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 وصتخمص البخح :

ممنوحة لقادة المدارس إلى الوقوف عمى مدى فعالية الصالحيات الجديدة الىدفت الدراسة    
بمدارس التعميم العام بمدينة مكة المكرمة في تحقيق التمكين اإلداري ليم،والتعرف عمى 
األسس النظرية لتحقيق التمكين اإلداري لقادة المدارس في ضوء الفكر اإلداري التربوي 

كين المعاصر، ومعرفة انعكاس الصالحيات الجديدة الممنوحة عمى تحقيق المزيد من التم
اإلداري ليم ووجية نظر قادة المدارس، تحديد معوقات استخدام الصالحيات الجديدة الممنوحة 

استخدم الباحث ، و لقادة المدارس لتحقيق التمكن اإلداري بمدارسيم وسبل التغمب عمييا
 مدارس( قائدًا من قادة 119، واستخدم الباحث االستبان وطبق عمى عينة )المنيج الوصفي

 %(. 72؛ أي بنسبة )المكرمة مكة بمدينة لعاما التعميم
 توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومنيا:

اتفق أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة أن الصالحيات الجديدة التي منحتيا وزارة التعميم  .1
لمقيادات المدرسية، قد أدت إلى تحقيق التمكين اإلداري لمقيادات المدرسية؛ حيث جاء 

انعكاس ستجابات عينة الدراسة عمى عبارات المحور األول والخاص بمتوسط ا
من  7.13، بمتوسط )الصالحيات الممنوحة لمقيادات المدرسية عمى تمكينيم اإلداري

إلى  1.91( وىو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس الثالثي )من 3.33
 .عمى أداة الدراسة( وىي الفئة التي تشير إلى خيار بدرجة متوسطة 7.32

 استخدام معوقاتاتفق أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة عمى ما جاء من عبارات حول  .7
 مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات
( وىو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات 3.33من  7.76بمتوسط ) المكرمة

( وىي الفئة التي تشير إلى خيار بدرجة 7.32إلى  1.91ثي )من المقياس الثال 
 متوسطة عمى أداة الدراسة.
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Abstract: 

    Objectives of the Study: The aim of the study was to determine the 

effectiveness of the new powers given to school leaders in general 

education schools in the city of Mecca in achieving administrative 

empowerment for them and To identify the theoretical bases for 

achieving the administrative empowerment of school leaders in the 

light of contemporary administrative and educational thought, and 

Knowing the effect of the newly granted powers on achieving more 

administrative empowerment for them, and Identify the obstacles 

that face the use of new powers granted to school leaders to achieve 

the administrative ability of their schools and ways to overcome 

them, he researcher used the descriptive method, and the researcher 

used (116) leaders of the schools of general education in the city of 

Makkah (27%). 

The study reached a number of results, including: 

1. The members of the study sample agreed with a medium degree 

that the new powers given to them by the Ministry of Education 

for the school leaders led to achieving the administrative 

empowerment of the school leaders, The average responses of 

the study sample on the terms of the first axis concerning the 

reflection of the powers given to the school leaders, was(2.13 out 

of 3.00),which is the average in the second category of the triple 

scale (from 1.68 to 2.34),which refers to a medium option on the 

study instrument. 

2. The members of the sample of the study agreed in a medium 

degree to the statements about the obstacles that face the use of 

school authorities for the new powers granted to them in 

managing education in Mecca, with an average of 2.29 

(3.00),which is the average in the second category of the triple 

scale (from 1.68 to 2.34),Which refers to a medium-level option 

for the study instrument. 
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 وكدوة: 

ظمت وزارة التعميم تراقب بدقة معطيات القادة التربويين بمدارس التعميم العام      
وصالحياتيم، وتخطو بكل مرحمة إدارية الخطوات المناسبة لحراك المجتمع نحو التطوير 

واختيار ما يناسب طبيعة كل مرحمة، ورصد احتياجاتيا التعميمية والتربوية ضمن والتجديد، 
الخطط والميام التي تطرحيا الوزارة بين كل فينة وأخرى، وذلك من أجل تطوير العممية 
التربوية والتعميمية، والعمل عمى تحقيق أىدافيا، بحيث تسيم الصالحيات الممنوحة لقادة 

ء الميني وتحسين البيئة المدرسية، مؤكدة في كل مرة عمى أن تنبثق المدارس في تجويد األدا
 ىذه الصالحيات، وتنبع من تحقيق ال مركزية اإلدارة والقيادة التعميمية.

العربية  المممكة في المدارس مديري صالحيات تأطير عممية تطور والمتتبع لمراحل    
بدأت مع  مت إلى ما ىي عميو اآلن،أساسية حتى وص مراحل سيرى أنيا مرت بأربع السعودية

حيث  المدرسة، لمدير محددة صالحيات أي فييا يكن لم والتي ه1322عام  التعميم بداية
 ه، بدأت بصياغة القيود 1323لالجتيادات الشخصية، ثم في عام  متروكاً  كان األمر
صورة  في نتوكا قائد المدرسة، صالحيات إلى تفصيل دون تشير والتي والتعميمات، واألنظمة
ه، أصدرت  1271الظروف، وفي العام  تقتضيو ما حسب صدورىا يكون متفرقة تعاميم

صالحية، والتي ُعممت  31 المدارس، والتي بمغ عددىا لمديري الجديدة الوزارة الصالحيات
ه(، أما المرحمة الرابعة  12/3/1271(( بتاريخ 1/1136برقم ) المممكة مدارس عمى جميع

ه، والتي أسفرت عن  79/7/1237/ق بتاريخ 3711171رقم  الوزاري فكانت بالقرار
 صالحية لمديري المدارس. وخمسين إصدار اثنتين

( صالحية جديدة 93ىـ اعتمدت وزارة التعميم نحو )1232-1239وفي العام الدراسي 
( صالحيات جديدة، 1منحتيا لقادة المدارس لمعمل بيا داخل مؤسساتيم التعميمية، بينيا )

ىـ 1237بعد اعتماد قرار المنح تم إلغاء كافة الصالحيات الممنوحة سابقًا والصادرة منذ عام و 
لتحل محميا الصالحيات الجديدة. )وزارة التعميم، صالحيات قادة وقائدات المدارس اإلصدار 

 ( 1232الثاني، 
لقادة  وشممت ىذه الصالحيات مسوغات إدارية وأخرى فنية أدت إلى إتاحة فرص واسعة    

المدارس لم تكن موجودة من قبل، مثل: صالحية قادة المدارس في تشكيل المجالس، ودمج  
المجان، ومنح اإلجازات االضطرارية والمرضية، وتعميق الدوام المدرسي في الحاالت الطارئة، 
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والتواصل مباشرة مع الجيات الحكومية ذات العالقة ليذه الحاالت، واعتماد برامج التنمية 
مينية لمنسوبي المدرسة، والمخاطبة المباشرة لمدير التعميم بكافة القضايا التي تمس الدين ال

أو الوطن، وكشف السموك المشين، وصالحية قبول الطالب، واعتماد تنظيم فصول الدراسة، 
ومكاتب المعممين، واإلحالة لمدراسة الميمية وفقًا لمتعميمات والموائح )وزارة التعميم، صالحيات 

 ه(. 1232ادة وقائدات المدارس اإلصدار الثاني، ق
وقد جاء في ديباجة القرار أنَّو "انطالقًا من التوجيات المستقبمية لموزارة نحو تمكين     

المدرسة بإعطائيا المزيد من الصالحيات، ومنحيا مرونة في عمميات التشغيل تعينيا عمى 
فإن اليدف األساس ليذه الصالحيات يكمن تحقيق أىدافيا" فقد تم منح ىذه الصالحيات؛ لذا 

في دعم العممية التعميمية داخل المدرسة من خالل إطالق يد قادة المدارس في التصرف بما 
 يرونو مناسبًا ووفقًا لمنظام بما ُيحقق تمكين المدرسة.

ات، ولقد ظير مفيوم التمكين في نياية الثمانينات، والقى شيوعًا ورواجًا في فترة التسعين    
نتيجة لزيادة التركيز عمى العنصر البشري داخل المنظمة أيًا كان نوعيا، كما أن التطورات 
والتحوالت الحاصمة في مجال تنمية العنصر البشري داخل التنظيمات أكدت أىمية التمكين لما 
ليا من دور في تحسين العالقة بين المدير والعاممين، حيث إن ىذه العالقة تشكل حجر 

: 7313لنجاح أساليب التطوير داخل المؤسسات وتبنييا. )الطعاني والسويعي،  األساس
312) 

أربعة أبعاد لمتمكين يمكن أن توفر  (316: 7313الطعاني والسويعي، دد)وقد ح
 –وسيمة لوصف أو تحديد ىيئة التمكين المستخدم في أي منظمة، وىذه األبعاد ىي: الميمة 

 والثقافة.  –االلتزام  –القوة 
وحيث إن الصالحيات الممنوحة لقادة المدارس تنوعت ما بين إدارية وأخرى فنية، 
فإن ذلك يعني أن تمك الصالحيات جاءت لتدعم تحقيق التمكين ببعديو الفني واإلداري، ومن 

 1232ىنا جاء ىذا البحث ليقف عمى دور الصالحيات التي منحتيا وزارة التعميم في العام 
 يم إداريًا بما يضمن تحقيق جودة العمل داخل المدرسة.لقادة المدارس لتمكين
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 وصكمة البخح: 

يمثل التمكين اإلداري موضع نقاش واسع بين الباحثين، وذلك لترسيخ روح المسؤولية     
واالعتزاز بقوة العمل، ويعد األساس الذي ُيمكن قائد المدرسة من ممارسة سمطتو بأكمل وجو، 

إنو ُيشكل أحد الدعائم األساسية التي تقوم عمييا المدرسة وتحمل مسؤوليات منصبو، كما 
لمواجية التطورات والتحديات، ويفرض أنماطًا سموكية تتناسب مع طبيعة العمل اإلداري عمى 

 اعتبار أن الذي يشغل وظيفة إدارية يتخذ قرارات تتناسب مع طبيعة عممو.
س، والدراسات التي ُأجريت حول مدى والمتابع لتطور الصالحيات الممنوحة لقادة المدار      

(، 7313كفايتيا سيجد أن ىناك تفاوتًا في نتائج الدراسات؛ ففي دراسة )العطاني والسويعي، 
بعنوان )التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة 

في مستوى التمكين اإلداري الدمام بالمممكة العربية السعودية(، تمت اإلشارة إلى ضعف 
م(. بعنوان "دور صالحيات مديرات المدارس 7311لمديري المدارس، وفي دراسة )الشراري، 

في تحسين العممية التربوية في محافظة القريات في المممكة العربية السعودية". بينت الدراسة 
ق المديرات ليا في أن الصالحيات الممنوحة تسيم في تحسين العممية التربوية من خالل تطبي

 ضوء فمسفة اإلدارة الحديثة.
لذا تكمن مشكمة البحث في الوقوف عمى دور الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة 
المدارس في تحقيق التمكين اإلداري، وىل أعطت ىذه الصالحيات المزيد من التمكين أم ال، 

 بمدينة مكة المكرمة. وما معوقات تحقيق ذلك من وجية نظر قادة مدارس التعميم العام
 :أشئمة البخح

يسعى البحث بشكل رئيس إلى االجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما دور 
 الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس في تحقيق التمكين اإلداري؟

 ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية: 
حقيق المزيد من التمكين اإلداري من ما انعكاس الصالحيات الجديدة الممنوحة عمى ت .1

 وجية نظر قادة المدارس؟ 
ما معوقات استخدام القيادات المدرسية لمصالحيات الجديدة الممنوحة ليم في إدارة  .7

 التعميم في مدينة مكة المكرمة؟
 ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية والوظيفية .3
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 أِداف البخح 

يتمثل اليدف الرئيس لمبحث في الوقوف عمى دور الصالحيات الجديدة الممنوحة 
لقادة المدارس في تحقيق المزيد من التمكين اإلداري ليم، وذلك من وجية نظر قادة مدارس 

 التعميم العام بمدينة مكة المكرمة
 ويتفرع عن ىذا اليدف األىداف الفرعية التالية:

لتحقيق التمكين اإلداري لقادة المدارس في ضوء الفكر التعرف عمى األسس النظرية  .1
 اإلداري التربوي المعاصر.

معرفة انعكاس الصالحيات الجديدة الممنوحة عمى تحقيق المزيد من التمكين اإلداري ليم  .7
 من وجية نظر قادة المدارس

تحديد معوقات استخدام الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس لتحقيق التمكن  .3
 اإلداري بمدارسيم وسبل التغمب عمييا.

 أِىية البخح:

تكمن أىمية ىذا البحث في طبيعة الموضوع الذي يقوم بدراستو، وىو الوقوف عمى 
دور أحد الجيود التي تقوم بيا وزارة التعميم لتحقيق جودة األداء اإلداري، وذلك من خالل 

كانت فئة القيادات التربوية ىي الفئة إقرار عدد من الصالحيات الجديدة لقادة المدارس، ولما 
المعنية بالدرجة األولى بنجاح العممية التعميمية برمتيا، فإنو يمكن القول إن أىمية ىذه 

 الدراسة تتمثل في:
 الوقوف عمى مفيوم التمكين اإلداري ومتطمباتو. .1
ن إلقاء الضوء عمى طبيعة العالقة بين الصالحيات اإلدارية لقادة المدارس والتمكي .7

 اإلداري. 
 تحديد دور الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس في تحقيق التمكين اإلداري ليم. .3
الوصول لعدد من المقترحات اإلجرائية لتفعيل الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة  .2

 المدارس في تحقيق التمكين اإلداري ليم والتغمب عمى المعوقات التي تحول دون ذلك.
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 لبخح:وصطمخات ا

ىي كافة التشريعات القانونية التي أقرتيا وزارة التعميم لمقيادات المدرسية، الصالحيات:  .1
ه والتي 1/2/1232وتاريخ 32912191والتي تم تعميميا بقرار وزير التعميم رقم 

 تنص عمى اتخاذ القرار والتفعيل األمثل لمصالحيات.
عام تمك القدرات أو السمطات الممنوحة ُيقصد بالصالحيات في معناىا ال: التعريف اإلجرائي

لقادة المدارس لمقيام بالميام المنوطة بيم. وُيقصد بالصالحيات في ىذا البحث كل ما أقره 
 ه. 1/2/1232القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعميم بتاريخ 

روا ُيعرفيم السممي بأنيم: األشخاص الذين يستخدمون نفوذىم وقوتيم ليؤث: قادة المدارس 
في سموك األفراد واتجاىاتيم، بغية إنجاز أىداف محددة وليم تأثير باآلخرين وتوجيييم نحو 

 (73: 7313تحقيق اليدف. )السممي، 
ىم قيادات المدارس المسؤولون عن إدارة المدارس التي توكل إلييم وفقًا : التعريف اإلجرائي

 لمصالحيات الممنوحة ليم من قبل وزارة التعميم. 
عممية إدارية يتم بموجبيا منح القيادات التعميمية السمطات والصالحيات ين اإلداري: التمك

والحرية إلداء مياميم الوظيفية، والمبادرة لحل المشكالت دون إشراف مباشر من القيادات 
العميا، وزيادة المشاركة في اتخاذ القرارات، والثقة في خبراتيم ومياراتيم مع تحميميم 

ئج والتحفيز الذاتي والتأكيد عمى أىمية العمل الجماعي، وتوفير بيئة تساعد مسؤولية النتا
عمى تطوير الشخصية وتنمية السموك اإلبداعي بيدف تحسين أداء المنظمة )جمال الدين، 

 ( 291، 7311نجوى يوسف وآخرون، 
قصد بو في ىذا البحث زيادة نطاق السمطة والصالحيات الممنوحة ي:التعريف اإلجرائي ُُ 

دارة العمل داخل المدرسة بما ُيحقق  لقادة المدارس في صنع القرار المناسب واتخاذه وا 
 مصمحة العمل.
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 حدود البخح: 

يقتصر البحث عمى دراسة الصالحيات الجديدة الممنوحة لقادة المدارس  حدود ووضوعية:
 ودورىا في تحقيق أبعاد التمكين اإلداري لقادة مدارس التعميم العام.

 قادة المدارس بمدينة مكة المكرمة  رية:حدود بص
)تم التطبيق في الفصل الدراسي األول  ىـ1231-1232الفصل الدراسي الثاني  حدود زواٌية:

 .ىـ(1231/1236
 اإلطار الٍعرى

التعميم العالي في المممكة إلى تحقيق نيضة تعميمية ترتكز  -في إطار سعي وزارة التعميم     
دارة العممية التعميمية، عمدت الوزارة إلى منح قادة المدارس عمى أسس ديمقراطية في إ

لغاء كافة 93)المديرين( المزيد من الصالحيات، وذلك من خالل إقرار ) ( صالحية جديدة، وا 
ه، وفي سبيل الوقوف عمى دور 1237الصالحيات الممنوحة سابقًا والصادرة منذ العام 

 .في تحقيق التمكين اإلداري ليمالصالحيات الممنوحة حديثًا لقادة المدارس 
 احملور األوه: الكيادة املدرشية

 المدرسة بوصفيا مؤسسة تربوية، تقدم عميو يعتمد الذي األساس المدرسية القيادة تعد    
 فالقيادة ىذه المدرسة، في حقيقي إصالح أو فعمية، نقمة أية يمكن تحقيق ال وبغيرىا

 عمى قدرة منيا يتطمب وىذا االتجاىات، ومتعددي قافات،الث أفراد مختمفي مع تتعامل المدرسية
 إلى الوصول أجل من جيودىم تنسيق ضرورة مع األفراد اختالف النظر عن بغض التعامل،
اإلدارة.  عمم في رئيساً  مكاناً  التربوية القيادة احتمت المنطمق فمن ىذا المنشودة أىدافيم

 (2م: 7332)الداعور، 
 وفّوً الكيادة املدرشية: 

يوجو نشاط جماعة  "السموك الذي يقوم بو الفرد حين ( بأنيا131م:7337يعرفيا )البدري،   
 . نحو ىدف مشترك"

( بأن القيادة ىي" عممية تبادلية بين القائد 191م: 7331وأكد)العبادي وآخرون،    
يم ومرؤوسيو، وأنيا عممية إنسانية تسعى لمتأثير في أفعال المرؤوسين أو األطراف وسموك

 واتجاىاتيم لمعمل لتحقيق التنظيم".
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من خالل التعريفات السابقة لمقيادة بأنيا مفيوم يعتمد عمى التأثير في  ويالحظ الباحث   
 اآلخرين واالتصال معيم وتحفيزىم ومشاركتيم لتحقيق أىداف المؤسسة بصورة تعاونية. 

نيا قدرة قائد المدرسة عمى وبناًء عمى العرض السابق يمكن تعريف القيادة المدرسية بأ   
إدارة غيره من المرؤوسين والتأثير فييم، وحثيم عمى تحمل المسؤولية، وتفعيل التواصل 
معيم، والعمل عمى حل مشكالتيم من أجل بناء فريق عمل متماسك يستطيع من خاللو أن 

 .يحقق األىداف المنشودة لممؤسسة التربوية
 دارة مرؤوسيو عمى إن نجاح  :صفات قائد املدرشة الٍاجح قائد المدرسة في عممو، وا 

اختالف أنماطيم وأمزجتيم وتخصصاتيم وخمفياتيم العممية والثقافية، يتطمب منو أن 
يتحمى بعدد من الصفات التي تمكنو من تحقيق القيادة الناجحة لمدرستو، وتتجمى أبرز 

 ( 339-331م:7311ىذه الصفات في: )سعادة،
الناجح، ىو الذي يممك عقاًل متفتحًا وبصيرة ثاقبة وقدرة عمى  الذكاء: إن قائد المدرسة -

 .مسايرة التطورات وتعمم الجديد
المبادأة واالبتكار: بحيث يبادر في مواجية مختمف المواقف ويحسن التصرف فييا، كما  -

يتخذ القرارات المالئمة ويستنبط الحمول، ويجد الوسائل الكفيمة لحل مشكالت األفراد الذين 
 .عمييم، أو المشكالت المختمفة التي تظير في الوسط المدرسي يشرف

الصبر والمثابرة والطموح: إن العمل التربوي وقيادة المدرسة، يتطمبان مديرًا مثابرًا يطمح  -
إلى األفضل، طويل النفس، ال يتردد وال يتراجع ميما كانت صعوبة الموقف، كما يسعى 

متجددة، حتى يصل إلى تحقيق مبتغاه المتمثل  إدارة مدرستو بحنكة وعزم وبأساليب إلى
 .في تحقيق األىداف التربوية

إن المدرسة تحتاج إلى قائد شجاع غير متذبذب، كمو ثقة وحزم  :اإلقدام والثقة بالنفس -
وتقوي ثقتيا  كي يستطيع أن يتخذ القرارات ويواجو الطوارئ، وبالتالي تمتف جماعتو حولو

 .بو
وصفيا مؤسسة تربوية، تحتاج إلى قائد صادق في أقوالو إن المدرسة ب :الخمق حسن -

وأفعالو، حسن المعاممة والمعاشرة، واسع الصدر، يسعى إلى الخير والصالح، محبًا 
 .خدمة أبناء مجتمعو لعممو، متفانيًا في
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إن المظير الشخصي لمقائد التربوي ال يقل عن جوىره، فحسن مظيره  :الشخصي المظير -
 .ا األثر البارز في مواقف العممية التربوية بوصفو قائدًا تربوياً القائد وىندامو ليم

ويرى الباحث أن القائد التربوي المتميز ىو من تتوفر لديو مجموعة من الخصائص     
بوصفو العامل المؤثر الذي يوجو أفراد المدرسة لتحقيق أىدافيا المنشودة، انطالقًا من كونو 

يسيم في رفع الروح المعنوية، ونشر الحب والتآلف والود بين  يمثل القدوة في األداء، كما أنو
العاممين بالمدرسة، باإلضافة إلى امتالكو لميارات التواصل الفعال معيم، كما أنو يعمل عمى 
إمدادىم بما يساعدىم عمى أداء أعماليم بكفاءة، وىذا يرجع إلى امتالكو لمعديد من الميارات 

 ره القيادي بكفاءة عالية.  التي تساعده عمى القيادة بدو 
وبناء عمى العرض السابق فإن القيادة المدرسية الفّعالة ىي التي تستطيع أن تبث     

في الييكل التنظيمي روح الحياة عن طريق إقامة العالقات االنسانية بين المنسوبين، وجعل 
رات المادية كل عضو يسعى لتحقيق أىداف المدرسة، ويتطمب ذلك عدم الوقوف عند االعتبا

والعالقات الرسمية، بل البد من االىتمام بالجوانب اإلنسانية والنفسية، كونيا المصدر الذي 
يمد المنسوبين بالحماس ويغرس في نفوسيم روح التعاون واالعتزاز بالمينة. )الغامدي، 

 ( وبذلك فإن قائد المدرسة الفاعمة يجب أن يمتمك العديد من الصالحيات التي79ه، 1233
 تمكنو من مزاولة عممة والقيام بو عمى أكمل وجو.

 صالحيات قائد املدرشةور الجاٌي: احمل

إن تمكن القادة وامتالكو لممقومات التي تجعمو قائدًا ناجحًا دون حصولو عمى         
الصالحيات التي تخول لو إنجاز عممو، كمن يمقي بسباح ماىر إلى عرض البحر وىو مكبل 

حيات ىي التي تعطي القائد الناجح الفرصة لكي يبدع في ظل إطار قانوني الذراعين؛ فالصال
نظامي، وعميو، فقد تم الوقوف في ىذا القسم الثاني من الفصل عمى مفيوم الصالحيات، 
وتطور الصالحيات الممنوحة لقادة المدارس والصالحيات الحديثة الممنوحة لقادة المدارس، 

 و تفعيل تطبيق تمك الصالحيات.والمعوقات والتحديات التي تواج
 .وفّوً الصالحيات 

الصالحية لغة ىي: الصالح ضد الفساد والمصمحة في كذا )واحدة المصالح( أي 
الصالح ونظر في مصالح الناس، وىم من أىل المصالح ال المفاسد، وصالحية الشيء مصدر 

 (.371: 7332صمح. )الزبيدي، 
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التي تتمتع بيا المنظمات أو األفراد، بما  الصالحية اإلدارية في االصطالح: القوة
يمكنيا من إصدار األوامر والتعميمات التي تمزم العاممين فييا بالعمل بموجبيا، حيث تمتمك 
المنظمة ىذه القوة عن طريق قدرتيا عمى تحديد النتائج والمخرجات بما يتطابق مع أىداف 

شرعية وجودىا، وقدرتيا عمى المنظمة وسياساتيا، وسند ىذه الصالحية ما تممكو من 
 (.761: 7311المكافأة والتعويض، وقدرتيا عمى ممارسة الثواب والعقاب. )الخالدي،

 .تطور الصالحيات املىٍوحة لكادة املدارس 

 تأطير عممية تطور لمراحل المتتبع ( إلى أن311-313: 7311أشار )القحطاني، 
 مراحل أن ىناك أربع يستنتج ديةالعربية السعو  المممكة في المدارس مديري صالحيات
 :يمي كما ىي أساسية،

 أي فييا يكن لم والتي ه1322عام  التعميم بداية المرحمة األولى: وىي مرحمة
 .متروكًا لالجتيادات الشخصية حيث كان األمر المدرسة، لمدير محددة صالحيات

 والتي ه، 1323 عام والتعميمات واألنظمة القيود وضع المرحمة الثانية: وىي مرحمة
 يكون متفرقة صورة تعاميم في وكانت قائد المدرسة، صالحيات إلى تفصيل دون تشير

 الظروف. تقتضيو ما حسب صدورىا
المدارس،  لمديري الجديدة المعارف الصالحيات وزارة إصدار المرحمة الثالثة: مرحمة

( 1/1136قم )بر  المممكة مدارس صالحية، والتي ُعممت عمى جميع 31 والتي بمغ عددىا
 أسفر التي عمى التوصيات بناء الصالحيات ىذه إقرار جاء وقد ه(، 12/3/1271(بتاريخ 
 الرياض بمدينة عقد الذي) حالياً  التعميموزارة  (المعارف بوزير المدارس مديري لقاء عنيا
 المدرسية اإلدارة بأىمية الوزارة من إيماناً  وذلك ه( ه،16/13/1271-12الفترة من ) خالل
 والتعميم. األساسية لمتربية الركيزة وبصفتيا والتعميمية، التربوية العممية إنجاح في

 لمديري الجديدة الصالحيات والتعميم التربية وزارة إصدار المرحمة الرابعة: مرحمة
/ق بتاريخ 3711171رقم  الوزاري بالقرار بالمممكة المدارس جميع عمى المدارس

 صالحية. وخمسون اثنتان وعددىا ه 79/7/1237
 إلى الحاجة ظيرت والتعميمية، التربوية وفي إطار سعي الوزارة إلى تطوير العممية    

 يحقق ومسؤولياتو بما بميامو القيام من تمكنو التي الصالحيات المدرسة مدير )قائد( إعطاء
( حول 17-32م: 1663والتعميمية والسيما أن دراسة )فيمي ومحمود،  التربوية األىداف
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 الخميج، لدول العربي التربية بمكتب الدول األعضاء في ومجاالتيا المدرسية اإلدارة واقع
 عددىا الممنوحة لمديري )قادة( المدارس في المممكة في  الصالحيات أن أشارت إلى 

 النظم كما حددتيا المدرسة لمدير الوظيفية والميام المسؤوليات مع تتناسب ال ومحتواىا
 الصالحيات من المزيد المدارس مديري بإعطاء الدراسة أوصت ، وقدالرسمية والموائح

 .متعددة ومسؤوليات ميام من يقومون بو ما مع تتوازن التي والسمطات
ه، قامت وزارة التعميم بمنح قائدي المدارس وقائداتيا عددًا من  1232وفي عام 

درسة إال ما تم الصالحيات، وأتاحت ليم تفويض بعض صالحياتيم لوكيل أو وكالء الم
صدار القرارات  استثناؤه من التفويض، ويتولى قائد المدرسة ممارسة ىذه الصالحيات وا 

 الالزمة لتنفيذىا وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءًا ال يتجزأ من الصالحيات.
 .الصالحيات اجلديدة املىٍوحة لكادة املدارس 

تعميم، قرارًا بارتباط مديري التعميم بوزير أصدر األمير خالد الفيصل، وزير التربية وال     
صالحية لمديري التربية والتعميم في  13صالحية، منيا  191التربية مباشرة، ومنحيم 

صالحية لمديري التعميم في المحافظات، بيدف تسيير العمل في إدارات التربية  17المناطق، و
عطاء مرونة في اتخاذ القرارات التي تخدم ال عممية التربوية، كما شممت القرارات والتعميم، وا 

صالحيات واسعة لوكالء الوزارة، وذلك في خطوة نحو تطوير آليات العمل وتضمنت 
الصالحيات الممنوحة لمديري عموم التربية والتعميم في المناطق والمحافظات طرح وترسية 

المدرسية الجديدة المنافسات والمشتريات وتنفيذ األعمال والخدمات، بما فييا إنشاء المباني 
المعتمدة لإلدارة، والتعميد بالشراء المباشر في الحاالت العاجمة، واستئجار المباني المدرسية 
ورياض األطفال أو المرافق اإلدارية، والموافقة عمى رفع المباني المستأجرة عند إنشاء غرف 

خالء المباني بسبب االستغناء أو عدم صالحي يقاف وممحقات ومرافق إضافية، وا  تيا، وا 
يجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو االستئجار، وتأمين احتياجات  الدراسة فييا وا 
اإلدارة والمدارس التابعة ليا من التجييزات والتقنيات والبرامج والمركبات والمعدات واألثاث 

عادة التأىيل والترميم والصيانة، وطرح المشاريع  بعد صدور وفق الصالحيات المفوضة، وا 
برام عقود اإلنشاء  قرارات السحب الخاصة بيا وفقًا لمضوابط والتعميمات المنظمة لذلك، وا 
عادة التأىيل واإلضافات والصيانة والتشغيل واعتماد صرف العالوات  والمشاريع، والترميم وا 
صدار األوامر  والمكافآت والبدالت والتعويضات ونفقات السفر واالنتداب وخارج الدوام وا 
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عاناتيم ومخصصاتيم في مختمف  والقرارات الخاصة بيا، واعتماد صرف مكافآت الطالب وا 
 المراحل المدرسية، وتعيين المستخدمين والعمال وترقيتيم وفقًا ألنظمة الخدمة المدنية

( إلى منح قائدي المدارس وقائداتيا الصالحيات 9-1ه: 1232وقد أشارت )وزارة التعميم،  
تفويض بعض صالحياتيم لوكيل أو وكالء المدرسة إال ما تم استثناؤه من  وليم    اآلتية، 

صدار القرارات الالزمة لتنفيذىا  التفويض، ويتولى قائد المدرسة ممارسة ىذه الصالحيات وا 
وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءًا ال يتجزأ من الصالحيات ويرى الباحث أنو يمكن تقسيم 

 ئات التالية:تمك الصالحيات وفقًا لمف
 الصالحيات المتعمقة بالطالب:

اعتماد قبول الطالب الذين تنطبق عمييم شروط القبول والتسجيل ممن ىم خارج نطاق  -
 المدرسة الجغرافي.

السماح لمطالب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب لمسنة الثالثة وكبيرات  -
ن إلى المدارس المسائية أو الميمية، السن بمواصمة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البني

حالة البنات لمدارس تعميم الكبيرات وفق التعميمات والموائح  .وا 
عادة  - اعتماد توزيع الطالب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطالب وا 

 .توزيعيم، حسب ما تقتضيو المصمحة التعميمية
 الصالحيات المتعمقة بالنظام المدرسي. -
مج االصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب األحوال الجوية، إيقاف برنا -

 .إذا كانت تسبب ضررًا لمطالب
التعديل المؤقت عمى زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي لتنفيذ برنامج مدرسي  -

 .بما يحقق مصمحة تعميمية
ين المتوسطة اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعممين حسب التخصصات في المرحمت -

والثانوية، وفي المرحمة االبتدائية في حال توافر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية 
 .في بداية العام الدراسي، وتعديميا في أثناء العام الدراسي عند الحاجة

 .اعتماد تنظيم فصول المعممين الثابتة والطالب المتنقمين أثناء فعاليات الجدول المدرسي -
م الدراسي لمجموعة من طالب المدرسة، بما ال يزيد عن ساعة واحدة زيادة زمن اليو  -

 .يوميًا، لبرنامج تربوي أو تعميمي
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تخفيض الخطة الدراسية لمحصص عند وجود عجز في عدد المعممين بالمدرسة بعد  -
اكتمال أنصبة كافة المعممين النظامية بمن فييم المكمفون بأعمال غير التدريس: )رائد 

المرشد الطالبي. إلخ( ـ عدا وكيل -رائد التوعية اإلسالمية -صادر التعمم أمين م-النشاط
 .المدرسة المكمف رسميًا ـ لسد العجز مؤقتًا ريثما يتم عالجو

المناقمة بين بنود الميزانية التشغيمية حسب الحاجة لمرة واحدة خالل العام الدراسي  -
 .الواحد

 ات احمليطة بّا.الصالحيات املتعمكة بارتباط املدرشة باملؤشص 

 .تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكمف بقيادتيا -
 .التواصل المباشر مع الجيات الحكومية ذات العالقة في الحاالت الطارئة -
 .تقويم أداء متعيدي نقل الطالب -
 .تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكمف بقيادتيا -
ة في لجنة استالم المبنى المدرسي بعد انتياء بنائو، أو انتياء أعمال تمثيل المدرس -

 .الصيانة، أو الترميم أو التأىيل
تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء أصحاب اإلنجازات من منسوبي المدرسة، أو من  -

شيداء الواجب الوطني من أولياء األمور، أو ممن تكفل بإنشاء بعض المرافق في 
 .نسيق مع القسم اليندسي في إدارة التعميم ـ من رجال األعمالالمدرسة ـ بالت

 .املعوقات والتخديات اليت تواجْ تفعين تطبيل صالحيات قائد املدرشة 

 تحد التي والتحديات من اُلمعوقات السعودية العديد العربية المممكة في المدرسية تواجو اإلدارة
 أىدافيا، وتنفيذ تحقيق دون وتحول يا،عزيمت من وتضعف فاعميتيا، من وتقمل تطورىا، من

 (،16: 7336دىيش،  بن (الباحثين من عدد ذلك إلى أشار وقد وبرامجيا، خططيا
 :يمي فيما ذلك إيجاز (، ويمكن117ه:  1219و)السموم، 

عداد اختيار أساليب ضعف -  .العالية الكفاءة ذات التربوية القيادات وا 
 .وفي والمشاركة القرار اتخاذ أساليب ضعف -
 .التحفيز ضعف -
 .وترشيده الوقت أىمية إدراك ضعف -
 االستراتيجي. التخطيط ضعف -
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 التىكني اإلداري لكادة املدارس. احملور الجالح:

 .وفّوً التىكني اإلداري 

ولقد تعددت  (Power)من مفيوم القوة  (Empowerment)لقد اشتق مفيوم التمكين 
 :التعريفات ىذه أىم كان اآلراء في تعريفو، حيث

السيطرة واالقتدار  لممارسة الكافية السمطة ممارسة في الحق العاممين إعطاء ىو أن التمكين
 يزود التي وعّرفو النج بأنو العممية  Conger & Kananga، 1988)في اتخاذ القرارات )

وتطويرىا  أعماليم إنجاز كيفية فيم من تمكنيم التي والمصادر الرئيسة بالفرصة األفراد فييا
((Lagna،1989  

 وتنفيذىا. القرارات اتخاذ في يحتاجونيا التي القوة المرؤوسين منح بأنو كما ُيعّرف التمكين
Schermerhornm)، (Hunt& Obsorn، 2000 فيو تشجع الذي الوضع ىو والتمكين 

  وتطبيقيا فاعمية، األكثر العمل طرق عن عمى البحث العاممين والداعمة التفاعمية البيئة
(Herrenkohl، Judson& Heffner )،  1999  

( بأنو "زيادة االىتمام بالعاممين من خالل توسيع 39م: 7332عرفو )الكبيسي،  فقد    
ثراء كمية المعمومات التي تعطى ليم، وتوسيع فرص المبادرة والمبادأة التخاذ  صالحياتيم وا 

 قراراتيم ومواجية مشكالتيم التي تعترض أدائيم".
التمكين اإلداري بأنو "ميارة إعطاء العاممين (  Littrell،2003:2) لكما عرف ليتري    

القوة عمى وضع األىداف إلعماليم الخاصة، واتخاذ القرارات وحل المشكالت المتعمقة 
( Conger،2005،471بالصالحيات المخولة ليم وضمن حدود مسؤولياتيم". وقد حدد )

ارة جديدة تيدف إلى إعطاء العاممين الصالحيات التمكين اإلداري بأنو استراتيجية تنظيمية ومي
والمسؤوليات، والحرية في أدائيم لمعمل دون تدخل مباشر من اإلدارة، وتوفير الموارد وبيئة 

 العمل المناسبة لتأىيميم مينيًا ومسمكيًا".
زيادة نطاق السمطة والصالحيات  :ومن ىنا يمكن تعريف التمكين اإلداري إجرائيًا بأنو

دارة العمل داخل المدرسة بما يحقق الممنو  حة لقادة المدارس في صنع القرار المناسب وا 
 مصمحة العمل.
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 :ْدواعي التىكني اإلداري وأِىيت 

( 72م: 7339تتعدد األسباب التي تدفع المنظمة إلى األخذ بمبدأ التمكين، وقد حدد )ممحم، 
 دواعي المجوء إلى التمكين اإلداري باآلتي:

 لى االستجابة لمظروف والمتغيرات الطارئة.حاجة المنظمة إ -
 تقميل عدد المستويات اإلدارية في اليياكل التنظيمية. -
عدم انشغال اإلدارة العميا باألمور التقميدية، وتركيزىا عمى القضايا االستراتيجية طويمة  -

 األجل.
عمى  تحقيق االستغالل األمثل لجميع الموارد المتاحة، خاصة الموارد البشرية لمحفاظ -

 تطوير المنظمة وتميزىا.
الحد من تكاليف التشغيل بالتقميل من عدد المستويات اإلدارية غير الضرورية ووظائف  -

 األفراد.
 إطالق قدرات األفراد اإلبداعية، والخالقة. -
 تقوية جوانب الرضا واالنتماء والتحفيز الوظيفي. -
 توفير مزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء. -
حساسًا أكثر باإلنجاز عمى عمميم.إعطاء  -  األفراد مسؤولية أكبر، وا 

يتضح مما سبق أن فوائد التمكين اإلداري ومنافعو تشمل الموظف الذي يستشعر أىمية     
الوظيفية ومياميا، بحيث تكون عممية التمكين بالنسبة لو السبيل لتنمية قدراتو، وتحقيق 

تشمل تنمية المؤسسة بشكل أفضل وقدرة أكبر، ذاتو، والشعور باحترام اإلدارة لو، كما 
ويجعميا قادرة عمى التطوير والتجديد ومواكبة التغيرات البيئية المتسارعة ومستجدات القرن 

( وخاصة إذا كان ىذا العمل يرتبط بالمؤسسة التربوية 21-23م: 7331الجديد )الجميمي، 
 )المدرسة(.

 أبعاد التىكني اإلداري 

( األبعاد الخاصة بعممية تمكين اإلداري لمقيادات المدرسية 11م:7331 وقد حدد )حسين،    
 :في اآلتي

وىي العممية التي تتصل بمشاركة القيادات في اتخاذ القرارات  المشاركة في صنع القرار: -
 .الميمة، والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا عمى عمميم
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تي يعممون فييا توفر ليم وتشير إلى إدراك القيادات أن المؤسسة ال :تنمية القيادات -
فرص التنمية المينية والتعمم المستمر، وتزيد من معرفتيم ومياراتيم خالل الحياة العامة 

العممية، وتعد التنمية مجااًل ميمًا في النظام حيث يحتاج القادة باستمرار إلى  والحياة
 .تطوير مياراتيم وأن يتعمموا كل ما يمكنيم في مينتيم من ميارات جديدة

دراك القيادات بأن لدييم احترامًا مينيًا،  الوضع والمكانة العممية: - ويشير إلى إحساس وا 
وأنيم يشعرون باحترام اآلخرين لمعارفيم وخبراتيم، كما أن ىذا اإلدراك يؤثر عمى قدرتيم 

 .العمل، حيث يحتاج القادة إلى الشعور باالحترام سواء داخل المؤسسة أو خارجيا في
وتشير إلى إدراك القيادات بتوفر الميارة والقدرة لدييم لمساعدة  :تية لمقياداتالكفاءة الذا -

حساسيم بأنيم ذو كفاءة في وضع البرامج الفعالة وبنائيا،  مرؤوسييم عمى التعمم، وا 
ويعد اعتقاد القيادات بكفاءتيم الشخصية، وتمتعيم بالميارات من األمور التي تؤثر تأثيرًا 

فعندما يؤمنون بأنفسيم، ويشعرون بكفاءة قدرتيم تتضح ثقتيم  إيجابيًا عمى عمميم،
 .بأنفسيم، وتؤثر عمى األداء داخل المؤسسة

حساسيم بتأثيرىم الكبير عمى الحياة، وشعورىم بأن  :التأثير - ويشير إلى شعور القيادات وا 
ما يقومون بو يستحق االحترام، كما أنيم يقومون بو بأسموب جيد وكفء، ولذا تتم 

عمى إنجازاتيم التي يحققونيا لممؤسسة، وىناك كثير من الوسائل التي يتمكن  فأتيممكا
القادة في المستويات العميا من خالليا من مساعدة القيادات الدنيا عمى ىذا الشعور، 

 .ويجب أن يعبر ليم عن تقديرىم لما يقومون بو من جيد
 ومما شبل ميكَ تمخيص أبعاد التىكني اإلداري يف:

 ركة في عممية صنع القرار واتخاذه عمى مستوى المؤسسة التعميمية.المشا -
 .توسيع نطاق الصالحيات الممنوحة، والبعد عن التفويض التقميدي -
دراكيم بأن لدييم احترامًا مينيًا، وتقدير اآلخرين لمعارفيم وخبراتيم. -  إحساس القيادات وا 
السائدة فييا والقدرة عمى  إدراك طبيعة المؤسسة التعميمية من حيث نظميا والثقافة -

 التعامل معيا.
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 وعوقات التىكني اإلداري: 
يواجو التمكين اإلداري مجموعة من المعوقات التي تحول دون تطبيقو وسيره داخل    

المدرسة والتي يشكل القائد التربوي دورًا كبيرًا في إنجاحيا، حيث يعتمد عمى األساليب 
 :)91م: 7332أىم ىذه المعوقات ما ذكره )اليعقوب،  اإلدارية المتبعة من قبل قائدىا ومن

 .عدم رغبة القادة بإعطاء الموظف المعمومات الكافية -
 .التركيز عمى الموظفين دون األمور األخرى المتعمقة بالمنظمة -
 .ىيكمة المنظمة ويمكن أال تسمح بعممية اتخاذ القرارات من الموظفين -
 :جموعة أخرى من المعوقات، وىيإلى م (172م: 7332كما أشار )الكبيسي،  
 .الثقافة البيروقراطية المتأصمة في النفوس، والتي أصبحت تراثًا اعتادت عميو األجيال -
ضغط الوقت وكثرة األعباء الممقاة عمى العاممين، مع ما ىم مثقمون بو من آمال روتينية  -

 وواجبات وظيفية وىو ما ينطبق أيضًا عمى القادة والقياديين.
من الوظيفي، فمن يبدع موظف أو يعمل تحت مظمة التمكين إن لم يشعر باألمن غياب األ -

 .الوظيفي
المرؤوسون منخفضو الكفاءة يخشون انكشاف أمرىم إن ىم تولوا مسؤولية التصرف  -

 .وصنع القرار
ضعف دعم اإلدارة في حاالت اإلخفاق لبعض القرارات كفيل بإفشال عممية التمكين  -

 .بأكمميا
 :ابكة الدراشات الص

 أواًل : الدراشات اخلاصة بالصالحيات املىٍوحة .

ً(. بعٍواُ "تطبيل الصالحيات املىٍوحة ملديري ووديرات املدارس 2015دراشة الكخطاٌي )

 التابعة لإلدارة العاوة لمرتبية والتعميي مبٍطكة عصري".

يرات ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع وأىمية الصالحيات الممنوحة لمديري ومد
المدارس التابعة اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة عسير، والصعوبات التي تحول دون 
تطبيق تمك الصالحيات. وكذلك التعرف عمى اختالف وجيات نظر أفراد الدراسة حسب متغير 
الجنس والمرحمة التعميمية وسنوات الخبرة، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي، واعتمد عمى 
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طالع آراء أفراد الدراسة وباستخدام أداة )استبانة( صمميا الباحث لجمع البيانات الميدانية است
 (.793من أفراد الدراسة البالغ عددىم )

وتوصمت الدراسة إلى أن واقع تطبيق الصالحيات كانت متوسطة، وأن أىمية تطبيق 
تطبيق تمك الصالحيات  الصالحيات كانت مرتفعة، أما فيما يتعمق بالصعوبات التي تحول دون

 فكانت مرتفعة أيضًا.
م(. بعنوان "ممارسة مديري المدارس التعميم العام في رياض الخبراء 7312دراسة الصقير )

 لمصالحيات الممنوحة وعالقتيا بالثقة التنظيمية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس التعميم العام في رياض 

طقة القصيم لمصالحيات اإلدارية الممنوحة وعالقتيا بالثقة التنظيمية، وقد تم الخبراء بمن
( مديرًا ووكياًل 211استخدام المنيج الوصفي المسحي، أما مجتمع الدراسة فقد تكون من )

%( 33ومعممًا، وشممت عينة الدراسة جميع مديري ووكالء المدارس وعينة مكونة بنسبة )
( ولتحقيق ىدف 721ة في رياض الخبراء، وقد بمغ عدد العينة )من معممي المدارس الحكومي

الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من اثنتين وخمسين عبارة، وبعد التحميل اإلحصائي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:لمحتويات االستبانة، 

إلدارية من وجية نظر المديرين والوكالء تعزى في ممارسة مديري المدارس لمصالحيات ا
وجود فروق ذات داللة احصائية ، ممي(لممتغير التالي )الخبرة، المرحمة المتوسطة، المؤىل الع

 في درجة ممارسة الصالحيات اإلدارية لصالح المديرين والوكالء.
 عَ بوكت مبٍطكة الجاٌوية املدارس وديري رضا ً(. بعٍواُ رجة2014دراشة احلربي )
 ٌعرِي". وجّة وَ اإلداري باألداء هلي وعالقتّا املىٍوحة الصالحيات

ىدفت الدراسة الكشف عن درجة رضا مديري المدارس الثانوية بمنطقة تبوك عن 
الصالحيات الممنوحة ليم وعالقتيا باألداء اإلداري، ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطوير 

لممنوحة، واآلخر لقياس األداء االداري، وقد طبقت استبانتين؛ األولى الرضا عن الصالحيات ا
 ( مدير ومديرة من مديري المدارس الثانوية بمنطقة تبوك.137الدراسة عمى عينة مؤلفة من )

مستوى الرضا عن الصالحيات الممنوحة ككل جاء إلى أن صمت الدراسة الى النتائج وتو 
عن الجوانب اإلدارية المرتبة األولى بدرجة مرتفعة، وعمى مستوى المجاالت احتل مجال الرضا 
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وبدرجة مرتفعة، وفى المرتبة الثانية مجال الجوانب المالية وبدرجة مرتفعة أيضًا، وفي المرتبة 
 الثالثة جاء مجال الرضا عن الجوانب الفنية وبدرجة متوسطة.

 وكة ديٍةمب احلكووية العاً التعميي ودارس وديري ً( بعٍواُ " اجتاِات2012دراشة المخياٌي )
 هلي" املىٍوحة اجلديدة الصالحيات حنو املكروة

 بمدينة الحكومية العام التعميم مدارس مديري اتجاىات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف
/ق ، 37111171الممنوحة ليم وفق القرار رقم ) الجديدة الصالحيات نحو المكرمة مكة

لكشف عن الفروق اإلحصائية بين متوسطات والمتعمقة بـ) الجانب اإلداري والفني والمالي(، وا
 الجديدة الصالحيات تقدير اتجاىات مديري التعميم العام الحكومية بمدينة مكة المكرمة نحو

 المؤىل المرحمة الدراسية، المدرسي، المبنى تعزى إلى المتغيرات ) نوع التي ليم الممنوحة
دارة( وقد استخدم الباحث المنيج اإل مجال في التدريبية الدورات الخبرة، سنوات العممي،

الوصفي التحميمي الذي طبق عمى مديري المدارس الحكومية بالتعميم العام بمدينة مكة 
 ( استبانة.373المكرمة والبالغ عددىم )

 مدارس مديري اتجاىات مستوى وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية، ومن أىميا أن
ليم فيما يتعمق  الممنوحة الجديدة الصالحيات نحو مكرمةال مكة الحكومية بمدينة التعميم العام

 بالجانب اإلداري والفني والمالي جاء عاليًا.
ً( بعٍواُ "دور صالحيات وديرات املدارس يف حتصني العىمية الرتبوية يف 2011دراشة الصراري )

 ذلافعة الكريات يف املىمكة العربية الصعودية".

الصالحيات الممنوحة لممديرات في محافظة ىدفت ىذه الدراسة لمكشف عن دور 
القريات في المممكة العربية السعودية، وأثر ذلك في تحسين العممية التربوية، ولتحقيق ىذا 
اليدف استخدم الباحث المنيج الوصفي، وقد طبقت أداة االستبانة عمى عينة مكونة من 

 ( مديرة لموصول إلى نتائج الدراسة.13)
أن الصالحيات الممنوحة تسيم في تحسين العممية التربوية من  الدراسةنتائج بينت و 

 خالل تطبيق المديرات ليا في ضوء فمسفة اإلدارة الحديثة.
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 ثاٌيًا: الدراشات الصابكة املتعمكة بالتىكني اإلداري:
ً( بعٍواُ "واقع التىكني الوظيفي لدى الكيادات الرتبوية وعالقتْ مبدى 2015دراشة العٍسي، ) (1)

 إلدارة الرشيدة يف ودارس التعميي الجاٌوي العاً بدولة الكويت".حتكيل ا

ىدف الدراسة إلى تقديم إطار نظري يوضح أىمية تطبيق التمكين الوظيفي بالمؤسسات 
كما ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم .التعميمية، باعتباره من أىم األساليب اإلدارية الحديثة

، والمتطمبات الواجب توفرىا لمتمكين، وكذلك التمكين وخصائصو وأبعاده وأسسو ومداخمو
التعرف عمى درجة ممارسة القيادات اإلدارية عمى المستوى التنفيذي لمتمكين في المدارس، 
باإلضافة إلى التعرف عمى أىم التحديات التي تواجو القيادات اإلدارية لتطبيق التمكين، 

ولتحقيق ،  دارة الرشيدة بالمدارسوالتعرف عمى مدى تأثير التمكين الوظيفي في تحقيق اإل
تمك األىداف اتبع الباحث المنيج الوصفي، وقد استخدمت أداة االستبانة وبالنظر إلى عدد 

( أفراد العينة حسب المناطق 732مناطق( موزعة عمى ) 9المناطق التعميمية وعددىا )
-مدرسة بنين 93ددىا )التعميمية، أما مدارس التعميم الثانوي العام التابعة ليذه المناطق فع

 -مراقب-مدير إدارة-مدرسة بنات(، والمناصب اإلدارية بالمناطق التعميمية )مدير عام 23
 -مدير مساعد إداري -مدير مساعد فني -رئيس قسم( كما جاءت المناصب اإلدارية )مدير

 (.1316وبمغت ) )رئيس قسم
يا بالمناطق التعميمية، إلى وجود فجوة بين اإلدارة العمنتائج الدراسة إلى صت وخم

واإلدارة التنفيذية بالمدارس، تؤثر عمى عممية تطبيق التمكين عمى المستويات اإلدارية بمداس 
وجد عالقة ارتباطية بين متوسطات درجات أفراد العينة بين أبعاد ، و التعميم الثانوي العام

 .ق اإلدارة الرشيدة بالمدارسالتمكين الوظيفي لدى القيادات التربوية بالمناطق التعميمية وتحقي
ً( بعٍواُ" التىكني اإلداري وعالقتْ بالرضا الوظيفي لدى وديري 2014دراشة الدوشري ) (2)

  ".املدارس الجاٌوية احلكووية يف وديٍة الرياض وَ وجّة ٌعرِي

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى "التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري 
نوية الحكومية في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية"، باختالف المدارس الثا

الخصائص الشخصية والعممية والوظيفية ليم، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي بوصفو 
( مديرًا من العاممين في 171المنيج المالئم لطبيعة الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من )

ىـ( حيث طبقت عمييم استبانة 1232/ 1233الدراسي ) مدارس مدينة الرياض من العام
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( عبارة مقسمة عمى محورين، وتم التحقق من صدقيا وثباتيا بالطرق 23مكونة من)
 اإلحصائية التربوية المناسبة.

وأظيرت النتائج أن مستوى التمكين اإلداري جاء بدرجة مرتفعة، وأن مستوى الرضا 
 .الوظيفي جاء بدرجة متوسطة

ً( بعٍواُ " التىكني ملديرات املدارس الجاٌوية مبخافعة األحصاء: الواقع 2014صبيعي )دراشة ال (3)

 وشبن التطوير ".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع التمكن اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية 
والسبل المقترحة لتطويره من خالل تقديرات المديرات ومشرفات اإلدارة المدرسية، وعالقة 

ديراتين بمتغير: المؤىل العممي، طبيعة العمل الحالي، سنوات الخبرة في التعميم، وبمغ تق
( فردًا وقد طبقت عميو أداة االستبانة وقد استخدم الباحث المنيج 23مجتمع الدراسة وعينتو )

 الوصفي.
واقع التمكن االداري لدى مديرات الثانوية جاء بدرجة متوسطة من وتوصمت الدراسة إلى 

ية نظر المديرات ومشرفات اإلدارة المدرسية باإلحساء، وأعاله بعد التدريب، تميو الثقة، ثم وج
االتصاالت وانسياب المعمومات، فتفويض السمطة فاالستقاللية وحرية االختيار، وأخيرًا 

 الحوافز.
ى ً( بعٍواُ " التىكني اإلداري وعالقتْ بالرضا الوظيفي لد2013دراشة الطعاٌي، والصويعي) (4)

 وديري املدارس احلكووية يف ذلافعة الدواً باملىمكة العربية الصعودية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى مديري 
المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة العربية السعودية. وقد تكون مجتمع الدراسة 

العاممين في مدارس محافظة الدمام من العام الدراسي ( مديرًا ومديرة من 313من )
( فقرة، 33م، وتم تطوير أداة لقياس التمكين اإلداري؛ حيث تكونت من )7336/7313

 ( فقرة أيضًا.33وكذلك وتطوير أداة أخرى لقياس الرضا الوظيفي تكونت من )
الدراسة إلى أن مستوى التمكين اإلداري جاء بدرجة مرتفعة، وأن مستوى نتائج وخمصت 

الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
في مستوى تمكين اإلداري ومستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير النوع  (3.31الداللة)

 االجتماعي وكانت لصالح اإلناث. 
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 لجًا: التعميل العاً عمى الدراشات الصابكة:ثا

 أواًل: أوجْ التصابْ بني الدراشة احلالية والدراشات الصابكة:

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع قادة مدارس منطقة مكة  :من حيث المجتمع والعينة
ممن  المكرمة، مما يجعميا تتشابو مع العديد من الدراسات السابقة، والتي كانت عينتيا

ودراسة العبودي م(،7311ن مينة قادة )مدير( المدارس مثل:دراسة القحطاني)يشغمو
م(، دراسة 7311ي)م(، ودراسة الشرار 7317دراسة المحياني )م(، 37312
 .م(7311الصالحي)

تشابيت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في استخداميا  :من حيث األداة  
م(، 7311م(، دراسة الصالحي )7311دراسة الشراري ) أداة لمدراسة مثلستبانة كألداة اال

 .م(7312ودراسة السبيعي )
 ثاٌيًا: أوجْ االختالف بني الدراشة احلالية والدراشات الصابكة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى األسس النظرية لتحقيق التمكين اإلداري لقادة 
وتحديد الفرق بين الصالحيات السابقة والحالية  المدارس في ضوء الفكر المعاصر،

الممنوحة لقادة المدارس، والتعرف عمى انعكاسات الصالحيات الجديدة الممنوحة لتحقيق 
المزيد من التمكين اإلداري ليم وجية نظر قادة المدارس، وصواًل لمعديد من الصالحيات 

 المقترحة لتحقيق المزيد من التمكين اإلداري. 
 شتفادة بني الدراشة احلالية والدراشات الصابكة:أوجْ اإلثالجًا: 

عداد إطارىا  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد خطة الدراسة، وا 
 النظري، وبناء أداة الدراسة وكذلك إجراءاتيا المنيجية، وتحديد عينة الدراسة، وتفسير النتائج 
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 وٍّج الدراشة وإجراءاتّا

 راشة:وٍّج الد

ــي األىــداف ضــوء فــي ــى الدراســة تســعى الت ــرات لطبيعــة وتبعــاً  تحقيقيــا، إل  بيــا، المتغي
 المــنيج أن ذلـك وتفسـيرىا، وتحميميـا البيانـات لجمـع التحميمـي الوصـفي المـنيج الدراسـة اتبعـت

ــي الوصــفي ــف ال التحميم ــى فقــط يتوق ــل المدروســة الظــاىرة وصــف عم ــدى ب ــك يتع  لمحاولــة ذل
 .فييا تؤثر التي والمتغيرات المدروسة الظاىرة بين العالقة عن الكشف

 دلتىع الدراشة وعيٍتّا:

 المكرمـة مكـة بمدينـة العام التعميم مدارس قادة جميع من الحالية الدراسة مجتمع يتكون
 مـن األول الدراسـي الفصـل خـالل الدراسـة إجـراء فتـرة خـالل الـذكور من( 276) عددىم والبالغ
 الحصـر أسـموب باسـتخدام الباحـث قام الدراسة عينة والختيار، ىـ1231/1236 الدراسي العام

 مــن فتــرة وبعــد المجتمــع، أفــراد جميــع عمــى اإللكترونــي االســتبانة رابــط بتوزيــع وذلــك الشــامل،
 اســـتجابة عمـــى الحصـــول مــن الباحـــث تمكـــن المجتمـــع أفــراد مـــع التواصـــل ومحاولـــة المتابعــة

 %(. 72) بنسبة أي المكرمة؛ مكة بمدينة امالع التعميم مدارس قادة من قائداً ( 119)
 

 عيٍة الدراشة 

 العممــي المؤىــل لمتغيــر وفقــاً  الدراســة عينــة ُصــنفت قــد:توزيــع عيٍــة الدراشــة طبكــًا لمىؤِــن  .1
 خمــس مــن-ســنوت خمــس مــن أقــل) الخدمــة ســنوات وعــدد( عميــا دراســات-بكــالوريوس)

 التعميميـة المرحمـة يـرومتغ( أكثـر فمـا سـنوات عشـر مـن-سنوات عشر من أقل إلى سنوات
ــي ــدائي) بيــا يعمــل الت ــانوي – متوســط-ابت ــر( ث ــى الحصــول ومتغي ــة دورات عم ــي تدريبي  ف

 .القيادة
 الفئـة وىـم بكـالوريوس، العممـي مـؤىميم الدراسـة عينـة أفـراد إجمالي من% 12.1ونسبة      
 أفـراد جمـاليإ مـن% 17.6 نسبتو ما يمثمون منيم( 11) بينما الدراسة، عينة أفراد من األكثر
 .عميا دراسات العممي مؤىميم الدراسة عينة

 توزيع عيٍة الدراشة طبكًا لصٍوات اخلدوة: .2

 فـأكثر، سـنوات عشـر خدمتيم سنوات الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 61.2 نسبوإن 
ــة وىــم ــر الفئ ــة أفــراد مــن األكث ــون مــنيم( 3) بينمــا الدراســة، عين  مــن% 7.9 نســبتو مــا يمثم
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 و سـنوات، عشـر مـن أقـل إلـى سـنوات خمـس مـن خـدمتيم سـنوات الدراسـة عينـة أفراد إجمالي
 سـنة مـن خـدمتيم سـنوات الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 1.2 نسبتو ما يمثالن منيما( 7)

 .سنوات خمس من أقل إلى
 توزيع عيٍة الدراشة طبكًا  ملتغري دورة الكيادة الرتبوية: .3

 وىـم التربويـة، القيادة دورة عمى حصموا الدراسة عينة أفراد إجمالي من% 99.2 نسبوأن 
 مــن% 33.9 نسـبتو مــا يمثمـون مــنيم( 36) بينمـا الدراسـة، عينــة أفـراد مــن األكثـر الفئـة

 .  التربوية القيادة دورة عمى يحصموا لم الدراسة عينة أفراد إجمالي
 .األولية صورتّا يف الدراشة أداة .أ

 حـول النظـري األدب عمـى االطـالع خـالل مـن ةاألوليـ صـورتيا فـي الدراسـة أداة بنـاء تم
 مـن االسـتفادة تـم كمـا ومتطمباتـو، التمكـين وأبعاد المدارس لقادة الممنوحة الجديدة الصالحيات
 االسـتبانة بنـاء مـن الباحـث انتيى وقد االستبانات، بناء في الباحثين وخبرات السابقة الدراسات
 عباراتيـا حـول نظـرىم وجيـات إلبـداء كمـينالمح عمـى االسـتبانة عـرض وتـم جـزأين، في لتكون

 .المحكمون عميو اتفق لما وفقاً  االستبانة وىيكمة صياغة بإعادة الباحث قام وقد ومحاورىا،
 .الٍّائية صورتّا يف الدراشة أداة .ب

 :ىما جزأين من االستبانة تكونت المحكمين من المقترحة التعديالت تنفيذ بعد
 عينـة ألفـراد والوظيفيـة الشخصـية بالخصـائص متعمقةال المتغيرات وشمل: األول الجزء 

 عمييـا حصـل التـي والـدورات الدراسـي والمؤىـل الخدمـة سـنوات عدد في ممثمة الدراسة
 .  بيا يعمل التي التعميمية المرحمة وطبيعة القيادة، مجال في

 الدراسة محاور وشمل: الثاني الجزء: 
ادات المدرسية عمى تمكينيم المحور األول: انعكاس الصالحيات الممنوحة لمقي

 اإلداري
المحور الثاني: معوقات استخدام القيادات المدرسية لمصالحيات الجديدة الممنوحة 

 ليم في إدارة التعميم في مدينة مكة المكرمة:
المحور الثالث: صالحيات أخرى ترى عينة الدراسة إضافتيا لزيادة التمكين اإلداري 

قيادات المدرسية في إدارة التعميم في في البعدين اإلداري والفني لم
 مدينة مكة المكرمة.
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 صدم أداة الدراشة:

 فعـاًل، لقياسـو صـممت مـا االسـتبانة ىذه تقيس درجة أي إلى الدراسة أداة بصدق ُيقصد
 :خالل من الدراسة أداة صدق من بالتأكد الباحث قام وقد
 :لألداة العاِري الصدم .أ

 االسـتبانة عـرض تـم لقياسـو وضعت ما قياس في الدراسة أداة صدق مدى عمى لمتعرف
 أجــل مــن التربــوي والتخطــيط اإلدارة أســاتذة مــن المحكمــين مــن عــدد عمــى األوليــة صــورتيا فــي

 ومالءمتيــا عباراتيــا مــن عبــارة كــل صــحة مــدى وتحديــد االســتبانة وأبعــاد عبــارات عمــى الحكــم
 بصـورتيا الدراسـة ىـذه أداة دإعـدا تـم آرائيـم ضـوء وفـي فيـو، وضـعت الذي الُبعد مع واتساقيا
 .النيائية

 :لألداة الداخمي االتصام صدم .ب

 حسـاب تـم حيـث لالسـتبانة؛ الـداخمي الصـدق لمعرفـة بيرسون االرتباط معامل حساب تم
 تنتمـي الـذي لممحـور الكميـة بالدرجـة االسـتبانة عبـارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامل
 .التالية ولالجدا ذلك توضح كما العبارة إليو

 (1جذول )

 يعبيالث اسحببغ بُشسىٌ نعببساث انًحىس األول ببنذسجت انكهُت نهًحىس األول

سلى 

 انعببسة
 يعبيم االسحببغ ببنًحىس

سلى 

 انعببسة
 يعبيم االسحببغ ببنًحىس

1 .07.0** 6 .0710** 

0 .00.1** 7 .07..** 

3 .0000** 0 .0661** 

. .07.3** 9 .0703** 

0 .00..** - - 

 فألم  0.1.** دال عُذ يسخىي انذالنت 

 يعبيالث اسحببغ بُشسىٌ نعببساث انًحىس انثبٍَ ببنذسجت انكهُت نهًحىس انثبٍَ: (0 جذول )

سلى 

 انعببسة
 يعبيم االسحببغ ببنًحىس

سلى 

 انعببسة
 يعبيم االسحببغ ببنًحىس

1 .0070** 0 .0000** 

0 .076.** 6 .0096** 

3 .0677** 7 .0000** 

. .0000** 0 .00.6** 

 فألم  0.1.** دال عُذ يسخىي انذالنت 
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 مـــع العبـــارات مـــن عبـــارة كـــل ارتبـــاط معامـــل قـــيم أن( 7) و( 1) الجـــدولين مـــن يتضـــح
 اتسـاقيا صـدق عمى يدل مما فأقل( 3.31) الداللة مستوى عند إحصائياً  ودالة موجبة محورىا

 .محاورىا مع
 ثبات أداة الدراشة.

 تكـرر إذا تقريبـاً  واحـدة سـتكون عنيـا اإلجابـة أن من التأكد الدراسة أداة ثباتب ُيقصد   
( كرونبـاخ ألفـا معادلة) استخدام تم الدراسة أداة ثبات ولحساب ذاتيم، األشخاص عمى تطبيقيا

(Cronbach's Alpha (α) )يوضــح( 2-3) رقـم والجـدول الدراســة، أداة ثبـات مـن لمتأكــد 
 .  شةالدرا أداة ثبات وعاوالت

 َخبئج يعبيم أنفب كشوَببخ نمُبط ثببث أداة انذساست : (3جذول )

 يحبوس االسخببَت
عذد 

 انعببساث
 ثببث انًحىس

اَعكبط انصالحُبث انًًُىحت نهمُبداث انًذسسُت عهً 

 حًكُُهى اإلداسٌ
9 .00999 

يعىلبث اسخخذاو انمُبداث انًذسسُت نهصالحُبث 

نخعهُى فٍ يذَُت يكت انجذَذة انًًُىحت نهى فٍ ئداسة ا

 انًكشيت

0 .0760. 

 07907. 17 انثببث انعبو

 يـدل وىـذا( 3.26) بمـغ حيـث عـال؛ العـام الثبـات معامـل أن السـابق الجـدول من يتضح
ــى ــات بدرجــة تتمتــع االســتبانة أن عم ــة ثب ــداني التطبيــق فــي عمييــا االعتمــاد يمكــن مرتفع  المي

 .لمدراسة
 عرض الٍتائج ووٍاقصتّا

اقصة ٌتائج الصؤاه األوه وحتميمْ: وا اٌعكاس الصـالحيات املىٍوحـة لمكيـادات املدرشـية عمـى      أواًل: وٍ

 متكيٍّي اإلداري؟

لمتعرف عمى انعكاس الصالحيات الممنوحة لمقيادات المدرسية عمـى تمكيـنيم اإلداري تـم 
ب حســــاب التكــــرارات والنســــب المئويــــة والمتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــ

الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عمــى عبــارات محــور انعكــاس الصــالحيات الممنوحــة لمقيــادات 
 المدرسية عمى تمكينيم اإلداري، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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 (.جذول سلى )

اسخجبببث أفشاد عُُت انذساست عهً عببساث يحىس اَعكبط انصالحُبث انًًُىحت نهمُبداث انًذسسُت 

 حًكُُهى اإلداسٌ يشحبت حُبصنُبً حسب يخىسطبث انًىافمت عهً

 انعـــــــــــببسة و

 دسجت انًىافمت انخكشاس
انًخىسػ 

 انحسببٍ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 انشحبت

 انُسبت
بذسجت 

 كبُشة

بذسجت 

 يخىسطت

بذسجت 

 ظعُفت

7 

سبهًج انصالحُبث 

انًًُىحت فٍ حفعُم 

ئششاكٍ نهًشؤوسٍُ فٍ 

 انعًم

 10 0. 09 ن

0030 .07.6 1 
% 0.09 3600 1009 

0 

سبعذث انصالحُبث 

انًًُىحت فٍ حُفُزٌ 

نخطػ انعًم بشكم 

 يُبسب

 11 09 6. ن

003. .0630 0 
% 3907 0.09 900 

3 

يكُخٍُ انصالحُبث 

انًًُىحت نٍ يٍ ئداسة 

 انعبيهٍُ يعٍ بكفبءة

 .0 01 0. ن

0000 .070. 3 
% 3000 ..0. 1700 

. 

سههج انصالحُبث 

انًًُىحت نٍ لذسحٍ عهً 

احخبر لشاساث انعًم 

 انًُبسبت

 19 07 .. ن

0010 .0693 . 
% 3.00 .901 160. 

9 

سبعذحٍُ انصالحُبث 

انًًُىحت فٍ انخىاصم 

يع أونُبء األيىس بشكم 

 أفعم

 16 67 33 ن

0010 .0636 0 
% 000. 0700 1300 

6 

سبهًج انصالحُبث 

نٍ فٍ يعبنجت  انًًُىحت

أوجه انمصىس فٍ 

 انًعبيالث انًبنُت

 03 06 37 ن

0010 .0710 6 
% 3109 .003 1900 

0 

أحبحج انصالحُبث 

انًًُىحت نٍ حشَت أكبش 

 فٍ أداء يهبو انعًم

 00 .6 .3 ن

001. .069. 7 
% 0903 0107 190. 

0 

لههج انصالحُبث 

انًًُىحت يٍ ظغىغ 

 انعًم انخٍ أحعشض نهب

 33 07 06 ن

109. .071. 0 
% 000. .901 000. 

1 

يكُخٍُ انصالحُبث يٍ 

االحخفبظ ببنًعهًٍُ 

 األكفبء

 9. 6. 01 ن

1076 .07.0 9 
% 1001 3907 .000 

 0010. 0013 انًخىسػ انعبو

 موافقــون الدراســة عينــة أفــراد أن يتضــح أعــاله، بالجــدول الموضــحة النتــائج خــالل مــن
 لمقيــــادات التعمــــيم وزارة ليــــم منحتيــــا التــــي الجديــــدة الصــــالحيات أن عمــــى طةمتوســــ بدرجــــة
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ـــق إلـــى أدت قـــد المدرســـية،  متوســـط جـــاء حيـــث المدرســـية؛ لمقيـــادات اإلداري التمكـــين تحقي
 الممنوحـة الصـالحيات بانعكـاس والخـاص األول المحـور عبـارات عمـى الدراسة عينة استجابات
 فـي يقـع متوسـط وىـو( 3.33 مـن 7.13) بمتوسـط داري،اإل تمكيـنيم عمى المدرسية لمقيادات

 إلـى تشـير التـي الفئـة وىـي( 7.32 إلـى 1.91 مـن) الثالثـي المقيـاس فئـات مـن الثانيـة الفئة
 .  الدراسة أداة عمى متوسطة بدرجة خيار

 فـي تفاوتـاً  ىنـاك أن ،(1-2) الجـدول فـي الموضـحة النتـائج خالل من أيضاً  يتضح كما
 عمـــى المدرســـية لمقيـــادات الممنوحـــة الصـــالحيات انعكـــاس عمـــى الدراســـة عينـــة أفـــراد موافقـــة
ـــى مـــوافقتيم متوســـطات تراوحـــت حيـــث اإلداري؛ تمكيـــنيم  الممنوحـــة الصـــالحيات انعكـــاس عم
 تتـراوح متوسـطات وىـي( 7.31 إلـى 1.29) بـين مـا اإلداري تمكيـنيم عمـى المدرسـية لمقيادات

 بدرجـة الموافقـة) إلـى تشيران والمتان الثالثي، لمقياسا فئات من والثالثة الثانية الفئتين بين ما
 .الدراسة أداة عمى( كبيرة بدرجة والموافقة/ متوسطة

 مـن واحـدة عمـى كبيرة بدرجة وافقوا العينة أفراد أن السابق الجدول نتائج من يتضح كما
 رقـم لعبـارةا فـي تتمثل اإلداري تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات الممنوحة الصالحيات انعكاسات

 إشــراكيم تفعيــل فــي ســاىمت قــد ليــم الممنوحــة الجديــدة الصــالحيات أن إلــى تشــير والتــي( 2)
 (.3 من 7.31) بمتوسط جاءت والتي ،"العمل في لممرؤوسين

 مــن ثمانيــة عمــى متوســطة بدرجــة موافقـون الدراســة عينــة أفــراد أن النتــائج مــن ويتضـح
 فــي تتمثــل أبرزىــا اإلداري تمكيــنيم عمــى درســيةالم لمقيــادات الممنوحــة الصــالحيات انعكاســات
 عينـة أفـراد موافقـة حسـب تنازليـاً  ترتيبيـا تـم والتي( 6 ،1 ،9 ،1 ،2 ،3 ،7 ،1) رقم العبارات
 :كالتالي متوسطة بدرجة عمييا الدراسة

 العمل لخطط تنفيذي في الممنوحة الصالحيات ساعدت" وىي( 1) رقم العبارة جاءت .1
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من األولى بالمرتبة" مناسب بشكل

 (.3 من 7.33) بمتوسط متوسطة
 العاممين إدارة من لي الممنوحة الصالحيات مكنتني" وىي( 3) رقم العبارة جاءت .7

 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية بالمرتبة" بكفاءة معي
 (.3 من 7.77) بمتوسط متوسطة
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 اتخاذ عمى قدرتي لي الممنوحة الصالحيات سيمت" وىي( 2) رقم العبارة ءتجا .3
 عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة" المناسبة العمل قرارات
 (.3 من 7.11) بمتوسط متوسطة بدرجة

 أولياء مع التواصل في الممنوحة الصالحيات ساعدتني" وىي( 6) رقم العبارة جاءت .2
 عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الرابعة بالمرتبة" أفضل بشكل موراأل

 (.3 من 7.11) بمتوسط متوسطة بدرجة

 أوجو معالجة في لي الممنوحة الصالحيات ساىمت" وىي( 9) رقم العبارة جاءت .1
 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الخامسة بالمرتبة" المالية المعامالت في القصور
 (.3 من 7.17) بمتوسط متوسطة بدرجة اعميي

 أداء في أكبر حرية لي الممنوحة الصالحيات أتاحت" وىي( 7) رقم العبارة جاءت .9
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبة" العمل ميام

 (.3 من 7.13) بمتوسط متوسطة

 التي العمل ضغوط من ةالممنوح الصالحيات قممت" وىي( 1) رقم العبارة جاءت .2
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السابعة بالمرتبة" ليا أتعرض
 (.3 من 1.62) بمتوسط متوسطة

" األكفاء بالمعممين االحتفاظ من الصالحيات مكنتني" وىي( 1) رقم العبارة جاءت .1
 بمتوسط متوسطة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثامنة بالمرتبة

 (.3 من 1.29)

 الممنوحة الصالحيات انعكاسات أبرز أن أعاله الموضحة النتائج خالل من يتضح
 تفعيل في الممنوحة الصالحيات مساىمة في تتمثل اإلداري، تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات
 تلمقيادا الممنوحة الصالحيات بأن النتيجة ىذه وتفسر العمل، في المرؤوسين إشراك

 يقمل مما العمل في المرؤوسين بإشراك يتعمق فيما القرار اتخاذ عمى القدرة ليم تتيح المدرسية
 .اإلداري تمكينيم من ويعزز عمييم الضغوط من

 تطبيق واقع أن بينت والتي( م7311) القحطاني دراسة نتيجة مع النتائج ىذه وتتفق
 أن بينت والتي( م7313) غامديال دراسة نتيجة مع تتفق كما متوسطة، كانت الصالحيات

 المالية والشؤون واإلدارية الفنية بالشؤون المتعمقة صالحياتيم يمارسون المدارس مديري
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 الصالحيات أن بينت والتي( م7311) الشراري دراسة نتيجة مع كذلك وتتفق متوسطة، بدرجة
 فمسفة ضوء في ليا المديرات تطبيق خالل من التربوية العممية تحسين في تسيم الممنوحة

 أن بينت والتي( م7312) الحربي دراسة نتيجة مع النتائج ىذه تختمف بينما الحديثة، اإلدارة
 نتيجة مع تختمف كما مرتفعة، بدرجة جاء ككل الممنوحة الصالحيات عن الرضا مستوى
 العام التعميم مدارس مديري اتجاىات مستوى أن بينت والتي( م7317) المحياني دراسة
 بالجانب يتعمق فيما ليم الممنوحة الجديدة الصالحيات نحو المكرمة مكة بمدينة ميةالحكو 
 .عالياً  جاء والمالي والفني اإلداري

 ومدى األول السؤال عن لإلجابة نتائج من تقدم ومما عام بشكل أنو الباحث ويرى
 الصالحيات نأ السابقة، الدراسات من الكثير نتائج مع البحث ليا وصل التي النتائج اتفاق

 أن إال المدارس، قادة تمكين في ساىمت أنيا من وبالرغم المدارس لقادة الممنوحة الجديدة
 لممتغيرات ذلك إرجاع ويمكن الصالحيات، زيادة برغم متوسطة بدرجة جاء التمكين ىذا

 عمى الممقاة والمسؤوليات األعباء زادت كمما وأنو التعميمية، العممية بيا تمر التي الكثيرات
 .لتمكينيم الصالحيات من المزيد إلى الحاجة زادت المدارس قادة عاتق

ثاٌيًا: وٍاقصة وحتمين ٌتـائج الصـؤاه الجـاٌي: وـا وعوقـات اشـتخداً الكيـادات املدرشـية لمصـالحيات          

 اجلديدة املىٍوحة هلي يف إدارة التعميي يف وديٍة وكة املكروة؟

 ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات رسيةالمد القيادات استخدام معوقات عمى لمتعرف
 والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في

 محور عبارات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية
 في التعميم إدارة في ليم نوحةالمم الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام معوقات
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت المكرمة مكة مدينة
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 (0 جذول )

اسخجبببث أفشاد عُُت انذساست عهً عببساث يحىس يعىلبث اسخخذاو انمُبداث انًذسسُت نهصالحُبث 

 حسب يخىسطبث انًىافمت انجذَذة انًًُىحت نهى فٍ ئداسة انخعهُى فٍ يذَُت يكت انًكشيت يشحبت حُبصنُبً 

 انعـــــــــــببسة و

 دسجت انًىافمت انخكشاس
انًخىسػ 

 انحسببٍ

االَحشاف 

 انًعُبسٌ
 انشحبت

 انُسبت
بذسجت 

 كبُشة

بذسجت 

 يخىسطت

بذسجت 

 ظعُفت

7 

لهت انحىافض انًمذيت 

نمبدة انًذاسط يًب َمهم 

يٍ يببدسحهى فٍ انعًم 

ويًبسسخهى 

 نصالحُبحهى

 98189 ك

2.7. ..583 1 
% 76.716.46.8 

3 

صَبدة أعببء لبدة 

انًذاسط يًب َعىق 

اسخخذايهى نهصالحُبث 

 انجذَذة انًخبحت نهى

 91323 ك

2.67 ..524 2 
% 68.927.62.6 

2 

ظعف ثمت يذَشٌ 

انخعهُى فٍ لذسة لبدة 

انًذاسط عهً ئَجبص 

انًهبو اإلداسَت انًىكهت 

 نهى

 485512 ك

2.32 ..654 3 
% 42.247.41..3 

1 

لهت انبشايج انخذسَبُت 

انًمذيت نمبدة انًذاسط 

فٍ يجبل اسخخذاو 

 انصالحُبث

 .466.1 ك

2.31 ..624 4 
% 38.751.79.6 

6 

ظعف وظىح كُفُت 

يًبسست بعط 

انصالحُبث انجذَذة بًب 

َمهم يٍ يًبسست لبدة 

 انًذاسط نهب

 465713 ك

2.29 ..657 5 
% 38.748.111.2 

4 

ظعف انخعبوٌ بٍُ 

انًُسىبٍُ ولُبدة 

انًذسست فٍ ئَجبص 

 انعًم

 277217 ك

2..8 ..612 6 
% 23.362.114.7 

5 
اسخخذاو لبدة انًذاسط 

ألسبنُب ئداسَت حمهُذَت 

 فٍ انعًم

 276227 ك

2... ..695 7 
% 23.353.423.3 

9 

سفط بعط لبدة 

نهخغُُش بشغى  انًذاسط

انصالحُبث انجذَذة 

 انًًُىحت نهى

 295236 ك

1.83 ..743 9 
% 24.144.931.. 

 .35..2.28 انًخىسػ انعبو
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 موافقون الدراسة عينة أفراد أن يتضح ،(1) بالجدول الموضحة النتائج خالل من
 درسيةالم القيادات استخدام معوقات حول عبارات من جاء ما عمى متوسطة بدرجة

 7.76) بمتوسط المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات
 إلى 1.91 من) الثالثي المقياس فئات من الثانية الفئة في يقع متوسط وىو( 3.33 من

 . الدراسة أداة عمى متوسطة بدرجة خيار إلى تشير التي الفئة وىي( 7.32

 أفراد موافقة في تفاوتاً  ىناك أن يتضح ،(7-2) بالجدول الموضحة النتائج خالل ومن
 في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام معوقات عمى الدراسة عينة
 استخدام معوقات عمى موافقتيم متوسطات تراوحت حيث المكرمة؛ مكة مدينة في التعميم إدارة

 المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات
 فئات من والثالثة الثانية الفئتين بين ما تتراوح متوسطات وىي( 7.23 إلى 1.63) بين ما

 عمى( كبيرة بدرجة الموافقة/  متوسطة بدرجة الموافقة) إلى تشيران والمتان الثالثي، المقياس
 القيادات استخدام معوقات عمى الدراسة عينة أفراد فقةموا في التفاوت يوضح مما الدراسة أداة

 .المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية
 من اثنين عمى كبيرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من يتضح حيث

 في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام معوقات
 موافقة حسب تنازلياً  ترتيبيما تم والمتان( 3 ،2) رقم العبارتان في تتمثالن المكرمة مكة مدينة
 :كالتالي كبيرة بدرجة عمييما الدراسة عينة أفراد

 من يقمل مما المدارس لقادة المقدمة الحوافز قمة" وىي( 2) رقم العبارة جاءت -1
 أفراد موافقة حيث من األولى بالمرتبة" لصالحياتيم وممارستيم عملال في مبادرتيم

 (.3 من 7.23) بمتوسط كبيرة بدرجة عمييا الدراسة عينة
 استخداميم يعوق مما المدارس قادة أعباء زيادة" وىي( 3) رقم العبارة جاءت -2

 عينة أفراد موافقة حيث من الثانية بالمرتبة" ليم المتاحة الجديدة لمصالحيات
 (.3 من 7.92) بمتوسط كبيرة بدرجة عمييا الدراسة

 من ستة عمى متوسطة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد أن النتائج من ويتضح
 في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام معوقات
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 ترتيبيا تم والتي( 1 ،1 ،2 ،9 ،1 ،7) رقم العبارات في تتمثل أبرزىا المكرمة مكة مدينة
 :كالتالي متوسطة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازلياً 

 عمى المدارس قادة قدرة في التعميم مديري ثقة ضعف" وىي( 7) رقم العبارة جاءت -1
 عينة أفراد موافقة حيث من األولى بالمرتبة" ليم الموكمة اإلدارية الميام إنجاز

 (.3 من 7.37) بمتوسط متوسطة بدرجة اعميي الدراسة
 في المدارس لقادة المقدمة التدريبية البرامج قمة" وىي( 1) رقم العبارة جاءت -2

 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية بالمرتبة" الصالحيات استخدام مجال
 (.3 من 7.31) بمتوسط متوسطة بدرجة عمييا

 الصالحيات بعض ممارسة كيفية وضوح ضعف" وىي( 9) رقم العبارة جاءت -3
 موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة" ليا المدارس قادة ممارسة من يقمل بما الجديدة

 (.3 من 7.71) بمتوسط متوسطة بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد

 في المدرسة وقيادة المنسوبين بين التعاون ضعف" وىي( 2) رقم العبارة جاءت -4
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من ابعةالر  بالمرتبة" العمل إنجاز

 (.3 من 7.36) بمتوسط متوسطة

 في تقميدية إدارية ألساليب المدارس قادة استخدام" وىي( 1) رقم العبارة جاءت -5
 بدرجة عمييا الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الخامسة بالمرتبة" العمل

 (.3 من 7.33) بمتوسط متوسطة

 الصالحيات برغم لمتغيير المدارس قادة بعض رفض" وىي( 1) رقم رةالعبا جاءت -6
 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبة" ليم الممنوحة الجديدة
 (.3 من 1.63) بمتوسط متوسطة بدرجة عمييا
 المدرسية القيادات استخدام معوقات أبرز أن اعاله الموضحة النتائج خالل من ويتضح

 قمة في تتمثل المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة تلمصالحيا
 لصالحياتيم، وممارستيم العمل في مبادرتيم من يقمل مما المدارس لقادة المقدمة الحوافز
 جيودىم تقدير بعدم القادة تشعر المدارس لقادة المقدمة الحوافز قمة بأن النتيجة ىذه وتفسر

 يعوق الذي األمر لصالحياتيم وممارستيم العمل في مبادرتيم من يقمل مما العمل، في
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 مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام
 .المكرمة

ثالجًا: وٍاقصة ٌتائج الصؤاه الجالـح وحتميمـْ:" ِـن ٍِـاك فـروم الات داللـة إحصـائية وفكـًا ملـتغريات          

 الدراشة الصخصية والوظيفية "؟أفراد 

 الفروم باختالف وتغري املؤِن العمىي:  .أ 

 الدراسة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما عمى لمتعرف
 Independent" ت" اختبار الباحث استخدم العممي المؤىل متغير اختالف إلى طبقاً 

Sample T-test  "كما النتائج وجاءت الدراسة أفراد إجابات بين الفروق داللة لتوضيح 
 :التالي الجدول يوضحيا

َخبئج اخخببس "ث" نهفشوق بٍُ ئجبببث أفشاد انذساست غبمبً ئنً اخخالف يخغُش انًإهم :(6جذول )

 انعهًٍ

 انًحىس
انًإهم 

 انعهًٍ
 انذالنت لًُت ث االَحشاف انًخىسػ انعذد

اَعكبط انصالحُبث 

انًًُىحت نهمُبداث 

سُت عهً حًكُُهى انًذس

 اإلداسٌ

 0006. 0011 1.1 بكبنىسَىط

-

10.07 

.0093 

 .0.0. 0006 10 دساسبث عهُب 

يعىلبث اسخخذاو انمُبداث 

انًذسسُت نهصالحُبث 

انجذَذة انًًُىحت نهى فٍ 

ئداسة انخعهُى فٍ يذَُت يكت 

 انًكشيت

 0301. 0007 1.1 بكبنىسَىط

-

10.30 
.0103 

 0306. 00.1 10 دساسبث عهُب

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 9) بالجدول الموضحة النتائج خالل من يتضح
 الممنوحة الصالحيات انعكاس) حول الدراسة أفراد اتجاىات في فأقل 3.31 مستوى عند

 لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام ومعوقات اإلداري، تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات
 المؤىل متغير باختالف( المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم ةالممنوح الجديدة
 .العممي

 الفروم باختالف وتغري شٍوات اخلدوة:  .ب 

 الدراسة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما عمى لمتعرف
 Independent"  ت"  اختبار الباحث استخدم الخدمة سنوات متغير اختالف إلى طبقاً 
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Sample T-test  "كما النتائج وجاءت الدراسة أفراد إجابات بين الفروق داللة لتوضيح 
 :التالي الجدول يوضحيا
 من أقل إلى سنة من سنوات، عشر من أقل إلى سنوات خمس من) الفئات دمج تم

 التكرارات لقمة واحدة فئة في( سنوات خمس
 (7 جذول )

 ث أفشاد انذساست غبمبً الخخالف يخغُش سُىاث انخذيتَخبئج اخخببس "ث" نهفشوق بٍُ ئجببب

 انًحىس
سُىاث 

 انخذيت
 انذالنت لًُت ث االَحشاف انًخىسػ انعذد

اَعكبط انصالحُبث 

انًًُىحت نهمُبداث 

انًذسسُت عهً حًكُُهى 

 اإلداسٌ

( ئنً 0يٍ )

ألم يٍ 

(1. )

 سُىاث

0 0016 .009. 

.010. .09.0 

(1. )

 سُىاث فأكثش
111 0013 .0007 

يعىلبث اسخخذاو انمُبداث 

انًذسسُت نهصالحُبث 

انجذَذة انًًُىحت نهى فٍ 

ئداسة انخعهُى فٍ يذَُت يكت 

 انًكشيت

( ئنً 0يٍ )

ألم يٍ 

(1. )

 سُىاث

0 0017 .0371 

-.0730 .0.6. 

(1. )

 سُىاث فأكثش
111 0009 .030. 

 داللة ذات فروق وجود عدم( 2 ) بالجدول الموضحة النتائج خالل من يتضح
 الصالحيات انعكاس) حول الدراسة أفراد اتجاىات في فأقل 3.31 مستوى عند إحصائية
 المدرسية القيادات استخدام معوقات اإلداري، تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات الممنوحة

 متغير باختالف( المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات
 .الخدمة سنوات

 الفروم باختالف وتغري دورة الكيادة الرتبوية:  .ج 

 الدراسة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما عمى لمتعرف
 Independent" ت" اختبار الباحث استخدم التربوية القيادة دورة متغير اختالف إلى طبقاً 

Sample T-test  "كما النتائج وجاءت الدراسة أفراد اتإجاب بين الفروق داللة لتوضيح 
 :التالي الجدول يوضحيا
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 (0 جذول )

 َخبئج اخخببس "ث" نهفشوق بٍُ ئجبببث أفشاد انذساست غبمبً الخخالف يخغُش دوسة انمُبدة انخشبىَت

 انًحىس
دوسة انمُبدة 

 انخشبىَت
 انذالنت لًُت ث االَحشاف انًخىسػ انعذد

اَعكبط انصالحُبث انًًُىحت 

بداث انًذسسُت عهً نهمُ

 حًكُُهى اإلداسٌ

- 0031. 00.0 77 َعى

10366 

 

.017. 

 0.00. 0000 39 ال 

يعىلبث اسخخذاو انمُبداث 

انًذسسُت نهصالحُبث انجذَذة 

انًًُىحت نهى فٍ ئداسة 

 انخعهُى فٍ يذَُت يكت انًكشيت

 03.0. .003 77 َعى

.0.7. .0637 
 0306. 0007 39 ال

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 1 ) بالجدول الموضحة النتائج خالل من يتضح
 لمقيادات الممنوحة الصالحيات انعكاس) حول الدراسة أفراد اتجاىات في فأقل 3.31 مستوى

 الجديدة لمصالحيات المدرسية القيادات استخدام معوقات اإلداري، تمكينيم عمى المدرسية
 .التربوية القيادة دورة متغير باختالف( المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة

 الفروم باختالف وتغري املرحمة التعميىية لمىدرشة:  .د 

 الدراسة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما عمى لمتعرف
"  األحادي اينالتب تحميل"  الباحث استخدم لممدرسة التعميمية المرحمة متغير اختالف إلى طبقاً 

(One Way ANOVA )اختالف إلى طبقاً  الدراسة أفراد إجابات في الفروق داللة لتوضيح 
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت لممدرسة التعميمية المرحمة متغير

 (9 جذول )

حهت َخبئج ححهُم انخببٍَ األحبدٌ نهفشوق فٍ ئجبببث أفشاد انذساست غبمبً الخخالف يخغُش انًش

 انخعهًُُت نهًذسست

 يصذس انخببٍَ انًحىس
يجًىع 

 يشبعبث

دسجبث 

 انحشَت

يخىسػ 

 انًشبعبث
 لًُت ف

انذالنت 

 اإلحصبئُت

اَعكبط انصالحُبث 

انًًُىحت نهمُبداث انًذسسُت 

 عهً حًكُُهى اإلداسٌ

 10391 0 00700 بٍُ انًجًىعبث
006.1 

 

.0..0** 

 
 00.0. 113 .000.6 داخم انًجًىعبث

 - 110 3.00.6 نًجًىعا

يعىلبث اسخخذاو انمُبداث 

انًذسسُت نهصالحُبث انجذَذة 

انًًُىحت نهى فٍ ئداسة 

انخعهُى فٍ يذَُت يكت 

 انًكشيت

 0013. 0 0.06 بٍُ انًجًىعبث

1076. .0176 
 0101. 113 1306.3 داخم انًجًىعبث

 - 110 1.0.69 انًجًىع

         فألم    0.1.** دانت عُذ يسخىي 
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 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 6) بالجدول الموضحة النتائج خالل من يتضح
 المدرسية القيادات استخدام معوقات) حول الدراسة أفراد اتجاىات في فأقل 3.31 مستوى عند

 متغير باختالف( المكرمة مكة مدينة في التعميم إدارة في ليم الممنوحة الجديدة لمصالحيات
 .لممدرسة التعميمية المرحمة

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود ،(6) بالجدول الموضحة النتائج خالل من يتضح
 الممنوحة الصالحيات انعكاس) حول الدراسة مفردات اتجاىات في فأقل 3.31 مستوى
 ولتحديد لممدرسة، التعميمية المرحمة متغير باختالف( اإلداري تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات

 جاءت الذي شيفيو اختبار استخدام تم لممدرسة التعميمية المرحمة فئات بين الفرق تجاها
 :كالتالي نتائجو

 (.1جذول )

 َخبئج اخخببس شُفُه نهخحمك يٍ انفشوق بٍُ فئبث انًشحهت انخعهًُُت نهًذسست

 انًحىس
انًشحهت انخعهًُُت 

 نهًذسست
 انعذد

انًخىسػ 

 انحسببٍ
 ثبَىٌ يخىسػ ابخذائٍ

كبط انصالحُبث اَع

انًًُىحت نهمُبداث 

انًذسسُت عهً حًكُُهى 

 اإلداسٌ

  ** - 0000 06 ابخذائٍ

 * -  1007 31 يخىسػ

 -   0000 09 ثبَىٌ

 فألم 0.0.فألم                        * دانت عُذ يسخىي  0.1.** دانت عُذ يسخىي 

 مستوى عند إحصائية ةدالل ذات فروق وجود أعاله الموضحة النتائج خالل من يتضح
 الصالحيات انعكاس) حول الثانوية المدارس وقادة المتوسطة المدارس قادة بين فأقل 3.31

 .الثانوية المدارس قادة لصالح ،(اإلداري تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات الممنوحة

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أعاله الموضحة النتائج خالل من ويتضح
 انعكاس) حول االبتدائية المدارس وقادة المتوسطة المدارس قادة بين فأقل 3.31 مستوى

 المدارس قادة لصالح ،(اإلداري تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات الممنوحة الصالحيات
 موافقة األكثر الفئة إنيم أي المتوسطة، المدارس قادة لصالح الفرق يكون وعميو االبتدائية،

  .اإلداري تمكينيم عمى المدرسية لمقيادات الممنوحة الصالحيات عمى
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 ومخص الٍتائج 

 توصمت الدراسة لعدد من النتائج نوجزىا فيما يمي:
  أن ثمــة اتفاقــًا بــين أفــراد العينــة عمــى الموافقــة بدرجــة متوســطة عمــى أن الصــالحيات

 الممنوحة لمقيادات المدرسية كان ليا انعكاس عمى تمكينيم اإلداري. 

 ــة ال ــراد عين ــرز انعكاســات الصــالحيات أن أف ــى أن أب ــرة عم ــون بدرجــة كبي دراســة موافق
الممنوحــة لمقيــادات المدرســية عمــى تمكيــنيم اإلداري تتمثــل فــي "مســاىمة الصــالحيات 

 الممنوحة لقادة المدارس في تفعيل إشراكيم لمرؤوسييم في العمل".

 ــــى ثمانيــــة مــــن انعكاســــا ت أن أفــــراد عينــــة الدراســــة موافقــــون بدرجــــة متوســــطة عم
 الصالحيات الممنوحة لمقيادات المدرسية عمى تمكينيم اإلداري، وأبرزىا تتمثل في:

 مساعدة الصالحيات الممنوحة ليم في تنفيذىم لخطط العمل بشكل مناسب. -1
 تمكين الصالحيات الممنوحة ليم من إدارة العاممين معيم بكفاءة. -2

 لعمل المناسبة.تسييل الصالحيات الممنوحة ليم قدرتيم عمى اتخاذ قرارات ا -3

 مساعدة الصالحيات الممنوحة ليم في التواصل مع أولياء األمور بشكل أفضل. -4

مساىمة الصالحيات الممنوحة ليم في معالجة أوجو القصور في المعامالت  -5
 المالية.

  أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجـة متوسـطة عمـى مـا ورد باالسـتبانة مـن معوقـات
ية لمصــالحيات الجديــدة الممنوحــة ليــم فــي إدارة التعمــيم فــي اسـتخدام القيــادات المدرســ

 مدينة مكة المكرمة. 

  أن أفراد عينة الدراسة يرون أن أبرز تمك المعوقات التي جاءت الموافقة عمييـا بدرجـة
 كبيرة ىي:

قمة الحوافز المقدمة لقادة المدارس مما يقمل من مبادرتيم في العمل وممارستيم  -6
يشعر القادة بعدم تقدير جيودىم في العمل، مما يقمل من لصالحياتيم، وىو ما 

مبادرتيم في العمل وممارستيم لصالحياتيم، مما يعوق استخدام القيادات 
المدرسية لمصالحيات الجديدة الممنوحة ليم في إدارة التعميم في مدينة مكة 

 المكرمة.
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دة المتاحة زيادة أعباء قادة المدارس مما يعوق استخداميم لمصالحيات الجدي -7
 ليم.

  ــات اســتخدام ــى ســتة مــن معوق ــون بدرجــة متوســطة عم ــة الدراســة موافق أن أفــراد عين
القيادات المدرسية لمصالحيات الجديدة الممنوحة ليم في إدارة التعمـيم فـي مدينـة مكـة 

 المكرمة، وأبرزىا تتمثل في:

رية ضعف ثقة مديري التعميم في قدرة قادة المدارس عمى إنجاز الميام اإلدا -1
 الموكمة ليم.

 قمة البرامج التدريبية المقدمة لقادة المدارس في مجال استخدام الصالحيات. -2

ضعف وضوح كيفية ممارسة بعض الصالحيات الجديدة بما يقمل من ممارسة قادة  -3
 المدارس ليا.

 ضعف التعاون بين المنسوبين وقيادة المدرسة في إنجاز العمل. -4

 دارية تقميدية في العمل.استخدام قادة المدارس ألساليب إ -5

  فــي اتجاىــات أفــراد الدراســة حــول  3.31عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى
ــات  ــنيم اإلداري، معوق ــى تمكي ــادات المدرســية عم )انعكــاس الصــالحيات الممنوحــة لمقي
اسـتخدام القيــادات المدرســية لمصــالحيات الجديــدة الممنوحــة ليــم فــي إدارة التعمــيم فــي 

 مكرمة( باختالف متغير المؤىل العممي.مدينة مكة ال
  فــي اتجاىــات أفــراد الدراســة حــول  3.31عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى

ــات  ــنيم اإلداري، معوق ــى تمكي ــادات المدرســية عم )انعكــاس الصــالحيات الممنوحــة لمقي
اسـتخدام القيــادات المدرســية لمصــالحيات الجديــدة الممنوحــة ليــم فــي إدارة التعمــيم فــي 

 مدينة مكة المكرمة( باختالف متغير سنوات الخدمة.
  فــي اتجاىــات أفــراد الدراســة حــول  3.31عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى

ــات  ــنيم اإلداري، معوق ــى تمكي ــادات المدرســية عم )انعكــاس الصــالحيات الممنوحــة لمقي
التعمــيم فــي اسـتخدام القيــادات المدرســية لمصــالحيات الجديــدة الممنوحــة ليــم فــي إدارة 

 مدينة مكة المكرمة( باختالف متغير دورة القيادة التربوية.
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  فــي اتجاىــات أفــراد الدراســة حــول  3.31عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى
ــدة الممنوحــة ليــم فــي إدارة  ــادات المدرســية لمصــالحيات الجدي )معوقــات اســتخدام القي

 لمرحمة التعميمية لممدرسة.التعميم في مدينة مكة المكرمة( باختالف متغير ا
  ــد مســتوى ــادة  3.31وجــود فــرق دال إحصــائيًا عن ــادة المــدارس المتوســطة وق ــين ق ب

المـــدارس الثانويـــة حـــول )انعكـــاس الصـــالحيات الممنوحـــة لمقيـــادات المدرســـية عمـــى 
 تمكينيم اإلداري(، لصالح قادة المدارس الثانوية.

  ــد مســتوى ــين قــاد 3.31وجــود فــرق دال إحصــائيًا عن ــادة ب ة المــدارس المتوســطة وق
المــدارس االبتدائيــة حــول )انعكــاس الصــالحيات الممنوحــة لمقيــادات المدرســية عمــى 

 تمكينيم اإلداري(، لصالح قادة المدارس االبتدائية.
 توصيات الدراشة:

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الدراسة بما يمي:
  س بمدارس التعميم العام بما يعزز من مبادرتيم في زيادة الحوافز المقدمة لقادة المدار

 العمل وممارستيم لصالحياتيم.
  العمل عمى الحد من أعباء قادة المدارس بمدارس التعميم العام بما يتيح ليم استخدام

 الصالحيات الجديدة المتاحة ليم.
 العمل عمى توضيح كيفية ممارسة بعض الصالحيات الجديدة لقادة المدارس بمدارس 

 التعميم العام. 
 .االىتمام بتعزيز التعاون بين المنسوبين وقيادات مدارس التعميم العام في إنجاز العمل 
  توعية قادة المدارس بمدارس التعميم العام بأىمية استخدام أساليب إدارية حديثة في

 العمل.
وفي ضوء ما طرحتو االستبانة من سؤال حول الصالحيات التي يرى قادة المدارس 

 رورة الحصول عمييا لتحقيق التمكين اإلداري ليم، جاءت مقترحات عينة البحث كالتالي:ض
 .صالحية قادة المدارس في نقل المعممين 
 .إعطاء قائد المدرسة صالحيات أكثر والبعد عن المركزية 
 .صالحية اختيار الكادر اإلداري المعاون 
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 املراجع

 أوال : املراجع العربية 

(. اإلدارة والتخطيط التربوي: 7336والشالش، عبد الرحمن ورضوان، سامي )بن دىيش، خالد ا -
 ، الرياض: مكتبة الرشد.3أسس نظرية وتطبيقات عممية، ط

دارة التعميمية ومناىجيا، عمان: دار الفكر م(. أساسيات اإل7337البدري، طارق عبد الحميد ) -
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

داري المفيوم واألبعاد. معيد الدراسات ، التمكين اإل(7311) جمال الدين، نجوى يوسف وآخرون -
     .والبحوث التربوية، جامعة القاىرة، مصر

م(. األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من 7331) الجميمي، مطر بن عبد المحسن -
جامعة  كمية الدراسات العميا، ،وجية نظر موظفي مجمس الشورى، رسالة ماجستير غير منشورة

 نايف العربية لمعموم األمنية.
 عن تبوك بمنطقة الثانوية المدارس مديري رضا م(. " درجة7312الحربي، عالية حامد ) -

نظرىم". رسالة ماجستير غير  وجية من اإلداري باألداء ليم وعالقتيا الممنوحة الصالحيات
 .ةجامعة مؤت العميا،عمادة الدراسات  منشورة،

(. الالمركزية في التعميم 7331عبد الحميد عبد الفتاح ) وشعالن،عظيم حسين، سالمة عبد ال -
 الجديدة.دار الجامعة  اإلسكندرية: جديدة،رؤية 

 والتوزيع.عمان: دار أسامة لمنشر ، 1ط اإلدارة،معجم  (.7311إبراىيم بدر ) الخالدي، -
 محافظات غزة يف تربوي كقائد الثانوية المدرسة مدير دور م(. 7332خضر ) الداعور، سعيد -

 منشورة، غير ماجستير رسالة ،المعممين نظر وجية من لممدرسة التنظيمية بالثقافة وعالقتو
 فمسطين ،ةاإلسالمي الجامعة

حمد بن محمد الحربي. "التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا مالدوسري، سعيد بن مبارك بن سعيد، و  -
مجمة كمية  ".مدينة الرياض من وجية نظرىمالوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

 66 - 13(: 7312) 61، ع71مج مصر -التربية ) جامعة بنيا ( 
 دار الكتب. ، بيروت:1(. تاج العروس من جواىر القاموس، ط7332الزبيدي، محمد مرتضى ) -
م( بعنوان " التمكين لمديرات المدارس الثانوية بمحافظة 7312السبيعي، دينا بنت محمد ) -

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك “. حساء: الواقع وسبل التطوير األ
 فيصل.
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مجمة دراسات نفسية وتربوية  ".م(. "ميارات وخصائص القائد التربوي الفعال7311سعادة، رشيد) -
 336 – 379، ص 9ع الجزائر-جامعة قاصدي مرباح -

ي الفعال في المستشفيات، رسالة ماجستير منشورة م( الدور اإلدار 7313السممي، عبد المعطي ) -
 مقدمة لجامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد واإلدارة.

(. التربية و التعميم العام في المممكة العربية السعودية بين 1669حمد إبراىيم ) السموم، -
 السياسة والنظرية والتطبيق ، إنترناشونال جرافيكس .

م(. "دور صالحيات مديرات المدارس في تحسين 7311يب بن ثاني، )الشراري، الجازي بنت غر  -
العممية التربوية في محافظة القريات في المممكة العربية السعودية" رسالة ماجستير غير 

 .ربدإمنشورة، كمية التربية، جامعة اليرموك، 
م(.تصور مقترح لصالحيات مديري المدارس 7311الصالحي، خالد بن سميمان بن صالح) -

الثانوية بالمممكة العربية السعودية في ضوء بعض الخبرات العالمية المعاصرة، رسالة دكتوراه 
 مام محمد بن سعود، الرياضغير منشورة ، كمية العموم االجتماعية، جامعة اإل

رياض  يم(. ممارسة مديري المدارس التعميم العام ف7312الصقير، عبدالمحسن بن محمد) -
منوحة وعالقتيا بالثقة التنظيمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية األطفال لمصالحيات الم
 التربية، جامعة أم القرى.

م( التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى  7313الطعاني، حسن والسويعي، عمر ) -
مديري المدارس الحكومية في محافظة الدمام بالمممكة العربية السعودية، مجمة دراسات العموم 

 ( 23تربوية، المجمد )ال
(. "إدارة التعميم الجامعي مفيوم حديث في الفكر اإلداري 7331) خرونآالعبادي، ىاشم فوزي و  -

 ،عمان : دار الوراق.1المعاصر"، ط 
م(. "أسباب عزوف مديرات المدارس عن منصب 7312العبودي، منيرة بنت عبد اهلل بن إبراىيم) -

-المجمة العربية لمعموم االجتماعية  ".راسة مسحيةالمديرة في ضوء الصالحيات الجديدة: د
 113(: 7312) 7، ج1ع مصر-العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية  المؤسسة

-163.  
"واقع التمكين الوظيفي لدى القيادات التربوية وعالقتو بمدى تحقيق  (7311)العنزي، فواز مالح -

-التعميم الجامعي  يدراسات ف".الثانوي العام بدولة الكويتاإلدارة الرشيدة في مدارس التعميم 
 373 - 123:  33ع مصر

ه(. ممارسة مديري مدارس التعميم العام لمقيادة التحويمية 1233الغامدي، جمعان خمف جمعان) -
 بمحافظة المخواة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى.
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م(. "ممارسة الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس 7313د عمي، )الغامدي، عماد الدين أحم -
طوير التنظيمي من وجية نظرىم" رسالة ماجستير. جامعة تفي منطقة الباحة و عالقتيا بال

 الباحة، الباحة.
مجمة  تطوير اإلدارة المدرسية في دول الخميج العربي، (.1663حسن ) محمود ومحمود، فيمي، -

 17-32(، ص1) العربي، لمكتب التربية عاد ن،
(. تطبيق الصالحيات الممنوحة لمديري ومديرات 7311القحطاني، عبد العزيز بن سعيد ) -

المدارس التابعة لإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة عسير، مجمة العموم التربوية، جامعة 
 . 233- 313، ص 3، ع 72الممك سعود، مج 

المعرفة وتطوير المنظمات، اإلسكندرية: المكتب الجامعي  م(، إدارة7332الكبيسي، عامر خضير) -
 .الحديث

 العام التعميم مدارس مديري م( بعنوان " اتجاىات7317المحياني، بميغ بن حمدي عاتق ) -
ليم" رسالة ماجستير غير  الممنوحة الجديدة الصالحيات نحو المكرمة مكة بمدينة الحكومية

 ى.منشورة، كمية التربية جامعة أم القر 
م(، التمكين كمفيوم إداري معاصر، القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية 7339، )ىممحم، يحي -

 اإلدارية.
ىـ( صالحيات قادة وقائدات المدارس، اإلصدار الثاني، المممكة العربية  1232وزارة التعميم ) -

 السعودية.
لمتمكين في القطاع  م(، ثقة الموظف بالمدير ودورىا في إدراكو7332اليعقوب، تمارا عادل، ) -

الحكومي: دراسة ميدانية من وجية نظر الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات 
 .العامة التابعة ليا، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة اليرموك، إربد، األردن
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