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إـعداد
استاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية

مدرس الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية

كلية الرتبية  -جامعة بنها

كلية الرتبية  -جامعة بنها

يهدف البحث إلى تحديد أبعاد التمكين اإلداري في مدارس التعليم األساسي بسلطنة

عمان ،والكشف عن دور التمكين اإلداري ،والتعرف على واقع تمكين مدراء المدارس التعليم
األساسي في سلطنة عمان .والتختبار فرييا

المنهج الكمي (الوصفي التحليلي) ،واعتمد

الدراسة وتحيي أددافها ،اعتمد

الدراسة على

الدراسة أداة االستبيان لتجميع البيانا

األولية.

ويتكون مجتمع الدراسة من المديرين ومساعديهم في مدارس التعليم األساسي في محافظة ظفار

بسلطنة عمان والبالغ عدددا  154مدرسة ،بإجمالي  94مدير/مديرة و 117مساعداً للمدير

ذكو اًر وإناثاً ،وتكونت عينة الدراسة من إجمالي  133مفردة بمعدل رد  .%80.6وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أدمها أن دناك تفويض للسلطة لمديري مدارس التعليم

األساسي ومساعديهم بمحافظة ظفار من جانب إدارة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة،

وأوصت الدراسة بضرورة منح إدا ار

المدارس المزيد من الصالحيا

المدرسية التي قد تواجههم بما يتناسب مع طبيعة المكان والزمان واألفراد.

في حل المشكال
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Abstract
The research aimed to determine administrative empowerment
dimensions in primary schools in Amman, discover the role of
administrative empowerment, and identify the reality of empowering
primary school managers in Amman. To test study hypotheses and
achieve its objectives, the study used the quantitative (analytical
descriptive) method and used the questionnaire to collect the primary
data. The population of study consists of managers and their assistants of
154 primary schools in Zafr Governorate in Amman (94 male/female
managers and 117 male/female assistants). The sample of study consists
of 133 individuals with a response rate of 80.6%. The study found a
number of results and the most important of which is that there is a
delegation of power to primary school managers and their assistants in
Zafr Governorate by the general administration of education in the
governorate. The study recommended that it is important to grant school
managers more powers in solving school problems, which might face
them in a way that is consistent with the nature of place, time, and
individuals.
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تعددد عمليددة تطددوير التعلدديم فددي ظددل الةددورة المعرييددة والتكنولوجيددة التددي تشددهددا المجتمعددا
الحديةة من أددم الم ارحدل التعليميدة ،حيدث تتبلدور فدي األعمدال اإلداريدة وفدي التندو الدوظيفي ،وذلد
إلعداد الكوادر العلمية المؤدلة والمدربة واليادرة على مواجهة التغي ار المتسدارعة فدي كافدة الندواحي
الحياتية وقيادة المؤسسا

وتوجيههدا بالشدكل العلمدي اليدادر علدى إحددام التنميدة الشداملة والسدليمة،

وبالتالي تحيي األدداف والغايا التي تسعى المؤسسا

العلمية والتربوية إلى تحقييها(.)1

واإلدارة ليست نتاجاً للتنمية االجتماعية واالقتصادية فيط ،ولكنها تعدد سدر نجدال التنميدة
وتميزدا ،ويكمن ذل في كيفية توظيف واستغالل الةروا
استدراج أفضل ما فيها من طاقا

واسدتددا اليدوا البشدرية وحملهدا علدى

مبدعة .وكل دذا يتم من تخدالل إدارة واعيدة تيدو علدى أسد

عملية سليمة وصحيحة(.)2
كمددا أن اإلدارة التعليميددة تعددد مددن أدددم اإلدا ار الحديةددة ،فهددي عبددارة عددن مجموعددة مددن
الوسائل المطبية من قبل كافة المستويا اإلدارّية في المحيط التعليمي ،والهدف منها ددو ويدع
التعليميدة ،3وددي أيضداً مدن اإلدا ار التدي
االستراتيجيا التي تسداعد فدي نجدال تحييد األددداف
ّ
تتطل ددب ع ددادة نوعي ددة م ددن االس ددتراتيجية المينن ددة لتيي دديم واقتد درال أنس ددب اليد د ار ار ف ددي ي ددوء الواق ددع

التعليمي بشكل تخاص والواقع البشري بشكل عا .
وباإليافة إلدى ذلد  ،ال يمكدن تجاددل أدميدة عمليدة التمكدين اإلداري ،ومددا تيثيرددا فدي
تجويددد العمددل والعمليددة التعليميددة ككددل ،وذل د م ددن تخددالل تفددويض المدددراء والسددمال لهددم باتد دداذ
الي ار ار يمن الصالحيا

المسدمول ههدا ،وتدوفير كافدة اإلمكاندا

تدعم التمكين اإلداري وتعزز من قيمة الكادر اإلداري مةل المكافآ

واالحتياجدا

الضدرورية التدي

المعنوية والمادية.

( )1نيفين أهو حصيرة ( :)2008فاعلية مدير المدرسة في وكالة الدوليةة غزة م مةج و نةة الةر الم ةرفرج النرفة رج فةي
ض ء معايرر الج دم ال املة .رسالة ماجستير ،جامعة األزدر ،غزة ،فلسطين ،ص.2

( )2سالمة عبد العظيم حسين ( :)2008الج دم واالعنماد النرف ي .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة ،ص.195
( )3مجد تخضر ( :)2016مفن م اإلدارم النعليمية ،م س عة عرفية شةاملة ،م عةم م ضة و دوو كة م ،ا رد  .اسدترجع
من 25 ، www.mawdoo3.com :مارس 2017م.
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وق ددد فري ددت التحد دوال

التعليمي ددة المعاصد درة ي ددغوطاً مت ازي دددة عل ددى التعل دديم ،ل ددذا أص ددبح

البحددث عددن صدديغ فاعليددة التعلدديم يددرورة اجتماعيددة ،فيددد سددعت كةيددر مددن الدددول إلددى مراجعددة
أنظمتهددا التربويددة التعليميددة مراجعددة ذدداملة وجذريددة ههدددف تفعيددل المدرسددة ،وتمكددين المددتعلم مددن

التعامددل مددع متطلبددا

المدتلفة والسريعة(.)1

العصددر وتعييداتددق ،والتواف د مددع معالمددق األساسددية ،والتكيددف مددع متغي ارتددق

وتمةل دولة سنغافورة نموذجاً رائعاً آتخر ،لتجربة فذة تنهض هها األمة ،ففي أقل مدن 50

عاماً تحولت من جزيرة فييرة ييطنها غالبية أمية من السكان إلدى دولدة صدناعية متيدمدة تضدادي

مسددتويا

متيشددتها نظيراتهددا فددي الدددول الصددناعية األكةددر تطددو اًر وحداثددة .فيددد فطنددت الحكومددة
الددوزراء (لددي كدوان) حقييددة أن التعلدديم عامددل حاسددم فددي تطددوير اليددوا

السددنغافورية ،ممةلد ًة هدرئي
العاملددة لتحيي د األدددداف االقتصددادية ،حيددث لعبددت الحاجددا

االقتصددادية دو اًر دام داً فددي تحديددد

مع د ددالم سياس د ددة التعل د دديم .وأطلي د ددت مب د ددادرة «م د دددارس التفكي د ددر ،تعل د ددم األم د ددة» قائم د ددة عل د ددى أرب د ددع
مبداد أ أساس أ
دية ،وددي :إعددادة النظدر فدي أجدور المعلمددين بالمددارس ،وإعطداء قدادة المدددارس – أي
مدددراء المدددارس -مزيددداً مددن االسددتياللية ،وإلغدداء نظددا التفتدديح واسددتحدام نظددا التميددز واإلهدددا
المدرس ددي .وتيس دديم الم دددارس لمجموع ددا

يش ددرف عليه ددا لج ددان متدصص ددة نعم ددل عل ددى تط ددوير

واستحدام هرامج جديدة .ثم أطليت مباد ار جديدة وددي مبدادرة « تعلديم أقدل ،تعلدم أكةدر» ركدز

على طرق التدري

وتيليل حجم المحتوا لفتح باب وجال للتفكير(.)2

وبهدف تجويد المدرجا

التربوية ومواءمتها وتناغمها مع المتطلبا

المسدتيبلية ذداركت

و ازرة التربية والتعليم بسلطنة عمان في مشرو "دراسة إعدادة ييكلدة منظومدة التعلديم" التدي أذدرف

عليهددا مجل د

التعلدديم بالتعدداون مددع الجهددا

األتخددرا المعنيددة بددالتعليم ،مةددل :و ازرة التعلدديم العددالي

وجامع ددة الس ددلطان ق دداهوس وغيرد ددا م ددن الجه ددا  .كم ددا قام ددت و ازرة التربي ددة والتعل دديم بالتع دداون م ددع
مجل

التعليم بإعداد "االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة ُعمان.)3("2040

( )1الجرايدة ،محمد ( :)2014نموذج ميترل لتيييم الكفاءة التربوية للمدرسة في و ازرة التربية والتعليم بسلطنة عمدان .مجلةة
المنارم ،األردن،)20( ،

( ،)2ص.79

( )2تيرير مؤذر دافوس لجودة التعلديم ( .)2016مؤشر داف س لجة دم النعلةيف فةي  140مةج دو العةالف .ذدبكة الهدددد
اإلتخبارية ،السودان .استرجع من 5 ،www.facebook.com/alhodhodekhbarya :مارس . 2017

( )3سالم ريدوا ( :)2014اسنراتيجية بناء الج دم في النعليف ،ادوم النعليف في سلطنة عما  ،مسديط ،سدلطنة عمدان.
استرجع من 10 ، www.google.com :مارس . 2017
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بددالرغم مددن الجهددود المبذولددة مددن قبددل و ازرة التربيددة والتعلدديم بسددلطنة عمددان لتطددوير جددودة

األداء فددي المدددارس ،وبلددوا اإلنفدداق الحكددومي علددى قطددا التعلدديم لنسددبة تصددل إلددى  % 4.6مددن

الن دداتج المحل ددي ،ونس ددبة تص ددل إل ددى  % 26.1م ددن اإلنف دداق الحك ددومي( ،)1إال أن م دددارس التعل دديم
األساسي بالسلطنة كغيرددا مدن المؤسسدا

لتحيي الجودة المطلوبة(.)2

التربويدة المدتلفدة ،مدا ازلدت تفتيدر إلدى أسد

ومعدايير

وإذا أردنددا أن نسددلط الضددوء علددى مجتمعنددا العربددي وتحديددداً المجتمددع الدليجددي ،نجددد أن

دراسة الشتبان

()3

( )2008المملكة العربية السعودية ،توصلت إلى أن دناك يدعف فدي الكفداءة

الدارجية لنظا التعليم ،واحدتاللهم للم اركدز األتخيدرة هدين الددول ،كمدا ددو الحدال فدي سدلطنة عمدان

كمددا ذكددر فددي التيريددر الددذي صدددر عددن مسددبياً عددن مؤذ د ار التنافسددية العددالمي لجددودة التعلدديم،
واحتالل السلطنة على المركز األتخير عربياً .ودذا إنما يدل على يعف المواءمدة هدين مدرجدا
التعليم وحاجا

االقتصاد والمجتمع مدن المهدا ار المدتلفدة ،وددو فدي الواقدع الحدال لمةيالتهدا مدن

دول الدليج في مستوا تحيي الجودة في التعليم.

ومج هنا يمكج صياغة م كلة البحث في السؤا الرئيسي النةالي كيةي يمكةج تمكةرج

مدراء مدارس النعليف ا ساسي غسلطنة عما ؟
ويتفر عنق األسئلة التالية:

 -1ما دي أبعاد التمكين اإلداري على مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان؟

 -2ما دو دور التمكين اإلداري في االرتياء بمستوا مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان؟
ستهدف الدراسة الحالية إلى:

 -1تحديد أبعاد التمكين اإلداري على مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.
( )1منظمة االقتصاد والتعاون الدولية ( :)2015أفضل تسةم دو عرفيةة فةي مسةن ت النحاةرل الدراسةي .موقدع Tops
 .Arabiaاسترجع من 10 ،www.topsarabia.com :مارس. 2017

( )2زليدا المندوري :)2015( ،تط ر إدارم الج دم في مدارس النعليف ا ساسي غسلطنة عما في الض ء الفكر النرف ي
المعاصر (تا ر مقنرح) ،رسالة دكتوراة ،جامعة اليادرة ،جمهورية مصر العربية ،ص.2

( )3تخالد الشتبان ( :)2008الج دم ال املة مدخل لنط ر اإلدارم المدرسية غمةدارس الةدما الحك ميةة غمراالنةا الة
غمحافلة دم .رسالة ماجستير ،جامعة أ اليرا ،المملكة العربية السعودية ،ص.6
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 -2الكشف عن دور التمكين اإلداري في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.
 -3التعرف على واقع تمكين مدراء المدارس التعليم األساسي في سلطنة عمان.
تكمن أدمية الدراسة مما يمكن أن تسهم بق في:

 -1توجيددق أنظددار المسددؤولين هددو ازرة التربيددة والتعلدديم حددول مدددا تمكددين المدددراء فددي مدددارس
التعليم األساسي.

 -2تسددليط الضددوء علددى تمكددين مدددراء المدددارس فددي مدددارس التعلدديم األساسددي بسددلطنة عمددان
جغرايية ومناتخية ،تشمل

وتحديداَ في محافظة ظفار لما تتميز بق المحافظة من ميوما
البيئة الساحلية ،الجبلية ،الصحراوية ،السهلية؛ وذل يمكن من تطبي الدراسة في هيئا

متنوعة ومدتلفة.

 -3تشجيع الباحةين إلجراء المزيد من الدراسا

والبحوم حول مويو الدراسة.

ستلتز الدراسة بالحدود التالية:

الحدود العلمية التمكين اإلداري وأبعاده.

الحدود ال مااية :سيتم تطبي دذه الدراسة تخالل العا األكاديمي . 2019/2018

الحدود المكااية :ستيتصر دذه الدراسة على مدارس التعليم األساسي بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

الحدود الب ر ة :ستشمل جميدع مددراء ومسداعدي المددراء بمددارس التعلديم األساسدي فدي محافظدة
ظفار بسلطنة عمان.

سيتم استعراض مجموعة من الدراسا والبحوم السدابية التدي تناولدت مددا تمكدين مددراء

المدارس وذل كما يلي:

()1

 -1دراســـــــة الـــــــردادي ()2012

ددددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى مسددتوا التمكددين اإلداري ومسددتوا اليدددرة علددى اتددداذ

اليد ار ار لدددا المشدرفين التربددويين بددإدارة التربيددة والتعلدديم بمدينددة مكددة المكرمددة مددن وجهددة نظددردم،

( )1أمينة الردادي ( :)2012النمكرج اإلداري لنةدييف القةدرم علةت ات ةاق القة ارراو لةدت الم ةرفرج النرفة رج غمدينةة مكةة
المكرمة ،جامعة أ اليرا  ،المملكة العربية السعودية.

332

العدد ( )121ينايـر ج(2020 )1

جملة كلية الرتبية ببنها

واستدد الباحث المنهج الوصفي في د ارسدتق ،كمدا توصدلت الد ارسدة إلدى نتدائج ،ندذكر أدمهدا ،أن

مسددتوا ممارسددة محدداور عمليددة التمكددين اإلداري لدددا المش درفين التربددويين بددإدارة التربيددة والتعلدديم
بمديندة مكددة المكرمددة كانددت هدرجددة غالبداً باسددتةناء البعددد الةالددث ودددو التحفيددز الددذاتي وجدداء هدرجددة
أحيان د داً ،ومد ددن أدد ددم التوصد دديا التد ددي تخلصد ددت إليهد ددا الد ارسد ددة ،ودد ددي ،إعد ددداد المش د درفين لتحمد ددل

المس ددؤوليا

الجدي دددة وتمكي ددنهم م ددن تخ ددالل دو ار تدريبي ددة تعي ددنهم عل ددى ذلد د  ،وم ددنح المشد درفين
وتخاصددة فددي اتددداذ الي د ار ار فددي الن دواحي التعليميددة ،وتشدددي

التربددويين مزيددداً مددن الصددالحيا
األسباب التي قد تحد من نشر التمكين اإلداري لدا المشرفين التربويين.
()1

 -2دراســــــــة صعــــــــر ()2015

ددفت الد ارسة إلى تحديد درجة التمكين اإلداري وعالقتق باألداء الوظيفي لدا المشدرفين

الترب ددويين بمحافظ ددة ظف ددار؛ ولتحييد د أد ددداف الد ارس ددة ت ددم اس ددتددا الم ددنهج الوص ددفي .وتوص ددلت

الد ارس ددة إل ددى نت ددائج ،ن ددذكر أدمه ددا ،أن مس ددتويا

التمك ددين بيبع دداده الةالث ددة (التف ددويض ،الدافتي ددة،

التدريب والتيديل) جاء هدرجة متوسطة من وجهة نظر المشرفيين التربويين .كما أوصت الد ارسدة
بعدددد مددن التوصدديا  ،أدمهددا ،السددعي إلددى تفددويض المزيددد مددن الصددالحيا

والسددلطة للمش درفين

التربويين حتى يتمكنوا من أداء عملهدم بطرييدة تحفده لهدم حيهدم بالمشداركة فدي اإلدارة مدن تخدالل
الي دوانين واألنظمددة التددي تسددهل عمليددة تفددويض السددلطة وبيددان حدددوددا ومجاالتهددا وصددالحياتها،
باإليددافة إلددى يددرورة ويددع تخطددط وايددحة ودادفددة للتدددريب والتيديددل مددن تخددالل عيددد دو ار

تدريبية متدصصة تؤدل الكادر اإلذرافي للعمل.
()2

 -3دراســــــــة املنــــــوري ()2013

ددددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى واقددع التمكددين اإلداري لدددا مددديري مدددارس التعلدديم مددا بعددد

األساسي في محافظة الباطنة ذدمال فدي سدلطنة عمدان ،كدذل دددفت إلدى معرفدة أثدر متغيد ار الد ارسدة:

النددو االجتمدداعي ،وسددنوا الدب درة ،والمؤدددل العلمددي فددي تيدددي ار أف دراد الد ارسددة لواقددع التمكددين اإلداري.
وقددد توصددلت الد ارسددة إلددى نتددائج ،نددذكر أدمهددا ،أن تيدددي ار مددديري مدددارس التعلدديم مددا بعددد األساسددي فددي
( )1سامية صعر ( :)2015النمكرج اإلداري وع عنه غالرضا ال ظيفي لةدت الم ةرفرج النرفة رج غمحافلةة ظفةار ،رسدالة
ماجستير ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان.

( )2أحمد المنوري ( :)2013واعم النمكرج اإلداري واعم النمكرج اإلداري لدت مديري مدارس النعليف ما غعد ا ساسي في
محافلة الباطنة شما غسلطنة عما  ،جامعة نزوا ،سلطنة عمان.
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محافظة الباطنة ذمال بسدلطنة عمدان لمجداال التمكدين جداء هدرجدة متوسدطة .أوصدت الد ارسدة علدى

أن يكون دناك تفويض لمديري المدارس وصالحيا أكةر لتعزيز الةية ههدم وتمكيدنهم مدن أداء واجبداتهم

بفاعليددة ،وتددوفير و ازرة التربيددة والتعلدديم مناتخددا تنظيميددا صددحيا يسددمح بممارسددة مجدداال التمكددين اإلداري
لمددديري المدددارس بإعددادة النظددر فددي نظددا الح دوافز ،والمكافددآ  ،وصددنع االسددتراتيجيا لتمكددين مددديري
المدارس وتدريبهم على األساليب الحديةة في مجال صنع اليرار واتداذه وآليا تنفيذه.

مفهوم التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:

ظهدر مفهدو التمكددين فدي اليددرن العشدرين وتحديددداً فدي نهايددة الةمانيندا  ،والقددى رواجداً بصددورة

أكبر في مطلع التسعينا  ،نتج عنق التركيز على العنصر البشري داتخل المنظما التربوية.

وال ذد أن االدتمددا بمفهددو تمكددين العدداملين بشددكل عددا والمدددراء بصددورة تخاصددة يشددكل

عنصد اًر أساسددياً للمؤسسددا التعليميددة فددي التحددديا والتغيد ار التكنولوجيددة المتسددارعة .وفيداً لددذل
فإن اليطا التربوي في حاجة ملحة للتغيير ،وذل لمواكبة متطلبا عصر العولمة وتطوراتق.
ويعرف التمكين اإلداري

()1

على أنق العملية المستمرة والذاتية المشتركة والمتعمدة لتحويل

العدداملين إلددى األف دراد ال دواعين بينفسددهم وبظددروفهم االجتماعيددة وذل د مددن تخددالل السددلوك الشددامل

واالنتيادي والتحويلي المرتكز على تفاعالتهم االجتماعية الداصة.
ويمكن تلدي

تعريف التمكين اإلداري في المجدال اإلداري علدى أندق :الدذي يركدز علدى

تفددويض السددلطة التد دداذ الي د ار ار  ،وت ددوفير الددنظم المالئمددة الت ددي تدددعم التمك ددين مةددل المكاف ددآ ،

والتحسين المستمر ،وبناء فري عمل قادر على جعل دذا المجال ذو سلطة إدارية ناجحة.

وبه ددذا تي ددو فكد درة التمك ددين االداري عل ددى قي ددا االدارة العلي ددا بم ددنح الس ددلطة والمس ددؤولية والةي ددة

التامة للعاملين ألداء مهامهم بكل أريحية وتخل ذعور ايجاهي لدا العاملين يمةل دافعاً مهما للعمل.

أهمية التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
وتكمن أدمية التمكدين اإلداري

()2

أندق يعمدل علدى تحفيدز المددراء إلدى المشداركة فدي صدنع

اليد درار واتد دداذ الت ددداهير لتنفي ددذه بم ددا تيتض ددي المص ددلحة اإلداري ددة التربوي ددة ،وبالت ددالي يك ددون دن دداك
(1) Fandiño, Yamith J. "Research as a means of empowering teachers in the 21st
century." Educación y educadores 13.1 (2010). P112.
( )2المنددوري ،واعةةم النمكةةرج اإلداري واعةةم النمكةةرج اإلداري لةةدت مةةديري مةةدارس النعلةةيف مةةا غعةةد ا ساسةةي فةةي محافلةةة
الباطنة شما غسلطنة عما  ،مرجع سب ذكره ،ص .33
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سياسا

جيدة في األداء اإلداري المدرسي ،الذي بإمكانق أن يسهم في تيكيد مشاركة المددراء فدي

ص ددنع اليد د ار ار المش ددتركة ،وتنم ددي ل ددديهم اإلحس دداس بالةي ددة بينفس ددهم ك دديفراد مس ددؤولين ذو حري ددة

واستياللية في صنع الي ار ار التربوية عامة والمدرسية بشكل تخاص.

كمددا تنبددع( )1أدميددة التمكددين فددي المؤسسددا التعليميددة مددن المنددافع المتعددددة التددي يسدداعد علددى

تحقييها .حيث يؤدي التمكين إلى رفع مستوا طلدب األفدراد علدى التددريب والتيديدل وتطدوير الفعاليدة مدن
تخددالل التدددريب الشددامل وتبددادل المعرفددة .وعددالوة علددى ذلد  ،يعمددل التمكددين علددى رفددع مسددادما وأفكددار
العاملين بالطريية التي تؤدي إلى زيادة اليد ار االهتكارية وتعزيز مشاعر العاملين اإليجاهية.

أهداف التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
ولكي تحي

()2

المؤسسة التعليمية أددافها ،فعلى الرؤساء إذراك المدراء في عملية اتدداذ

الي د ار ار  ،ألن المؤسسددة التعليميددة بحاجددة إلددى تخب دراتهم ومهدداراتهم ومعلومدداتهم ،لتحيي د األدددداف
التددي تنشددددا المؤسسددة التعليميددة وتطددوق إلددى تحقييهددا ،وذل د باسددتددا نظددم وسياسددا
حديةددة لتتناسددب مددع التحددديا

العالميددة المعاص درة ،حيددث أن التمكددين اإلداري يعتبددر أداة أساسددية

لجعل المؤسسة التعليمية قادرة على مواجهة التحديا
وليد حدد

()3

إداريددة

بعض الدراسا

المستيبلية.

أدداف التمكين ،كالتالي:

 تخل الوالء للمنظمة التعليمية.
 توظيف أقصى طاقا

العاملين من أجل المدرسة.

 تبني العاملين والتزامهم بيددافهم.
 االندراط في التحسين المستمر لتلبية رغبا

وتوقعا

العمالء أو ما يفوقها.

 توفير الظروف التي تجعل الفرد قاد اًر على تحيي ريا المستفيدين الطالب.
(1) Alshbiel, Seif Obeid. "The Impact of the Managerial Empowerment in the performance
of Investment Funds in the Jordanian PublicUniversities." Global Journal of
Management And Business Research, Volume 14 Issue 5 Version 1.0 Year 2014 ,
(2015). P4.
( )2عبدالعالي دهلة ،وفاء العمري ،آلية النمكرج اإلداري في الفكر الننليمي الحديث ،مرجع ساه  ،ص.58
( )3عبد دددط الطد ددائي وعيسد ددى قد دددادة ( :)2008إدارم الجةةةة دم ال ةةةةاملة .ا رد  :دار اليد ددازوري العلميد ددة للنشد ددر والتوزيد ددع،
ص.237
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مبادئ التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
تنحصر مباد

()1

التمكين اإلداري بمكونا

مفهومها في اآلتي:

 وض ح ا هداف :ييدو ددذا المبددأ علدى يدمان الفهدم والدوعي لكامدل لددا العداملين ،كمدا
يرسم التصو ار التامة لفلسفة اإلدارة العليا وتوجيهها لألفراد العاملين.
 الدافعيةةة :ينحصددر دددذا المبدددأ فددي تشددجيع العدداملين لتيبددل مفهددو التمكددين اإلداري وبيددان
مسادمتهم في تحيي األدوار التنظيمية ،والتشجيع المستمر نحدو هنداء فدرق العمدل ونشدر
ثيافة األهواب المفتوحة من قبل اإلدارة العليا في مالحظاتهم وتعلييا

العاملين.

 تعليف العاملرج :يتجسد في دذا المبدأ نشر ثيافة التعليم والتعلم هين لعاملين في المدارس
ومؤسسا

التعليم ،حيث يسدادم نشدر مةدل ددذه الةيافدة زيدادة فاعليدة العداملين وتشدجيعهم

نحو انجاز مهامهم وتحيي النجال.
 اإلاجاز :ينحصر دذا المبدأ فدي قبدول العداملين لتلد الصدالحيا

والمسدؤوليا

ويدمان

المسؤولية لها لتتوازا مع اإلنجاز.
 الرغبة في النزررر :ييود التمكين اإلداري من تخالل دذا المبدأ إلى البحث عن األساليب
الحديةدة لمواكبدة التطدو ار العصدرية فدي المددارس والمؤسسدا
المبدأ اإلدارة العليا في المدارس والمؤسسا

التعليميددة ،كمدا يددعو دددذا

التعليمية إلدى تشدجيع العداملين نحدو التغييدر

وحب التطوير.
 اك ار الذاو :مبدأ يحارب اتبا أنماط اإلدارة اليديمة وينبذ السيطرة والتسلط.
 االانرام :ييدو ددذا المبددأ علدى إهدراز أدميدة العداملين فدي المددارس والمؤسسدا

التعليميدة

التددي يعمل ددون هه ددا ،م ددن تخ ددالل دع ددم تطددوير أعم ددالهم وي ددمان اإله دددا يي ددق .كم ددا يش ددكل
االحت ار هين العاملين أنفسهم واإلدارة العليا جود اًر لدطوط االتصال والتواصل.

(1) Weaam Khalayleh, Raed Masadeh, Musa Al lozi The Role of Administrative
Empowerment on the Work teams Performance: A Literature Review. Centre of
Excellence for Scientific & Research Journalism, (2018). Vol(4), No(3).
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أساليب التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
يرا البعض

()1

أنق من الممكن تحيي التمكين من تخالل األساليب التالية:

 األسدداليب الهيكليددة (التمكددين الهيكلددي) :يتمةددل فددي أقددل عدددد مددن المسددتويا
تيسر تدف المعلوما

اإلداريددة ،والتددي

في اتجادين ،وذل بإتبا المباد التالية في تطبييق:

استنادا إلى مجموعة العمل األولية التي سيكون لها قائددا المميز.
 هناء الوحدا التنظيمية
ً
وأعضاء كل وحدة عملهم يمن إطار معين.

 يدطط وينظم وييد ويقيم رئي

 يتم تكوين الوحدة بطريية تمكنها من حل المشاكل التي تواجق تحيي األدداف.
 تمكددين الويددع اإلداري للمددديرين :يتميددز بيدرتددق علددى تفددويض بعددض سددلطاتق لمرؤوسدديق فددي
مجال التدطيط والتنفيذ وتيييم األداء ،وقدرتق على تغيير نمط المراقبة البيروقراطية إلى نمدط
استنادا إلى الةية واالحت ار المتبادل.
آتخر
ً

 المش دداركة ف ددي ح ددل المش دداكل– تش ددد
المناسبة لهم يمن اإلمكانيا

ك ددل وح دددة (فريد د عم ددل) المش دداكل وتح دددد الحل ددول

المتاحة ،وفي حدود الييود والعوائ المفروية عليها.

أبعاد التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
يمكن هلورة أبعاد التمكين اإلداري ،وحصردا في تخمسة أبعاد محددة ووايحة ،وددي
كالتالي( :تفويض السلطة ،فرق العمل ،التدريب والتعليم ،االتصال الفعال ،تحفيز العاملين).
تفـــــــويـــــــض السلطـــــــة(:Delegation of Authority )2
يمك ددن الي ددول أن د ددذا البع ددد يمة ددل العنص ددر والمح ددرك األساس ددي للتمك ددين اإلداري ،ال ددذي
تتوقف عليق صدالحية المددراء فدي مزاولدة أعمدالهم هددون قيدود وتحديدد مسدؤولياتهم بشدكل مسدتيل.
ف ددالتفويض يعن ددي م ددنح الم دددراء الص ددالحية ف ددي المس ددتوا اإلداري ،ول ددق الحد د ف ددي اتد دداذ اليد درار
وإصدار األوامر في حدود الصالحيا

المسمول لق هها.

(1) Hamzeh Al haar. The Impact of Administrative Empowerment on the Organization
Performance at Jordanian Industrial Companies. Canadian Social Science, (2016).
Vol(12), No(1).
( )2صفاء جدواد ( :)2012أثدر التمكدين اإلداري علدى الريدا الدوظيفي لددا العداملين فدي ديئدة التعلديم التيندي .مجلةة كليةة
غزداد للعل م االعناادية ،العراق ،)32( ،ص.86
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التعليــــــم والتــــــدريــــــب(:Personal Development )1
التدددريب مددن العناصددر األساسددية فددي تطددوير المدددراء وصدديل مهدداراتهم وتنميددة قدددراتهم،
وتساعددم في القيا بيعمالهم بشكل أكةر فعاليدة ،وتعدزز مدن ذدصدياتهم بالتينيدا

العاليدة التدي

يكتسبونها من الدو ار والبرامج التدريبة التي توفردا لهم المديريدة التعليميدة سدنوياً وبشدكل مسدتمر
لمواكبة كافة التغي ار والتطو ار الحديةة في مدتلف المجاال

التربوية اإلدارية والمدرسية.

فـــــريـــــق العمـــــل:
دددو مددن األسدداليب التددي تعتمددد عليهددا المنظمددا

التربويددة الناجحددة فددي تحيي د األدددداف

المشتركة ،هرول فري واحد ذو تفكيدرك مشدترك ،مبتعدد تمامداً عدن األنانيدة وجدو المشداحنا
ال تدل إال طاقا

التدي

فاذلة منهكة .لدذا مةدل ددذا البعدد يددعو إلدى العمدل هنظدا واحدد يكفدل تحييد

الهدف المشترك في إدا ار المدارس بطاقة العمل الجماعي اإليجاهي.
االتصــــــال الفعــــــال(:Developing Creative Behavior )2
في ظل تسار المتغي ار التكنولوجية والةدورة المعلوماتيدة الهائلدة فدي اليدرن األتخيدر ،بدا
اإلهدا في التفكير وتخل طرائ اهتكار متنوعة من األمور الضرورية ،والتي الهد من اسدتددامها
لحل المشكال

التدي قدد تواجدق مددراء المددارس ،مدع تدوفير منداب إداري بكافدة اإلمكانيدا

الماديدة

والبشرية لتحيي األدداف ووسائل اتصال حديةة ،تسهل عملية االتصال الفعال.
تحفيـــــز العمـــــال(:Self-motivation )3
تكم ددن فد ددي تعزيد ددز الم دددراء علد ددى الكفد دداءة الذاتي ددة ،وبالت ددالي تحفد ددزدم عل ددى تنفيدددذ المهدددا
المفويد ددة إلد دديهم .كمد ددا أند ددق تد ددم تحديد ددد أربعد ددة مصد ددادر أساسد ددية فد ددي السد ددلطة دد ددي :الدصد ددائ
الشدص ددية ،والمنص ددب ،وفرص ددة الوص ددول إل ددى المعرف ددة المتدصص ددة ،والدبد درة ،ويتوق ددع أن د ددذه
المصادر تكفي لبناء الكفاءة الذاتية ،والميددرة علدى المشداركة فدي تدوفير المعلومدا  ،واالسدتياللية
والحرية ،والتغذية الراجعة مع األفراد في المنظمة التربوية.
( )1عييل محمود رفاعي( :)2013النمكرج اإلداري لدت المدير ج غمدارس ال اا ة العامة في مار ،مرجع ساه  ،ص .362
( )2جمال الدين وآتخرون( :)2015النمكرج اإلداري "المفن م وا غعاد" ،مرجع ساه  ،ص .470-441

( )3الطعاني ( :)2011النمكرج اإلداري وع عنةه غالرضةا الة ظيفي لةدت مةديري المةدارس الحك ميةة فةي محافلةة الةدمام
غالمملكة العرفية السع دية ،مرجع ساه  ،ص .210-209
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العوامل املؤثرة على فعالية التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:
تتمةل أدم العوامل

()1

المؤثرة على التمكدين فدي المؤسسدا

التعليميدة فدي :الهويدة ،الهددف

الذي يؤكد على استم اررية الحياة ،التوجق ،الهيكل ،القديم االساسدية ،نمدط القيدادة الملتدز بالمشدورة
والمشاركة في صنع اليرار ،الةيدة المتبادلدة بدين الشدد

المفدوض سدوف ييدو بالمهمدة المطلوبدة

بكفدداءة وفعاليددة ،الشددفايية ،التنسددي ورول الفري د  ،ودعددم المهددا ار اإلداريددة مددن تخددالل التدددريب

والتحديث المستمر.
كما تتمةل

()2

ييما يلي :االنشطة ذا

أدم العوامل التدي تسدادم فدي التمكدين وتدؤثر عليدق فدي المؤسسدا
المعنى تخالل اليو  ،عمليدة الدتعلم ،تدوافر الضدروريا

المواتية بالمنظمة ،والتعاون هين العاملين.

مراحل وخطوات تطبيق التمكني اإلداري يف املؤسسات التعليمية:

التعليميدة

األساسدية ،الةيافدة

يمكن إيجاز عملية التمكين في أربعة مراحل رئيسية متتالية والتي تتمةل

()3

في:

 مرالةةة النضةةمرج :وتعنددي االذددتمال علددى كددل العدداملين المهمشددين والغيددر مشدداركين فددي
عملية صنع اليرار.

 مرالةةة المعل مةةاو :وتشددير إلددى الوصددول إلددى المعلومددا

مددن تخددالل نشددر الددوعي هددين

العاملين وتبادل المعرفة.

 مرالة النأثرر :وتعني تمكين األفراد أو المجموعة من التيثير على العملية التعاونية.

 مرالةةة النكامةةل :والتددي تعبددر عددن تكامددل األفدراد مددع غيددردم مددن المشدداركين فددي المواقددف
المشدداههة مددن تخددالل المسدداعدة الذاتيددة ودعددم التعلدديم ومجمعددة الفعددل االجتمدداعي وبندداء
ذبكة االتصال والتواصل.

)1( Villegas, Belinda Sanchez. "Factors influencing administrators’ empowerment and
financial management effectiveness." Procedia-Social and Behavioral Sciences 176
(2015). P 471-472.
)2( Ooms, I. A. Educational factors that contribute to empowering Zimbabwean refugee
children’s social and cognitive well-being. MS thesis. 2015. P 17-20.
)3( Vij, Nidhi. "Building capacities for empowerment: The missing link between social
protection and social justice: Case of social audits in Mahatma Gandhi National
Rural Employment Guarantee Act in India." International conference: Social
protection for social justice. 2011. P 7-9.
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في سبيل اتختبار فرييا

الدراسة على المنهج الكمدي

الدراسة وتحيي أددافها ،اعتمد

كميدا عدن
(الوصفي التحليلي) ،والذي يتم استددامق لوصف ظدادرة أو مشدكلة معيندة ،وتصدويردا ً
طري د جمددع البيانددا والمعلومددا األوليددة عددن تل د الظددادرة ،وتصددنيفها ،وتحليلهددا ،وإتخضدداعها
للدراسا

الدقيية.
يتكون مجتمع الدراسة من المديرين ومساعديهم في مدارس التعليم األساسي في محافظة

ظفددار بس ددلطنة عمددان والبد دالغ ع دددددا  154مدرسددة .وذلد د وفيد داً للحصددائية الص ددادرة ع ددن و ازرة
التربيدة والتعلديم يدمن الكتداب السدنوي للحصداءا التعليميدة ( )2018-2017للعدا األكدداديمي
.2018/2017

ويبلد د ددغ إجمد د ددالي عد د دددد مد د دددراء المد د دددارس بالمحافظد د ددة  94مد د دددير /مد د ددديرة ،إلد د ددى جاند د ددب

ع د د دددد  117مس د د دداعداً للم د د دددير ذك د د ددو اًر وإناثد د د داً .ويوي د د ددح الج د د دددول ( )4حج د د ددم المجتم د د ددع الكل د د ددي
وعينة الدراسة ومعدل اإلستجابة.

جدول ( )4جمتمع وعينة الدراسة ومعدل اإلستجابة
عدد اإلستمارات

عدد اإلستمارات

نسبة

املوزعة

املقبولة

اإلستجابة

68

%90.6
%72
%80.6

الفئـــــــــــة

حجم اجملتمع

املدراء

94

75

مساعدي املدراء

117

90

65

اإلمجالي

211

165

133

م د ددن تخ د ددالل الج د دددول ( )4يتض د ددح أن مجتم د ددع الد ارس د ددة يتك د ددون م د ددن ع د دددد  211م د دددي اًر

ومساعداً للمدير.

ويويددح الجدددول ( )5توزيددع عينددة الد ارسددة مددن المددديرين /المدددي ار ومسدداعديهم حسددب

مجموعة من المتغي ار الديموجرايية ودي:
 -1الوظيفية.

 -2المؤدل العلمي.
 -3سنوا
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جدول ( )5توزيع عينة الدراسة من املدراء ومساعديهم حسب الوظيفية واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة
م

املتغـــــــــري

1

الوظيفة

الفئـــــــــــة

التكـــــــرار

النسبـــــة املئـــــويـــــة

املدراء

68

51.1

مساعدي املدراء

65

48.9

133

100

دبلوم

16

12.0

بكالوريوس

97

73.0

ماجستري

20

15.0

دكتوراه

-

-

133

100

أقل من  5سنوات

9

6.8

 5سنوات ألقل من  10سنوات

28

21.1

 10سنوات ألقل من  15سنة

24

18.0

 15سنة فأكثر

72

54.1

133

100

اجملمـــــــــــــــوع

2

املؤهل العلمي

اجملمـــــــــــــــوع

3

عدد سنوات اخلربة

اجملمـــــــــــــــوع

في دذه الدراسة ،تم استددا االستبيان كيداة لجمع البيانا

األولية.

ددددفت دددذه الد ارسددة إلددى د ارسددة تدديثير تطبي د أبعدداد التمكددين اإلداري فددي مدددارس التعلدديم
األساسي في سلطنة عمان ،وييما يلي أدم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 -1دناك تفويض للسلطة لمدديري مددارس التعلديم األساسدي ومسداعديهم بمحافظدة ظفدار مدن
جانب إدارة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة.
 -2تحيي التمكين اإلداري داتخل مدارس التعليم األساسي بمحافظة ظفار من تخالل تشجيع
العمل الجماعي والتعاون هين جميع األطراف داتخل المدرسة.
 -3ت ددوفر المديري ددة هد درامج تدريبي ددة لك ددل م ددن اإلدارة المدرس ددية ،والمدرس ددين ،والهيئ ددة اإلداري ددة
بمدارس بمحافظة ظفار.
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 -4وجددود عمليددة إتصددال فعددال هددين مددديري مدددارس التعلدديم األساسددي ومسدداعديهم مددن جهددة،
وجميع الفئا

األتخرا داتخل المدارس-وتخاصة المعلمين-من جهة أتخرا.

 -5هينددت النتددائج أن معظددم المدددراء ومسدداعديهم ييفددون موقددف الحيدداد تجدداه أغلبيددة العناصددر
المتعلية هتحفيز العاملين.
وبناء على النتائج السابية ،توصي الدراسة باآلتي:
 -1م ددنح إدا ار الم دددارس المزي ددد م ددن الصد دالحيا

ف ددي ح ددل المش ددكال

المدرس ددية الت ددي ق ددد

تواجههم بما يتناسب مع طبيعة المكان والزمان واألفراد.
 -2عمل ورش تخاصة لتطبي مبدأ العمل الجماعي في المدارس بشكل مستمر ،وتدصي
لجان مدتصة تتابع هذل باستمرار.
 -3يرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية إلدا ار المدارس ،لتعزيز ذعوردم بيدمية العمل
اإلداري ،والعمل على اإلهدا واالهتكار في العمل المدرسي.

في يوء في يوء ما أسفر عنق نتائج دذه الدراسة ،فإن الباحةة تيتدرل إجدراء د ارسدا
مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة درجة التمكين اإلداري بمحافظا
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اوال :املـــــراجـــــع العـــــربيـــــة:

 -1أمين ددة ال ددردادي ( :)2012ال ددتمكةةةةرج اإلداري لنةةةةدييف القةةةةدرم علةةةةت ات ةةةةاق القةةةة ارراو لةةةةدت
الم رفرج النرف رج غمدينة مكة المكرمة ،جامعة أ اليرا  ،المملكة العربية السعودية.
 -2أحمد المندوري ( :)2013واعم النمكةرج اإلداري واعةم النمكةرج اإلداري لةدت مةديري مةدارس النعلةيف
ما غعد ا ساسي في محافلة الباطنة شما غسلطنة عما  ،جامعة نزوا ،سلطنة عمان.
 -3الج اريدددة ،محمددد ( :)2014نمددوذج ميتددرل لتييدديم الكفدداءة التربويددة للمدرسددة فددي و ازرة التربيددة
والتعليم بسلطنة عمان .مجلة المنارم ،األردن،)20( ،

( ،)2ص.79

 -4الطع دداني ( :)2011النمكةةةرج اإلداري وع عنةةةه غالرضةةةا الةةة ظيفي لةةةدت مةةةديري المةةةةدارس
الحك مية في محافلة الدمام غالمملكة العرفية السع دية ،مرجع ساه  ،ص .210-209
 -5تيرير مؤذدر دافدوس لجدودة التعلديم ( .)2016مؤشةر دافة س لجة دم النعلةيف فةي  140مةج
دو العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف .ذ د د د د د د د د ددبكة الهدد د د د د د د د د ددد اإلتخباري د د د د د د د د ددة ،الس د د د د د د د د ددودان .اس د د د د د د د د ددترجع م د د د د د د د د ددن:
 5 ،www.facebook.com/alhodhodekhbaryaمارس . 2017
 -6جم ددال ال دددين وآتخ ددرون ( :)2015النمكةةةرج اإلداري "المفنةةة م وا غعةةةاد" ،مرج ددع س دداه  ،ص
.470-441
 -7تخالددد الشددتبان ( :)2008الجة دم ال ةةاملة مةةدخل لنطة ر اإلدارم المدرسةةية غمةةدارس الةدما
الحك ميةةةة غمراالنةةةا الةةة

غمحافلةةةة ةةةدم .رسددالة ماجسددتير ،جامع ددة أ اليددرا ،المملك ددة

العربية السعودية ،ص.6
 -8زليدا المندوري :)2015( ،تط ر إدارم الج دم في مدارس النعليف ا ساسي غسةلطنة عمةا
فةةةي الضةةة ء الفكةةةر النرفةةة ي المعاصةةةر (تاةةة ر مقنةةةرح) ،رس ددالة دكت ددوراة ،جامع ددة الي ددادرة،
جمهورية مصر العربية ،ص.2
 -9سالمة عبدد العظديم حسدين ( :)2008الجة دم واالعنمةاد النرفة ي .اإلسدكندرية :دار الجامعدة
الجديدة ،ص.195
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 -10سالم ريوا ( :)2014استراتيجية بناء الج دم في النعليف ،ادوم النعليف فةي سةلطنة عمةا ،
مسيط ،سلطنة عمان .استرجع من 10 ، www.google.com :مارس . 2017

 -11س ددامية ص ددعر ( :)2015النمكةةةةرج اإلداري وع عنةةةةه غالرضةةةةا الةةةة ظيفي لةةةةدت الم ةةةةرفرج
النرف رج غمحافلة ظفار ،رسالة ماجستير ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان.

 -12صدفاء جدواد ( :)2012أثدر التمكدين اإلداري علدى الريددا الدوظيفي لددا العداملين فدي ديئددة
التعليم التيني .مجلة كلية غزداد للعل م االعناادية ،العراق ،)32( ،ص.86

 -13عبدالعالي دهلة ،وفاء العمري ( :)2016آلية التمكين اإلداري في الفكر التنظيمي الحديث.
مجلة عل م اإلاسا والمجنمم ،جامعة محمد تخيضر ،بسكرة ،تون  ،)18( ،ص.58

 -14عب دددط الط ددائي وعيس ددى ق دددادة ( :)2008إدارم الجةةةة دم ال ةةةةاملة .ا رد  :دار الي ددازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،ص.237

 -15عييل محمود رفاعي ( :)2013التمكين اإلداري لدا المديرين بمدارس الةانويدة العامدة فدي
مصدر .مجلة مسنقبل النرفيةة العرفيةة ،جمهوريدة مصدر العربيدة ،المجلدد (،)20

(،)86

ص .362

 -16منظمة االقتصاد والتعاون الدولية( :)2015أفضل تسم دو عرفية في مسن ت النحاةرل
الدراسةةةةةي .موق د ددع Arabia

 .Topsاس د ددترجع م د ددن10 ،www.topsarabia.com :

مارس. 2017

 -17مجدد تخضدر ( :)2016مفنة م اإلدارم النعليميةة ،م سة عة عرفيةة شةاملة ،موقدع مويدو
دو كو  ،األردن .استرجع من 25 ، www.mawdoo3.com :مارس 2017م.

 -11نيفين أهو حصيرة ( :)2008فاعلية مدير المدرسة في وكالة الدولية غز م مج و نة الر
الم رفرج النرف رج في ضة ء معةايرر الجة دم ال ةاملة .رسدالة ماجسدتير ،جامعدة األزددر،

غزة ،فلسطين ،ص.2
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