽ األىداؼ المطموبة( .البستاف ،وآخروف)192 :2010 ،
كما يعتبر التحفيز أحد الدوافع األساسية التي تقود المعمميف نحو صنع االختبلؼ ،والتميز ،وتبني
استراتيجيات تعمـ جديدة تساعد عمػى إكسػابيـ المعرفػة المينيػة المرجوة ،وتمكنيـ مف الوصوؿ إلى
المستوى األكاديمي المرغوب ،ويتوقؼ ذلؾ عمػى مػدى وجود قيادة مدرسية ،واعية قادرة عمى وضع
ىيكؿ تحفيزي متمركز حوؿ األداء ،يػؤدي إلػى تحفيز المعمميف ،والطمبة عمى جودة األداء ،مما يساعد
عمى تحسيف مستوى األداء المدرسي( .شاىيف)82 :2013 ،
وعميو تكمف أىمية التحفيز المدرسي في:
 -1المساىمة في إشباع العامميف ورفع روحيـ المعنوية.
 -2المساىمة في إعادة تنظيـ منظومة احتياجات العامميف وتنسيؽ أولوياتيا.
 -3المساىمة في التحكـ في سموؾ العامميف بما يضمف تحريؾ ىذا السموؾ وتعزيزه وتوجييو وتعديمو
حسب المصمحة المشتركة بيف المنظمة والعامميف.
 -4تنمية عادات وقيـ سموكية جديدة تسعى المنظمة إلى وجودىا بيف العامميف.
 -5المساىمة في تعزيز العامميف ألىداؼ المنظمة أو سياساتيا وتعزيز قدراتيـ وميوليـ.
 -6تنمية الطاقات اإلبداعية لدى العامميف بما يضمف ازدىار المنظمة وتفوقيا.
 -7المساىمة في تحقيؽ أي أعماؿ أو أنشطة تسعى المنظمة إلى إنجازىا( .عساؼ)86 :1999 ،
وتمخيصاً لما سبؽ يعتبر التحفيز والتشجيع لمعامميف ميماً بشكؿ أساسي في إنجاز األعماؿ الموكمة

ليـ؛ أل ف ذلؾ يشعر العامميف باالىتماـ والتقدير مف مدير المدرسة في األعماؿ الموكمة ليـ ،ويزيد مف
رغبة العامميف في العمؿ واألداء الجيد ،ويشعرىـ بالرضا عما يقوموف بو ،وينتج عامميف مبدعيف
متميزيف إيجابييف ،ويرسخ أيضاً ثقافة اإلنجاز لدييـ.

رابعاً :التأثير والتأثر:

ينظر بعض الباحثيف إلى القيادة عمى أنيا عمـ ،وفف ،وفي ضوء ىذا المفيػوـ ،تعػرؼ القيادة بأنيا:

"فف معاممة الطبيعة اإلنسانية ،أو فف التأثير في السموؾ اإلنساني لتوجيو جماعة مف الناس نحو ىدؼ
معيف ،بأسموب أو طريقة تضمف طاعتيـ ،ووالءىـ ،وتعاونيـ ،واحتػراميـ ،ولذلؾ يمكف القوؿ إف القيادة
وفقاً ليذه النظرية-ىي فف توجيػو العػامميف ،والتػأثير فػييـ"( .جبراف)17 :2010 ،62

ويعرؼ الباحث التأثير والتأثر بأنو" :درجة تأثر العامميف بمدير المدرسة وتوجيياتو بما يشكؿ لدييـ قيـ
ومعتقدات تعمؿ عمى تطوير قدراتيـ وكفاءتيـ".
ومن ،وسائل ،وأدوات التأثير القيادي في األفراد:
 -1قوة المكافأة :وتعني مقدرة القائد عمى إعطػاء المكافػآت لآلخػريف ،مثػؿ :الرواتػب ،والترقيات،
والحوافز ،والجوائز ،وكذلؾ تولد لدى المرؤوسيف المعرفة بأىمية القائػد ،وأف لديو القدرة عمى
المكافأة.
 -2قوة اإلكراه  /العقاب :وتعني قدرة القائد عمى إيقاع العقوبة بحؽ مف يرتكب أي خطأ مػف
المرؤوسيف ،ويجب أف يكوف المرؤوسوف عمى عمـ بذلؾ.
 -3القوة الشرعية :وتأتي قوة القائد مف المنصب ،أو الوظيفة التي يشغميا ،فيناؾ صبلحيات،
ومسؤوليات مخولة لمقائد ،تعطيو الحؽ بتنفيذىا بحؽ أي عمؿ إيجابي أو سمبي مػف قبػؿ
المرؤوسيف( .مقابمة)133 :2011 ،
وأضاؼ العالق ( )2010قوة الخبرة:
 -4قوة الخبرة :وىي القوة التي تأتي مف الخبرات ،والمعمومات السابقة ،وكذلؾ مف التجػارب التي
يمر بيا القائد ،فتزيد مف قدرتو عمى التصرؼ ،والتأثير في اآلخريف نتيجة لمممارسات السابقة.
(العبلؽ)17 :2010 ،
وأضاؼ قنديل ( )2010قوة الشخصية والتأثير القائـ عمى اإلقناع:
 -5قوة الشخصية التي يتمتع بيا القائد :حيث يستمد القائد قوتو في التأثير عمى سموؾ العامميف
معو مف خبلؿ المقومات الشخصية التي يتمتع بيا ،ويكوف مصدر التأثير نتيجة اإلعجػاب مف
التابعيف لو بشخصيتو ،والتي تؤدي إلى التقدير ،والوالء ليذا الفرد.
 -6التأثير القائم عمى اإلقناع :يستطيع القائد التأثير عمى اآلخريف ،أو التػابعيف مػف خػبلؿ استمالتيـ،
واقناعيـ بأف السموؾ المطموب إنجازه يمثؿ أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ طموحػاتيـ ،أو إشباع حاجاتيـ،
وتحقيؽ األىداؼ( .قنديؿ)21 :2010 ،

إف ىذه الوسائؿ والقوة التي تؤثر باآلخريف يجب عمى مدير المدرسة أف يتمتع بيا ،وينمييا لديو ،لكي

يدرؾ كيؼ يتعامؿ مع العامميف ،ويغير مف سموكيـ غير المرغوب ،وينمي لدييـ القدرة عمى اإلنجاز،

ويؤثر بيـ في شتى المجاالت؛ ليتحقؽ الرقي في األداء لدييـ.
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خصائص ثقافة اإلنجاز في المؤسسات التربوية:
تمتاز ثقافة اإلنجاز بعدة خصائص تميزىا عف غيرىا مف الثقافات ،ويمكف تمخيص أبرز خصائصيا
بما يأتي:
 -1عممية إنسانية:
يعتبر العنصر اإلنساني المصدر الرئيس لمثقافة ،وبدونو ال تكػوف ىنػا ثقافة( .العمياف)310 :2005 ،
فثقافة اإلنجاز عبارة عف نتاج عقمي ،فيي ظػاىرة تخص اإلنساف فقط؛ ألنيا مف صنعو ،ويشاركو فييا
جميع أعضاء المدرسة بأشكاؿ مختمفة حسب اختبلؼ مصادر ،ومكونات ثقافاتيـ ،فاإلنساف يتميز

عف بػاقي الكائنػات بقد ارتػو العقمية ،وامكاناتو اإلبداعية وال يشاركو أي مخموؽ مف سائر المخموقات

بذلؾ( .شاىيف)93 :2013 ،

 -2اَّلنفتاح ،وعدم اَّلنغالق:

إف التنوع ىو مجاؿ لبلختيار ،وسبيؿ إلذكػاء روح التعػاوف ،والتبادؿ لمخبرات ،ومجاؿ لتحقيؽ التكامؿ

بيف المؤسسات ،فاالنفتاح عمى اآلخر ،واالستفادة مما لديو وفؽ منيجية نقدية تعيننا عمى الرقي،
والتقدـ ،واكتشاؼ ،وسائؿ التنمية المستدامة لممؤسسة بصورة تختصر األوقات ،وتعصـ مف تكرار

األخطاء ،وتؤدي إلى تراكـ المعرفة ،واغناء التجربة ،والصعود المتدرج لتحقيؽ التميز عمى مستوى

األفراد ،والمؤسسة التربوية( .أبو إسماعيؿ.)16 :2010 ،
 -3انتقالية:

الثقافة قابمة لبلنتقاؿ مف العامميف القدامى إلى العامميف الجدد داخؿ المؤسسة التربوية ،كما يمكف
أف تنتقؿ مف جماعة إلى أخرى ،فيي قابمة لبلنتشػار؛ بسػبب سػيولة أساليب االتصاؿ الحديثة.
(الحريري.)45 :2011 ،
وتحتفظ السمات الثقافية بكيانيا دوف تغيير أو تبديؿ لعدة أجياؿ ،بغض النظر عما تتعرض لو
المجتمعات اإلدارية مف تغيرات فجائية أو تدريجية( .الخميفة)22-21 :2008 ،
 -4التحسين المطرد ،والتطور:
إف ثقافة اإلنجاز مبنية عمى التحسيف المستمر والتطور ،وتنظر إلى كؿ جديد في عالمنا الحالي الذي
يقوـ عمى تطوير األداء بأنو شيء فعاؿ في العمؿ ،والثقافة الجيدة ىي التي تحتفظ بكؿ معالميا
بناء عمى ما تتطمبو ثقافة مجتمعنا مف أجؿ التغير
وأشكاليا وأساليبيا ومكوناتيا وتقوـ بتطوير نفسيا ً
المستمر ،وحتى ال يصبح ىذا التغير معوقاً في التطوير ،بؿ يكوف شيئاً إيجابياً.
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 -5عممية مكتسبة:
الثقافة ليست غريزة فطرية ،ولكنيا مكتسبو مف المجتمع المحيط بالفرد ،فمكؿ مجتمع إنساني ثقافة
معينة ومحددة ببعد زماني ومكاني ،والفرد يكتسب ثقافتو مف المجتمع الذي يعيش فيو ،واألوساط
االجتماعية التي ينتقؿ بينيا سواء في األسرة أو المدرسة أو منظمة العمؿ ،ويتـ اكتساب الثقافة عف
طريؽ التعمـ المقصود أو غير المقصود ،مف خبلؿ الخبرة والتجربة ،ومف خبلؿ صبلتو وعبلقاتو
وتفاعمو مع اآلخريف.
 -6تغير اَّلستجابة لألحداث:
تتميز الثقافة بخاصية التغير في االستجابة لؤلحداث التي تتعرض ليا المجتمعات ،وتجعؿ مف
األشكاؿ الثقافية السائدة غير مناسبة إلشباع االحتياجات التي تفرضيا خبرات وأنماط سموكية معينة،
ويتـ ذلؾ بفضؿ ما تحذفو مف أساليب وأفكار ،وعناصر ثقافية غير قادرة عمى تحقيؽ التكيؼ
االجتماعي.
(الساعاتي)97-74 :1998 ،
أي تكتسب مف خبلؿ التفاعؿ واالحتكاؾ بيف األفراد في بيئة العمؿ ،وقد تكتسب الثقافة في المدرسة
والعمؿ وعندما يكتسبيا الفرد في المنظمة تصبح جزءاً مف سموكو ومف خبلؿ الثقافة نستطيع أف نتنبأ

بسموؾ األفراد معتمديف عمى ثقافتيـ( .العمياف)310 :2005 ،
 -7ثقافة جمعية:

تتسـ ثقافة اإلنجاز في المؤسسة التربوية بالجماعيػة ،نظ اًر الشتراؾ أعضاء المؤسسة فييا ،ومف

السيؿ توصيؿ ىذه القيـ ،والمعايير لآلخػريف ،فالعامموف يتعاونوف ،ويشكموف الفرؽ الجماعية
إلنجاز األعماؿ المطموبة ،وتحقيؽ أىػداؼ المؤسسة( .المميجي)540 :2011 ،

ال نعني بقولنا ثقافة جمعية أنيا ال تركز عمى اإلتقاف الشخصي ،فيذه الثقافة ال تتشكؿ إذا لـ يقـ
العامموف فييا بالسعي إلى تطوير أدائيـ ،وتركيز طاقاتيـ ،وتمثؿ قيمة الصبر في عمميـ ،ليقودىـ

إلى التميز ،واإلبداع الجمعي القائـ عمى تراكـ الخبػرات ،والطاقات الفردية المتوفرة.

(شاىيف)92 ،2013 ،

 -8القابمة لال نتشار:

تنتقؿ العناصر الثقافية داخؿ الثقافة مف جزء إلى أجزاء أخرى ،ومف ثقافة مجتمع إلى آخر بصورة
مباشرة عف طريؽ احتكاؾ األفراد والجماعات بعضيا ببعض داخؿ المجتمع الواحد ،أو عف طريؽ
احتكاؾ المجتمعات ببعضيا.
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 -9متكاممة:
إف المكونات الثقافية تتحد لتشكؿ نسقاً متكامبلً مف السمات بما يحقؽ عممية التكيؼ مع المتغيرات
المحيطة( .العوفي)18-17 :2005 ،

ويرى الباحث أف التكامؿ الذي تتجو إليو ثقافة اإلنجاز فإنو يعمؿ عمى خمؽ االنسجاـ والتوافؽ
والتفاعؿ بيف عناصر المنظمة ،وأي تغيير يحدث عمى ىذه الجوانب فإنو سوؼ ينعكس عمى باقي
المكونات.
معوقات ثقافة اإلنجاز في المؤسسات التربوية:
 -1ضعف التزام رأس اليرم (مدير المؤسسة التربوية) بمعايير ،ومعطيات ثقافة اإلنجاز:
ينظر جميع الموظفيف داخؿ المؤسسة التربوية إلى سموؾ مديرىـ ،ومدى التزامو بمعػايير ،واستراتيجيات
ثقافة اإلنجاز ،فإما أف يعزز مف دافعية االلتزاـ ،واإلبداع لدييـ ،واما أف يكوف معوؿ ىدـ ليذه الثقافة،
عبر التناقضات في الممارسات العممية ،والق اررات االرتجالية ،التػي ال تستند إلى المنيجيات العممية،
والحقائؽ ،بؿ تستند إلى اليوى ،والمصمحة الذاتية( .شاىيف)94 :2013 ،
ويرى الباحث بأف ما يقوـ بو مدير المدرسة سوؼ ينعكس عمى جميع العامميف ،ألف معظـ العامميف
يقتدوف بو ،ويقمدوف أفعالو فإذا كاف ىناؾ ضعؼ في التزامو بمعايير ومعطيات ثقافة اإلنجاز فإف ذلؾ
سوؼ ينعكس بالسمب عمى المدرسة والعامميف ككؿ.
 -2ثقافة الوساطة ،والمحسوبية في اختيار الكفاءات ،والقيادات لممؤسسات التربوية:
انتشار ثقافة الواسطة بيف الييئات اإلدارية تعود بالضرر عمى نشر ثقافة اإلنجاز؛ ألف المسؤوليف
سيقوموف بتعييف أناس غير أكفاء في المؤسسة ولف يستطيع المدير التعامؿ معيـ ألنيـ في الغالب
غير جديريف بالمسؤولية ،وال تحمؿ الصعاب وكؿ ىذا يعود عمى المدرسة بأضرار كبيرة.
 -3ضعف التمويل الكافي لبرامج التجديد ،والتطوير ،ونشر ثقافة اإلنجاز داخل المؤسسة التربوية:
لعؿ اقتصار وظيفة المؤسسة التعميمية داخؿ أسػوارىا ،وضػعؼ مشػاركتيا المجتمعيػة ،واألزمات التي
تصنعيا نتيجة األعداد اليائمة التي تخرجيا ،وال مجاؿ ليا في سوؽ العمؿ ما يؤدي إلى تفاقـ مشكمة
البطالة ،باإلضافة إلى ضعؼ التنسيؽ بيف التخطيط كمخرجات ىػذه المؤسسات التربوية ،والقوى
العاممة ،وبيف ما تتطمبو مشاريع التنمية ،وأىدافيا ،وعدـ التوازف بيف التخصصات النظرية ،والعممية
التي يطمبيا المجتمع يعد عائقاً ألف تحظى ىذه المؤسسات التربوية بالقدر الكافي مف الموارد المادية،
والدعـ الكافي مف القيػادات التربويػة لمواكبػة المستجدات ،واحداث التغيير المنشود (عمي:1994 ،
)388
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 -4قمة التدريب ،والتأىيل لمعاممين:
نجاح ثقافة اإلنجاز ،وترسيخيا لدى المؤسسة التربوية مرىوف بتوفير بيئة مبلئمة تدعـ تنمية قدرات
العامميف فييا عبر التدريب ،والتأىيؿ ،حتى تنمو أساليب التفكير اإلبػداعي ،والعمػؿ الجماعي،
والحماس لئلنجاز ،وفؽ مبدأ (دائماً نحو األفضؿ)( .شاىيف)95 :2013 ،
وتنطوي أىمية التدريب ،والتأىيؿ في المؤسسة التربوية باعتبار قياميا عمػى إبػداع العنصػر البشري،
لذلؾ مسألة التنمية المينية لمعامميف بمثابة القمب لجودة أدائيا( .الحسف)7 :2007 ،
 -5ضعف مشاركة أولياء األمور ،والمجتمع المحمي:
تعتبر مشاركة أولياء األمور لممؤسسة التربوية في تربية األبناء ،وتعميميـ ،مػف أكبػر الروافد لنشر

ثقافة اإلنجاز بيف الطم بة ،والعامميف ،فقد أثبتت الدراسات أف جودة التعميـ تػرتبط بالتزاـ المجتمع
المحمي بتقديـ أشكاؿ الدعـ المختمفة لممدرسة ،ففاعمية أفراد المجتمع المحمي في أية استراتيجية

لتطبيؽ اإلصبلحات في المدرسة أمر جمي( .تايمور)85 :1999 ،

ويضيؼ الباحث بعض المعوقات التي تحد مف توافر ثقافة اإلنجاز داخؿ المؤسسة التربوية وىي:

 -1قمة رغبة العامميف في زيادة األعباء الوظيفية أو إضافة المياـ الجديدة.

 -2قمة اىتماـ العامميف في المؤسسات التربوية بإنجاز األعماؿ بأفضؿ صورة وقمة التكيؼ مع
العمؿ الذي ينتج عف عدـ اقتناعيـ بو.

 -3معوقات عقمية (دافعية وانفعالية) في إنجاز األعماؿ.
 -4مرونة محدودة في التفكير في المشكبلت التي تواجو العامميف.

 -5عدـ مواكبة كؿ ما ىو جديد في عالـ اإلدارة التربوية لتطوير األداء.

وأخي اًر بعد عرض مضموف ثقافة اإلنجاز وما تحتويو مف أىمية في العمؿ اإلداري داخؿ المؤسسة

التربوية ،إذ تقوـ بتحقيؽ أىدافيا وطموحاتيا وتسييؿ مياميا وترسيخ القيـ لدى العامميف وتحقؽ
النجاح والنمو والتميز واالنتماء والرغبة لدييـ ،يتحسف عمينا القوؿ بأف عمى مدير المدرسة تعزيز

ثقافة اإلنجاز داخؿ مدرستو ،لكونو القيادة الفاعمة ،ويقع عمى عاتقو المسئولية المباشرة في تحقيؽ

أىداؼ المدرسة ورسالتيا وكؿ ما يدور بداخميا.

كما يمكف القوؿ أف ىناؾ عدة عوامؿ تساعد في نشر ثقافة اإلنجاز مف بيئة تعميمية جيدة وقيادة
قوية دافعة لئلنجاز والثقافة المشتركة ،واألداء المرتفع ،والتحفيز الذىني واالستثارة الفكرية،

والتعاوف بيف العامميف ،وكي تصؿ ثقافة اإلنجاز إلى ما تصبو إليو يجب تكامؿ جميع العوامؿ
السابقة وارتباطيا ببعضيا البعض ،باإلضافة إلى أبعاد ثقافة اإلنجاز الواردة في الدراسة.
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ولكي يمتمؾ المدير ثقافة اإلنجاز عمى مديريات التربية والتعميـ بشكؿ عاـ ورؤساء أقساـ اإلدارات

التربوية بشكؿ خاص مطالبوف بتوفير جميع ما يمزـ لمديري المدارس ليتحقؽ اإلنجاز ونشر ثقافتو
في المؤسسة التربوية ،لذلؾ سيحاوؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف

التمكيف اإلداري وثقافة اإلنجاز.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
أوَّلً :دراسات متعمقة بالتمكين اإلداري.
ثانياً :دراسات متعمقة بثقافة اإلنجاز.
ثالثاً :التعقيب عمى دراسات سابقة.
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الفصل الثالث
مقدمة:

الدراسات السابقة

مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى األدب التربوي ،والبحث عف دراسات سابقة ذات صمة أو عبلقة
بموضوع الدراسة الحالية تبيف أف ىناؾ ندرة في ىذه الدراسات في حدود عمـ الباحث ،وخاصة في

موضوع ثقافة اإلنجاز ،حيث يعتبر مف الموضوعات الحديثة نسبياً.

ولكف استطاع الباحث جمع ما تيسر لو مف ىذه الدراسات وفيما يمي عرضيا مقسمة إلى قسميف:

القسـ األوؿ /تناوؿ دراسات متعمقة التمكيف اإلداري ،والقسـ الثاني /تناوؿ د ارسات متعمقة ثقافة

اإلنجاز ،وكؿ قسـ مف ىذه األقساـ مقسـ إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية مرتبة زمنياً مف األحدث

إلى األقدـ كؿ حسب قسمو ،وفي نياية الفصؿ تـ التعقيب عمى ىذه الدراسات.
دراسات سابقة:

أوَّلً :دراسات متعمقة بالتمكين اإلداري:
 )1دراسات عربية:

 -1دراسة الزاممي ( )2013بعنوان" :التمكين وعالقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس وكالة
الغوث الدولية في محافظات غزة".

ىدفت التعرؼ إلى التمكيف اإلداري وعبلقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في وكالة الغوث
الدولية في محافظات غزة مف وجية نظرىـ ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف جميع مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة لمعاـ الدراسي (2014 – 2013ـ)

والبالغ عددىـ ( )245مدي اًر ومديرة ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة حيث
استخدـ الباحث الحصر الشامؿ ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واستخدـ األساليب

اإلحصائية التالية :النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ،اختبار ألفا

كرونباخ ،معامؿ ارتباط بيرسوف ،اختبار  Tفي حاؿ عينة واحدة ( ،)T-Testاختبار  Tفي حاؿ
عينتيف ( ،)T-Testاختبار تحميؿ التبايف األحادي ،كما توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 -1درجة التمكيف اإلداري لمديري مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة جاءت كبيرة وبوزف
نسبي (.)%74,80
 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05حوؿ متوسطات تقديرات

مديري مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة التمكيف اإلداري تعزى لمتغيرات الدراسة

(المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المرحمة الدراسية).
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 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05حوؿ متوسطات تقديرات مديري

مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة لدرجة التمكيف اإلداري تعزى لمتغير الدراسة (الجنس)

لصالح الذكور وذلؾ في مجاالت (تفويض السمطة واالتصاؿ وتدفؽ المعمومات).
 -4توجد ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥0.05بيف متوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة التمكيف اإلداري ومتوسطات تقديراتيـ لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري.

وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التمكيف اإلداري في الوسط التربوي وازالة العوائؽ التي تحد منيا،

وتوجيو األنظار إلى أىمية تعزيز تمكيف مديري المدارس عمى المستوى المدرسي ،ودور ذلؾ في
تحقيؽ الجودة في أدائيـ.

 -2دراسة سالمة ( )2013بعنوان" :معوقات تطبيق مفيوم التمكين اإلداري في المدارس الثانوية
العامة في مدينة دمشق من وجية نظر المديرين".

ىدفت التعرؼ إلى معوقات تطبيؽ مفيوـ التمكيف اإلداري في المدارس الثانوية العامة في مدينة دمشؽ
مف وجية نظر المديريف ،ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف تصورات أفراد العينة
حوؿ معوقات تطبيؽ مفيوـ التمكيف اإلداري ،تعزى لمتغيرات الجنس ،وسنوات الخبرة ،والتأىيؿ

التربوي ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )76مدير ومديرة،
قامت الباحثة بتصميـ استبانة مكونة مف ( )30فقرة مقسمة إلى مجاليف ،كما توصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج أىميا:

 -1أىـ المعوقات فيما يتعمؽ باإلدارة التربوية ىي المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ الق اررات ،أما فيما
يتعمؽ بالمديريف ،فالمعوؽ الرئيس كاف االعتياد عمى اتباع األنظمة والموائح بحذافيرىا.

 -2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصورات أفراد العينة حوؿ معوقات تطبيؽ مفيوـ
التمكيف اإلداري ،تعزى إلى متغير الجنس أو سنوات الخبرة ،أو التأىيؿ التربوي.

وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد مناخ تنظيمي مبلئـ لتطبيؽ مفيوـ التمكيف اإلداري عممياً في

المدارس ،وكذلؾ ضرورة تكثيؼ البرامج والدورات التدريبية لممديريف حوؿ التمكيف اإلداري.

 -3دراسة عوض ( )2013بعنوان" :التخطيط اَّلستراتيجي مدخل لتمكين مديري المدارس التعميم
الثانوي بفمسطين".

ىدفت التعرؼ إلى واقع تمكيف مديري التعميـ الثانوي في فمسطيف عمى ضوء التخطيط االستراتيجي

لوضع تصور مقترح لذلؾ ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لتطبيؽ أداتي الدراسة (استبانتيف)
عمى جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعددىـ ( )135وقد أثبتت الدراسة:

 -1أف بعض المديريف لدييـ وعي بمفيوـ التخطيط االستراتيجي وعممياتو.
 -2أف بعض المديريف لدييـ وعي بمفيوـ وعمميات التمكيف اإلداري.
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 -3ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لمتمكيف تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).

وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة التمكيف اإلداري والعمؿ الجماعي ،واالىتماـ بالحوافز والمكافآت

المادية والمعنوية لضماف جودة العمؿ التربوي.

 -4دراسة الردادي ( )2012بعنوان" :التمكين اإلداري لتدعيم القدرة عمى اتخاذ الق اررات لدى
المشرفين التربويين بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة".

ىدفت التعرؼ إلى مستوى التمكيف اإلداري ومستوى القدرة عمى اتخاذ الق اررات لدى المشرفيف التربوييف
بإدارة التربية والتعم يـ بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظرىـ ،وتوضيح العبلقة بيف التمكيف اإلداري

لممشرفيف التربوييف بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة والقدرة عمى اتخاذ الق اررات ،واستخدمت

الباحثة المنيج الوصفي المسحي ،وتكوف مجتمع وعينة الدراسة مف جميع المشرفيف التربوييف العامميف

في قطاع اإلشراؼ التربوي بمدينة مكة المكرمة والبالغ عددىـ ( )230مشرفاً تربوياً ،واستخدمت

الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة ،واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية :برنامج ()SPSS
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميؿ التبايف الثنائي ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،وقد

توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1إف مستوى ممارسة محاور عممية التمكيف اإلداري لدى المشرفيف التربوييف بإدارة التربية والتعميـ

بمدينة مكة المكرمة كانت بدرجة غالباً باستثناء البعد الثاني وىو التحفيز الذاتي وجاء بدرجة

أحياناً.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التمكيف اإلداري لدي المشرفيف التربوييف بإدارة
التربية والتعميـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التمكيف اإلداري لدى المشرفيف التربوييف بإدارة التربية
والتعميـ تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح مف خبراتيـ (أقؿ مف خمس سنوات).

 -4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بيف التمكيف اإلداري لدى المشرفيف
التربوييف بإدارة التربية والتعميـ وبيف القدرة عمى اتخاذ الق اررات ،وىي عبلقة موجبة طردية.

 -5دراسة الرقاد وأبو دية ( )2012بعنوان" :القيادة التحويمية لدى القادة األكاديميين في الجامعات
األ ردنية الرسمية وعالقتيا بتمكين أعضاء ىيئة التدريس".

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية الرسمية القيادة التحويمية
وعبلقتيا بتمكيف أعضاء ىيئة التدريس ،واستدـ الباحثاف المنيج الوصفي اإلرتباطي ،ولتحقيؽ ىدؼ

الدراسة ،تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة وأجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف جميع القادة

األكاديمييف في الجامعة األردنية وجامعة اليرموؾ جامعة مؤتة ،بواقع ( )288قائداً و( )773عضو
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ىيئة تدريس في الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموؾ ،وجامعة مؤتة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ممثمة

بنسبة ( ،)%30وتـ تحميؿ بيانات األداة مف خبلؿ استخداـ البرنامج اإلحصائي) ، (SPSSوقد
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1توافر درجة متوسطة لممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتمكيف الوظيفي.
 -2وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بيف ممارسة القادة األكاديمييف لمقيادة التحويمية وبيف التمكيف
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس.

 -6دراسة جابر ( )2012بعنوان" :واقع التمكين اإلداري لمديرات المدارس الثانوية بمنطقة جدة
التعميمية".

ىدفت التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري لمديرات المدراس الثانوية في منطقة جدة التعميمية،
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )168مديرة ومشرفة تربوية

جزيف ،األوؿ :البيانات
لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لدراسة مكونة مف أ
األولية ألفراد عينة الدراسة ،والثاني مقياس لواقع التمكيف اإلداري لمديرات المدارس الثانوية ،كما

واستخدمت البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSSوقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 -1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة لواقع التمكيف اإلداري لممديرات بوجو عاـ وأبعاده العشرة وفقاً لممسمى الوظيفي باستثناء
بعض الحوافز ،وكانت الفروؽ لصالح المديرات .كما ظيرت فروؽ في "تنمية روح الفريؽ (فرؽ

العمؿ)" لصالح المشرفات التربويات.
 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات مديرات

المدارس وفقاً ألعمارىف في بعدي :تفويض السمطة والصبلحيات وتنمية روح الفرؽ (فريؽ العمؿ)

لصالح المديرات األقؿ عم اًر.

 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات مديرات
المدارس لواقع التمكيف اإلداري بوجو عاـ في األبعاد( :تفويض السمطة والصبلحيات ،وتنمية روح

الفريؽ ،واالتصاؿ وتدفؽ المعمومات ،وتدريب الموارد البشرية والمكانة) .وفقاً لعدد سنوات الخبرة،
وجاءت الفروؽ لصالح المديرات األكثر خبرة .جاء اليرـ البناء التنظيمي ذو المستويات اإلدارية

المتعددة كأىـ معوؽ ،حيث احتؿ المرتبة األولى باتفاؽ المديرات والمشرفات التربويات.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز شعور المديرات بتمكينيف إدارياً ومنحيف مزيداً مف الصبلحيات

البلزمة لمتعامؿ مع متغيرات الميداف التربوي ،واتاحة المزيد مف فرص المشاركة في اتخاذ الق اررات
التربوية ،والعمؿ عمى تطوير نظاـ الحوافز المعموؿ بو حالياً في الو ازرة بيدؼ تطوير العمؿ المدرسي،

وتحقيؽ جودة األداء والتميز.
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 -7دراسة حسين ( )2012بعنوان " :أثر تمكين العاممين في اَّللتزام التنظيمي ،أراء عينة من
موظفي الييئة العامة لمسدود والخزانات – الرصافة".

ىدفت التعرؼ إلى الكشؼ عف أثر أبعاد تمكيف العامميف المتمثمة ب (المشاركة بالمعمومات،

واالستقبللية ،وحرية التصرؼ ،وبناء فرؽ العمؿ الذاتية) في مستوى االلتزاـ التنظيمي في الييئة العامة

لمسدود والخزانات ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتـ اختيار عينة عمدية قصدية مف
مجتمع الدراسة ،حيث شكمت نسبة ( )%100اذ تـ توزيع ( )40استبانة صالحة لمتحميؿ ،وقد توصمت
الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 -1وجود عبلقة ارتباط وأثر معنوي لتمكيف العامميف في مستوى االلتزاـ التنظيمي.

وأوصت الدراسة بزيادة تبني استراتيجية تمكيف العامميف وذلؾ عف طريؽ األخذ بأسموب العمؿ
الجماعي كفريؽ إلنجاز األعماؿ.

 -8دراسة (عمى )2012 ،بعنوان" :متطمبات التمكين اإلداري لمقيادات الجامعية بكميات التربية في
جميورية مصر العربية (تصور مقتوح)".

ىدفت الى معرفة متطمبات التمكيف مف وجية نظر القيادات االدارية بكميات التربية فى جميورية مصر

العربية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوـ عمى أساس المراجعة لمدراسات النظرية

والدراسات السابقة التي تتعمؽ بمشكمة البحث وتحديد أسباب وأبعاد المشكمة وصياغتيا في صورة

تساؤالت لمبحث ،وتحميؿ وتفسير (أبعاد ،ومتطمبات ،ومعوقات) التمكيف اإلداري لمقيادات الجامعية
بكميات التربية  ،باإلضافة إلى استخداـ األساليب اإلحصائية لتفسير نتائج الجزء الميداني وال سيما وقد
استخدـ الباحث عينة عشوائية بسيطة وتـ اختيارىا بشكؿ طبقي وقد تضمنت حوالي ( )500مف

القيادات الجامعية بكميات التربية في جميورية مصر العربية ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج
أىميا:

 -1تمثمت معوقات التمكيف اإلداري في( :المعوقات الشخصية ،المعوقات اإلدارية ،المعوقات
التنظيمية).

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء أفراد العينة مجتمع الدراسة في كافة المعوقات ،أي

يوجد اختبلؼ معنوي بيف آراء أفراد العينة مما يدؿ عمى أف الدرجة الوظيفية ليا األثر الواضح في

تبايف اآلراء حوؿ ىذه المعوقات.

 -3تبني معظـ القيادات الجامعية بكميات التربية التمسؾ بالمألوؼ ،أسموب واحد لحؿ المشكبلت
المطروحة ،ومسايرة األنماط السيمة المقبولة قياـ القيادات وأعضاء ىيئة التدريس داخؿ كميات

التربية بالعمؿ رغـ قمة المعمومات اإلدارية بالكمية واألقساـ المختمفة ،وضعؼ االتصاؿ بيف
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المستويات اإلدارية المختمفة تقييد القيادات الجامعية بكميات التربية بالتسمسؿ والتنظيـ اليرمي

والروتيف الوظيفي وقمة استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة.

 -9دراسة عطا ( )2012بعنوان" :أثر تمكين العاممين في الرضا الوظيفي-دراسة ميدانية ألراء
عينة من قيادات الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة اليمنية".

ىدفت التعرؼ إلى أثر تمكيف العامميف بأبعاده المتمثمة في (وضوح رسالة وأىداؼ المنظمة،

األخبلقيات ،العدالة واإلنصاؼ ،الحيادية ،العمؿ الجماعي ،المشاركة ،االتصاالت اإلدارية الفعالة،
بيئة العمؿ) في الرضا الوظيفي ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )100فرداً ،حيث استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج مف أىميا:

 -1تتوافر جميع أبعاد تمكيف العامميف في الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة حيث أف خمسة مف أبعاد
التمكيف متوفرة بشكؿ كبير وبعديف بدرجة متوسطة (المشاركة ،بيئة العمؿ).

 -2يوجد أثر إيجابي ذات داللة معنوية لتمكيف العامميف (بأبعاده المختمفة) في الرضا الوظيفي.

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية حوؿ مستوى تطبيؽ تمكيف العامميف تعزى إلى (النوع ،الدرجة
الوظيفية ،المؤىؿ العممي ،التخصص العممي) ،بينما توجد فروؽ ذات داللة معنوية لػ (سنوات
الخبرة).

وأوصت الدراسة بضرورة أف تقوـ اإلدارة العميا باالىتماـ بتوعية الرؤساء في جميع المستويات اإلدارية
بأىمية دورىـ في زيادة إدراؾ العامميف ألبعاد تمكيف العامميف (المشاركة ،بيئة العمؿ) ،وانعكاس ذلؾ

عمى أدائيـ وأداء الجياز.

 -10دراسة الدعدي ( )2011بعنوان" :العالقة بين التمكين واإلدارة اإلبداعية من وجية نظر
القيادات اإلدارية بجامعة أم القرى".

ىدفت التعرؼ إلى مستوى التمكيف في جامعة أـ القرى مف وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة كما
ىدفت لمتعرؼ عمى مستوى اإلبداع اإلداري في جامعة أـ القرى والتعرؼ عمى العبلقة بيف التمكيف

اإلداري واإلبداع اإلداري مف وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة ،واستخدمت الباحثة المنيج

الوصفي المسحي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع القيادات اإلدارية العاممة في المناصب القيادية
بجامعة أـ القرى لمعاـ الدراسي (2012-2011ـ) والبالغ عددىـ ( )259قيادي وقيادية ،واستخدـ

الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1المستوى اإلجمالي لدرجة التمكيف اإلداري في جامعة أـ القرى مف وجية نظر القيادات اإلدارية
بالجامعة كاف بدرجة متوسطة.
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 -2أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بيف الدرجة الكمية لمتمكيف اإلداري وبيف الدرجة الكمية لئلبداع
اإلداري في جامعة أـ القرى مف وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة عند مستوى الداللة (0.01

= .)α

 -3أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مستوى
التمكيف اإلداري في جامعة أـ القرى مف وجية نظر القيادات اإلدارية بالجامعة تبعاً لممتغيرات

التالية( :الجنس ،المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي والعمؿ الحالي ،عدد سنوات الخبرة).

وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى زيادة وعي القيادات اإلدارية بجامعة أـ القرى بدور التمكيف
اإلداري في إبراز إبداعاتيـ وأفكارىـ مف خبلؿ تزويدىـ بالمعارؼ والمعمومات والخبرات الحديثة
التي تتصؿ بدورىـ في تحقيؽ اإلبداع اإلداري وفؽ النظريات الحديثة في اإلدارة التربوية

والتخطيط.

 -11دراسة العطار ( )2011بعنوان" :مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع
العاممين :دراسة مقارنة لوجيات نظر العاممين في جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة".

ىدفت التعرؼ إلى مستوى التمكيف اإلداري وعمى مستوى اإلبداع اإلداري لدى العامميف في كؿ مف

الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر في قطاع غزة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف
مجتمع وعينة الدراسة مف فئة الموظفيف أصحاب المناصب اإلشرافية في كؿ مف الجامعة اإلسبلمية

وجامعة األزىر بغزة ،وبمغ عددىـ ( )266شخصاً ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات،

وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

أفراد العينة يوافقوف عمى توفر التمكيف اإلداري وأبعاده محؿ الدراسة بنسب متفاوتة في الجامعتيف،
واتضح أف درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسبلمية أكبر مف درجة موافقة موظفي جامعة األزىر،
حيث بمغت درجة الموافقة عمى محور التمكيف اإلداري لدى موظفي الجامعة اإلسبلمية (،)%87.44
بينما بمغت لدى موظفي جامعة األزىر (.)%78.51
 -12دراسة المبيضين والطراونة ( )2011بعنوان " :أثر التمكين اإلداري في السموك اإلبداعي لدى
العاممين في البنوك التجارية األردنية "
ىدفت إلى تحديد مستوى التمكيف اإلداري والسموؾ اإلبداعي لدى العامميف في البنوؾ التجارية األردنية،
كما ىدفت إلى اختبار تأثير أبعاد التمكيف اإلداري في السموؾ اإلبداعي ،حيث استخدـ الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في البنوؾ التجارية األردنية؛ وتـ اختيار
عينة عشوائية طبقية تناسبية وبنسبة ( )%3مف مجتمع الدراسة؛ حيث بمغ عدد أفراد العينة ()291
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موظفًا وموظفة ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف

النتائج مف أىميا:

 -1إف البنوؾ التجارية األردنية تمارس التمكيف اإلداري بمختمؼ مجاالتو ،بدرجة متوسطة.
 -2وجود أثر ذات داللة إحصائية لمجاالت تمكيف العامميف (تفويض الصبلحيات ،المشاركة في اتخاذ
الق اررات ،تطبيؽ إدارة عمؿ الفريؽ ،إيجاد الثقافة الداعمة ،تدريب العامميف وتعميميـ) في السموؾ
اإلبداعي لدى العامميف في البنوؾ التجارية األردنية.
 -3عدـ وجود أثر ذات داللة إحصائية لمجاؿ تمكيف العامميف (إثراء العمؿ) في السموؾ اإلبداعي
لدى العامميف في البنوؾ التجارية األردنية.
 -4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ألثر التمكيف اإلداري في السموؾ اإلبداعي لدى العامميف في
البنوؾ التجارية األردنية تعزى لممتغيرات الديموغرافية (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الخبرة
الوظيفية ،المستوى الوظيفي).
 -13دراسة الجعبري ( )2010بعنوان" :واقع تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية
العاممة في الضفة الغربية من وجية نظر عاممييا اإلداريين".

ىدفت التعرؼ الى واقع تمكيف العامميف اإلدارييف في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة
الغربية مف زاوية التمكيف االداري ،وىدفت أيضا الى التعرؼ إلى معيقات تطبيؽ التمكيف مف وجية

نظر العامميف أنفسيـ ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة دراسة،

وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية قواميا ( )226فرداً ،توصمت الدراسة إلى عدد مف

النتائج مف أىميا:

 -1أف واقع التمكيف الكمي لدى العامميف اإلدارييف في الجامعات الفمسطينية العامة جاء بدرجة موافقة
مرتفعة بمغت (.)%76

 -2ال توجد فروؽ في واقع التمكيف الكمي لمعامميف اإلدارييف في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة
في الضفة الغربية تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي) ،بينما وجدت فروؽ في

التمكيف الكمي لدييـ تعزى إلى متغير (سنوات الخبرة ،الجامعة التي يعمؿ بيا).

 -3أنو عمى الرغـ مف وجود حالة اإلحباط لدى العامميف إال أف ىناؾ حالة مف التمكيف ولكف بدرجات

متفاوتة جدا ومنخفضة ال سيما في ظؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية كبيرة بيف العامميف توضح

درجة الصبلحيات والمسؤوليات الموكمة إلييـ.
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وأوصت الدراسة بضرورة تشخيص معيقات تطبيؽ التمكيف ،والعمؿ عمى تقوية درجة تمكيف العامميف

مف خبلؿ :إعادة النظر في نظاـ الحوافز ،والتركيز عمى المكافآت الفردية المرتبطة بمؤشرات االداء
الجيد.

 -14دراسة الرقب ( )2010بعنوان" :عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات
الفمسطينية بقطاع غزة".

ىدفت تحديد العبلقة بيف القيادة التحويمية وتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت عينة الدراسة مكونة مف ( )660مفردة مف

األكاديمييف برتبة إدارية ،واإلدارييف في الجامعات الفمسطينية ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع

المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 -1توجد عبلقة إيجابية بيف القيادة التحويمية بأبعادىا محؿ الدراسة وتمكيف العامميف في الجامعات
الفمسطينية.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عبلقة القيادة التحويمية بتمكيف العامميف تعزى لمتغير
(طبيعة العمؿ ،الجنس ،اسـ الجامعة ،سنوات الخبرة).

وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بحاجات العامميف الشخصية والعممية وتشجيع المديريف عمى القياـ
بممارسة عممية التفويض والتمكيف ،والعمؿ عمى خمؽ مناخ تنافسي بينيـ ،وتعزيز ثقافة تشجيع
العامميف عمى تديـ األفكار وزيادة الدورات التدريبية في الجامعات الفمسطينية الخاصة بالقائد التحويمي،

واالىتماـ بسموكيات وعناصر القيادة التحويمية لزيادة تمكيف العامميف.

 -15دراسة العتيبي ( )2007بعنوان" :العالقة بين األنماط القيادية والتمكين اإلداري :دراسة
اتجاىات المديرين في المؤسسات العامة األردنية".

ىدفت التعرؼ إلى النمط القيادي السائد في المؤسسات العامة ،ومعرفة مدى إدراؾ المديريف لمفيوـ
التمكيف اإلداري ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف المديريف
في المؤسسات العامة األردنية البالغ عددىـ ( )291مدي اًر ،وتكونت عينة الدراسة مف جميع المديريف
العامميف ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج
أىميا:
 -1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف األنماط القيادية والتمكيف اإلداري في المؤسسات العامة
األردنية.
 -2توجد عبلقة طردية بيف النمط القيادي الميتـ باإلنجاز والتمكيف اإلداري في المؤسسات العامة
األردنية.
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 -3توجد عبلقة طردية بيف النمط القيادي المدعـ والتمكيف في المؤسسات العامة األردنية.
 -4توجد عبلقة طردية بيف النمط القيادي المشارؾ والتمكيف في المؤسسات العامة األردنية.
 -5توجد فروؽ في العبلقة ذات داللة إحصائية بيف النمط القيادي الموجو والتمكيف اإلداري تعزى
لمتغير المستوى الوظيفي
 -7ال توجد فروؽ في العبلقة ذات داللة إحصائية بيف األنماط القيادية والتمكيف اإلداري تعزى
لمتغيرات (الجنس ،الخبرة العممية ،والمؤىؿ العممي).

 -16دراسة الطراونة ( )2006بعنوان" :العالقة بين التمكين اإلداري وفاعمية عممية اتخاذ الق اررات
لدى مديري المدارس الحكومية إقميم جنوب األردن".
ىدفت التعرؼ إلى طبيعة العبلقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية اتخاذ الق اررات لدى مديري المدارس

الحكومية في إقميـ جنوبي األردف ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة مكونة مف
( )286مدير ومديرة ،واستخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد
مف النتائج مف أىميا:

 -1إف تصورات المديريف ألبعاد متغير التمكيف اإلداري كاف متوسطًا ،وأف تصورات المديريف ألبعاد
متغير فاعمية عممية اتخاذ القرار كاف متوسطًا.

 -2وجود عبلقة إيجابية بيف التمكيف اإلداري وفاعمية عممية اتخاذ الق اررات لدى مديري المدارس
الحكومية في إقميـ جنوبي األردف.

 -3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمجنس والمؤىؿ العممي والخبرة في تصورات المديريف لمستوى
متغير التمكيف اإلداري.
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الدراسات األجنبية المتعمقة بالتمكين اإلداري:

 -1دراسة جاده  )2012( Judehبعنوان " :تحميل العالقة بين الثقة وتمكين الموظف :دراسة
ميدانية".

"An Analysis of the Relationship between Trust and Employee

"Empowerment: A Field Study

ىدفت لمتعرؼ إلى مستوى الثقافة التنظيمية ومستوى تمكيف الموظفيف ،باإلضافة إلى ذلؾ سعت
الدراسة لمتحقيؽ في العبلقة بيف أبعاد الثقة التنظيمية والعبلقة الشخصية ،وأبعاد تمكيف الموظفيف،
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في خمس مف الصحؼ
والشركات المصنعة لمورؽ المقوى المدرجة في "بورصة عماف" ،وتـ جمع البيانات مف عينة مف

الموظفيف تكونت مف ( )206موظؼ ،وكانت أداة المسح عبارة عف استبياف يتألؼ مف جزأيف :الجزء

األوؿ يعبر عف الثقة التنظيمية والعبلقات الشخصية ،والجزء الثاني يعبر عف أبعاد التمكيف ،وقد

توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1مستوى تمكيف الموظفيف بجميع أبعاده أقؿ مف المتوسط (بدرجة قميمة) ،وحصؿ بعد األثر في
االستبانة عمى المرتبة األولى وبعد تقدير المصير في المرتبة األخيرة.

 -2وجود عبلقة ذات داللة إحصائية إيجابية كبيرة بيف الثقة التنظيمية وتمكيف الموظفيف.

 -2دراسة وشاح  )2012( Weshahبعنوان" :مفيوم التمكين وتفويض السمطة لدى المعممين في
المدارس األ ردنية واألسترالية :دراسة مقارنة".

"The Perception of Empowerment and Delegation of Authority by

"Teachers in Australian and Jordanian School: A Comparative Study

ىدفت التعرؼ إلى التمكيف وتفويض السمطة لدى المعمميف كما يدركيا المعمموف في المدارس

األسترالية واألردنية ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس التي تتعاوف مع الجامعة األردنية في
عماف وجامعة معيد ممبورف الممكي في ممبورف في كبل البمديف ،األردف وأستراليا ،حيث تكونت عينة

الدراسة مف ( )188مف المدرسيف في المدارس العامة في األردف وأستراليا ،واستخدـ الباحث االستبانة
كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1مستوى التمكيف وتفويض السمطة لدى المعمميف في المدارس األردنية ،واألسترالية كاف متوسطاً.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في تقديرات المستجيبيف لمستوى
التمكيف وتفويض السمطة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لصالح الدراسات العميا.
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 -3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في تقديرات المستجيبيف لمستوى

التمكيف وتفويض السمطة في المدارس األردنية ،األسترالية وفقاً لنوع المدرسة (المركزية أو

البلمركزية) وكانت ىذه الفروض لصالح المدارس البلمركزية في كبل البمديف.

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في تقديرات المستجيبيف
لمستوى التمكيف وتفويض السمطة في المدارس األردنية ،األسترالية تعزى لمتغير (الجنس والمؤىؿ

العممي والخدمة).

 -3دراسة ايرك  :)2006( Ericبعنوان" :تمكين المعمم كما يراه مديري المدارس في ىونج كونج".

""Teacher Empowerment as Perceived by Principals in Hong Kong

ىدفت الكشؼ عف Yدراكات مديري المدارس ومفاىيميـ لتمكيف المعمـ ،وكذلؾ تحديد الشروط
والمواصفات التي مف الضروري توافرىا في مدير المدرسة حتى يسيـ في تمكيف المعمـ ،وقد استخدمت

الدراسة المنيج الوصفي ،وتـ تصميـ االستبانة كأداة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1مدير ,المدارس يدركوف جيداً المتطمبات البلزمة لتمكيف المعمـ سواء في الجانب األكاديمي أو
التعميمي.

 -2مديرو المدارس يروف أف ىناؾ عوامؿ ميمة جداً يجب أف تتوافر أوالً حتى تحدث عممية التمكيف
ىي :ثقة المعمميف بأنفسيـ ،عقمية التمكيف ،البلمركزية ،وشفافية المعمومات ،التعاوف.

 -4دراسة ىونج  )2005( Hungبعنوان" :العالقة بين تمكين المعمم والرضا الوظيفي في المدارس
اإلعدادية في منطقة كاوىسيونغ في تايوان".

"Relational Study Between Junior High School Teacher Empowerment

and Job Satisfaction in Kaohsiung Area of Taiwan".

ىدفت التعرؼ إلى أثر التمكيف اإلداري لمدرسي المدرسة اإلعدادية عمى الرضا الوظيفي لدييـ في
(تايواف) وأثر المتغيرات الوسيطة (العمر ،المؤىؿ العممي ،حجـ المدرسة) عمى التمكيف ،واستخدـ
الباحث المنيج الوصفي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف معممي المدارس الحكومية في تايواف ،وتكونت

عينة الدراسة مف ( )450معمماً في المدارس الحكومية في تايواف ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف

النتائج مف أىميا:

 -1وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التمكيف اإلداري والرضا الوظيفي.
 -2ليس ىناؾ أثر لممتغيرات الوسيطة عمى التمكيف اإلداري.
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 -5دارسة موثميكو  )2003( Mothlhakoeبعنوان " :دور التمكين في تحقيق اإلشراف المدرسي
الفعال".
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ىدفت لمتعرؼ إلى دور الت مكيف في تحقيؽ اإلشراؼ المدرسي الفعاؿ ،ولتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الدارسة
عمى المدخؿ الكيفي (النوعي) الذي يقوـ عمى المقاببلت المقننة ،واالستبيانات ،وتناولت ىذه المقاببلت

واالستبيانات أسئمة عف نظاـ المدرسة ،والنمط اإلداري لممدير ،واتجاىات المعمميف والمتعمميف نحو

اإل شراؼ المدرسي ،وطبقت ىذه األدوات عمى عينتيف مف المدارس بعضيا مف ذوات األداء المرتفع،

والبعض اآلخر مف ذوات األداء المنخفض ،وتـ تطبيؽ االستبيانات عمى المعمميف والمديريف في كبل

النوعيف مف المدارس ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1أف التمكيف يسيـ إلى حد كبير في تحقيؽ اإلشراؼ المدرسي الفعاؿ وأف التمكيف يسيـ في مساعدة

األفراد داخؿ المدرسة عمى أداء مياميـ بصورة أفضؿ نظ اًر المتبلكيـ المعمومات والميارات التي
تمكنيـ مف ذلؾ.

 -2يسيـ التمكيف في تحقيؽ فعالية اإلشراؼ المدرسي نظ اًر ألف كؿ فرد مف العامميف في حالة
تمكينيـ يشارؾ بصورة كاممة في كؿ ما يتعمؽ بأداء المتعمميف وتحسيف األداء المدرسي.
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ثانياً :الدراسات المتعمقة بثقافة اإلنجاز:

 )1الدراسات العربية:

 -1دراسة شاىين ( )2013بعنوان" :األنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات
غزة وعالقتيا بتعزيز ثقافة اإلنجاز".

ىدفت التعرؼ إلى األنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعبلقتيا بتعزيز

ثقافة اإلنجاز ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي

المدارس الثانوية الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ في محافظات غزة ،والبالغ عددىـ ()4850

معمماً ومعممة ،وتكونت عينة الدراسة األصمية مف ( )380معمماً ومعممة مف العامميف في المدارس

الثانوية الحكومية ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد تكونت مف ثبلثة محاور

(قياس األنماط القيادية لمديري المدارس ،والعوامؿ التي تساىـ في تعزيز ثقافة اإلنجاز ،والعبلقة بيف
النمط القيادي لمديري المدارس وتعزيز ثقافة اإلنجاز) ،واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:

برنامج الرزـ اإلحصائية ( ،)SPSSوالنسب المئوية والتك اررات والوزف النسبي ،واختبار ألفا كرونباخ،

ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1بمغ المتوسط الحسابي لفقرات محور (العوامؿ التي تساىـ في تعزيز ثقافة اإلنجاز) (،)3.81
وبوزف نسبي ( ،)%76.18وبدرجة موافقة كبيرة.
 -2ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05في متوسط تقديرات معممي

المدارس الحكومية بمحافظات غزة لدرجة ممارسة مديرييـ لدورىـ في تعزيز ثقافة اإلنجاز تعزى

لممتغيرات التالية( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة).

 -3توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة لدورىـ في تعزيز ثقافة اإلنجاز وبيف
متوسط تقديراتيـ لؤلنماط القيادية لدييـ.

وأوصت الدراسة بضرورة دعـ القيـ المرتبطة باإلنجاز مثؿ :اإلتقاف ،واالعتماد عمى الذات ،وتحمؿ
المسؤولية والتعاوف ،واإليجابية في المشاركة ،واالبتكار والتجديد والمثابرة ،وكذلؾ العمؿ عمى غرس

القيـ الخاصة بالعمؿ والنجاح كأسموب حياة.

 -2دراسة أبو معيمق ( )2012بعنوان " :عالقة الثقافة التنظيمية باَّللتزام الوظيفي لدى معممي
المدارس األساسية الحكومية بمحافظات غزة ،وسبل تطويرىا".

ىدفت التعرؼ إلى عبلقة أنماط الثقافة التنظيمية بااللتزاـ الوظيفي لدى معممي المدارس األساسية

الحكومية بمحافظات غزة في فمسطيف ،وسبؿ تطويرىا ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،

وتكونت عينة الدراسة مف ( )456معمماً ومعممة ،مف معممي المدارس األساسية الحكومية بمحافظات
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غزة ،لمعاـ (2012 – 2011ـ) ،واستخدـ الباحث استبانتيف ،األولى لتحديد نمط الثقافة التنظيمية
والثانية كانت لقياس االلتزاـ الوظيفي ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا:

 -1نمط الثقافة التنظيمية السائد في المدارس األساسية الحكومية بمحافظات غزة ،ىو ثقافة العبلقات
اإلنسانية بوزف نسبي قدره ( ،)%82.73يمي ذلؾ ثقافة اإلنجاز بوزف نسبي قدره (.)%82.18

 -2توجد عبلقة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.01بيف متوسطات تقديرات المعمميف لمستوى
االلتزاـ الوظيفي لدييـ ،وبيف نمط الثقافة السائدة في مدارسيـ.

وأوصت الدراسة بضرورة تكثيؼ التدريب الفعاؿ ،والدورات التدريبية لممعمميف؛ لتوسيع مداركيـ حوؿ
أصوؿ المينة مف قبؿ نخب تربوية ،ونماذج ناجحة في مجاؿ العمؿ التربوي.

 -3دراسة األغا وسكيك ( :)2012بعنوان " الثقافة التنظيمية لممدرسة الحكومية ،وعالقتيا بالدافع
لإلنجاز لدى طمبة الثانوية العامة بمحافظات غزة".

ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية لممدرسة الحكومية ،والدافع لئلنجاز لدى طمبة الثانوية
العامة مف وجية نظرىـ في محافظات غزة ،وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الثانوية العامة في محافظة غزة ،وتكونت عينة الدراسة مف ()543

طالباً وطالبة مف طمبة الثانوية العامة في محافظة غزة ،واستخدـ الباحثاف االستبانة ومقياس الدافع

لئلنجاز كأداة لجمع المعمومات وخمصت الدراسة إلى:

-1عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة تقدير طمبة الحكومية العامة لمعبلقة بيف الثقافة
التنظيمية لممدرسة الحكومية ،والدافع لئلنجاز لدييـ تعزى لمتغيرات (الجنس ،المستوي الدراسي).

 -4دراسة سالم وآخرون ( )2012بعنوان" :عالقة دافعية اإلنجاز بموضع الضبط ،ومستوى
الطموح ،والتحصيل الدراسي ،لدى مؤسسات التعميم العالي بالسودان".
ىدفت التعرؼ إلى العبلقة االرتباطية بيف دافعية اإلنجاز ،وموضع الضبط ،ومستوى الطموح،
والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة الجامعييف بالسوداف ،وقد تكوف المجتمع األصمي ليذه الدراسة
مف طبلب ،وطالبات مؤسسات التعميـ العالي ،حكومية وأىمية بوالية الخرطوـ ،وقد بمغ حجـ
العينة ( )532طالباً وطالبة ،منيـ ( )101ذك اًر ( ،)%34و ( )431أنثي ( )%75بالسنة
الدراسية الثالثة ،تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،مف مؤسسات التعميـ العالي
السودانية ،ولجمع المعمومات مف أفراد العينة تـ استخداـ:
أ -مقياس جيسـ ،ونيجارد لدافعية اإلنجاز.
ب -مقياس جيمس لموضع الضبط.
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ت -مقياس كاميميا عبد الفتاح لمستوى الطموح ،فضبلً عف درجات أعماؿ السنة ،واالمتحانات
النيائية لكؿ عاـ دراسي.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،أىميا:
 -1توجد عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائياً ،بيف دافعية اإلنجاز ،وموضع الضبط.
 -2توجد عبلقة ارتباطية طردية دالة إحصائياً ،بيف دافعية اإلنجاز ،ومستوى الطموح.
 -3ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائياً ،بيف دافعية اإلنجاز والتحصيؿ الدراسي.

 -5دراسة المصري ( )2011بعنوان" :درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة
لمتخطيط اَّلستراتيجي وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم".
ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لمتخطيط االستراتيجي

وعبلقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي،
وتكونت مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمعاـ (2011 -2010ـ)

والبالغ عددىـ ()134مدي اًر ومديرة ،وتكونت عينة الدراسة الميدانية مف ( )110مدي اًر ومديرة ،واستخدـ

الباحث استبانتيف :األولى استبانة لمتخطيط االستراتيجي ،والثانية استبانة الثقافة التنظيمية ،واستخدـ

الباحث األساليب اإلحصائية التالية :برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSS
واالختبارات اإلحصائية المناسبة ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1أف ثقافة التعاطؼ اإلنساني حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( )86.43يمي ذلؾ

ثقافة اإلنجاز حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( )%86.04ثـ ثقافة النظـ واألدوار

حصمت عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي قدره ( )%85.11وأخي اًر ثقافة القوة حصمت عمى المرتبة

الرابعة بوزف نسبي قدره (.)%65.91

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ تعزى لممتغيرات التالية (الجنس ،سنوات

الخدمة)

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات تقديرات أفراد
العينة ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ تعزى لمتغير (المؤىؿ العممي) ،ولكف توجد

فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير (المؤىؿ العممي) في المجاؿ الرابع والدرجة الكمية
لبلستبانة لصالح حممة شيادة الدكتو اره.
 -4وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05بيف جميع أبعاد
مقياس التخطيط االستراتيجي وأنماط الثقافة التنظيمية.
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وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في الدورات التدريبية المقدمة لمديري المدارس؛ لتطوير أدائيـ

المدرسي ،واالستفادة مف خبرات وابداعات مديري المدارس المتميزيف مف خبلؿ إقامة الندوات،

والمحاضرات ،وورش العمؿ مف قبؿ المسؤوليف ،حوؿ الثقافة التنظيمية وأثرىا في تحقيؽ التميز

اإلداري وذلؾ؛ لزيادة إدراؾ مديري المدارس ليا مف حيث المعرفة والممارسة.

 -6دراسة أبو ىين ( )2010بعنوان " :الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري
المدارس الثانوية بمحافظات غزة وذلك من وجية نظر المعممين ".

ىدفت التعرؼ إلى الثقافة التنظيمية وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة وذلؾ مف وجية نظر المعمميف ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع

الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة وبمغت العينة ()450
معمماً ومعممة ،واستخدمت الباحثة استبانتيف كأداة لجمع المعمومات االستبانة األولى عف الثقافة
التنظيمية واالستبانة الثانية عف واقع اإلبداع اإلداري ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف

أىميا:

 -1حصمت ثقافة اإلنجاز عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي قدرة (.)%77.99

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف لنمط مجاؿ ثقافة اإلنجاز تعزى
لمتغير (سنوات الخدمة) ألكثر مف  10سنوات.

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات المعمميف لنمط مجاؿ ثقافة اإلنجاز
تعزى لمتغير (المنطقة التعميمية).

 -7دراسة الداعور ( )2007بعنوان " :دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة
وعالقتو بالثقافة التنظيمية لممدرسة من وجية نظر المعممين ".

ىدفت التعرؼ إلى دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة وعبلقتو بالثقافة
التنظيمية لممدرسة مف وجية نظر المعمميف ،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف

مجتمع الدراسة مف ( )3040معمماً ومعممة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )360معمماً ومعممة مف
معممي المرحمة الثانوية ،واستخدـ الباحث استبانتيف كأداة لجمع المعمومات ،األولى لقياس دور مدير

المدرسة كقائد تربوي ،والثانية لقياس نمط الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية ،وقد توصمت
الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1إف أكثر أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية ىو نمط ثقافة التعاطؼ اإلنساني ثـ
ثقافة اإلنجاز ثـ ثقافة القوة ثـ ثقافة النظـ واألدوار.
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وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى ترسيخ ثقافة اإلنجاز في المدارس الثانوية مف خبلؿ أداء العمؿ
بكفاءة وفعالية والعمؿ بروح الفريؽ وتقبؿ آراء اآلخريف والتفويض الواسع لبعض صبلحيات مديري

المدارس.

 -8دراسة العاجز وعساف ( )2007بعنوان " :الدور اَّلجتماعي لمدير المدرسة الثانوية بمحافظة
غزة ،وعالقتو بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجودة".

ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره االجتماعي في محافظة غزة في
فمسطيف ،وعبلقتو بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجودة ،وكذلؾ الكشؼ عف أثر كؿ مف

المتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،التخصص األوؿ) في تقديرات المدراء لمدى

ممارستيـ لدورىـ االجتماعي في ضوء مبادئ الجودة ،وكذلؾ الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ ارتباط ذو

داللة إحصائية بيف مدى ممارسة المدير لدوره االجتماعي ،وبيف الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة،

في ضوء مبادئ الجودة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،حيث بمغت عينة الدراسة

( )39مدي اًر ومديرة لممدارس الثانوية ،وقد مثمت ىذه العينة المجتمع األصمي ،واستخدـ الباحث استبانة
كأداة لجمع المعمومات مف ( )50فقرة ،موزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي( :الدور االجتماعي في البيئة

الداخمية ،والدور االجتماعي في البيئة الخارجية ،والثقافة التنظيمية) ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة
مف النتائج ،أىميا:

 -1درجة ممارسة مدير المدرسة الحكومية لدوره االجتماعي في البيئة الداخمية ،أعمى مف درجة
ممارستو لنفس الدور في البيئة الخارجية ،واف الثقافة السائدة بالمرتبة األولى ىي ثقافة التعاطؼ

اإلنساني ،ثـ ثقافة االنجاز.

 -2عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المديريف ،تعزى إلى جميع متغيرات الدراسة.

 -3يوجد عبلقة ارتباطية دالة احصائياً بيف دور مدير المدرسة االجتماعي ،والثقافة التنظيمية السائدة.
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى تعزيز ثقافة اإلنجاز ،وبالتالي تحسيف جودة العممية التعميمية.

 -9دراسة عبد اإللو ( )2006بعنوان " :واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة وأثرىا عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات :دراسة مقارنة ".

ىدفت التعرؼ إلى نوع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وجامعة
األقصى بقطاع غزة ،وىدفت إلى دراسة العبلقة بيف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الثبلثة

ومستوى التطوير التنظيمي ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة مف ()340
موظفاً مف اإلدارييف واألكاديمييف وأعضاء مجمس الجامعة في الجامعات ،واستخدـ الباحث االستبانة
كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج مف أىميا:
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 -1الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية تميؿ إلى ثقافة اإلنجاز ،بينما جامعتي األزىر
واألقصى تميؿ إلى ثقافة النظـ واألدوار.

 -10دراسة إدريس ( )2005بعنوان " :أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في إدارة المدارس
الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين والمعممات ".

ىدفت لمتعرؼ إلى أ نماط الثقافة التنظيمية السائدة في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة مف
وجية نظر المعمميف والمعممات ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة

مف ( )244معمماً ومعممة ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وقد توصمت الدراسة
إلى عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في إدارة المدارس الثانوية مف وجية المعمميف والمعممات ىي :نمط
ثقافة القوة وثقافة النظـ واألدوار.

 -2إف المعمميف والمعممات يفضموف ثقافة الدعـ اإلنساني وثقافة اإلنجاز.
الدراسات األجنبية المتعمقة بثقافة اإلنجاز:

 -1دراسة ثوماس  )2013( Thomasبعنوان " :ذكور جامعيين موىوبين في اإلخاء اليونانية:
خمق ثقافة اإلنجاز"

"Gifted University Males in a Greek Fraternity: Creating a Culture of
Achievement".

ىدفت التعرؼ إلى اختبار اإلنجاز األكاديمي لخمسة أخوة موىوبيف في الواليات المتحدة األمريكية،

وكيؼ أف تجاربيـ في التعاوف ،والعمؿ المشترؾ ،القائـ عمى الفريؽ أثرت عمى حياتيـ الجامعية في

خمؽ ثقافة اإلنجاز ،وقد أجريت الدراسة في حرـ جامعة تابعة لجامعة الدولة في جورجيا ،بمشاركة

( )32000طالب وطالبة ،وكاف المشاركوف الخمسة طبلب مف المرحمة الجامعية بدواـ كامؿ في
المراحؿ (الثانية والثالثة والنيائية) ،وتـ جمع البيانات خبلؿ ( 4سنوات) ،واستخدـ الباحث لجمع

المعمومات عدة أدوات منيا المقاببلت العميقة ،المبلحظات ،مراجعة الوثائؽ ،وتضمنت الوثائؽ التي
تـ مراجعتيا وترجمتيا نشر ثقافة العمؿ المشترؾ والتعاوف والسير الذاتية وصفحات الويب الشخصية

وصو اًر لمشاركاتيا في مؤسسات الحرـ الجامعي ،واألنشطة والحياة االجتماعية ،وقد خمصت الدراسة

إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا:

 -1التركيز عمى األلعاب الرياضية ،باإلضافة إلى الدراسة األكاديمية خبلؿ المدرسة الحكومية.

 -2تشجيع العمؿ التعاوني ،والعمؿ خبلؿ الفريؽ ،كجسر لمقيادة الطبلبية داخؿ الحرـ الجامعي ،مما
يساعدىـ في إيجاد وتطوير ذاتيـ.
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 -2دراسة الفياد وآخرون  )2013( Alfahad and othersبعنوان" :العالقة بين األنماط
القيادية لمديري المدارس دافعية اَّلنجاز لدى المعممين".

"The Relationship Between School Principals Leadership Style and
"Teachers Achievement Motivation

ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف النمط القيادي لمدير المدرسة ،ودافعية اإلنجاز لدى المعمميف في
الكويت ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث النسخة العربية مف مقياس (Multifactor )MLQ

 Leadership Questionnaireوذلؾ بما يتناسب مع البيئة الكويتية ،كما استخدـ أداة ثانية لقياس

دافعية اإلنجاز لممعمميف ،وقد توصمت الدراسة إلى:

 -1نمط القيادة التحميمية ىو النمط األكثر انتشا اًر بيف مديري المدارس.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة لمنمط التحويمي يعزى إلى
المتغيرات( .الجنس-سنوات الخدمة – المنطقة)

 -3دافعية اإلنجاز لدى المعمميف كانت إيجابية.

 -4توجد عبلقة ارتباطية قوية بيف النمط القيادي التحويمي لمديري المدارس ودافعية اإلنجاز لدى
العامميف.

 -3دراسة مصطفى  )2010( Mustafaبعنوان " :أثر تصور المعممين لمعدالة التنظيمية ،والثقافة
عمى اَّللتزام التنظيمي".

"The Effects Of Teachers Perception of Organizational Justice and
Culture on Organizational Commitment".

ىدفت التعرؼ إلى آثار إدراؾ المعمميف لمعدالة التنظيمية ،والثقافة التنظيمية عمى االلتزاـ التنظيمي في

تركيا ،واستخدـ الباحث المنيج المسحي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )445معمماً ،واستخدـ الباحث

ثبلثة مقاييس ،كانت تدار لممعمميف في الدراسة (العدالة التنظيمية ،والثقافة التنظيمية ،وااللتزاـ

التنظيمي) ،واستخدـ الباحث برنامج ) (SPSSلتحميؿ البيانات ،وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف

النتائج مف أىميا:

 -1كانت الثقافة التنظيمية ،والعدالة التنظيمية ،تؤثر عمى االلتزاـ الفعاؿ لممعمميف واستمرار االلتزاـ
المعياري تجاه المؤسسة عمى التوالي.

 -2وجود ارتباط ميـ بيف متغيرات العدالة التوزيعية ،والعدالة اإلجرائية ،وثقافة القوة ،وثقافة الدور،
وثقافة النجاح واإلنجاز ،وثقافة الدعـ ،والتزاـ المعمـ المؤثر ،واستم ارره ،ودرجات االلتزاـ المعياري.
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 -4دراسة أنجاوس  )2009( Angus, & othersبعنوان " :آثار ثقافة المدرسة ،والمناخ ،عمى
انجاز الطالب".

"The Effects of School Culture and Climate on Student Achievement".
ىدفت التعرؼ إلى تقصي ما إذا كانت المدارس النموذجية ،والمعترؼ بيا ،والمقبولة تختمؼ في

مناخيا في التأثير عمى إنجاز الطمبة في والية تكساس (الواليات المتحدة األمريكية) ،ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ المنيج الوصفي ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مدارس والية تكساس ،تـ اختيار

عينة الدراسة بحيث تمثؿ ( )29مدرسة ،مف المدارس التي تقع في منطقة مدارس الضواحي الكبيرة في
جنوب شرؽ تكساس.

واستخدمت نتائج االختبار ( )24684طالب ،كأساس ليذه التصنيفات ،قيـ المعمموف في كؿ مدرسة
مف المدارس الصحة التنظيمية لوحداتيـ الخاصة ،باستخداـ مستثمر اوميغا لمرعاية الصحية كأداة

لمدراسة؛ والذي يتكوف مف ( )10أبعاد تميز مناخ المدارس ،الذي يحاكي التفاعؿ الناجح بيف أعضاء
المؤسسة ،باإلضافة إلى قدرة المؤسسة عمى التعامؿ مع ضغط البيئة ،وىي( :التركيز عمى اليدؼ،
وكفاية االتصاالت ،معادلة الطاقة ،استخداـ الموارد ،التماسؾ ،األخبلؽ ،االبتكار ،الحكـ الذاتي،

والتكيؼ ،وحؿ المشاكؿ).

كما أنيا توفر بيانات التشخيص التي يمكف أف تساعد القادة في تمييز فعالية المؤسسة ،وتوفر األبعاد
البيانات اليامة التي تخبر القيادة الرئيسية كيفية معالجة جانب مف جوانب المناخ الذي يحتاج إلى

تحسيف.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،أىميا:

 -1أف الطبلب حققوا درجات عالية في االختبارات القياسية ،في المدارس ذات البيئة التعميمية
الصحية.

إف التركيز عمى اليدؼ في األبعاد التنظيمية ،والتكيؼ كانا األكثر فعالية في التمييز بيف ثقافات

المدارس المميزة والمقبولة.

 -5دراسة وار  )2006( Wareبعنوان " :التعميم اإليجابي باستخدام المثير الثقافي في دعم ثقافة
اإلنجاز لمطالب األمريكيين من أصل أفريقي".

"Warm Demander Pedagogy Culturally Responsive Teaching That
Supports a Culture of Achievement for African American Students".

ىدفت التعرؼ إلى طرؽ التعميـ اإليجابي ،حيث ظيرت ىذه الطرؽ التعميمية خبلؿ دراسة اختبرت
طرؽ تدريس معمميف حضرييف ( أمريكييف مف أصؿ أفريقي ) في مدارس الواليات المتحدة ،كما ىدفت

إلى المساىمة في البحوث المتعمقة باستراتيجيات التدريس لممعمميف ،وتعزيز استراتيجيات التدريس في
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المدارس مف خبلؿ المبلحظات والمقاببلت ( دراسة حالة ) ،وقد تـ استخداـ مصدريف رئيسييف مف
البيانات مف أجؿ الدراسة التجريبية ،وكاف أوؿ مصدر لمبيانات ىو :المقاببلت ،والمصدر الثاني

لمبيانات :المبلحظات التي جمعت مف خبلؿ المبلحظة لمفصوؿ الدراسية .وقد توصمت الدراسة إلى

عدد مف النتائج مف أىميا:

 -1أف التربية تستجيب ثقافياً ،حيث أف إيجاد العامميف في بيئات آمنة ومستقرة ،تجعميـ يحفزوف

الطمبة عمى العمؿ بجدية أكبر ،وانجاز أعماليـ ،بغض النظر عف االنحدار العرقي لممعمـ فيو
يستطيع أف يتكيؼ مع طمبتو ،ويوفر ليـ البيئة المحفزة لمعمؿ واإلنجاز.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع التمكيف اإلداري وثقافة اإلنجاز ،حيث ركزت
الدراسات التي تناولت موضوع التمكيف اإلداري بربطو باإلبداع اإلداري ،واتخاذ الق اررات ،والقيادة

التحويمية ،كما ركزت الدراسات التي تناولت موضوع ثقافة اإلنجاز ربطيا باألنماط القيادية ،باعتبار
ثقافة اإلنجاز أحد أبعاد الثقافة التنظيمية .فدراسات الثقافة التنظيمية تـ ربطيا بااللتزاـ الوظيفي،

والتخطيط االستراتيجي ،وىنا سوؼ يقوـ الباحث ببياف أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية
والدراسات السابقة مف حيث (موضوع الدراسة ،منيج الدراسة ،أداة الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة،
المرحمة التعميمية) باإلضافة إلى بياف أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة.

أوجو التشابو واَّلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أوَّلً :من حيث المنيج المستخدم في الدراسة:
أوجو التشابو:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث استخداـ المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة

شاىيف ( ،)2013دراسة الزاممي ( ،)2013ودراسة أبو معيمؽ ( ،)2012ودراسة جابر (،)2012
ودراسة المصري ( ،)2011دراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011ودراسة العطار ( ،)2011ودراسة

الرقب ( ،)2010دراسة أبو ىيف ( ،)2010دراسة الداعور ( ،)2007دراسة العاجز وعساؼ

( ،)2007دراسة الطراونة (.)2006
اَّلختالف:

واختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث المنيج مع دراسة الردادي ( ،)2012ودراسة

الدعدي ( ،)2011ودراسة المصري ( ،)2011ودراسة  ،)2010( Mostafaودراسة الردادي
( )2012التي استخدمت المنيج الوصفي المسحي.
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ثانياً :من حيث أداة الدراسة:

أوجو التشابو:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأداة الدراسة وىي االستبانة مثؿ دراسة شاىيف (،)2013

ودراسة الزاممي ( ،)2013ودراسة أبو معيمؽ ( ،)2012ودراسة الردادي ( ،)2012ودراسة جابر
( ،)2012ودراسة الدعدي ( ،)2011دراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011ودراسة العطار (،)2011

ودراسة الرقب( ،)2010دراسة أبو ىيف ( ،)2010دراسة العتيبي ( ،)2007دراسة الداعور (،)2007

دراسة العاجز وعساؼ ( ،)2007دراسة الطراونة ( ،)2006ودراسة  ،)2012( judehودراسة

.)2012( Weshah

اَّلختالف:

واختمفت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة مف حيث أداة الدراسة مع دراسة  )2013( Hebertحيث
استخدـ المقاببلت والمبلحظات ومراجعة الوثائؽ ،ودراسة  )2006( Wareحيث استخدـ االستبياف

والمبلحظات.

ثالثاً :من حيث مجتمع وعينة الدراسة:

أوجو التشابو:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث اختيار مجتمع الدراسة مف مديري المدارس مع
دراسة الزاممي ( ،)2013ودراسة المصري ( ،)2011دراسة العتيبي (.)2007
اَّلختالف:

واختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث مجتمع وعينة الدراسة مع دراسة الردادي
( )2012التي كاف مجتمع الد ارسة مف المشرفيف ،ودراسة الدعدي ( ،)2011ودراسة الرقب ()2010
التي كاف مجتمع الدراسة مف اإلدارييف بالجامعات ،ودراسة شاىيف ( ،)2013ودراسة أبو معيمؽ

( ،)2012دراسة أبو ىيف ( ،)2010دراسة الداعور ( ،)2007دراسة العاجز وعساؼ (،)2007
ودراسة  ،)2006( Wareودراسة  ،)2012( Weshahودراسة  )2005( Hungالتي كاف مجتمع

الدراسة مف المعمميف ،ود ارسة األغا وسكيؾ ( ،)2010ودراسة  )2013( Hebertالتي كاف مجتمع
الدراسة مف الطبلب والطالبات ،دراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011التي كاف مجتمع وعينة الدراسة
مف العامميف في البنوؾ التجارية.
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اربعاً :من حيث المرحمة التعميمية:

أوجو التشابو:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار مرحمة التعميـ الثانوي ،مثؿ دراسة شاىيف

( ،)2013ودراسة جابر ( ،)2012ودراسة المصري ( ،)2011ودراسة األغا وسكيؾ ( ،)2010دراسة
أبو ىيف ( ،)2010دراسة العاجز وعساؼ (.)2007

اَّلختالف:

واختمفت مع بعض الدراسات السابقة مف حيث اختيار المرحمة التعميمية مثؿ دراسة الزاممي (،)2013
ودراسة أبو معيمؽ ( ،)2012ودراسة الدعدي ( ،)2011ودراسة العطار ( ،)2011ودراسة الرقب

( ،)2010ودراسة .)2013( Hebert

أوجو اَّلستفادة من الدراسات السابقة:

 -1بناء فكرة الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى الموضوع المراد دراستو وبناء اإلطار النظري.
 -2تعريؼ مصطمحات الدراسة.

 -3اختيار منيج الدراسة ،واألداة المناسبة لمدراسة الحالية.
 -4اختيار عينة الدراسة ،وتحديدىا.
 -5تحديد متغيرات الدراسة.

 -6تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسة.
 -7تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.

تميزت الدراسة عن الدراسات السابقة فيما يمي:

 .1تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع متطمبات التمكيف اإلداري لدي
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعبلقتو بثقافة اإلنجاز لدييـ حيث سيتـ تطبيقيا عمى

المجتمع الفمسطيني وىذا لـ يتـ تناولو في دراسات أخرى.

 .2سوؼ تقوـ ىذه الدراسة بتوضيح متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية وما
يحتاجونو في ميداف العمؿ مف اجؿ الرقي بالعمؿ اإلداري.
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الفصل الرابع
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتضمف ىذا الفصؿ الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف ىذه الدراسة مف حيث
المنيج ،ومجتمع الدراسة ،والعينة التي طبقت عمييا الدراسة ،واألدوات المستخدمة والدراسة االستطبلعية
الختبار صدؽ وثبات األدوات ،والتوصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

أوَّلً :منيج الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي كونو المبلئـ ليذه الدراسة حيث أف ىذا المنيج يبحث عف الحاضر،
وييدؼ إلى تجييز بيانات إلثبات فروض معينة تمييداً لئلجابة عف تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ
بالظواىر الحالية ،واألحداث الراىنة التي يمكف جمع المعمومات عنيا في زماف إجراء البحث ،وذلؾ
باستخداـ أدوات مناسبة (األغا ،)34 :2002 ،إذ تحدد الدراسة الوصفية الوضع الحالي لمظاىرة المراد
دراستيا وىو منيج يستخدـ االستبيانات في جمع المعمومات عمى أف تكوف عمى درجة مف الموضوعية
والثبات( .أبو عبلـ)00 :8991 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري ومديرات المرحمة الثانوية في محافظات غزة لمعاـ الدراسي
(2080/2083ـ) ،والبالغ عددىـ ( )834مدير ومديرة موزعيف عمى سبعة مناطؽ في المدارس
الحكومية بمحافظات غزة( .و ازرة التربية والتعميـ العالي ،)2083 ،والجدوؿ رقـ ( )8-3يبيف توزيع
مجتمع الدراسة تبعاً لممنطقة التعميمية:
جدول رقم ( )1-4يبين توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لممنطقة التعميمية

التكرار

المتغير

المنطقة التعميمية

شمال غزة

24

غرب غزة

27

شرق غزة

21

الوسطى

27

خانيونس

14

شرق خانيونس

16

رفح

15

المجموع

143

المصدر( /احصائيات وزارة التربية والتعميم)2114 ،
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ثالثاً :عينة الدراسة:
أ -العينة اَّلستطالعية:
اتبع الباحث أسموب المسح الشامؿ لدراسة متطمبات التمكيف اإلداري وعبلقتيا بثقافة اإلنجاز ،وقد تـ
اختيار عينة استطبلعية حجميا ( )30فرداً (مدير مدرسة) مف المجتمع ،بغرض تقنيف أداة الدراسة،
والتحقؽ مف صبلحياتيا لمتطبيؽ عمى العينة األصمية ،وذلؾ مف خبلؿ حساب الصدؽ والثبات بالطرؽ
اإلحصائية المبلئمة ،وتـ اإلبقاء عمى العينة االستطبلعية في عينة الدراسة.
ب -العينة الميدانية:
تـ اختيار جميع أفراد متجمع الدراسة األصمي ،وقد بمغ عدد أفراد العينة الذيف استجابوا لتطبيؽ أدوات
مدير ومديرة مف مد ارى المدارس الثانوية الحكومية موزعيف عمى المناطؽ التعميمية
الدراسة ىـ ()830
اً
السبع بمحافظات غزة ،بنسبة ( )%97.9مف مجتمع الدراسة ويبيف جدوؿ رقـ ( )2-3توزيع
وخصائص عينة الدراسة.
جدول رقم ( :)2-4خصائص عينة الدراسة
المتغير
الجنس

سنوات الخدمة

المنطقة التعميمية

المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

ذكور

50

3563

إناث

50

0465

المجموع

830

80060

أقؿ مف  0سنوات

0

465

 80 – 0سنوات

08

4563

أكثر مف  80سنوات

13

5060

المجموع

830

80060

شماؿ غزة

22

8065

غرب غزة

25

8964

شرؽ غزة

20

8364

الوسطى

25

8964

خانيونس

83

8060

شرؽ خانيونس

85

8863

رفح

83

8060

المجموع

830

80060

بكالوريوس

884

1065

دراسات عميا

25

8964

المجموع

830

80060
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رابعاً :المتغيرات:
صنفت متغيرات الدراسة إلى ثالث فئات وكانت عمى النحو التالي:
 المتغيرات الديموغرافية /وتشمؿ (الجنس ،سنوات الخدمة ،المنطقة التعميمية ،المؤىؿ العممي). متغيرات استبانة متطمبات التمكيف اإلداري وتشمؿ ( )4مجاالت. متغيرات استبانة ثقافة اإلنجاز وتشمؿ ( )3مجاالت.خامساً :أدوات الدراسة:
 -1استبانة متطمبات التمكين اإلداري :إعداد الباحث
بعد االطبلع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،قاـ الباحث بإعداد
استبياف متطمبات التمكيف اإلداري وفؽ الخطوات اآلتية:
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممت االستبانة وصياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد. إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي شممت ( )34فقرة و (الممحؽ )8-يوضح االستبانة فيصورتيا األولية.

 عرض االستبانة عمى المشرفيف عمى ىذه الدراسة؛ مف أجؿ اختيار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات. -تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب رأي المشرفيف.

 عرض االستبانة عمى ( )89مف المحكميف التربوييف و(الممحؽ )2-يبيف أسماء المحكميف ومكافعمميـ.

 بعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف بحذؼ بعض الفقرات وتعديؿ وصياغة بعضيا،فقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية ( )30فقرة موزعة عمى ثبلثة أبعاد كما ىو

موضح في (الممحؽ– ،)4والجدوؿ ( )4-3يبيف توزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:
جدوؿ رقـ ( )4-3توزيع عدد الفقرات عمى أبعاد استبانة متطمبات التمكيف اإلداري
البعــــد

عدد الفقرات

المتطمبات اإلدارية

83

المتطمبات التنظيمية

83

المتطمبات الموجستية

82

الدرجة الكمية

30
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وتتـ االستجابة عمى االستبانة وفقاً لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (كبيرة جداً – كبيرة – متوسطة –
قميمة – قميمة جداً) وتصحح عمى التوالي بالدرجات ( ،)8 – 2 – 4 – 3 – 0وجميع الفقرات إيجابية
التصحيح.
جدول رقم ( )4-4يبين التدرج الخماسي عمى طريقة ليكرت

الدرجة
الوزف

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

صغيرة

صغيرة جداً

0

3

4

2

8

ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاتو عمى جميع
المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمتطمبات التمكيف اإلداري ،وتتراوح الدرجة عمى االستبانة ككؿ بيف
( )200 – 30درجة ،وتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ متطمبات التمكيف اإلداري فيما تعبر الدرجة
المرتفعة عف قوة متطمبات التمكيف اإلداري.
 -2استبانة ثقافة اإلنجاز :إعداد الباحث
بعد االطبلع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،قاـ الباحث بإعداد
استبياف ثقافة اإلنجاز وفؽ الخطوات اآلتية:
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممت االستبانة وصياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد. إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي شممت ( )38فقرة و (الممحؽ )8-يوضح االستبانة فيصورتيا األولية.

 عرض االستبانة عمى المشرفيف عمى ىذه الدراسة مف أجؿ اختبار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات. -تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب رأي المشرفيف.

 عرض االستبانة عمى ( )89مف المحكميف التربوييف و(الممحؽ )2-يبيف أسماء المحكميف ومكافعمميـ.

 بعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف بحذؼ بعض الفقرات وتعديؿ وصياغة بعضيا،فقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية ( )34فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد كما ىو

موضح في (الممحؽ– ،)4والجدوؿ ( )0-3يبيف توزيع فقرات االستبانة عمى المجاالت:
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جدول رقم ( )5-4يبين توزيع الفقرات عمى أبعاد استبانة ثقافة اَّلنجاز
عدد الفقرات

البعــــد
الرؤية واألىداف

88

وضوح المفيوم

80

التحفيز

9

التأثير والتأثر

84

الدرجة الكمية

34

وتتـ االستجابة عمى االستبانة وفقاً لتدرج خماسي عمى طريقة ليكرت (كبيرة جداً – كبيرة – متوسطة –
قميمة – قميمة جداً) وتصحح عمى التوالي بالدرجات ( ،)8 – 2 – 4 – 3 – 0وجميع الفقرات إيجابية
التصحيح ،حسب جدوؿ رقـ (.)3-3
ويتـ احتساب درجة المفحوص عمى االستبانة بجمع درجاتو عمى كؿ مجاؿ وجمع درجاتو عمى جميع
المجاالت لحساب الدرجة الكمية لمتطمبات التمكيف اإلداري ،وتتراوح الدرجة عمى االستبانة ككؿ بيف
( )280 – 34درجة ،وتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ ثقافة اإلنجاز فيما تعبر الدرجة المرتفعة
عف قوة ثقافة اإلنجاز.
أوَّلً :الصدق Validity
أ -صدق المحكمين
لمتعرؼ عمى مدى صبلحية االستبانة لدراسة متطمبات التمكيف اإلداري قاـ الباحث بعرض استبانة

عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف ذوي الخبرة (ممحؽ –  )2وذلؾ بيدؼ األخذ بآرائيـ
ومبلحظاتيـ في تقنيف االستبانة ،واستجاب الباحث لمتعديبلت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف،

واسترشد ببقيتيا بالرجوع إلى المشرؼ.

ب -صدق اَّلتساق الداخمي Internal Consistency
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو،
ويقدر مف خبلؿ احتساب معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت مع المتوسط الحسابي
لممتغير الذي تنتمي إليو الفقرة.
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أ -لالستبانة األولى /متطمبات التمكين اإلداري
جدول رقم ()6-4
معامل اَّلرتباط بين درجة كل فقرة والبعد الذي تندرج تحتو لمقياس متطمبات التمكين اإلداري (ف=)30

المتطمبات اإلدارية

المتطمبات التنظيمية

المتطمبات الموجستية

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

8

** 06539

8

** 06342

8

** 06543

2

** 06054

2

** 06510

2

** 06559

4

** 06050

4

** 06553

4

** 06185

3

// 06221

3

** 06508

3

** 06103

0

** 06388

0

** 06502

0

** 06594

5

// 06244

5

** 06183

5

** 06138

5

** 06333

5

** 06555

5

** 06182

1

** 06088

1

** 06549

1

** 0.760

9

* 06442

9

** 06505

9

** 06105

80

* 06453

80

** 06559

80

** 06185

88

// 06251

88

** 06558

88

** 06103

82

* 06410

82

* 06495

82

** 06148

84

** 06015

84

** 06505

83

** 06305

83

** 06592
 = //غير دالة

** = دالة عند مستوى  = * 0608دالة عند مستوى 0600

يتبيف مف جدوؿ رقـ ( )5-3أف معامبلت االرتباط كانت دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≥ 0.05
 )αلجميع فقرات المقياس ما عدا الفقرات ذات األرقاـ ( )88 ،5 ،3مف بعد المتطمبات اإلدارية وقد تـ
حذفيا مف االستبانة لتصبح في صورتيا النيائية مكونة مف ( )45فقرة.
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ب -لالستبانة الثانية /ثقافة اإلنجاز
جدول رقم ()7-4
معامل اَّلرتباط بين درجة كل فقرة والبعد الذي تندرج تحتو عمى مقياس ثقافة اإلنجاز

الرؤية واألىداف

التحفيز

وضوح المفيوم

(ف=)34

التأثير والتأثر

رقـ

معامؿ

رقـ

معامؿ

رقـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

8

** 06013

8

** 06532

8

** 06532

8

** 06051

2

** 06590

2

** 06552

2

** 06505

2

** 06553

4

** 06554

4

** 06505

4

** 06502

4

** 06505

3

** 06188

3

** 06585

3

** 06551

3

** 06335

0

** 06524

0

** 06395

0

** 06310

0

** 06500

5

** 06505

5

** 06524

5

** 06554

5

** 06554

5

** 06582

5

** 06530

5

** 06092

5

** 06523

1

** 06534

1

** 06539

1

** 06550

1

** 06091

9

** 06340

9

** 06545

9

** 06541

9

** 06542

80

** 06503

80

** 06504

80

** 06094

88

** 06550

88

** 06518

82

** 06585

84

** 06050

** = دالة عند مستوى 0608

يتبيف مف جدوؿ رقـ ( )5-3أف معامبلت االرتباط كانت دالة إحصائياً عند مستوى داللة (≥ 0.01

 )αلجميع فقرات مقياس ثقافة اإلنجاز.
ت -الصدق البنائي:

أ -لالستبانة األولى /متطمبات التمكين اإلداري
حيث يقيس الصدؽ البنائي االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثبلثة مع الدرجة

الكمية لبلستبانة مف خبلؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف.

جدول رقم ()8-4

معامل اَّلرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية َّلستبانة متطمبات التمكين اإلداري

المجال

عدد الفقرات

معامل اَّلرتباط

(ف=)30

القيمية اَّلحتمالية

المتطمبات اإلدارية

14

** 13631

13111

المتطمبات التنظيمية

14

** 13877

13111

المتطمبات الموجستية

12

** 13934

13111

** = دالة عند مستوى داللة 0608
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ب -لالستبانة الثانية /ثقافة اإلنجاز
حيث يقيس الصدؽ البنائي االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف المجاالت األربعة مع الدرجة
الكمية لبلستبانة مف خبلؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف.
جدول رقم ()9-4
معامل اَّلرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس ثقافة اإلنجاز (ف=)34

المجال

عدد الفقرات

معامل اَّلرتباط

القيمية اَّلحتمالية

الرؤية واألىداف

88

** 06128

06000

وضوح المفيوم

80

** 06909

06000

التحفيز

9

** 06198

06000

التأثير والتأثر

84

** 06124

06000

** = دالة عند مستوى داللة 0608

ثانياً :الثبات Reliability
يقصد بثبات أداة الدراسة مدى قدرتيا عمى إعطاء نفس النتائج إذا تكرر استخداميا تحت نفس
الظروؼ ،وبالتالي تحررىا مف خطأ القياس العشوائي .لعؿ الطريقة األشير لمتحقؽ مف ثبات أداة
الدراسة إعادة تطبيؽ ذات األداة مرة أخرى ( )Test-retest reliabilityبعد فترة مف الزمف وعمى
ذات المبحوثيف مع مراعاة توافر نفس الظروؼ التي سادت عند التطبيؽ األوؿ ،إال أف ىذا األمر
صعب التحقؽ منو مف الناحية العممية .وىناؾ طرؽ أخرى لقياس ثبات أداة الدراسة ،مف أبرزىا
 ،)Internal( Validityوطريقة التجزئة النصفية ()Split-half
 .1الثبات بطريقة التجزئة النصفية Split-half
أ -لالستبانة األولى /متطمبات التمكين اإلداري
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات
الزوجية الستبانة متطمبات التمكيف اإلداري حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر =  )0.728وىو داؿ
إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01ثـ استخدـ معادلة سبيرماف – براوف  Spearman-Brownلتعديؿ
طوؿ االختبار  Equal Length Correlationوقد تبيف أف معامؿ ارتباط سبيرماف – براوف لبلختبار
(ر =  ،)0.842وكانت معامبلت االرتباط لمفقرات الفردية (ر =  ،)0.780ومعامبلت االرتباط
لمفقرات الزوجية (ر = .)0.940
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جدول رقم ( :)11-4معامالت اَّلرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمقياس متطمبات التمكين اإلداري

عدد الفقرات

معامل اَّلرتباط قبل التعديل

معامل اَّلرتباط يعد التعديل

البعــــد
المتطمبات اإلدارية

14

13421

13593

المتطمبات التنظيمية

14

13751

13857

المتطمبات الموجستية

12

13841

13913

جميع فقرات المقياس

41

13728

13842

ب -لالستبانة الثانية /ثقافة اإلنجاز
قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات
الزوجية الستبانة ثقافة اإلنجاز حيث بمغ معامؿ االرتباط (ر =  )0.777وىو داؿ إحصائياً عند
مستوى  ،0.01ثـ استخدـ معادلة جتماف لتعديؿ طوؿ االختبار وقد تبيف أف معامؿ ارتباط جتماف
لبلختبار (ر =  ،)0.875وكانت معامبلت االرتباط لمفقرات الفردية (ر =  )0.917ومعامبلت
االرتباط لمفقرات الزوجية (ر = .)0.881
جدول رقم ( :)11-4معامالت اَّلرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمقياس ثقافة اَّلنجاز

البعــــد

عدد الفقرات

معامل اَّلرتباط قبل التعديل

معامل اَّلرتباط يعد التعديل

الرؤية واألىداف

11

13696

13821

وضوح المفيوم

11

13749

13857

التحفيز

9

13715

13836

التأثير والتأثر

13

13697

13822

جميع فقرات المقياس

43

13777

13875

 .2الثبات بإيجاد معامل كرونباخ ألفا Cronbache alpha
يعد معامؿ كرونباخ ألفا مف أكثر معامبلت قياس االتساؽ الداخمي شيرة ،وكمما زادت قيمة معامؿ

كرونباخ ألفا دؿ عمى ثبات االستبانة.
وتنص المعادلة عمى:

∑

=α

حيث ( :)kعدد الفقرات.

( :)k-1عدد الفقرات – .1
(
(

∑) :تباين درجات كل فقرة من فقرات اَّلستبانة.

) :التباين الكمي لمجموع فقرات اَّلستبانة.

113

أ -لالستبانة األولى /متطمبات التمكين اإلداري
جدول رقم ()12-4

معامل كرونباخ ألفا لمقياس متطمبات التمكين اإلداري
المجال

معامل كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

المتطمبات اإلدارية

83

06553

المتطمبات التنظيمية

83

06902

المتطمبات الموجستية

82

06941

الدرجة الكمية

30

06129

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )82-3أف قيـ كرونباخ ألفا مرتفعة وتدلؿ عمى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية
مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة األساسية.
ومما س بؽ اتضح لمباحث أف استبانة متطمبات التمكيف اإلداري تتسـ بدرجة كبيرة مف الصدؽ والثبات؛
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمييا.
ب -لالستبانة الثانية /ثقافة اإلنجاز
جدول رقم ()13-4

معامل ألفا كرونباخ لمقياس ثقافة اإلنجاز
البعــــد

معامل كرونباخ ألفا

عدد الفقرات

الرؤية واألىداف

88

06154

وضوح المفيوم

80

06134

التحفيز

9

06598

التأثير والتأثر

84

06109

الدرجة الكمية

34

06129

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )84-3أف قيـ كرونباخ ألفا مرتفعة وتدلؿ عمى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية
مف الثبات تفي بمتطمبات تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة األساسية.
ومما سبؽ اتضح لمباحث أف استبانة متطمبات التمكيف اإلداري تتسـ بدرجة كبيرة مف الصدؽ والثبات؛
تعزز النتائج التي سيتـ جمعيا لمحصوؿ عمييا.
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سادساً :األساليب اإلحصائية:
تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSSلتفريغ البيانات ومعالجتيا ،بيدؼ
حساب صدؽ وثبات أدوات الدراسة ،وتـ تطبيؽ األدوات عمى العينة االستطبلعية ،ثـ استخدـ الباحث
األساليب اإلحصائية التالي:
أ -األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات األدوات:
 معامؿ ارتباط بيرسوف :لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياف ،ولثبات التجزئة النصفية. معادلة جتماف :لحساب ثبات التجزئة النصفية. -معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات.

ب -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة.
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزف النسبي لتحديد درجة تقدير متطمبات التمكيفاإلداري لدى مديري المدارس الثانوية ،وتحديد درجة توافر ثقافة اإلنجاز لدى مديري المدارس
الثانوية مف وجية نظر مديري المدارس.

 -معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف العبلقة بيف أبعاد متطمبات التمكيف اإلداري ،وثقافة اإلنجاز.

 اختبار "ت"  T-Testلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينتيف مستقمتيف (الجنس-المؤىؿ العممي).

 تحميؿ التبايف األحادي  One way ANOVAلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجاتأكثر مف عينيتيف مستقمتيف (سنوات الخدمة – المنطقة التعميمية).

 اختبار شيفيو  Scheffeلمكشؼ عف اتجاه الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي (سنواتالخدمة – المنطقة التعميمية).
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
والتوصيات واملقرتحات
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول.
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع
 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس.
 التوصيات.
 المقترحات.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيراتيا
يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،وذلؾ بعد اإلجابة عف
األسئمة باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ منيا ،كما تـ تفسير ومناقشة النتائج التي تـ

التوصؿ إلييا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وصياغة التوصيات والمقترحات.
المحك المعتمد في الدراسة:

قبؿ البدء في اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،يجب تحديد محؾ الحكـ ،حيث صنؼ الباحث درجة

التوافر(التقدير) لكؿ فقرة مف فقرات المجاالت عمى النحو الموضح ،بعد أف تـ تحديد طوؿ الخمية عمى

سمـ ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب المدى ( ،)3=8-0ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس

لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية ( ،)0.8 =0÷3بعد ذلؾ تـ اضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس
(بداية المقياس وىي واحد صحيح) ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىكذا أصبح طوؿ الخبليا

كما ىو موضح:
جدول رقم ( )1-5المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

الدرجة

من 1381-1

من %36-%21

قميمة جداً

أكبر من 2.61-1381

أكبر من %52-%36

قميمة

أكبر من 3.41-2.61

أكبر من %68-%52

متوسطة

أكبر من 4.21-3.41

أكبر من %84-%68

كبيرة

أكبر من 5-4.21

أكبر من %111-%84

كبيرة جداً
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اإلجابة عمى السؤال األول الذي ينص عمى" :ما درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات
غزة لمتطمبات التمكين اإلداري؟"
قاـ الباحث بحساب متوسط الدرجات واإلنحراؼ المعياري والوزف النسبي لفق ارت مجاالت استبانة
متطمبات التمكيف اإلداري والدرجة الكمية ،وذلؾ كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية.
جدول رقم ( :)2-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى أبعاد التمكين اإلداري
اَّلنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

المتطمبات اإلدارية

11

43346

13458

863934

كبيرة جداً

المتطمبات التنظيمية

14

33611

13576

723214

كبيرة

2

المتطمبات الموجستية

12

33216

13854

643321

متوسطة

3

الدرجة الكمية

37

33711

13535

743131

كبيرة

األبعــاد

عدد
الفقرات

المتوسط

المستوى

الترتيب
1

يبيف الجدوؿ ( )2-5أف درجة التقدير الكمية ألفراد العينة حوؿ متطمبات التمكيف اإلداري كانت عند
وزف نسبي ( )%74.030وىي درجة تقدير كبيرة.
ويعزو السبب في ذلؾ إلى زيادة الفرصة المتاحة أماـ مديري المدارس بتوفير متطمبات التمكيف
اإلداري ولما لو مف أىمية داخؿ العمؿ بالمدرسة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بكافة جوانب المدرسة،
ووعي أفراد العينة ألىمية ىذه المتطمبات في نجاح العمؿ اإلداري ،وأيضاً لزيادة ثقة اإلدارات العميا في
قدرات مدير المدرسة ،واكتساب خبرات جديدة في العمؿ ،حيث اتفقت مع دراسة الزاممي ( )2013مف
حيث درجة التمكيف اإلداري التي جاءت كبيرة ،واتفؽ أيضاً مع دراسة  )2003( Mothlhakorبأف
التمكيف يسيـ بدرجة كبيرة في تحقيؽ اإلشراؼ المدرسي ،ودراسة  )2006( Ericمف حيث إدراؾ
المديريف جيداً لمتطمبات البلزمة لتمكيف ،واختمفت مع درجة التمكيف اإلداري في دراسة الدعدي
( )2011والتى جاءت متوسطة وكانت عمى اإلدارييف بجامعة أـ القرى ،وأيضاً دراسة المبيضيف
والطراونة ( )2011التي جاءت ممارسة التمكيف بدرجة متوسطة وكانت عمى العامميف في البنوؾ
التجارية األردنية ونظ اًر لتعامميـ مع األمور المالية واإلدارية السياسية الجادة والرقابة القوية عمى
العامميف بسبب تعاميـ مع األمور اإلدارية ،وأيضأ دراسة الطروانة ( )2006التي جاءت في تصورات
المديريف ألبعاد التمكيف اإلداري بدرجة متوسطة والتي كانت عمى مديري المدارس الحكومية في جنوب
األردف.
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وترتيب أبعاد استبانة متطمبات التمكيف اإلداري كما يمي:
جاءت المتطمبات اإلدارية في أعمى مراتب استبانة متطمبات التمكيف اإلداري بوزف نسبي
( ،)%86.93يميو المتطمبات التنظيمية بوزف نسبي ( ،)%526283وأخي اًر المتطمبات الموجستية بوزف
نسبي (.)%536420
وبذلؾ فإف بعد المتطمبات اإلدارية تقع ضمف المستوى كبيرة جداً ،والمتطمبات التنظيمية تقع ضمف
المستوى كبيرة ،والمتطبات الموجستية تقع ضمف المستوى متوسطة ،مما يشير إلى أف درجة تقدير
مديري المدارس الثانوية لمتطمبات التمكيف اإلداري تقع ضمف المستوى كبيرة.
طالما أف درجة التقدير لممتطمبات اإلدارية كبيرة جداً فيذا يعني أنيا أكثر احتياجاً.
ويعزو السبب في ذلؾ إلى أف ىذه المتطمبات ىى األكثر إلتصاقاً بعمؿ مدير المدرسة ،ووعيو ألىمية
المتطمبات اإلدارية في نجاح العمؿ اإلداري لديو ،وأف ىذا المجاؿ يشجع األفكار الجديدة في حؿ
مشكبلتو ،وىذا ما اتفقت معو في دراسة عمي ( )2012بحصوؿ االتصاالت اإلدارية عمى درجة كبيرة،
واختمفت مع دراسة الجعبري ( )2010بحيث جاءت بدرجة تقدير منخفضة لممتطمبات اإلدارية وأيضاً
مع دراسة الطراونة ( )2006التي جاءت متوسطة ،وأيضاً مع دراسة  )2012( Weshahودراسة
الرقاد وأبو دية ( )2012بممارسة التمكيف الوظيفي بدرجة متوسطة.
طالما أف درجة التقدير لممتطمبات الموجستية جاءت متوسطة يعني أنيا ليست ذات أىمية كبرى،
فالو ازرة توفر قدر اإلمكاف المتطمبات الموجستية في ضوء الموازنات العامة ،وتترؾ لممدير حرية
التصرؼ في ضوء ما لديو مف ىذه اإلمكانات المتاحة ،وعدـ تفضيؿ المتمطبات األخرى ألسباب
مرتبطة بالفرد والمؤسسة مثؿ التسييبلت والتحفيز والموارد البشرية والمادية.
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وفيما يمي عرض استجابات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاالت الثبلثة في االستبانة
بالتفصيؿ كبلً عمى حده مع التفسير كما يمي:
المجال األول /المتطمبات اإلدارية:
جدول رقم ( :)3-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى مجال المتطمبات اإلدارية

2

والفنية

3

الثقة في قدرات مدير المدرسة في تحسين األداء

4
5
6
7
8
9
11
11

تراعي التناسب بين الصالحيات المفوضة
وطبيعة الميام
تقديم التغذية الراجعة لمدير المدرسة بعد الزيارة
الميدانية
مشاركة مدير المدرسة في عممية صنع القرار
المتعمقة بالعمل المدرسي
دعم ق اررات مدير المدرسة في نطاق العمل
المدرسي ورؤيتو المستقبمية
البعد عن أساليب الضغط في إقناع مديري

المدارس في العمل المدرسي

توفير فرص تدريبية في مجال التمكين والعمل

المدرسي اَّلستراتيجي

ارشاد مديري المدارس إلى مصادر المعمومات

ذات الصمة بعمميم

دعم مدير المدرسة من خالل زيارات ودية لإلدارة

العميا لو في المدرسة

المتوسط الحسابي

تمتاز اإلدارة بمرونة األنظمة والتعميمات اإلدارية

اَّلنحراف المعياري

إنجاز األعمال

الوزن النسبي

1

تفوض اإلدارة مزيد من الصالحيات بما يضمن

المستوى

الفقرة

الترتيب

رقم

المتطمبات اإلدارية

13634 43128

81356

كبيرة

6

13651

77356

كبيرة

8

13554 43371

87342

كبيرة جداً

2

13511 43164

81328

كبيرة

4

13624 43421

88342

كبيرة جداً

1

13887 43157

81314

كبيرة

5

13778 43278

85356

كبيرة جداً

3

13668 33778

75356

كبيرة

9

13923 33678

73356

كبيرة

11

13819 33614

72328

كبيرة

11

13697 33942

78384

كبيرة

7

3.87
8

تظير النتائج في الجدوؿ ( )4-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (المتطمبات اإلدارية) تتراوح بيف
( )%11632- %52621بدرجات توافر كبيرة جداً فأقؿ
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أعمى الفقرات كانت:
 الفقرة رقـ (" )0تقديـ التغذية ال ارجعة لمدير المدرسة بعد الزيارة الميدانية" في المرتبة األولى بوزفنسبي ( ،)%11,32تمييا الفقرة رقـ (" )4الثقة في قدرات مدير المدرسة في تحسيف األداء" في
المرتبة الثانية بوزف نسبي ( ،)%15,32ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى:
 إيماف مدير المدرسة بأىمية تقديـ تغذية ارجعة بعد الزيارة الميدانية ،وتحديد نقاط القوة والضعؼفي أدائو ،الذي يسيـ في تطور ورقي أدائو في ضوء المفاىيـ التربوية التي أصبحت بعيدة عف

التفتيش.

 إف ثقة مدير المدرسة في قدراتو وأعمالو تشكمت بعد اجتيازه لمسابقة ومقابمة ،إضافة إلى توافردرجة مف الكفاءة الظاىرة في أدائو لؤلعماؿ ،كما أف الثقة تمنحو االستقبللية والحرية وبث روح
المعنوية واإلبداع في التعامؿ مع المواقؼ اإلدارية المختمفة ،كما أف الثقة بيف المدير والمسئوؿ

تشجع عمى تحسيف العمؿ اإلداري في بيئة العمؿ التي يسودىا االحتراـ المتبادؿ ،وتتفؽ ىذه

الدراسة مع بعض نتائج دراسة الزاممي ( )2084حيث جاءت ثقة اإلدارة بالمدير بدرجة جيد جدًا
وبوزف نسبي ( ،)%13,50أيضاً بنتائج دراسة العطار ( )2088التي أشارت إلى أف اإلدارة تثؽ

في الموظؼ بدرجة جيد جداً ،ودراسة الدعدي ( )2088التي جاءت بدرجة عالية بثقة اإلدارة
بالموظؼ ،ودراسة  )2005( Ericمف حيث توافر ثقة المعمميف بأنفسيـ أثناء التمكيف.

أدنى الدرجات كانت:

الفقرة رقـ (" )9توفير فرص تدريبية في مجاؿ التمكيف والعمؿ المدرسي االستراتيجي" في المرتبة قبؿ
األخيرة بوزف نسبي ( ،)%54,05تمييا الفقرة رقـ (" )80إرشاد مديري المدارس إلى مصادر المعمومات
ذات الصمة بعمميـ" بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي ( ،)%52,21ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى:
 -الضعؼ في أداء معاىد التدريب في و ازرة التربية والتعميـ ،حيث البد مف تحديد االحتياجات

التدريبية وما ينقص مديرو المدارس مف جوانب في األداء ،وتحتاج إلى تنمية واثراء مف خبلؿ

مسح وتحديد جوانب الضعؼ.

 ضعؼ دور مراكز التطوير التربوي وأقساـ اإلدارات التربوية في تزويد مديري المدارس الثانويةبالمعمومات والمواضيع المرتبطة باإلدارة التربوية وجوانب العمؿ المدرسي.

 -قمة المكافآت والمرغبات في اإلقباؿ عمى التدريب.

 عدـ وجود قاعدة معمومات مشتركة بيف مديري المدارس في جميع محافظات غزة لموصوؿلممعمومات وتبادليا فيما بينيـ التي إذا توفرت تسمح ليـ بتوفير كثير مف التعب والجيد في
الوصوؿ إلى ىذه المعمومات.
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وتتفؽ بعض نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة جابر ( )2082حيث أشارت في نتائجيا بالحصوؿ

عمى المعمومات التي تختص بالعمؿ بدرجة متوسطة ،واختمفت الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة
 )2003( Mothlhakorأنيـ يمتمكوف المعمومات بدرجة كبيرة ،واختمفت مع ودراسة )2005( Eric
بأف المعمومات ميمة في عممية التمكيف

المجال الثاني /المتطمبات التنظيمية:

جدول رقم ( :)4-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى مجال المتطمبات التنظيمية
المتوسط الحسابي

اَّلنحراف المعياري

الوزن النسبي

المستوى

الترتيب

43178

13671

83356

كبيرة

2

33621

13195

72342

كبيرة

8

33592

13185

71384

كبيرة

9

33417

13117

68.14

كبيرة

11

5

بناء عالقات طيبة مع أطراف العممية التعميمية

43192

13644

83384

كبيرة

1

6

إثراء مجاَّلت التطوير التربوي بما يتالءم مع ظروف البيئة

33692

13757

73384

كبيرة

7

33911

13771

78.11

كبيرة

4

43142

13598

81384

كبيرة

3

33711

13913

74311

كبيرة

6

11

إتاحة الفرصة لمدير المدرسة لتحديد احتياجاتو التدريبية

33514

13992

71328

كبيرة

11

11

إش ارك أولياء األمور في اتخاذ الق اررات لمعمل المدرسي

23871

13943

57342

متوسطة

14

33814

13948

76328

كبيرة

5

13

إشراك أولياء األمور في التخطيط لمعمل المدرسي

23935

13741

58371

متوسطة

13

14

مساندة مجالس أولياء األمور في تمبية احتياجات المدرسة

33185

13121

61371

متوسطة

12

رقم

المتطمبات التنظيمية

الفقر
ة

1

تبني اإلدارة لفمسفة العمل بروح الفريق
إشراك اإلدارة لمدير المدرسة في اَّلجتماعات الدورية

2

لتنسيق عمل المدارس

3

توفير أجواء التعاون بين مديري المدارس

4

7
8
9

12

وضع رؤية مشتركة بالتعاون بين مديري المدارس
والمديرية لتحديد مستوى التفويض والمشاركة

نشر إنجازات العمل الجماعي وأىميتو في أداء األعمال

عمى مستوى المديرية

تسييل عممية اَّلتصال (األفقي – الرأسي)
تنظيم دورات تتضمن اَّلتجاىات الحديثة في اإلدارة

المدرسية

فتح المجال أمام مدير المدرسة لبناء عالقات حرة مع
مؤسسات المجتمع المحمي

112

تظير النتائج في الجدوؿ ( )3-0أف األوزاف لفقرات مجاؿ (المتطمبات التنظيمية) تتراوح بيف
( )%14.13-%05.32بدرجة توافر كبيرة جداً فأقؿ.
أعمى الفقرات كانت:
الفقرة رقـ (" )0بناء عبلقات طيبة مع أطراؼ العممية التعميمية" في المرتبة األولى بوزف نسبي
( ،)%14.13والفقرة رقـ (" )8تبني اإلدارة لفمسفة العمؿ بروح الفريؽ" في المرتبة الثانية بوزف نسبي
(.)%14.05
ويرى الباحث أف ىذه النتيجة جيدة جداً وىي مرضية ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة
تقدير إلى:
 اقتناع وادراؾ مديري المدارس بأىمية العبلقات الطيبة بيف جميع أطراؼ العممية التعميمية التعمميةمف داخؿ المؤسسة لممساىمة معاً في سد زيادة الثقة بينيـ ،والتكامؿ في تحقيؽ أىدافيا التي
وجدت مف أجميا.

 إف توافر عبلقات اجتماعية وثقافة تنظيمية محفزة لمعمؿ واإلبداع داخؿ المدرسة والعمؿ كفريؽ قديسيـ في تطوير المدرسة.

 إدراؾ مدير المدرسة ألىمية العمؿ بروح الفريؽ داخؿ المؤسسة التعميمية؛ ألنو أسموب حديث فيالفكر اإلداري ،التي مف شأنيا تساعد عمى عصؼ أفكار جديدة وبناءة والتي تعمؿ عمى الرقي
والتطور السريع داخؿ المؤسسة التربوية والتعميمية ،وانجاز أعماليـ يكوف أكبر بكثير مف كؿ فرد

بمفرده.

ويرى الباحث بأف ىذه النتائج ترتبط بثقافة اإلنجاز حيث البد مف توافر العمؿ بروح الفريؽ والتأثير

باألخريف لتحقيؽ اإلنجاز في األعماؿ.

 -وتتفؽ ىذه النتائج مع بعض نتائج دراسة الزاممي ( )2084حيث أوضحت بضرورة تبني فمسفة

العمؿ بروح الفرؽ بدرجة كبيرة بوزف نسبي ( ،)%55.20وبعض نتائج دراسة العطار ()2088
جاءت فقرة "أفضؿ دائماً العمؿ ضمف فريؽ" بدرجة كبيرة ،ودراسة  )2005( Ericمف حيث توفير
التعاوف بيف المعمميف أثناء التمكيف.

 واختمفت مع بعض نتائج دراسة الدعدي ( )2088في تشجيع العمؿ الجماعي التي حصمت عمىدرجة منخفضة.
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أدنى الفقرات كانت:
فقرة رقـ (" )84إشراؾ أولياء األمور في التخطيط لمعمؿ المدرسي" في المرتبة قبؿ األخيرة بوزف نسبي
( ،)%01.50والفقرة رقـ (" )88إشراؾ أولياء األمور في اتخاذ الق اررات لمعمؿ المدرسي" بالمرتبة
األخيرة بوزف نسبي ( ،)%05.32ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة تقدير إلى:
 قمة اىتماـ مديري المدارس في تشكيؿ مجالس أولياء األمور حيث البد مف اختيار أعضاءالمجمس بدقة لؤلشخاص المبادريف والمساىميف في المشاركة لممؤسسة مف خبلؿ ندوات واحتفاالت
وغيرىا.

 يعتقد معظـ مديري المدارس أف مجالس أولياء األمور غير مجزية وغير فعالة في عممية التخطيطلمعمؿ وعممية اتخاذ الق اررات ،ويرجع ذلؾ إلى عدـ إدراكيـ أىمية إشراؾ أولياء األمور في العمؿ

المدرسي.

 كما أف مديري المدارس يركزوف عمى المؤسسات الداعمة بصورة أكبر لما ليـ مف دور في رعايةالمبدعيف وضعاؼ التحصيؿ وىذا خطأ حيث البد مف التركيز عمى جميع األطراؼ المعنية.

بناء عمى الخطط السابقة وعدـ مشاركة
 السرعة في إعداد الخطة المدرسية حيث يتـ وضعيا ًاآلخريف في إعدادىا ،واالستفادة مف خبرتيـ ،الذي بدوره يرفع مف المستوى اإلداري.
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المجال الثالث /المتطمبات الموجستية:
جدول رقم ( :)5-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى مجال المتطمبات الموجستية
المتوسط الحسابي

اَّلنحراف المعياري

الوزن النسبي

المستوى

الترتيب

1

دعم اإلدارة لمتجارب الرائدة مادياً ومعنوياً

33417

13881

68314

كبيرة

5

2

ربط اإلدارة العال وات اإلدارية بالتميز في األداء

23192

13335

41384

قميمة

12

3

تقدير اإلدارة لإلنجازات عمى أرض الواقع

33635

13883

72371

كبيرة

1

4

توفير األمان الوظيفي عمى مدار سنوات الخدمة

33151

13213

61311

متوسطة

9

33135

13189

61371

متوسطة

11

33421

13159

68342

كبيرة

4

33514

13218

71328

كبيرة

3

33571

13832

71342

كبيرة

2

33271

13119

65342

متوسطة

8

23928

13191

58356

متوسطة

11

33351

13928

67311

متوسطة

6

33314

13125

66328

متوسطة

7

رقم

المتطمبات الموجستية

الفقرة

5
6
7
8

9

11
11
12

اَّلستناد إلى أسس عممية وعممية في عممية

التدوير اإلداري

تسييل ميام المدير المرتبطة باحتياجاتو من

المعممين األكفاء

توفير األجيزة التكنولوجية الحديثة لتسييل العمل

اإلداري

تسييل ميام المدير المرتبطة باحتياجاتو من

الدورات التدريبية

تراعي المرونة في تحديد المصروفات المرتبطة

بميزانية المدرسة السنوية

إقامة احتفاَّلت سنوية لتكريم الب ارمج اإلدارية

الناجحة في المدارس

تسييل ميام المدير المرتبطة باحتياجاتو من
التقنيات
توفير التقنيات التعميمية الالزمة لتطوير العمل
وفق اَّلحتياجات

تظير النتائج في الجدوؿ ( )0-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (المتطمبات الموجستية) تتراوح بيف
( )%52.50-%38.13بدرجة توافر كبيرة فأقؿ:
أعمى الفقرات كانت:
الفقرة رقـ (" )4تقدير اإلدارة لئلنجازات عمى أرض الواقع" في المرتبة األولى بوزف نسبي (،)%52.50
والفقرة رقـ (" )1تسييؿ مياـ المدير المرتبطة باحتياجاتو مف الدورات التدريبية" في المرتبة الثانية بوزف
نسبي ( ،)%58.32ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تقدير إلى:
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 ارتفاع مستوى القناعة لدى مدير المدرسة بأىمية تقدير اإلنجاز الذي يقوـ بو ،ألف ذلؾ يعمؿ عمىخمؽ الرضا في األداء لدى مديري المدارس ،ويعتبر ذلؾ واحداً مف الحوافز التي تقدـ لممديروف

التي تبني لدييـ الرضا عما قاموا بو مف أعماؿ ألف ذلؾ يعمؿ خمؽ جو تنافسي بيف مديري

المدارس؛ ليساىـ في نجاح المؤسسة وتحقيؽ أىدافيا.

 اقتناع مديري المدارس بأنو البد مف تطوير مياراتيـ وسموكياتيـ ،وذلؾ مف خبلؿ التدريب المبلئـ،والمناسب الحتياجاتيـ في العمؿ المدرسي.

 وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة وبعض نتائج دراسة العطار ( )2088حيث أشارت إلى توفير دوراتتدريبية لتطوير مياراتي بدرجة كبيرة وبوزف نسبي ( ،)%51.58وبعض نتائج دراسة جابر

( )2082حيث جاءت في تقدير األداء بدرجة مرتفعة.
-

واختمفت الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة العطار ( )2088حيث أشارت إلى توافر دروات
تدريبية لتطوير مياراتي بدرجة متوسطة بوزف نسبي ( ،)%05.84وبعض نتائج دراسة جابر

( )2082حيث أوضحت إلى تناسب الدورات التدريبية لمديرات المدارس بدرجة منخفضة ،ومع
نتائج دراسة الدعدي ( )2088حيث أوردت في تقدير الجامعة لمجيود المبذولة في العمؿ بدرجة

متوسطة ،وأيضاً في أف تتناسب الدورات التدريبة التي أشارؾ فييا مع احتياجات العمؿ بدرجة
متوسطة.

أدنى الفقرات كانت:
الفقرة رقـ (" )80إقامة احتفاالت سنوية لتكريـ البرامج اإلدارية الناجحة في المدارس" في المرتبة قبؿ
األخيرة بوزف نسبي ( ،)%01.05والفقرة رقـ (" )2ربط اإلدارة العبلوات اإلدارية بالتميز في األداء"
بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي (.)%38.13
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة ممارسة إلى:
 ضعؼ نظاـ الحوافز في و ازرة التربية والتعميـ واإلمكانات المتوفرة إلقامة احتفاالت تشجع المدارسالرائدة والمتميزة في األداء.

 ىناؾ سمـ إداري مدرج وبطيء بالنسبة لمديري المدارس في القانوف الفمسطيني بما يختصبالعبلوات اإلدارية التي يتـ االعتماد عميو أثناء الترقية.

وتتفؽ بعض مف نتائج دراستي مع بعض مف نتائج دراسة جابر ( )2082حيث أوضحت بتقدـ
الحوافز المادية عند تميز أدائي بمستوى منخفض.
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اإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى" :ما درجة توافر ثقافة اإلنجاز لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة؟"
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب متوسط الدرجات والوزف النسبي لفقرات ومجاالت استبانة
ثقافة اإلنجاز والدرجة الكمية ،وذلؾ كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية.
جدول رقم ( :)6-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى أبعاد ثقافة اإلنجاز
اَّلنحراف

األبعـــاد

عدد الفقرات

المتوسط

الرؤية واألىداف

11

43183

13369

وضوح المفيوم

11

43257

13417

853142

التحفيز

9

43264

13411

853284

كبيرة جداً

التأثير والتأثر

13

43257

13356

853141

كبيرة جداً

الدرجة الكمية

43

43239

13318

843797

كبيرة جداً

المعياري

الترتيب

الوزن النسبي

المستوى

833674

كبيرة

4

كبيرة جداً

2
1
3

يبيف مف الجدوؿ ( )6-5أف درجة التقدير الكمية ألفراد العينة حوؿ ثقافة اإلنجاز كانت عند وزف نسبي
( )%84.797وىي درجة تقدير كبيرة جداً.
ويعزو السبب في ذلؾ إلى أف كؿ مدير يريد لمدرستو التقدـ والنجاح ودخوليا في دائرة التنافس مع
المدارس األخرى مف أجؿ الحصوؿ عمى التميز ،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو معيمؽ
( )2012حيث جاءت ثقافة اإلنجاز بوزف نسبي ( ،)%82.18ودراسة المصري ( )2011بأف ثقافة
اإلنجاز حصمت عمى وزف نسبي قدره ( ،)%86.04ودراسة الداعور ( )2007التي جاءت في
التوصيات عمى ضرورة العمؿ عمى ترسيخ ثقافة اإلنجاز ،وأيضاً دراسة Alfahad and Others
( )2013التي أكدت عمى وجود دافعية إيجابية نحو ثقافة اإلنجاز ،واختمفت مع دراسة (إدريس،
 )2005أف النمط السائد ىو نمط ثقافة القوة.
وترتيب أبعاد استبانة ثقافة اإلنجاز كما يمي:
جاء التحفيز في أعمى مراتب استبانة متطمبات ثقافة اإلنجاز بوزف نسبي ( ،)%85.284يميو وضوح
المفيوـ بوزف نسبي ( ،)%85.142يميو ثالثاً التأثير والتأثر بوزف نسبي ( ،)%85.141وأخي اًر الرؤية
واألىداؼ بوزف نسبي (.)%83.674
وبذلؾ فإف معظـ أبعاد ثقافة اإلنجاز تقع ضمف المستوى كبيرة جداً ،وما عدا بعد (الرؤية واألىداؼ)
حصؿ عمى درجة كبيرة.
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أما بخصوص تصدر التحفيز المرتبة األولى مف أبعاد التمكيف اإلداري ويغزو الباحث ذلؾ إلى:
 أف ىذا البعد وتوافره في المدرسة مف قبؿ المدير قد يشجع العمؿ المتميز واتقاف األعماؿ بصورةمتميزة ،كما يوفر جو مف األلفة والمودة بيف العامميف ،ألف كؿ فرد يشعر بالرضا عف أعمالو

والنتيجة الطيبة ليا ،كما أف التحفيز يزيد مف الحماسة والطاقة في تنفيذ األعماؿ واإلبداع فييا.

اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة شاىيف ( )2084مف حيث بعد التحفيز حيث حصؿ عمى المركز
الثالث بوزف نسبي ()%55.25
أما في حصوؿ الرؤية واألىداؼ عمى أقؿ وزف نسبي في أبعاد ثقافة اإلنجاز ويرجع إلى:
 تدنى مستوى القناعة لدى مدير المدرسة في مشاركة مؤسسات المجتمع المحمي واألطراؼ المؤثرةفي العممية التعميمية لتحديد أىداؼ المدرسة ووضع رؤيتيا.

 صياغة مدير المدرسة لمرؤية واألىداؼ بمفرده دوف مشاركة العامميف في ذلؾ ،كما أف ىناؾالكثير مف مديري المدارس يعتمدوف في وضع الرؤية واألىداؼ عمى السنوات الماضية ليا.

 -عدـ وعي مدير المدرسة بما يتطمب مف صياغة الرؤية واألىداؼ لدى مدرستو.

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة شاىيف ( )2084مف حيث بعد الرؤية والرسالة ،وحصؿ عمى وزف
نسبي قريب وكاف الوزف النسبي (.)%10.99
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فيما يمي عرض استجابات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المجاالت األربعة في االستبانة
بالتفصيؿ كبلً عمى حدة مع التفسير كما يمي:
المجال األول /الرؤية واألىداف:
جدول رقم ( :)7-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى بعد الرؤية واألىداف
الحسابي

33721

13759

74342

كبيرة

11

43157

13483

83314

كبيرة

7

5

أوفر بيئة خصبة لتحقيق األىداف الموضوعة

33917

13757

78314

كبيرة

11

6

أوفر بيئة مالئمة لمحفاظ عمى الموقع التنافسي

43185

13568

81371

كبيرة

9

7

أكرس الجيود في تحقيق رؤية المدرسة المستقبمية

43111

13591

82311

كبيرة

8

43221

13523

84342

كبيرة جداً

5

43171

13645

83342

كبيرة

6

43385

13618

87371

كبيرة جداً

3

43435

13591

88371

كبيرة جداً

2

1

أراعي عند صياغة األىداف أن تكون قابمة لإلنجاز

2

والتحقيق

3

أشرك جميع العاممين عند وضع األىداف

4

8

9

11
11

أحرص عمى إنجاز أىداف المدرسة من خالل تنمية

قيم اَّلعتزاز بالمنجزات

أستثمر الفرص المتاحة في ترجمة رسالة المدرسة
إلى آليات عمل
أقدم خططاً سنوية تغطي جميع النشاطات واألىداف
المراد إنجازىا

أحدد األىداف في ضوء احتياجات العاممين والمجتمع
المحمي
أتبني الطموح واإلبداع في ظل إمكانيات المدرسة

المتوسط

43578

13519

91356

كبيرة جداً

1

الفقرة

المعياري

الوزن النسبي

المستوى

الترتيب

أضع رؤية واضحة لمعمل

43257

13485

85314

كبيرة جداً

4

رقم

اَّلنحراف

الرؤية واألىداف

تظير النتائج في الجدوؿ ( )5-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (الرؤية واألىداؼ) تتراوح بيف
( )%98.05-%53.32بدرجة توافر كبيرة جداً فأقؿ.
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أعمى الدرجات كانت:
الفقرة رقـ (" )2أراعي عند صياغة األىداؼ أف تكوف قابمة لئلنجاز والتحقيؽ" في المرتبة األولى بوزف
نسبي ( ،)%98.05تمييا الفقرة رقـ (" )88أتبني الطموح واإلبداع في ظؿ إمكانيات المدرسة" في
المرتبة الثانية بوزف نسبي (.)%11650
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تقدير إلى:
 اقتناع مدير المدرسة بأف قياس نجاحو في مدرستو يأتي مف خبلؿ صياغة أىداؼ واضحةومحددة وقابمة لئلنجاز والتحقيؽ وفقاً لمؤشرات واضحة.

 أف كؿ مدير مدرسة يبحث أف تكوف مدرستو متميزة دائماً ،وينتقؿ مف الوضع الحالي إلى الوضعاألفضؿ ،لذلؾ ىو يشجع عمى الطموح واإلبداع في ظؿ إمكانات المدرسة ألف ذلؾ سوؼ يعود

بالفضؿ عمى المدرسة.

 -وجود تنافس بيف مديري المدارس في تحقيؽ نتائج أفضؿ في جميع الجوانب.

 -واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة )2009( Angus & others

أدنى الدرجات كانت:

الفقرة رقـ (" )0أوفر بيئة خصبة لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة" في المرتبة قبؿ األخيرة بوزف نسبي
( ،)%51.83والفقرة رقـ (" )4أشرؾ جميع العامميف عند وضع األىداؼ" بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي
(.)%53.32
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة ممارسة إلى:
 أف مدير المدرسة يقوـ بوضع الخطط السنوية وتحديد أىداؼ المدرسة بمفرده ،بحيث يرى أنواألجدر عمى ذلؾ ،كما أف ىناؾ كثير مف مديري المدارس يقوموف بوضع الخطط بناء عمى

الخطط السابقة لدييـ.

 ىناؾ كثير مف المتغيرات والتحديات التي تواجو المدرسة في تحقيؽ أىدافيا مف توفير أمور ماديةولوجستية ،تعمؿ عمى عدـ تييئة البيئة المناسبة لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة.

 واختمفت نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة  )2084( Thomasمع حيث تشجع العمؿالتعاوني
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المجال الثاني /وضوح المفيوم:
جدول رقم ( :)8-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى بعد وضوح المفيوم
اَّلنحراف

الوزن النسبي

3

أكرس لدى العاممين اَّلنتماء لممدرسة

43457

13527

89314

كبيرة جداً

2

43164

13557

83328

كبيرة

8

43214

13812

84328

كبيرة جداً

7

43242

13521

84384

كبيرة جداً

6

33942

13686

78384

كبيرة

11

43135

13762

81371

كبيرة

9

43611

13521

92311

كبيرة جداً

1

43357

13551

87314

كبيرة جداً

3

أنمي لدى العاممين التفكير العميق في حل

4

المشكالت إلنجاز األعمال
أشجع العاممين عمى احترام الوقت في إنجاز

5

أعماليم
أحافظ عمى طموح العاممين في إنجاز األعمال

6

أقيم العمل في ضوء اإلمكانات كمعيار لقياس

7

اإلنجاز
أعزز الثقة بالنفس وتحقيق الذاتية في إنجاز

8

األعمال
أؤكد عمى اَّلحترام المتبادل بين العاممين أثناء

9

إنجاز األعمال

11

أشجع العاممين عمى استخدام طرق جديدة في

إنجاز أفكارىم الجديدة

الحسابي

2

أعمق مفيوم المشاركة والتعاون إلنجاز الميام

43317

13521

86314

كبيرة جداً

4

المتوسط

1

أغرس قيم اإلنجاز لدى العاممين

43251

13511

85311

كبيرة جداً

5

الفقرة

المعياري

المستوى

الترتيب

رقم

وضوح المفيوم

تظير النتائج في الجدوؿ ( )1-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (وضوح المفيوـ) تتراوح بيف
( )%92-%51.13بدرجات توافر كبيرة جداً فأقؿ.
أعمى الدرجات كانت:
الفقرة رقـ (" )9أؤكد عمى االحتراـ المتبادؿ بيف العامميف أثناء إنجاز األعماؿ" في المرتبة األولى بوزف
نسبي ( ،)%92والفقرة رقـ (" )4أكرس لدى العامميف االنتماء لممدرسة" في المرتبة الثانية بوزف نسبي
( ،)%19.83ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تقدير إلى:
 إيماف مدير المدرسة بأف توافر عبلقات إنسانية ،واحتراـ متبادؿ ،والتمتع بالسموؾ الحضاريلمعامميف مع أقرانيـ ،يساىـ في إنجاز واتقاف األعماؿ.
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 تحقيؽ األىداؼ ال يتـ إال بجيود جميع العامميف ،لو عممو وعميو مسؤوليات يجب تحقيقيا.أدني الدرجات كانت:

الفقرة رقـ (" )1أعزز الثقة بالنفس وتحقيؽ الذاتية في إنجاز األعماؿ" في المرتبة قبؿ األخيرة بوزف
نسبي ( ،)%10.50والفقرة رقـ (" )5أقيـ العمؿ في ضوء اإلمكانات كمعيار لقياس اإلنجاز" بالمرتبة
األخيرة بوزف نسبي (.)%51.13
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة ممارسة إلى:
 رغـ حصوؿ الفقرة رقـ ( )1عمى المرتبة قبؿ األخيرة إال أنيا حصمت عمى مستوى جيد جداً ،ولكفيحتاج إلى تطوير وتنمية مف خبلؿ تعزيز ثقة العامميف بنفسيـ ،وانجاز األعماؿ يحتاج إلى تعاوف

الجميع ،حيث اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة  )2084( Thomasالتي
أكدت عمى العمؿ التعاوني والعمؿ بروح الفريؽ.

 إف تطمعات مدير المدرسة دائماً إلى تحقيؽ التقدـ والنجاح بغض النظر عف واقع اإلمكاناتالمتاحة.

المجال الثالث /التحفيز:
جدول رقم ( :)9-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى بعد التحفيز

أسعى إلى توفير المناخ المدرسي المحفز لإلبداع

3
4

أتبنى األفكار البناءة أثناء العمل
أستخدم جميع العبارات المفظية المشجعة والمحفزة

5

لمعاممين

6

أحفز العاممين المنجزين بتقارير تناسب إنجازاتيم
أعترف بفضل األعمال التي يقوم بيا العاممون وأثني

7

عمييم

8

أحفز العاممين عمى إعداد البحوث اإلجرائية التربوية

9

43457

13614

89314

كبيرة جداً

4

43471

13615

89342

كبيرة جداً

3

43535

13651

91371

كبيرة جداً

2

43271

13597

85342

كبيرة جداً

5

43621

13581

92342

كبيرة جداً

1

33371

13148

67342

متوسطة

9

43228

13638

84356

كبيرة جداً

7

الحسابي

المشكالت لدييم

أعزز األنشطة والفعاليات البناءة التي تتم داخل

المدرسة إلثارة التنافس الشريف
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المتوسط

أنمي أسموب التفكير العممي ومنياجيتو في حل

والتجديد

43164

13513

83328

كبيرة

8

المعياري

(تشجيع اَّلبداع – رفع المعنويات)

اَّلنحراف

أحفز العاممين عمى إتقان العمل إلحداث التطوير

النسبي

2

43257

13541

85314

كبيرة جداً

6

الوزن

1

المستوى

الفقرة

الترتيب

رقم

التحفيز

تظير النتائج في الجدوؿ ( )9-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (التحفيز) تتراوح بيف (-%55.32
 )%92.32بدرجات توافر كبيرة جداً فأقؿ.
أعمى الدرجات كانت:
الفقرة رقـ (" )5أعترؼ بفضؿ األعماؿ التي يقوـ بيا العامموف وأثني عمييـ" في المرتبة األولى بوزف
نسبي ( ،)%92.32والفقرة رقـ (" )0أستخدـ جميع العبارات المفظية المشجعة والمحفزة لمعامميف" في
المرتبة الثانية بوزف نسبي ( ،)%90.50ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تقدير إلى:
 إذا أراد مدير المدرسة التقدـ والنجاح والفخر باألعماؿ أماـ اآلخريف البد مف تشجيع وتحفيزاألعماؿ خاصة الريادية والمبدعة ورعايتيا وتقديـ الشكر لمف قاـ بيا.

 إف اإلنساف بطبيعتو يحتاج إلى اعتراؼ اآلخريف بعممو ،والتعزيز المستمر حتى يواصؿ أعمالو واليشعر باإلحباط.

 وعى مدير المدرسة بأىمية التحفيز والتشجيع لما لو مف أثر طيب في نفوس العامميف ،وأيضاً فإنويزيد مف دافعيتيـ في العمؿ بجد ونشاط ،ألنيا تساعد في رقي العممية التعميمية

اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة شاىيف ( )2084حيث أوضحت في فقرة يستخدـ عبارات التحفيز
والمديح التي تدعـ المعمميف وتزيد نشاطيـ حيث حصمت عمى المركز األخير بوزف نسبي ()%54.50
أدني الدرجات كانت:
الفقرة رقـ ( )2أنمي أسموب التفكير العممي ومنياجيتو في حؿ المشكبلت لدييـ في المرتبة قبؿ األخيرة
بوزف نسبي ( ،)%14.21والفقرة رقـ ( )1أحفز العامميف عمى إعداد البحوث اإلجرائية التربوية بالمرتبة
األخيرة بوزف نسبي (.)%55.32
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة ممارسة إلى:
 ضعؼ مديري المدارس والعامميف عمى إتقاف األبحاث والدراسات لعبلج المشاكؿ التي تواجييـ فيميداف العمؿ ،وىذا يتطمب مف القائميف عمى معيد التدريب بإعداد دورات خاصة لتنمية ميا ارت

التفكير العممي في حؿ المشكبلت ،اختمفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شاىيف ( )2084حيث

أوصت بضرورة االبتكار والتجديد والمثابرة.

 عدـ اقتناع وايماف مدير المدرسة بأىمية البحوث اإلجرائية والتربوية في حؿ المشكبلت داخؿالمدرسة.
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المجال الرابع /التأثير والتأثر:
جدول رقم ( :)11-5المتوسطات الحسابية والوزن النسبي َّلستجابات عينة الدراسة عمى بعد التأثير والتأثر
اَّلنحراف

5

أتعامل مع العاممين بعدالة وحيادية

43292

13511

85384

كبيرة جداً

4

6

أحافظ عمى مظاىر سموكية متميزة

43278

13495

85356

كبيرة جداً

6

7

أتابع احتياجات المعاممين وأعمل عمى تحقيقيا

43217

13581

84314

كبيرة جداً

11

8

أحرص عمى أن أكون عضواً فعاَّلً في الفريق
الجماعي

43617

13545

92314

كبيرة جداً

1

9

أستخدم عبارات التقرب من العاممين

43471

13724

89342

كبيرة جداً

2

11

أظير اَّلىتمام بالعاممين وأقدم ليم المساعدة

43342

13597

86384

كبيرة جداً

3

43235

13618

84371

كبيرة جداً

8

43178

13588

81356

كبيرة

12

43292

13568

85384

كبيرة جداً

4

11
12
13

أدعم الثقة لدى العاممين وأتيح ليم فرص
التعبير عن مشكالتيم

أوظف لغة الجسد في تعريب الفكرة أثناء
تعاممي مع العاممين

لدي قيم وقناعات واضحة وقوية حول تطوير
الكفاءات

الحسابي

4

أتأثر برغبات العاممين

33871

13123

77342

كبيرة

13

المتوسط

3

أمتمك أساليب اإلقناع المناسبة

43192

13535

83384

كبيرة

11

المعياري

2

أمتمك قوة التأثير في العاممين

43228

13541

84356

كبيرة جداً

9

النسبي

1

أعكس نموذجاً يحتذي بو

43242

13561

84384

كبيرة جداً

7

الفقرة

الوزن

المستوى

الترتيب

رقم

التأثير والتأثر

تظير النتائج في الجدوؿ ( )80-0أف األوزاف النسبية لفقرات مجاؿ (التأثير والتأثر) تتراوح بيف
( )%92.83-%55.32بدرجات توافر كبيرة جداً فأقؿ.
أعمى الدرجات كانت:
الفقرة رقـ (" )1أحرص عمى أف أكوف عضواً فعاالً في الفريؽ الجماعي" في المرتبة األولى بوزف نسبي
( ،)%92.83والفقرة رقـ (" )9أستخدـ عبارات التقرب مف العامميف" في المرتبة الثانية بوزف نسبي
(.)%19.32
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أعمى درجة تقدير إلى:
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-

البد مف تمتع مدير المدرسة بالنموذج الحضاري ،والسموؾ المناسب أماـ اآلخريف ،حتى يمثؿ قدوة

حسنة يحتذى بيا ،كما أف ىناؾ اقتناع بأف العمؿ بروح الفريؽ قد يسيـ في تحقيؽ األىداؼ
بصورة أفضؿ ،حيث اتفقت مع توصيات دراسة شاىيف ( )2084التي أكدت عمى العمؿ

الجماعي ،ونتائج الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة  )2084( Thomasالتي أكدت عمى
العمؿ التعاوني والعمؿ بروح الفريؽ ،وأيضاً نتائج دراسة (الداعور )2005 ،أوصت بأداء العمؿ

بروح الفريؽ
-

إيماف مدير المدرسة بأف األسموب اإلداري الذي يتبعو بعيد عف التسمطية أو الترسمية ،بحيث
يستخدـ عبارات تقربو مف اآلخريف وتقوى عبلقتو بيـ ،قد تساىـ في تشكيؿ فريؽ جماعي يسيؿ

إنجاز األعماؿ.

أدنى الدرجات كانت:
وفي المقابؿ كانت أدني الدرجات بالفقرة رقـ (" )82أوظؼ لغة الجسد في تعريب الفكرة أثناء تعاممي
مع العامميف" في المرتبة قبؿ األخيرة بوزف نسبي ( ،)%18.05والفقرة رقـ (" )3أتأثر برغبات العامميف"
بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي (.)%55.32
ويفسر الباحث حصوؿ الفقرتيف عمى أدنى درجة ممارسة إلى:
 افتقار مدير المدرسة لبعض ميارات التدريب ،مثؿ لغة الجسد ،وادارة االجتماعات الفعالة فيتوصيؿ الفكرة والتعامؿ معيا ،واستقطاب اآلخريف.

 انشغاؿ مدير المدرسة ببعض األمور اإلدارية والطمبة واألنشطة عف احتياجات العامميف ،وقمةاإلمكانات المتوفرة لدى مدير المدرسة بسبب الظروؼ التي يمر بيا شعبنا الفمسطيني.
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اإلجابة عمى السؤال الثالث:
ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى ( )1315 ≤ αبين متوسطات

تقديرات مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في متطمبات التمكين اإلداري تعزى إلى

المتغيرات (الجنس–سنوات الخدمة-المنطقة التعميمية-المؤىل العممي)؟"
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف الفرضيات التالية:
الفرضية األولى:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة

لمتطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات تعزى إلى متغير الجنس( .مدير
ومديرة)

لئلجابة عف السؤاؿ تمت المقارنة بيف متوسطات درجات الذكور (ف=  )50ومتوسط درجات اإلناث

(ف=  )50عمى استبياف متطمبات التمكيف اإلداري ،وقاـ الباحث بإجراء اختبار (ت) لمعرفة الفروؽ
بيف متوسط الدرجات لكؿ مف المديريف والمديرات ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)11-5
جدول رقم ( :)11-5الفروق في متطمبات التمكين اإلداري بين المدراء والمديرات
أبعاد متطمبات التمكين اإلداري
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات التنظيمية
المتطمبات الموجستية
الدرجة الكمية

المتوسط

اَّلنحراف

الحسابي

المعياري
3618194

الجنس

ن

مدير

50

3164248

مديرة

50

3564544

0622551

مدير

50

3965248

5699822

مديرة

50

0862555

1684524

مدير

50

4560410

80604210

مديرة

50

4960055

9.2.89.

مدير

50

84060135

89624215

مديرة

50

84168355

20641421

قيمة (ت)

قيمة الدَّللة

86882

// 06251

86829

// 06258

86843

// 06209

06558

// 06331

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )11-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة عمى جميع أبعاد متطمبات التمكيف اإلداري والدرجة
الكمية لبلستبياف تعزى لمتغير الجنس (مدير ،مديرة) ،أي أف المعمميف مف كبل الجنسيف لدييـ تقديرات

متقاربة لدرجة تقدير مديري المدارس الثانوية لمتطمبات التمكيف اإلداري.
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ويعزو الباحث ذلؾ لؤلسباب التالية:
 -1أف المديريف مف كبل الجنسيف يحصموف دائماً عمى نفس الدورات التدريبية واألنشطة التربوية.

 -2ال توجد فروؽ في سياسة و ازرة التربية والتعميـ تجاه كبل الجنسيف في ق ارراتيـ أو جيودىـ أو تبادؿ
الخيرات والمعمومات.

 -3إف طبيعة األعماؿ متشابية في كافة المدارس ،والتعميمات اإلدارية المكمفة بيـ ،وأف درجة تقدير
متطمبات التمكيف اإلداري واحدة مف نفس المصدر.

واتفقت مع دراسة عوض ( ،)2013ودراسة عطا ( ،)2012ودراسة سبلمة ( ،)2013ودراسة الدعدي
( ،)2011ودراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011ودراسة  )2012( Weshahفي عدـ وجود فروؽ
لمتغير الجنس ،واختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الزاممي ( )2013التي أجريت بوكالة

الغوث ،ودراسة الرقب ( )2010التي اجريت في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.
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الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة

لمتطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات تعزى إلى متغير سنوات الخدمة.
(أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف  10سنوات)

قاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف متوسط
الدرجات بالنسبة لسنوات الخدمة عمى متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية

بمحافظات غزة ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ (.)12-5

جدول رقم ( :)12-5الفروق في متطمبات التمكين اإلداري التي تعزى لسنوات الخدمة

أبعاد متطمبات التمكين
اإلداري
المتطمبات اإلدارية

المتطمبات التنظيمية

المتطمبات الموجستية

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
46998
206550

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

56914

2

داخؿ المجموعات

40486819

845

المجموع

40496858

849

بيف المجموعات

4296101

2

8536929

داخؿ المجموعات

15416592

845

546515

المجموع

90516500

849

بيف المجموعات

3526185

2

2486301

داخؿ المجموعات

838316955

845

8046255

المجموع

835886594

849

بيف المجموعات

81006050

2

9026040

داخؿ المجموعات

021326554

845

4106584

المجموع

035356534

849

قيمة F

06800

26015

26238

26430

قيمة الدَّللة

// 06105

// 06059

// 06880

// 06800

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )12-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
مدراء ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في متطمبات التمكيف اإلداري ،والدرجة الكمية
لبلستبياف تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.
ويرى الباحث بأنو يعزو ذلؾ إلى:
 -1أف المديريف لدييـ القدرة عمى التعامؿ مع مختمؼ الظروؼ في اإلدارة المدرسية بغض النظر
عف سنوات الخدمة لدييـ.

 -2جميع مديري المدارس عمموا في مجاؿ التدريس قبؿ الوصوؿ إلى العمؿ اإلداري مما كوف
لدييـ خبرات تربوية وتعميمية.

بناء عمى سنوات الخدمة لدييـ.
 -3و ازرة التربية والتعميـ ال تميز بيف مديري المدارس ً
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واتفقت مع دراسة عوض ( ،)2013ودراسة الزاممي ( ،)2013ودراسة سبلمة ( ،)2013ودراسة

الدعدي ( ،)2011ودراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011ودراسة  )2012( Weshahفي عدـ وجود
فروؽ مع متغير سنوات الخدمة ،واختمفت مع دراسة الردادي ( ،)2012ودراسة جابر (،)2012
ودراسة عطا ( ،)2012ودراسة الرقب (.)2010
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الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
لمتطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية.
(شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،خاف يونس ،شرؽ خاف يونس ،رفح)
قاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف متوسط
الدرجات بالنسبة لممنطقة التعميمية ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ (.)13-5
جدول رقم ( :)13-5الفروق في متطمبات التمكين اإلداري التي تعزى لممنطقة التعميمية
أبعاد متطمبات التمكين
اإلداري

المتطمبات اإلدارية

المتطمبات التنظيمية

المتطمبات الموجستية

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
296028
206408

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

8536825

5

داخؿ المجموعات

44506033

844

المجموع

40496858

849

بيف المجموعات

84126980

5

2406315

داخؿ المجموعات

55106540

844

056515

المجموع

90516500

849

بيف المجموعات

28916310

5

4556383

داخؿ المجموعات

823846401

844

946444

المجموع

835886594

849

بيف المجموعات

55956029

5

82996011

داخؿ المجموعات

351006283

844

4026205

المجموع

035356534

849

* = دالة عند مستوى 0600

قيمة F

86835

46919

46925

46519

قيمة الدَّللة

// 06449

* 06008

* 06008

* 06002

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( )84-0أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،في معظـ أبعاد متطمبات التمكيف
اإلداري والدرجة الكمية لبلستبياف ،تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة ،وأيضاً ال توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية ،في بعد المتطمبات اإلدارية والدرجة الكمية لبلستبياف ،تبعاً لمتغير المنطقة
التعميمية ألفراد العينة.
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والجدوؿ التالي يبيف نتائج اختبار شيفيو البعدي لمفروؽ المتعددة حسب المنطقة التعميمية:
جدول رقم ( :)14-5اختبار شيفيو البعدي لمفروق المتعددة حسب المنطقة التعميمية
شماؿ غزة

الفروؽ بيف المتوسطات

البعد
المتطمبات التنظيمية

ـ= 356909

الوسطى

96853

ـ= 056053

شرؽ خانيونس

الفروؽ بيف المتوسطات
المتطمبات الموجستية

ـ=486945

الوسطى

846005

ـ= 306333

شرؽ خانيونس

الفروؽ بيف المتوسطات

ـ= 8216052

الوسطى
الدرجة الكمية

226851

ـ= 8006530

غرب غزة

الفروؽ بيف المتوسطات

ـ= 8486954

الوسطى

816555

ـ= 8006530

قيمة الداللة
* 06080
قيمة الداللة
* 06000
قيمة الداللة
* 06040
قيمة الداللة
* 06032

* = دالة عند مستوى 0600

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )83-0ما يمي:
 كانت الفروؽ في الدرجة الكمية الستبياف متطمبات التمكيف اإلداري بيف منطقة الوسطى ومنطقةشرؽ خاف يونس ومنطقة غرب غزة ،وكانت الفروؽ لصالح المنطقة الوسطى.

 كانت الفروؽ في المتطمبات التنظيمية بيف منطقة الوسطى ومنطقة شماؿ غزة ،وكانت الفروؽلصالح منطقة الوسطى.

 كانت الفروؽ في المتطمبات الموجستية بيف منطقة الوسطى ومنطقة شرؽ خاف يونس ،وكانتالفروؽ لصالح منطقة الوسطى.

بالنسبة لمنطقة الوسطى التي سجمت فروؽ في الدرجة الكمية مع منطقة شرؽ خاف يونس وغرب غزة،
وفيعزو الباحث ذلؾ إلى تباعد المدارس الثانوية عف مديرية الوسطي وخضوعيما جميعاً لمديرة واحدة،
أدى إلى فروؽ لصالح منطقة الوسطى بالنسبة لمنطقة غرب غزة وشرؽ خاف يونس.
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وأما لوجود فروؽ في المتطمبات التنظيمية بيف منطقة الوسطى ومنطقة شماؿ غزة ،لصالح مديرية
الوسطى فيفسر الباحث ذلؾ إلى قوة مديرية الوسطى مف الناحية تنظيـ فرؽ العمؿ والتدريب والدعـ
االجتماعي الذي يقوـ مف مديرية الوسطى لمدراء المدارس الثانوية.
وأما لوجود فروؽ في المتطمبات الموجستية بيف منطقة الوسطى ومنطقة شرؽ خاف يونس ،لصالح
مديرية الوسطى فيفسر الباحث ذلؾ إلى حداثة مديرية شرؽ خاف يونس ،وعدـ الثبات واالستقرار في
إدارة مديرية شرؽ خاف يونس ،كما أنيا مديرية تقع في منطقة حدودية يكثر فييا المشاكؿ واألزمات
التي تعترض اإلدارات المدرسية.
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الفرضية الرابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
لمتطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
(بكالوريوس ،دراسات عميا)
قاـ الباحث بإجراء اختبار (ت) لمعرفة الفروؽ بيف متوسط تقديرات درجات مديري المدارس الثانوية
بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف اإلداري ،والدرجة الكمية لبلستبياف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي لكؿ
مف المديريف حممة شيادة البكالوريوس والمديريف الحاصميف عمى دراسات عميا ،وذلؾ كما ىو مبيف في
جدوؿ رقـ (.)15-5
جدول رقم ( :)15-5الفروق في متطمبات التمكين اإلداري بين المديرين حممة شيادة البكالوريوس والدراسات العميا
أبعاد متطمبات التمكين اإلداري

المؤىل العممي

المتطمبات اإلدارية
المتطمبات التنظيمية
المتطمبات الموجستية
الدرجة الكمية

ن

المتوسط

اَّلنحراف

الحسابي

المعياري

بكالوريوس

884

3569124

3694025

دراسات عميا

25

3568888

0602131

بكالوريوس

884

0860250

5618539

دراسات عميا

25

3160005

1695835

بكالوريوس

884

4968385

80689585

دراسات عميا

25

4562954

80645895

بكالوريوس

884

84168003

89630009

دراسات عميا

25

84869540

20695505

قيمة (ت)

قيمة الدَّللة

06100

// 06322

86343

// 06803

86299

// 06895

86354

// 06835

 = //غير دالة إحصائياً

تبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )15-5بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات

أبعاد متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزى لمتغير المؤىؿ

العممي (بكالوريوس – دراسات عميا) والدرجة الكمية لبلستبانة.
ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى:

 -1التأىيؿ التربوي واإلداري الذي يتمقاه مديرو المدارس الثانوية عف طريؽ ورش العمؿ واألنشطة
المختمفة واحدة.

 -2وضوح التعميمات والسياسات التي يتمقاىا مديرو المدارس والتي تتعمؽ ببيئة العمؿ ،األمر الذي
يقمؿ مف االختبلؼ بالمؤىؿ العممي.

اتفقت مع ودراسة الزاممي ( ،)2013ودراسة سبلمة ( ،)2013ودراسة الردادي ( ،)2012ودراسة عطا
( ،)2012ودراسة الدعدي ( ،)2011ودراسة المبيضيف والطراونة ( ،)2011ودراسة Weshah
( ،)2012ودراسة  ،)2005( Hungفي عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
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اإلجابة عمى السؤال الرابع:
ينص عمى" :ىل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى  1315 ≤ αبين متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة لثقافة اإلنجاز تعزى إلى المتغيرات (الجنس-
سنوات الخدمة-المنطقة التعميمية-المؤىل العممي)؟"
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التحقؽ مف الفرضيات التالية:
الفرضية األولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير الجنس (مدير ،مديرة).

لئلجابة عف السؤاؿ تمت المقارنة بيف متوسطات درجات الذكور (ف=  )50ومتوسط درجات اإلناث

(ف=  )50عمى استبياف ثقافة اإلنجاز ،وقاـ الباحث بإجراء اختبار (ت) لمعرفة الفروؽ بيف متوسط
الدرجات لكؿ مف المديريف والمديرات ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)5،15
جدول رقم ( :)16-5الفروق في ثقافة اإلنجاز بين المدراء والمديرات
أبعاد ثقافة اإلنجاز

الرؤية واألىداف

وضوح المفيوم

التحفيز

التأثير والتأثر

الدرجة الكمية

المتوسط

اَّلنحراف

الحسابي

المعياري
4655090

النوع

ن

مدير

50

3060041

مديرة

50

3563255

3621500

مدير

50

3260580

4699902

مديرة

50

3460844

3688850

مدير

50

4162924

4641055

مديرة

50

4163044

4695411

مدير

50

0062000

3695005

مديرة

50

0063555

3640052

مدير

50

81868055

84625553

مديرة

50

81464500

83603098

قيمة (ت)

86250

86414

06205

06441

06958

قيمة الدَّللة

// 06205

// 06859

// 06591

// 06545

// 06444

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )16-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة عمى جميع أبعاد ثقافة اإلنجاز ،والدرجة الكمية
134

لبلستبياف تعزى لمتغير الجنس (ذكور – إناث) ،أي أف المديريف مف كبل الجنسيف لدييـ تقديرات
متقاربة لدى مديري المدارس الثانوية لثقافة اإلنجاز.
ويرى الباحث بأنو قد يعزو ذلؾ إلى:
 -1أف المديريف مف كبل الجنسيف دائماً يكوف بينيـ منافسة في اتباع نمط قيادي أفضؿ في اإلدارة
المدرسية ويعمموف عمى نشر ثقافة اإلنجاز.

 -2الجو الذي يعيش بو مديرو المدارس مف كبل الجنسيف واحد والمجتمع واحد ،واألفكار المحيطة بيـ
واحدة ،ومشكبلتيـ واحدة؛ بسبب صغر مساحة حافظات غزة بالنسبة لمدوؿ الكبرى.

 -3إف المديريف مف كبل الجنسيف يعمموف في نفس المناخ التنظيمي.

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دارسة شاىيف ( ،)2013ودراسة المصري ( ،)2011ودراسة

 ،)2013( Alfahad and othersودراسة األغا وسكيؾ ( ،)2012في عدـ وجود فروؽ في
متوسطات تقديرات معممي المدارس لدور مديرىـ في تعزيز ثقافة اإلنجاز تعزى لمتغير الجنس.
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الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير سنوات الخدمة( .أقؿ مف  5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر مف
 10سنوات)
قاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف متوسط
الدرجات بالنسبة لسنوات الخدمة عمى أبعاد متطمبات التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس في
محافظات غزة ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ (.)17-5
جدول رقم ( :)17-5الفروق في ثقافة اإلنجاز التي تعزى لسنوات الخدمة
أبعاد ثقافة اإلنجاز

الرؤية واألىداف

وضوح المفيوم

التحفيز

التأثير والتأثر

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

286082

2

806505

داخؿ المجموعات

22506323

845

856509

المجموع

22956945

849

بيف المجموعات

8526834

2

186058

داخؿ المجموعات

28336834

845

806508

المجموع

24056215

849

بيف المجموعات

806045

2

06251

داخؿ المجموعات

81906499

845

846599

المجموع

89006945

849

بيف المجموعات

086048

2

206550

داخؿ المجموعات

29456082

845

286348

المجموع

29156034

849

بيف المجموعات

5936148

2

4356380

داخؿ المجموعات

204306438

845

8106002

المجموع

250306858

849

* = دالة عند مستوى 0600

قيمة F

06531

06810

06412

86202

86151

قيمة الدَّللة

// 06020

* 06005

// 06514

// 06403

// 06805

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )17-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في معظـ أبعاد ثقافة اإلنجاز ،والدرجة الكمية
لبلستبياف تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة ،وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
تقديرات مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في بعد وضوح المفيوـ ،والدرجة الكمية
لبلستبياف تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة
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ويعزو الباحث ذلؾ لؤلسباب التالية بالنسبة:
 -1بؤرة إنجاز المياـ ىي قدرات فطرية توجد لدى الجميع بغض النظر عف سنوات الخدمة لدييـ.
 -2المديروف يممكوف حماساً عالياً في إنجاز المياـ ،واثبات جدارتيـ عمى أرض الواقع.

 -3إف المديريف يجتازوف نفس الدورات التدريبية ويشتركوف مع بعضيـ البعض في نفس األنشطة
المختمفة.

 -4نشر ثقافة اإلنجاز يرتبط بالسمات الشخصية والمينية لمديري المدارس وليس بسنوات الخدمة
تتفؽ الد ارسة الحالية مع معظـ نتائج دراسة شاىيف ( ،)2084ودراسة الداعور ( ،)2005ودراسة
المصري ( ،)2011ودراسة ،)2013( Alfahad and others
وتختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة أبو ىيف ( )2080في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير سنوات الخدمة لصالح األكثر مف  80سنوات.
ولمعرفة الفروؽ لصالح إي فئة قاـ الباحث بعمؿ اختبار شيفيو لمفروؽ المتعددة حسب سنوات الخبرة
جدول رقم ( :)18-5اختبار شيفيو البعدي لمفروق المتعددة حسب سنوات الخبرة
البعد

الفروؽ بيف المتوسطات
أقؿ مف  0سنوات
ـ= 356000

وضوح المفيوم

أقؿ مف  0سنوات

 80 – 0سنوات

أكثر مف  80سنوات

ـ= 356000

ـ= 38644

ـ= 346889

-

36555

26110

* 06030

// 06219

 80 – 0سنوات

-

ـ= 38644
أكثر مف  80سنوات

86510
* 06032

ـ= 346889

-

* = دالة عند مستوى 0600

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )81-0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مديري
ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في بعد وضوح المفيوـ ،والدرجة الكمية لبلستبياف تبعاً

لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة ،الخدمة وتبيف النتائج أف الفروؽ بيف المديريف األقؿ مف  0سنوات
ومف  80-0سنوات وأكثر مف  80سنوات لصالح األقؿ مف  0سنوات ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى
أف مديري المدارس األقؿ مف  0سنوات يحصموف عمى دورات مكثفة في اإلدارات التربوية مف قبؿ

مديرية الوسطى ،ويكوف عمييـ رقابة مف قبؿ اإلدارات العميا ،وكؿ مدير يحاوؿ إثبات نفسو بالتميز في
األداء والتنافس مع زمبلئو مف المديريف ،وأيضاً وجود فروؽ بيف أكثر مف  80سنوات ومف 80-0

سنوات في بعد وضوح المفيوـ لصالح أكثر مف  80سنوات ،ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى أف مديري

المدارس الذيف لدييـ خدمة أكثر مف  80سنوات لدييـ تجارب كافية وسابقة في ميداف العمؿ.
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الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة

لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية( .شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،الوسطى،
خاف يونس ،شرؽ خاف يونس ،رفح)

قاـ الباحث بإجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي  One way ANOVAلمعرفة الفروؽ بيف

متوسطات تقديرات درجات مديري المدارس بمحافظات غزة لثقافة اإلنجاز بالنسبة المنطقة التعميمية،

وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ (.)19-5

جدول رقم ( :)19-5الفروق في ثقافة اإلنجاز التي تعزى لممنطقة التعميمية

أبعاد ثقافة اإلنجاز

الرؤية واألىداف

وضوح المفيوم

التحفيز

التأثير والتأثر

الدرجة الكمية

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
216951
806954

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

8546105

5

داخؿ المجموعات

28246840

844

المجموع

22956945

849

بيف المجموعات

2406285

5

496204

داخؿ المجموعات

20586051

844

806052

المجموع

24056215

849

بيف المجموعات

536999

5

806144

داخؿ المجموعات

81406945

844

846103

المجموع

89006945

849

بيف المجموعات

8346239

5

246150

داخؿ المجموعات

21336293

844

286415

المجموع

29156034

849

بيف المجموعات

81346110

5

4056483

داخؿ المجموعات

238956215

844

8186925

المجموع

250306858

849

* = دالة عند مستوى 0600

قيمة F

86180

26081

06510

86885

86519

قيمة الدَّللة

// 06808

* 06023

// 06014

// 06405

// 06821

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )19-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة عمى معظـ أبعاد ثقافة اإلنجاز والدرجة الكمية
لبلستبياف تعزى لممنطقة التعميمية ألفراد العينة ،ويرى الباحث ذلؾ لؤلسباب التالية:
 -1إف جميع مديري المدارس يعمموف تحت سياسة واحدة أال وىي و ازرة التربية والتعميـ.
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 -2إف جميع مديري المدارس في محافظات غزة يعمموف في ظروؼ واحدة وبيئة واحدة لنشر ثقافة

اإلنجاز داخؿ المدرسة ،فجميع المديريف مشكبلتيـ متشابية ومعاناتيـ واحدة ،ونظ اًر لصغر

مساحة محافظات غزة بالنسبة لمدوؿ األخرى.

وفي حيف تبيف أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات مديري ومديرات المدارس
الثانوية بمحافظات غزة عمى بعد وضوح المفيوـ والدرجة الكمية لبلستبياف تعزى لممنطقة التعميمية
ألفراد العينة ،ولمعرفة الفروؽ لصالح إي فئة قاـ الباحث بعمؿ اختبار شيفيو لمفروؽ المتعددة حسب
المنطقة التعميمية.
جدول رقم ( :)21-5اختبار شيفيو البعدي لمفروق المتعددة حسب المنطقة التعميمية
البعد

وضوح المفيوم

الفروؽ بيف المتوسطات
المنطقة الوسطى
ـ= 336111

شماؿ غزة
ـ= 386030
46134
* 06004

* = دالة عند مستوى 0600

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ( )20-0أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات
مديري ومديرات المدارس الثانوية بمحافظات غزة في بعد وضوح المفيوـ ،والدرجة الكمية لبلستبياف
تبعاً لمتغير المنطقة التعميمية ألفراد العينة ،الخدمة وتبيف النتائج أف الفروؽ بيف منطقة الوسطى
ومنطقة شماؿ غزة ،لصالح منطقة الوسطى وقد يعزو الباحث ذلؾ إلى أف مديرية الوسطى تسعى دائماً
إلى التكثيؼ في عمؿ دورات تدريبية لمدير المدرسة لتوضح لو مفيوـ اإلنجاز ونشر ىذه الثقافة داخؿ
المدرسة.
تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض نتائج ودراسة  ،)2013( Alfahad and othersودراسة أبو ىيف
( ،)2010في عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير المنطقة التعميمية.
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الفرضية الرابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0 ≤αبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة
لثقافة اإلنجاز لدييـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي( .بكالوريوس ،دراسات عميا)
قاـ الباحث بإجراء اختبار (ت) لمعرفة الفروؽ بيف متوسط تقديرات درجات مديري المدارس الثانوية
لثقافة اإلنجاز تعزى لممؤىؿ العممي ،وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)21-5
جدول رقم ( :)21-5الفروق في ثقافة اإلنجاز التي تعزى لممؤىل العممي لمدراء المدارس
أبعاد ثقافة اإلنجاز
الرؤية واألىداف
وضوح المفيوم
التحفيز
التأثير والتأثر
الدرجة الكمية

المتوسط

اَّلنحراف

الحسابي

المعياري
4613535

المؤىل العممي

ن

بكالوريوس

884

3560954

دراسات عميا

25

3065045

3693332

بكالوريوس

884

3260228

3604591

دراسات عميا

25

3265551

3629052

بكالوريوس

884

4165545

4609954

دراسات عميا

25

4568102

4694231

بكالوريوس

884

0063905

3605985

دراسات عميا

25

0365045

3693332

بكالوريوس

884

81265511

84689830

دراسات عميا

25

81064503

80658903

قيمة (ت)

قيمة الدَّللة

06308

// 06504

06292

// 06558

86114

// 06052

06595

// 06325

06120

// 06384

 = //غير دالة إحصائياً

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ ( )21-5أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متوسطات تقديرات
أفراد العينة لثقافة اإلنجاز ،والدرجة الكمية لبلستبياف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس –
دراسات عميا) ،وقد يعزو الباحث ىذه النتائج إلى:
 -1أف المديريف رغـ اختبلؼ مؤىبلتيـ العممية إال أنيـ يدركوف أىمية إنجاز األعماؿ ،ونشر ثقافة
اإلنجاز داخؿ المدرسة.

 -2إف المديريف لدييـ انطباع مشترؾ لنشر ثقافة اإلنجاز داخؿ

المدرسة.

تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة شاىيف ( ،)2013ودراسة أبو ىيف ( ،)2010ودراسة
الداعور ( )2007في عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس – دراسات عميا)،
وتتفؽ في معظـ نتائج دراسة المصري ()2011
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اإلجابة عمى السؤال الخامس الذي ينص عمى" :ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى
دَّللة  1315 ≤ αبين درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكين
اإلداري وبين ثقافة اإلنجاز لدى أفراد العينة؟"
قاـ الباحث بإجراء اختبار بيرسوف لمعبلقات  Pearson Correlationلمعرفة درجة االرتباط بيف
أبعاد التمكيف اإلداري وأبعاد ثقافة اإلنجاز وذلؾ كما ىو مبيف في جدوؿ رقـ (.)22-0
جدول رقم ( :)22-5معامالت اَّلرتباط بين درجات أبعاد التمكين اإلداري وأبعاد ثقافة اإلنجاز
أبعاد التمكين اإلداري
المتطمبات اإلدارية
المتطمبات التنظيمية
المتطمبات الموجستية
الدرجة الكمية
** دالة عند مستوى 0608

أبعاد ثقافة اإلنجاز
الرؤية واألىداف
06318
**
06008
**
06340
**
06008
**

وضوح المفيوم
06450
**
06033
**
06024
**
06013
**

التحفيز
06305
**
06438
**
06893
*
06400
**

التأثير والتأثر
06302
**
06348
**
06490
**
06392
**

الدرجة الكمية
06025
**
06039
**
06359
**
06500
**

* = دالة عند مستوى 0600

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )22-0عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  0608 ≤ αبيف درجة تقدير مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمتطمبات التمكيف
اإلداري وبيف ثقافة اإلنجاز لدى أفراد العينة بمجاالتو ودرجتو الكمية ،حيث بمغ معامؿ االرتباط ()065
وىذا يدؿ عمى ثقافة اإلنجاز بمجاالتيا المختمفة ما ىي إال أحد نواتج التمكيف اإلداري وىذا ما تـ
مبلحظتو مف اإلطار النظري لمدراسة حيث أنو عندما تتوافر لمدير المدرسة المتطمبات اإلدارية
قادر عمى تبني ثقافة اإلنجاز بمجاالتيا المتنوعة ونشرىا داخؿ البيئة
والتنظيمية والموجستية يكوف
اً
المدرسية ،كما أف زيادة المعمومات وتسييؿ الحصوؿ عمى المعرفة المتعمقة بالعمؿ اإلداري وتوفي كافة
مستمزمات المدرسة مف تقنيات حديثة وغيرىا مف االحتياجات وباستثمار المدير ليا قد يؤدي إلى
تحسيف األداء وتوافر فاعمية في العمؿ وتوافر ثقافة االنجاز لدى مدير المدرسة والعامميف.
في حيف كانت أعمى درجة ارتباط في المجاالت بيف المتطمبات التنظيمية ووضوح المفيوـ بمعامؿ
ارتباط ( )06033ويعزى السبب كمما كاف المفيوـ أوضح كمما كانت المتطمبات التنظيمية أكثر إلحاحاً.
في حيف كانت أدنى درجات ارتباط في المجاؿ المتطمبات الموجستية والتحفيز ،بمعامؿ ارتباط
( )06893ويعزى السبب كمما كاف التحفيز واضحاً وممارساً عمى أرض الواقع كمما قؿ الطمب عمى
المستويات الموجستية.
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توصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي- :
 -8تفعيؿ دور مراكز التطوير واإلدارات التربوية في مديريات التربية والتعميـ لتسييؿ عمؿ المدير
القياـ بميامو.

 -2تطوير وتحسيف واثراء معاىد ومراكز التدريب بو ازرة التربية والتعميـ وتحديد مسح الحتياجات مدراء
المدارس التدريبية

 -4نشر ثقافة التمكيف اإلداري في الوسط التربوي والتعميمي مف خبلؿ المقاءات والنشرات والمواد

التدريبية ،بحيث تتضمف المفيوـ النظري الكامؿ لمتمكيف اإلداري وأىميتو وسبؿ تعزيزه في

المدارس ،وتعميمو كسياسة تتبعيا و ازرة التربية والتعميـ في تحقيؽ أىدافيا.

 -3تعزيز ثقافة التمكيف اإلداري لدى أصحاب القرار والمسؤوليف بحيث يتـ التعرؼ عميو نظرياً،
وممارستو عممياً في جميع المؤسسات التربوية.

 -0التعاوف الفعاؿ بيف اإلدارات المدرسية ومديريات التربية والتعميـ في رسـ السياسات التعميمية
وصياغة الق اررات التربوية والتعميمية التي تخدـ الميداف التربوي ،والمشاركة في تحديد مستوى

التفويض لمدراء المدارس.

 -5تفعيؿ الزيارات والمقاءات المتبادلة بيف مديريات التربية والتعميـ واإلدارات المدرسية في المناطؽ
المختمفة ،واالطبلع عمى التجارب الرائدة في العمؿ اإلداري مف أجؿ نقؿ الخبرات.

 -5االختيار المناسب والصحيح مف قبؿ اإلدارات التربوية ألعضاء مجالس أولياء األمور بحيث ال

يكوف شكمياً ،ويتفاعؿ مع مجاالت العمؿ المدرسي المختمفة والمشاركة في وضعيا خاصة ،تحديد

وتمبية االحتياجات المدرسية والمشاركة في التخطيط واتخاذ الق اررات المدرسية.

 -1االعتماد عمى التقنيات الحديثة والبرمجيات الجاىزة واالطبلع عمى آخر ما توصمت إليو
المؤسسات العالمية في التمكيف اإلداري وثقافة اإلنجاز ،بحيث توفر منظومة بيانات ومعمومات

لمديري المدارس.

 -9تشكيؿ منظومة قيمة تساعد في تدعيـ قيـ اإلنجاز مثؿ اإليجابية واالتقاف واألخبلؽ وتحمؿ
المسؤولية والتعاوف والمثابرة وتحويؿ ذلؾ مف الشكمية إلى الفاعمية.

 -80توفير األماف الوظيفي والنفسي واالجتماعي لدى مديري المدارس في المؤسسات التعميمية في
المجتمع الفمسطيني.
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المقترحات:
 -1إعداد دراسة بيف متطمبات التمكيف اإلداري وثقافة اإلنجاز مف وجية نظر المعمميف أو
المشرفييف.

 -2إجراء دراسة في موضوع التمكيف اإلداري وربطو بمفيوـ إدارة التغيير.

 -3إجراء دراسة حوؿ تصور مقترح لمصبلحيات الممنوحة لمدراء المدارس في و ازرة التربية والتعميـ
الفمسطينية.

 -4إجراء دراسة إلعداد برامج تدريبية حوؿ تعزيز ثقافة اإلنجاز ،وقياس فعاليتيا لدى العامميف في
المؤسسة التربوية.
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المصادر والمراجع
اوَّلً :المصادر
القرآف الكريـ

ثانياً :المراجع العربية:
 -1ابف منظور ،محمد ( :)2005لسان العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.
 -2أبو إسماعيؿ ،أكرـ ( :)2006التقويم الذاتي للشخصية في التربية اإلسالمية ،دار النفائس،
عمان ،األردن.
 -3أبو إسماعيؿ ،أكرـ عبد القادر والخوالدة ،تيسير( :)2010ثقافة اإلنجاز التربوي في المؤسسات
التربوية "النظرية والتطبيؽ" ،مؤتمر ثقافة اإلنجاز التربوي  5-4أيار 2010ـ ،عماف ،األردف.
 -4أبو الروس ،سامي ( :)2004دورة تدريبية في التخطيط اَّلستراتيجي ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -5أبو جربوع ،يوسؼ ( :)2014واقع بناء فرؽ العمؿ ودورىا في تنمية اإلبداع اإلداري مف وجية
نظر العامميف في و ازرة االقتصاد الوطني-المحافظات الجنوبية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.
 -6أبو شرخ ،نادر ( :)2010تقييـ أثر الحوافز عمى مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت مف
وجية نظر العامميف ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة،
فمسطيف.
 -7أبو شقة ،سعدة ( :)2007دافعية اإلنجاز ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،مصر.
 -8أبو معيمؽ ،أماني ( :)2012عبلقة الثقافة التنظيمية بااللتزاـ الوظيفي لدى معممي المدارس
األساسية الحكومية بمحافظات غزة ،وسبؿ تطويرىا ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -9أبو ىاشـ ،محمد ( :)2007واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة
وسبؿ تطويره ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -10أبو ىيف ،وداد ( :)2010الثقافة التنظيمية وعبلقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية
التربية ،جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف.
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 -11إدريس ،فلاير ( :)2005أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكة
المكرمة مف وجية نظر المعمميف والمعممات ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط،
كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية.
 -12األغا ،محمد وسكيؾ ،سامية ( :)2012الثقافة التنظيمية لممدرسة الحكومية ،وعبلقتيا بالدافع
لئلنجاز لدى طمبة الثانوية العامة بمحافظات غزة ،بحث مقدم إلى اليوم الدراسي بكمية التربية
فرع الجنوب بالتعاون مع نقابة المعممين2012/4/25 ،ـ.
 -13أفندي ،عطية ( :)2003تمكين العاممين لتحسين والتطوير المستمر ،المنظومة العربية لمتنمية
اإلدارية ،القاىرة.
 -14أندراوس ،رامي ومعاينة ،عادؿ ( :)2008اإلدارة بالثقة بالتمكين :مدخل لتطوير المؤسسات،
عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردف.
 -15باعثماف ،ريما ( :)2008تمكيف العامميف كأسموب لواجية بعض المشكبلت التنظيمية في
المؤسسات العامة ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعودية.
 -16البستاف ،أحمد عبد الباقي وآخروف ( :)2010اإلدارة واإلشراف التربوي (النظرية-البحث -
الممارسة) ،مكتبة الفبلح ،الكويت.
 -17البسيوني ،عبد ا﵀ ( :)1999التفويض في السمطة اإلدارية ،الدار الجامعية ،القاىرة ،مصر.
 -18بموط ،حسف ( :)2005المبادئ واَّلتجاىات الحديثة في إدارة المؤسسات ،ط( ،)1دار النيضة
العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،جميورية مصر العربية.
 -19البنا ،ىالة مصباح ( :)2012اإلدارة المدرسية المعاصرة ،دار صفاء ،عماف.
 -20بورغدة ،حسيف ( :)2005إدارة الصراعات التنظيمية ،مجمة العموم اَّلقتصادية وعموم
التسيير ،العدد ( ،)5ص (.)160-146
 -21البوىي ،فاروؽ ( :)2001اإلدارة التعميمية والمدرسية ،دار قباء لمطباعة والنشر ،والتوزيع،
مصر.
 -22بيومي ،محمد ( :)1983األنثروبولوجيا الثقافية ،الدار الجامعية ،بيروت ،لبناف.
 -23تايمور ،جاؾ ( :)1999التعمم ذلك الكنز المكنون ،منظمة األمـ المتحدة لمثقافة والتربية
والعمـ ،باريس.
 -24الترمذي ،محمد بف عيسى ( :)2008سنن الترمذي ،حكـ عمى أحاديثو :االلباني ،ط،1
مكتبة المعارؼ لمنشر ،مصر.
 -25تمبمر ،ريتشارد ( :)2008قواعد اإلدارة ،السعودية ،مكتبة جرير ،الرياض ،السعودية.
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 -26جابر ،زكية ( :)2012واقع التمكيف اإلداري لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة جدة التعميمية،
رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القري ،مكة المكرمة،
السعودية.
 -27جبراف ،عمي ( :)2010القيادة التربوية ودورىا في بناء البيئة اإليجابية لثقافة اإلنجاز التربوي،
مؤتمر اإلنجاز التربوي 5-4 ،أيار  ،2010عماف ،األردف.
-28

الجعبري ،دعاء ) :)2010واقع تمكيف العامميف في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في

الضفة الغربية مف وجية نظر عاممييا االدرييف ،رسالة ماجستير ،جامعة الخميؿ.

 -29جعفر ،أبو القاسـ أحمد ،السموك التنظيمي واألداء ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض.
 -30الحراحشة ،محمد والييتي ،صبلح الديف ( :)2006أثر التمكيف اإلداري والدعـ التنظيمي في
السموؾ اإلبداعي كما يراه العامموف في شركة االتصاالت األردنية دراسة ميدانية ،العموم
اإلدارية ،العدد ( ،)2المجمد ( ،)33ص ص.266-240
 -31حرز ا﵀ ،أشرؼ ( :)2007مدى مشاركة معممي المدارس الثانوية في اتخاذ الق اررات وعبلقتو
برضاىـ الوظيفي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة فمسطيف.
 -32الحريري ،رافدة عمر ( :)2008ميارات القيادة التربوية في اتخاذ الق اررات اإلدارية ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -33حريـ ،حسيف ( :)1997السموك التنظيمي سموك األفراد والمنظمات ،دار زىرة لمنشر والتوزيع،
عماف.
 -34الحسف ،إبراىيـ بف عبد الكريـ ( :)2007مف المدرسة التقميدية إلى مدرسة الجودة ،المؤتمر
الرابع عشر لمجودة في التعميم ،الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية ،الرياض.
 -35حسيف ،باسـ ( :)2012أثر تمكيف العامميف في االلتزاـ التنظيمي ،رسالة ماجستير ،جامعة
بغداد ،العراؽ.

 -36حسيف ،حسف ( :)2002تصور مقترح لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في التعميـ الجامعي
المصري ،مجمة التربية ،السنة ( ،)5العدد ( ،)6الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة
التعميمية ،جامعة عيف شمس ،ص ص .210-159
 -37الحمو ،ماجد ( :)2004القانون اإلداري ،دار الجامعة لمنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر.
 -38حمود ،خير كامؿ ( :)2002السموك التنظيمي ،ط ( ،)1دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف.
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 -39حيدر ،فارس صبلح ( :)2010المنيجية اإلدارية في تحقيؽ االنجاز لدى العامميف في
المؤسسات التربوية ،مؤتمر ثقافة اإلنجاز التربوي ،عماف ،األردف 5-4 ،أيار 2010ـ.
 -40الخميفة ،زياد ( :)2008الثقافة التنظيمية ودورىا في رفع مستوى األداء ،رسالة ماجستير،
جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،المممكة العربية السعودية.
 -41الداعور ،سعيد ( :)2007دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة وعبلقتو
بالثقافة التنظيمية لممدرسة مف وجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -42الدجني ،إياد ( :)2006واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسبلمية في ضوء معايير
الجودة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -43الدعدي ،دالؿ ( :)2011العبلقة بيف التمكيف واإلدارة اإلبداعية مف وجية نظر القيادات
اإلدارية بجامعة أـ القري ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ
القري ،مكة المكرمة ،السعودية.
 -44ديكسوف ،روب ( :)2010الميام اإلدارية ،دار الفاروؽ ،مصر.
 -45ربايعة ،عمي ( :)2003إدارة الموارد البشرية ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،األردف.
 -46الرخيمي ،ممدوح ( :)2000دور الثقافة التنظيمية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة عمى قطاع
الصناعات الكيماوية بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة.
 -47الردادي ،أمينة ( :)2012التمكيف اإلداري لتدعيـ القدرة عمى اتخاذ الق اررات لدى المشرفيف
التربوييف بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربوية
والتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القري ،مكة المكرمة ،السعودية.
 -48الرشودي ،خالد ( :)2009مقومات التمكيف في المنظومات األمنية التعميمية ومدى جاىزيتيا
لتطبيقو ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض.
 -49رشيد ،صالح وجبلب ،إحساف ( :)2007اإلدارة اَّلستراتيجية ،دار المناىج لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.
 -50الرقاد ،ىناء وأبو دية ،عزيز ( :)2012القيادة التحويمية لدى القادة األكاديمييف في الجامعات
االردنية الرسمية وعبلقتيا بتمكيف أعضاء ىيئة التدريس ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،عدد
( ،)5مجمد ( ،)26ص ص .1216-1191

147

 -51الرقب ،أحمد ( :)2010عبلقة القيادة التحويمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر،

غزة ،فمسطيف.

 -52ريفز ،دوغبلس ( :)2011قيادة التغيير في المدارس ،ترجمة :ماجد حرب ،دار وائؿ لمنشر
والتوزيع :عماف ،األردف.
 -53الزاممي ،يوسؼ ( :)2013التمكيف وعبلقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري وكالة الغوث الدولية
في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.
 -54الساعاتي ،سامية حسف ( :)1998الثقافة الشخصية :بحث في عمم اَّلجتماع الثقافي ،دار
الفكر العربي ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.
 -55سالـ ،ىبو وآخروف ( :)2012عبلقة دافعية اإلنجاز بموضع الضبط ،ومستوى الطموح،
والتحصيؿ الدراسي ،لدى مؤسسات التعميـ العالي بالسوداف ،المجمة العربية لتطوير التفوق ،مجمد

( ،)3العدد ( ،)4ص (.)96-81

 -56سبلمة ،غيثاء (" :)2013معوقات تطبيؽ مفيوـ التمكيف اإلداري في المدارس الثانوية العامة
في مدينة دمشؽ مف وجية نظر المديريف" ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد ( ،)29العدد ( ،)1ص
(.)541
 -57السميـ ،عبد ا﵀ ( :)2002أثر المتغيرات التنظيمية عمى مستوى اإلبداع اإلداري لمعامميف في
االجيزة األمنية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية نايؼ لمعموـ المينية ،الرياض.
 -58السيد عمي ،محمد ( :)2011موسوعة المصطمحات التربوية ،دار المسيرة :عماف ،األردف.
 -59الشافعي ،أحمد عبد الحميد وناس ،السيد محمد :)2000( ،ثقافة الجودة في الفكر التربوي
الياباني وامكانية االستفادة منيا في مصر ،مجمة التربية ،المجمد ( ،)2العدد ( ،)1ص ص
.111-73
 -60شاىيف ،عبير ( :)2011درجة ممارسة المديريف الجدد لمميارات القيادية في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة مف وجية نظرىـ وسبؿ تنميتيا ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -61شاىيف ،نرميف ( :)2013األنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة
وعبلقتيا بتعزيز ثقافة اإلنجاز ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية التربية ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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 -62الشيراني ،عبد ا﵀ ( :)2009دور التمكيف في تحقيؽ األنشطة الرياضية ،رسالة ماجستير،
جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.
 -63شواشرة ،عاطؼ ( :)2007فاعمية برنامج إرشادي في زيادة دافعية اإلنجاز لدى طالب يعاني
مف تدني الدافعية" (دراسة حالة) ،مجمة البحث اإلجرائي في التربية ،المجمد ( ،)1العدد ( ،)1ص
ص 21-1
 -64الطاىر ،عبد الباري ومرزوؽ ،عبد العزيز ( :)2009تمكيف العامميف مدخؿ لتحسيف إدارة
أزمات الحج ،جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية.
 -65الطائي ،رعد وقدادة ،عيسى ( :)2008إدارة الجودة الشاممة ،دار اليازوري لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.
 -66الطراونة ،إحسيف ( :)2006العبلقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية عممية اتخاذ الق اررات لدى
مديري المدارس الحكومية في إقميـ جنوب االردف ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرؾ ،األردف.

 -67طو ،فرج وآخروف ( :)1993موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي ،ط ( ،)1دار سعاد لمنشر،
جميورية مصر العربية.
 -68طوخاف ،عبد المنعـ ( :)1993أثر برنامج تدريب المديريف أثناء الخدمة ،رسالة ماجستير،
الجامعة األردنية.
 -69الطويؿ ،ىاني ( :)2001اإلدارة التعميمية مفاىيم وآفاق ،ط ،2دار وائؿ لمطباعة والنشر،
عماف.
 -70عابديف ،محمد ( :)2001اإلدارة المدرسية الحديثة ،ط ،1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف.
 -71العاجز ،فؤاد وعساؼ ،محمود ( :)2007الدور االجتماعي لمدير المدرسة الثانوية بمحافظة
غزة ،وعبلقتو بالثقافة التنظيمية في ضوء مبادئ الجود ،المؤتمر التربوي الثالث ،الجودة في
التعميم الفمسطيني مدخل لمتميز ،المنعقد في  31-30أكتوبر ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -72عباس ،عمي ( :)2004أساسيات عمم اإلدارة ،دار السيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -73عبد اإللو ،سمير ( :)2006واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
وأثرىا عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة
األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -74عبد الجواد ،محمد ( :)2000كيف تفيم وتدير فرق عممك ،ط ،1دار البشير لمثقافة والعموـ،
طنطا ،جميورية مصر العربية.
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 -75العتيبي ،سعد بف مرزوؽ ( :)2004أفكار لتعزيز تمكيف العامميف في المنظومة العربية،
المؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة 29-27 ،نوفمبر ،شرـ الشيخ.
 -76العتيبي ،سعد بف مرزوؽ ( :)2005جوىر تمكيف العامميف :إطار مفاىيمي ،الممتقي السنوي
العاشر إلدارة الجودة الشاممة 18-17 ،إبريؿ ،الخبر ،السعودية.
 -77العتيبي ،ىبل ( :)2007العبلقة بيف االنماط القيادية والتمكيف اإلداري :دراسة اتجاىات المديريف
في المؤسسات العامة األردنية ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

 -78العجمي ،محمد حسنيف ( :)2010اإلدارة والتخطيط التربوي ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 -79عساؼ ،عبد المعطي محمد ( :)1999السموك اَّلداري (التنظيمي) في المنظمات المعاصرة،
دار زىراف ،االردف.
 -80العصيمي ،عايد ( :)2003اتجاىات المديريف حوؿ مدى تطبيؽ مفيوـ فرؽ العمؿ الفعاؿ في
األجيزة األمنية ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ اإلدارية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،المممكة
العربية السعودية.
 -81عطا ،شذى ( :)2012أثر تمكيف العامميف في االلتزاـ التنظيمي ،أراء عينة مف موظفي الييئة
العامة لمسدود والخزانات – الرصافة ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ اإلدارية ،جامعة عدف.

 -82العطار ،ىيثـ ( :)2011مدى ممارسة التمكيف اإلداري وتأثير ذلؾ عمى إبداع العامميف :دراسة
مقارنة لوجيات نظر العامميف في جامعتي األزىر واإلسبلمية بغزة ،رسالة ماجستير ،قسـ إدارة
أعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -83العبلؽ ،بشير( :)2010القيادة اإلدارية ،دار اليازوري ،عماف ،األردف.
 -84عمى ،وفاء عياد ( :)2012متطمبات التمكيف االداري لمقيادات الجامعية بكميات التربية في
جميورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة كفر الشيخ.

 -85عمي ،نبيؿ ( :)1994العرب وعصر المعمومات ،دار المعرفة ،الكويت.
 -86عمياف ،ربحي ( :)2010العمميات اإلدارية ،ط ،1دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 -87عماد الديف ،منى مؤتمف ( :)2006آفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية،
مركز الكتاب األكاديمي ،عماف ،األردف.
 -88العمياف ،محمود سميماف ( :)2005السموك التنظيمي في منظمات األعمال ،ط ،3دار وائؿ
لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.
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 -89العواجي ،إبراىيـ ( :)1986اإلبداع في مجال اإلدارة المحمية العربية :المفاىيم والتطبيقات
اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري في الوطن العربي ،ط( ،)1المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية،
عماف ،االردف.
 -90عوض ،سيا ( :)2013التخطيط االستراتيجي مدخؿ لتمكيف مديري مدارس التعميـ الثانوي
بفمسطيف ،رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.
 -91العوفي ،محمد ( :)2005الثقافة التنظيمية وعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي "دراسة ميدانية عمى ىيئة
الرقابة والتحقيؽ بمنطقة الرياض" ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،المممكة
العربية السعودية.
 -92غباري ،أحمد ( :)2008الدافعية النظرية والتطبيق ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،األردف.
 -93الفارس ،سميماف ( :)2011أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ،مجمة
جامعة دمشق لمعموم اَّلقتصادية والقانونية ،مجمد ( ،)27عدد ( ،)1ص ص .91-69
 -94فرج ،طريؼ ( :)2002السموك القيادي وفاعمية اإلدارة ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،
القاىرة ،مصر.
 -95الفيروز آبادي ،مجد الديف ( :)1995القاموس المحيط ،دار الفكر ،عماف ،األردف.
 -96القاضي ،نجاح ( :)2009مستوى التمكيف اإلداري لدى القادة األكاديمييف في الجامعات األردنية
في إقميـ الشماؿ وعبلقتو بالتدريب اإلداري مف وجية نظرىـ ،رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموؾ،
إربد ،األردف.
 -97القرني ،عائض ( :)2007التفسير الميسر ،مكتبة العبيكاف ،الرياض المممكة العربية السعودية.
 -98القطاميف ،أحمد ( :)2002التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ العاـ-دراسة تحميمية
تطبيقية ،مجمة العموم اَّلقتصادية واإلدارية ،مجمد ( ،)18عدد ( ،)2ص ص .126-79
 -99قنديؿ ،عبلء محمد ( :)2010القيادة اإلدارية وادارة اَّلبتكار ،دار الفكر ،عماف ،األردف.
 -100كوفي ،ستيفف آر ( :)2005القيادة المرتكزة عمى مبادئ ،مكتبة جرير ،السعودية.
-101

المبيضيف ،محمد والطراونة ،محمد ( :)2011أثر التمكيف اإلداري في السموؾ اإلبداعي

لدى العامميف في البنوؾ التجارية األردنية ،مجمة العموم اإلدارية ،المجمد ( ،)38العدد ( ،)2ص

ص .505–480

 -102مجمع المغة العربية بالقاىرة ( :)1983المعجم الفمسفي ،الييئة العامة لشئوف المطابع
األميرية ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.
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 -103مجممي ،عمي ( :)2006دافعية اإلنجاز الدراسي وقمؽ االختبار وبعض المتغيرات االكاديمية
لدى طبلب كمية المعمميف في جازاف ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة
المكرمة.
 -104محمد ،صفاء ( :)2012اعتماد التمكيف النظمي لتحقيؽ استراتيجية التمايز ،مجمة الغري
لمعموم اَّلقتصادية واَّلدارية ،المجمد ( ،)8العدد ( ،)22ص .178-161
 -105مدبولي ،محمد ( :)2001التخطيط المدرسي اَّلستراتيجي ،ط 1مكتبة الدار العربية لمكتاب،
القاىرة.
 -106المدىوف ،محمود ( :)1999أثر تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة عمى اكتساب القدرة
التنافسية :دراسة تطبيقية عمى الشركات األردنية لصناعة المنظفات الكيماوية ،رسالة ماجستير،
جامعة آؿ البيت ،األردف.
 -107المرسي ،جماؿ الديف ( :)2006اإلدارة اَّلستراتيجية لمموارد البشرية ،الدار الجامعة،
االسكندرية.
 -108مسعود ،مؤمف ( :)2012درجة التمكيف اإلداري وتطوير األداء والعبلقة بينيما مف وجية نظر
مديري المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة
التربوية ،كمية التربية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
-109

المصري ،كماؿ ( :)2011رجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة

لمتخطيط االستراتيجي وعبلقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيـ ،رسالة ماجستير،
قسـ أصوؿ التربية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -110مصطفى ،إبراىيـ وآخروف ( :)1989المعجم الوسيط ،ج ،1دار الدعوة ،تركيا.
 -111مصطفي ،أحمد سيد ( :)2005المدير ومياراتو السموكية ،منشورات الجمعية العربية لئلدارة،
القاىرة ،مصر.
 -112مصطفي ،أحمد واألنصاري محمد ( :)2002برنامج إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا في
المجاؿ التربوي ،المركز العربي لمتدريب التربوي لدول الخميج ،2002/6/26-23 ،قطر.
 -113مطاوع ،إبراىيـ ( :)2003اإلدارة التربوية في الوطن العربي ،دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،مصر.
 -114المعاني ،أيمف وارشيدة ،عبد الحكيـ ( :)2009التمكيف اإلداري وآثاره في إبداع العامميف في
الجامعة األردنية ،الممجة األردنية في إدارة األعمال ،المجمد ( ،)5العدد ( ،)2ص ص -236
.240
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 -115مقابمة ،محمد قاسـ ( :)2011التدريب التربوي واألساليب القيادية الحديثة وتطبيقاتيا
التربوية ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع :عماف ،األردف.
 -116ممحـ ،يحيى ( :)2006التمكين كمفيوم إداري معاصر ،المنظومة العربية لمتنمية اإلدارية،
القاىرة.
 -117المميجي ،رضا إبراىيـ ( :)2011معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والعممية ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
 -118المناعمة ،عمر ( " :)2005دور اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة
في محافظات غزة في تحسي العممية التعميمية :دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستير ،قسـ أصوؿ
التربية ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
 -119منصور ،نعمة ( :)2005تصور مقترح لتوظيؼ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في المدارس
الثانوية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
-120

نشواتي ،عبد المجيد ( :)2003عمم النفس التربوي ،ط ،4دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف،

األردف.
 -121نصر ،عزة ( :)2008االبداع االداري والتطوير الذاتي لممدرسة الثانوية العامة-رؤية
واستراتيجية ،المركز القومي لمبحوث ،القاىرة.
 -122النعيمي ،شيرزاد محمد ( :)2010بناء برنامج تطويري في ضوء تقويم أداء ميارات القيادة
اإلدارية والتربوية ،دار صفاء ،عماف.
 -123اليواري ،سيد ( :)2002اإلدارة :األصول واألسس العممية لمقرن ال ( ،)21مكتبة عيف
شمس ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.
 -124الوادي ،حسيف ( :)2012التمكين اإلداري في العصر الحديث ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف.
 -125و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ( :)1997المشروع الييكمي لمدينة غزة  :1996التقرير
والدراسات ،الو ازرة ،غزة ،فمسطيف.
 -126و ازرة التربية والتعميـ العالي ( :)2010صفات القائد الناجح( ،نشرة رقـ  1/6أ) ،راـ ا﵀،
فمسطيف.
 -127و ازرة التربية والتعميـ العالي (( :)1996نشرة رقـ ـ ت ع.)1 /
 -128و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ،اإلدارة العاـ لمتخطيط ( :)2011الكتاب اإلحصائي السنوي
لمعام الدراسي (.)2012 – 2011
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 الكتاب اإلحصائي السنوي:)2013(  اإلدارة العاـ لمتخطيط، و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية-129
.)2015-2014( لمعام الدراسي
 مكتبة، دراسة في اَّلنثروبولوجيا السيكولوجية: الثقافة والشخصية:)1997(  دعبس، يسرى-130
. جميورية مصر العربية،مصر
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(ممحق)1-
االستبانة قبل التحكيم

(ممحق)2-
قائمة بأسماء المحكمين ألداة الدراسة
اسم المحكم

مكان العمل

الرقم
)1

أ.د .زياد عمي الجرجاوي

جامعة القدس المفتوحة

)2

أ.د .صالح الدين ابراهيم حماد

جامعة األقصى

)3

أ.د .فؤاد عمي العاجز

الجامعة اإلسالمية

)4

د .هيفاء فهمي األغا

مجمس الوزراء-و ازرة المرأة الفمسطينية

)5

د .رأفت محمد العوضي

جامعة القدس المفتوحة

)6

د .ناصر جاسم األغا

جامعة القدس المفتوحة

)7

د .فايز عمي األسود

جامعة األزهر

)8

د .محمد هاشم أغا

جامعة األزهر

)9

د .هيمين طمعت األغا

و ازرة التربية والتعميم العالي

 )11د .أكرم محمد الحجوج

و ازرة التربية والتعميم العالي

 )11د .رزق عبد المنعم شعت

جامعة األقصى

 )12د .ناجي إبراهيم سكر

جامعة األقصى

 )13د .عبد السالم محمد نصار

جامعة القدس المفتوحة

 )14د .فتحي سممان كموب

الجامعة اإلسالمية

 )15د .سميمان حسين المزين

الجامعة اإلسالمية

 )16د .فايز كمال شمدان

الجامعة اإلسالمية

 )17منير حسن شقورة

و ازرة التربية والتعميم العالي

 )18طالل محمد شقورة

و ازرة التربية والتعميم العالي

 )19محمد غالب العسولي

و ازرة التربية والتعميم العالي

(ممحق)3-
االستبانة بعد التحكيم

(ممحق)4-
تسهيل مهمة موجهة لوكيل وزارة التربية والتعميم العالي

(ممحق)5-
تسهيل مهمة موجهة لمديرات التربية والتعميم في محافظات غزة

(ممحق)6-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة شمال غزة

(ممحق)7-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة شرق غزة

(ممحق)8-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة غرب غزة

(ممحق)9-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة الوسطى

(ممحق)11-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة خانيونس

(ممحق)11-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة شرق خان يونس

(ممحق)12-
تسهيل مهمة موجهة لمديري المدارس الثانوية بمحافظة رفح

