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 دادإـع
 ارة التعليميةمدرس الرتبية املقارنة واإلد
 جامعة أسيوط –بكلية الرتبية بالوادي اجلديد 

هدفت الدراسة إلى التعرف على التمكين اإلداري وعالقته باإلبددا  اإلداري لددي لعلمدا  
الدصددل  التةليلدد  المددج   ريدداا افالدداح بمةافلددة الدددادي الددادددد وقددد اعتمددد  الدراسددة علدد  

لدب الميدان  ف  جمع البياندا  بداسد ة اسدتبانة ادد اعددادها لدن قبدث البا  دةد الذي اتضمن افس
واقدع ال بدا  لمةددر  ( فقرة اد التأكد لن داللة صدق ا وثباا ا  يث بلغ لعالث 79واكدنت لن )

( 0.898(د ولالسدددددتبانة  كدددددث )0.770)ولمةددددددر االبددددددا  االداري  د(0.840)التمكدددددين اإلداري 
( لعلمة رياا أالاح بمةافلة الدادي الددادد وقد أظ ر  نتائ  37لن ) واكدنت عيجة الدراسة

 الدراسة لا ال :
  أن درجدددة لمارسدددة التمكدددين اإلداري لددددي لعلمدددا  ريددداا افالددداح بمةافلدددة الددددادي الددادددد

جددا   بدرجددة لتدسدد ة لددن وج دده نلددر عيجددة الدراسددةد لمددا نقتضدد  بددذح العداددد لددن الد دددد 
 ة لالراقا  بمستداه.لن قبث اإلدارا  المدرسي

  أن درجة لمارسة االبدا  اإلداري لدي لعلمدا  ريداا افالداح بمةافلدة الددادي الددادد لدن
 وج ه نلر عيجة الدراسة جا   بدرجة  بيرة.

 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صائية داللة ذا  ارابااية عالقة ادجد ≥ α لتدسد  اقددارا  أفدراد  بدين
 اإلبدا  اإلداري. لمارسة لدرجة اقداراا د ولتدس ا  اإلداري  لتمكينا عيجة الدراسة لدرجة لمارسة

 ثقافدة نشدر علدى لن أهم ا ضرورة العمدث التدصيا  لن إلى لدمدعة الدراسة وادصلت
 لعلما  رياا افالاح بمةافلة الدادي الدداد. لد  اإلداري  التمكين
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ا دث فد   يداة ال لدث فن دا أولد  الف ددا  فد  اعتبر لر لة رياا افالاح لن أهد المر 
العملية التعليميةد وبالتال  ال نقث دورها أهمية عن دور المدارسد وبالرغد لدن أن التعلديد في دا ال 
نعتمد ف  الغالب عل  القرا ة والكتابة ولكن اجميه ل ارا  ال لث المفتللة إال انه إذا لدد ادتد ذلد  

 ال لث اجشئه صةيةة.بشكث صةيح فإنه اؤثر عل  اجشئه 
ذلد  فأع دت لتلد  المر لدة قددرا -بداتتالف درجدة اقددل ا -ولقد أدر ت العدادد لدن الددوح

كبيرا لن االهتمام والرعانةد لن  يث ادفير أ دث الدسدائث التعليميدة واالبجيدة المالئمدة والمجداه  
ت يع الروضددة الم لدبددةد إال أن أجددث اهتمال ددا  ددان لدج ددا نةددد لعلمددة ريدداا افالدداحد فددال اسدد

المد دد ة بأ ددددث الدسدددائث أن اةقدددد أهددداف ا بددددون لعلمدددة لتفصصدددة ولؤهلددة ادددأهيال علميدددا فددد  
جميددع المددداال  الم جيددة وافكادنميددة وال قافيددة وبشدددكث نضددمن أن اجمدد  لدددي افالدداح فدد  هدددذه 

 المر لة الكلانا  المفتللة.
داف ال  المر لةد فتد وبالتال  اعتبر  لعلمة رياا افالاح ه  افساس ف  اةقيد أه

بذح الد د والماح ف  اتتيار أفضل ن  لا ة وادفير التعليد والتددريب الدال م ل دن ولدجة ن العدادد 
لدددن الصدددال يا  التددد  امكدددج ن لدددن اافددداذ القدددرارا  المراب دددة بعمل دددند واشددددع ن علدددى االبددددا  

 واعمث على امكيج ن.
اإلداريدة إلى االسدتلادة لدن الملداهيد اسع   المدارس  باق  المجلما  التربديةإذا  انت و 

التمكين اإلداري بةيث اجعكس على افدا  الدظيل  للمعلميند ويعد   لدن الجمدد  الةدا ة  مل دم
و يدددادة المجدددا  والت ددددر فددد  الةقدددث التعليمددد د ويدددؤدي إلدددى اةسدددين جدددددة المفرجدددا  التعليميدددة 

الداري نعمددث علددى إع ددا  العدداللين إلدد  أن التمكددين ا (1)اإلبددداع د  يددث أ ددار  نتددائ  الدراسددا 
الصددال يا  والمسددؤوليا  ويشدددع د علددى المبددادرة ويمددجة د الةريددة فدا  العمددث ب ددريقت د بدددون 
ادددتث لدددن االدارة ويدثدددد العالقدددة بدددين االدارة والعدداللين والمسددداعدة والتةليددد  فددد  اافددداذ القدددرارا  

عدداللين وهددد لددا ندعددث االهتمددام بمبدددأ و سددر الدمدددد االداري والتجليمدد  الددداتل  فدد  االدارة وال
امكددين العدداللين عجصددرا أساسدديا لجدددا، المجلمددا د فمددن البدددا   أن اددتد االهتمددام بدده فدد  لر لددة 

 رياا افالاح أنضا.
بالتددددال  نمكددددن القدددددح بددددان التمكددددين اإلداري لمعلمددددا  ريدددداا االالدددداح نمددددجة ن ال قددددة 

دهن بالصددال يا  الداسددعة وا تددرام قدددراا ن بقدددراا ن علددى اافدداذ القددرارا  السددليمة فدد  ظددث ا ويدد
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عل  اةمث المسؤولية ف  جد لن الشدلافية وا ويددهن بالمعرفدة وادأهيل ن فد  الدداندب التد  الد م 
 إلاقان العمث والذي اجت  عجه  يادة قدراا د اإلبداعية داتث القاعا  الصلية.

 و دث الجبدد،د علدى لقددرةا لددا د أ فاصدا ابدر  إنسدانيا اجمديدا   اإلبددا  سدلد ا   وإذا  دان

 نتيددة نشدكثاآلتدريند ف دد بدذل   علدى والتدأثير المسدؤولية  دس نمتلكددن وأن دد  كمدا المشدكال د

لتةقيقدهد لدذل  وفد  ضدد  لدا سدبد اةداوح الدراسدة الةاليدة التعدرف  التمكدين نسعى وهدف لج قية
لمددا  ريدداا االالدداح علدى واقددع التمكددين اإلداري واالبدددا  اإلداري ولدددي العالقدة بيج مددا لدددي لع

 بمةافلة الدادي الدداد.

  

والتدجدده المعلددن نةددد اةقيددد  والتعلدديد التربيددة لددن قبددث و ارة المبذولددة الد دددد لددن بددالرغد
 فاعلية أك ر بشكث ل ال ا لمارسة لن امكج ا الت  الصال يا  اإلدارة الذااية للمدارس وإع ائ ا

 أن بصلة تاصة إال للمعلمين بصلة عالة ولمعلما  رياا افالاح اإلداري  مكينالت تالح لن
 بدأدوار للقيدام الكافيدة ل دن اللدر   اتدا، ال لعلمدا  ريداا افالداح أن إلدى نشدير العملد  الداقع
اد التعرف علي دا  -لدارس ند وأن هجاك  كد  دائمة لج ن ف  التربدية العملية ف  إندابية أك ر

علدد  عيجدددة لدددن لعلمدددا   2016 ال  للددرأي قالدددت بددده البا  دددة فدد   ددد ر اجددداار لددن تدددالح اسدددت
لدن ضدعم لشدار ت ن فد  صدجع القدرارا  المدرسديةد  -بمةافلدة الددادي الددادد  ريداا افالداح

وقلة فر  الجمد والتدريب الم ج  المتا ة ل ند و عدرهن بضعم الةرية واالستقالليةد وبالتال  
رسددية ف ددن لجقددادا  للقدددانين واللدددائح والقددرارا  والجشددرا  الصددادرة ضددعم اددأثيرهن فدد  الةيدداة المد

 وأنده افلدر ب ذه افدح ل ن الت  والصال يا  السل ة نقص إلى نعدد لن ج ا  أعلى والسبب
 للتمكددين الةقيقدد  المل دددم لددع اتجاسددب الددذي للمسددتد   ارقددى ال التجليددذ وعمليددا  القدددانين  الددت لددا

الدراادددددددددة  دراسددددددددة لددددددددن كددددددددث عليدددددددده أكددددددددد  لددددددددا وهددددددددذه الدددددددداحدلمعلمددددددددا  ريدددددددداا اال اإلداري 
 المسدارا  أ دد لعلمدا  ريداا افالداح امكين ويعد د(3)(2015والةبسية ) (2)(2014والمجدري)

لعلمدددا  ريددداا  لدددد نةدددد التدجددده صدددار  يدددث التعلددديد إصدددال، نلريدددا  ب دددا اجدددادي بددددأ  التددد 
 دون  الفاصدة ب دريقت د العمدث دا ف الةريدة ولجة د والمسئدليا  والصال يا  بالسل ة افالاح
 ال اح التمكددين نةدد التدجده أن إال العليدا لمدا ادؤدي الد  االبددا  االداري  اإلدارة لدن لبا در اددتث
  يدث لدن التعليمد  الجلدام ب بيعة لراب  هد لا  لج ا نكدن  قد لتعددة وعقبا  صعدبا  اداجه

 والمجدددااد المددددارس فددد  العددداللين بدددثاق بدرجدددة أو المعلمدددا  واددددريب اأهيدددث بعمليدددة أو المر  يدددة
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 اريدد فد  ع رة  در اقم ال   الصعدبا  هذه ل ث وإن ذل د غير أو التمكين للكرة التعليمية
 نسداعد سددف علي دا والتعدرف عج ا الكشم لةاولة وأن االبدا  اإلداري لمعلما  رياا افالاح

 واإلصدال، الت ددير ت د  علدى سدلبيةال أثارهدا لدن التقليدث فد  التعليد التربية و ارة ف  المسئدلين
 لستقبال.

 في ضوء ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: 

 معلمات رياض االطفال في محافظة الووادي  لدىباإلبداع االداري  اإلداري  التمكين عالقة ما
 الجديد؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس االسئلة الفرعية التالية:
 لل دم التمكين االداري؟لا  -1
 لل دم االبدا  االداري؟ لا -2
 بمةافلة الدادي الدداد؟ اإلداري لدي لعلما  رياا افالاح التمكين درجة لمارسة لا -3

بين لتدسد ا  اقددارا   α ≤  0.05الداللة  لستد   عجد إ صائية داللة ذا  فروق  هث ادجد -4
-غيدرا  الدراسدة )المؤهدث الدراسد لعلما  ريداا االالداح لدرجدة التمكدين االداري اعد ي لمت

 عدد سجدا  الفبرة(؟-ند  المدرسة

 لعلما  رياا االالاح بمةافلة الدادي الدداد؟ لد  اإلداري  اإلبدا  لمارسة درجة لا -5

بدين لتدسد ا  اقددارا   α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللة ذا  فروق  هث ادجد -6
  اإلداري اعددد ي لمتغيدددرا  الدراسدددة )المؤهدددث لعلمدددا  ريددداا االالددداح لدرجدددة لمارسدددة االبددددا 

 عدد سجدا  الفبرة(؟-ند  المدرسة-الدراس 

لتدسد   بدين α ≤ 0.05الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  اراباايدة عالقدة ادجدد هدث -7
 لدرجدة اقدداراا د ولتدسد ا  اإلداري  التمكدين اقددارا  أفدراد عيجدة الدراسدة لدرجدة لمارسدة

 اري؟اإلبدا  االد لمارسة

 إلى: الحالية الدراسة تهدف
 .االداري  التمكين لل دم على التعرف -1
 .االداري  االبدا  لل دم على التعرف -2
 .الدداد الدادي بمةافلة االالاح رياا لدي لعلما  اإلداري  التمكين درجة اةداد -3
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 لعلمدددا  اقددددارا  لتدسددد  فددد  α ≤ 0.05 الداللدددة لسدددتد   عجدددد اللدددروق  داللدددة عدددن الكشدددم -4
 .الدراسة لمتغيرا  ابعا   اإلداري  التمكين لدرجة الدداد الدادي بمةافلة االالاح رياا

 .الدداد الدادي بمةافلة االالاح رياا لعلما  لد  اإلداري  اإلبدا  درجة اةداد -5
 ريدداا لعلمدا  اقدددارا  لتدسد  فدد  α ≤ 0.05 الداللدة لسددتد   عجدد اللددروق  داللدة عددن الكشدم -6

 .الدراسة لمتغيرا  ابعا   اإلداري  اإلبدا  لمارسة لدرجة الدداد الدادي بمةافلة االالاح
 بمةافلدة االالاح رياا لعلما  لد  اإلداري  باإلبدا  اإلداري  التمكين عالقة على التعرف -7

 .الدداد الدادي

 اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فدروق  ادجدد ال -1

 لمتغير المؤهث الدراس . اع    اإلداري  التمكين لدرجة لعلما  رياا االالاح

 اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فدروق  ادجدد ال -2

 لمتغير ند  المدرسة. اع    اإلداري  التمكين لدرجة لعلما  رياا االالاح

 اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فدروق  ادجدد ال -3

 لمتغير عدد سجدا  الفبرة. اع    اإلداري  التمكين لدرجة لعلما  رياا االالاح

 اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فدروق  ادجدد ال -4

 مؤهث الدراس .لمتغير ال اع    االبدا  االداري  لدرجة لعلما  رياا االالاح

 اقدددارا  لتدسدد  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد إ صددائية داللددة ذا  فددروق  ادجددد ال -5
 .المدرسة ند  لمتغير اع    االبدا  االداري  لدرجة االالاح رياا لعلما 

 اقدددارا  لتدسدد  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد إ صددائية داللددة ذا  فددروق  ادجددد ال -6
 .الفبرة سجدا  عدد لمتغير اع    االبدا  االداري  جةلدر  االالاح رياا لعلما 

 العيجدة أفدراد اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05الداللدة  لسدتد   عجدد إ صدائيا دالدة عالقدة ادجدد -7
 ؟اإلداري  اإلبدا  لمارسة لدرجة اقداراا د ولتدس ا  اإلداري  التمكين لدرجة

 أال الةدا ددة التجليميددة الملدداهيد وا ددد لددن علددى الضددد  اسددل  كدن ددا فدد  الدراسددة أهميددة اكمددن -1
لعلمددا  ريدداا االالدداح علددى اريددد  اإلداري لددد  باإلبدددا  وعالقتدده االداريد وهددد التمكددين

 لداكبة التدج ا  الةدا ة لإلدارة التربدية.
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فدد   وابدرا  دوره اإلداري  التمكدين ثقافدة نشدر علددى التربديدة اإلدارة فد  القدرارا  صدانع  اةلد  -2
  ل  القدرا  االبداعية لدي لعلما  رياا االالاح.

اجبع أهميت ا لن أهمية لر لة رياا االالاح ودورها اللاعث ولدي لساهمة لعلما  ريداا  -3
 االالاح ف  ا دير ل ارا  االبدا  لدي االالاح ف  ال  المر لة.

 (.م2016-م2015)الدراس  العام الةالية ف  الدراسة أجريت: الزمانية الحدود 
 لةددددرين همدددا التمكدددين اإلداري  الةاليدددة علدددى الدراسدددة اقتصدددر : الموضووووعية الحووودود

-العمدث الدمداع -االاصاح وادفد المعلدلدا -التةلي  الذاا -)الديض السل ة بأبعاده
-االصددالة-الجمددد الم جدد ( واالبددا  اإلداري بأبعدداده )ال القددة-المشدار ة فدد  اافدداذ القدرار

 المفاارة(.-التةليث والرب -اال تلاظ باالاداه-الةساسية للمشكال -المرونة
 لعلمددا  ريدداا افالدداح التابعددا  لمداريددة  علددى الدراسددة هددذه ابقددت: البشوورية الحوودود

 التربية والتعليد بمةافلة الدادي الدداد بق ا  الفارجة.
 فد  لةافلدة الددادي  ريداا افالداح لددارس علدى الدراسدة هذه أجريت: المكانية الحدود

 الدداد ق ا  الفارجة.

 الضددرورية والم ددارا  بالتدجي ددا  المدددظلين ا ويددد ب ددا اددتد التدد  هد"العمليددة: اإلداري نيــــــالتمك
 والمةاسدددبةد بالسددل ة والمسددؤولية ا ويدددهد و ددذل  القدددرارا د اافدداذ فدد  لالسددتقاللية اددؤهل د التدد 
 .4التجليما " بيئة ضمن لقبدلة را القرا هذه لدعث

 االالددددداح ريددددداا لعلمدددددا  لدددددجح بأنددددده اإلداري  التمكدددددين نعدددددرف الةاليدددددة الدراسدددددة وفددددد 
 بشددؤون  الفاصددة واإلداريددة التربديددة القددرارا  اافدداذ فدد  المشددار ة لددن ول يدددا   واسددعةد صددال يا 
 بمددا دائمددةد يديةاسددتراا وفددد ل ددد المالئمددة العمددث وبيئددة الم جدد د الجمددد فددر  وادددفير فصدددل دد

 لددن نقدداس والددذي افدا د واميدد  التربديددة افهددداف اةقيددد فدد  ويسدد د بال قددة لدددا د الشددعدر نعدد  
 اعدادها. اد الت  االستبانة تالح

 أو أفكددار وإنتددا  القددرارا  وصددجع المشددكال   ددث إلددى افصدديث ال ريددد : هددد "اإلداري داعـــــباإل
 .5جدادة" ارق  ف  ووضع ا أ يا 
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 اقددند علدى لعلما  رياا االالاح سة الةالية نعرف االبدا  اإلداري بانه قدرةوف  الدرا
 أسداليب اعلدد السدتجبا  المتا ة ل ن وذلد  والمدارد اإللكانيا  ضد  ف  ولمارسا  لبتكرة أفكار
 إندا  أهداف ن والت  اقاس لن تالح االستبانة الت  اد اعدادها. ف  فاعلية أك ر

 أوال: الدراسات املرتبطة بالتمكني اإلداري
 :ةــــات العربيــــالدراس -أ

 فد  العداللين امكدين بدين العالقدة التعدرف علدى إلدى الدراسدة ( وهددفت2007)السديدد دراسدة -1

 أن الدراسدة نتدائ  أهدد لدن الددظيل  والددال د و دان اإلثدرا  افعمداح وبدين ق دا   در ا 

 وجدد  يدث الدراسدةد لتغيدرا  جدهريدا  علدى ادؤثر الدراسة عيجة لملردا  مغرافيةالدن المتغيرا 

 باسدت جا  المتغيدرا  هدذه الفبدرة( علدى سجدا  وعدد الدجس )العمرد لفصائص جدهري  اأثير

(6)فق  التمكين على المستد  الدظيل  واأثير الدال  على التعلد لستد   اأثير
. 

 ودرجة اإلداري  التمكين بين العالقة على التعرف إلى الدراسة ( وهدفت2010)افصقهد دراسة -2

 هجداك كدان إذا لدا ولعرفدة الريدااد فد  الفاصدة افلدن قددا  ج دا  الدظيل  لمجسددب  الرضا

 الشفصدية لمتغيدراا د اعد    عيجدة الدراسدة آرا  فد  إ صدائية ذا  داللدة جدهريدة فدروق 

 وقدد البياندا  لدمدع كدأداة  تبانةاالسد واعتمدد واسدتفدم البا دث المدج   الدصدل د والدظيليدةد

التمكدين  اددر دن  الدراسدة عيجدة أفدراد أن أهم دا كدان الجتدائ  لدن العدادد إلدى الدراسدة ادصدلت
(7)عالية بدرجة الدظيل  بالرضا نشعرون  و ذل  لرالعد االداري بمستد  

. 

 ارينالمد امكين عل  أبعاد التعرف الدراسة إلى ( هدفت2011دراسة )أ مد إبراهيد وآتروند -3
 نددب التد  العدالدث واةدادد المددتث هذا ا بيد ولقدلا  الكديت بدولة المتدس ة بالمدارس
 لددتث ا بيدد لدن الجااددة اآلثدار كشدم لدع لقدلااه على والتغلب التمكين إل داث لراعاا ا
 لدن التمكدين اعتبدار ولدن أهدد نتائد دا الكديدت بدولدة المتدسد ة المدارس ف  المدارين امكين
 إداري  عمدددث أي لجددددا، الةقيقددد  المدددؤثر وهدددد افساسدددية وظائل دددا وإ دددد  اإلدارة ر دددائ  أهدددد

 إعدددادة إلدددى واللددددائح افنلمدددة واةتدددا  بالكلدددا ة اتعلدددد لعدددااير إلدددى العددداللين اتتيدددار ويةتدددا 
 ولسددتد   اإلداريددة الرقابددة وأسدداليب اجليددذها اعدددق  التدد  المعدقددا  واشددفيص واقيدديد لراجعددة
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 لدددد دا  القدليددددة للمعددددااير ل ابقددددة غيددددر المدددددارس بعددددض فدددد  لافيةوالشدددد والمسددددا لة المتابعددددة
 هددذا فدد  لل لددة اجليميددة قداعددد وجدددد وعدددم فعمددال د المدددظلين أدا  علددى الرقابددة وضددعم

 .(8)الشأن

 إلبددا وا اإلداري  نالتمكدي  علد  واقدع التعدرفالدراسدة إلد   دفت( وهد 2012الع دارد (راسدة د -4

م اسدتفد ةد و غد لةافلدا  فد  رهداف   وجالعدة ليةاإلسدال الدالعدة فد  نيلالعدال لدد  اإلداري 
 أبدر  لدن للدراسدة و دان أداة  االسدتبانةاستفدم البا دث  وقدد  ليةلالت الدصل    المج البا ث

 .(9)ادفر التمكين اإلداري واالبدا  اإلداري لدي عيجة الدراسة بدرجة جيدة الدراسة نتائ 

التعددرف علددى واقددع التمكددين اإلداري إلددى دراسددة هدددفت ال( 2014دراسددة )الدراادددة والمجدددريد -5
لد  لدداري لددارس التعلديد لدا بعدد افساسد  فد  لةافلدة البااجدة  دماح فد  سدل جة عمداند 

الجددددد  االجتمدددداع د وسددددجدا  الفبددددرةد والمؤهددددث العلمدددد  فدددد   :لعرفددددة أثددددر لتغيددددرا  الدراسددددةو 
د  ( لددارا  ولددارة52راسة لدن )اكدن لدتمع الدو  اإلداري فراد الدراسة لداقع التمكين أاقدارا  

أن اقدددارا  لددداري   ددانتائد ولددن أهددد واسددتفدلت الدراسددة االسددتبانة  ددأداة لدمددع المعلدلددا د
لدارس التعليد لا بعد افساس  ف  لةافلة البااجة  دماح بسدل جة عمدان لمدداال  التمكدين 

ائية عجدددد قددد جددا   لتدسدد ةد  مددا أ دددار  الجتددائ  إلددى عدددم وجددددد فددروق ذا  داللددة إ صدد
( لتقدارا  أفراد الدراسة لمداال  التمكين اإلداري اعد   لمتغيدرا : α ≤ 0.05لستد  داللة)

 .(10)الجد  االجتماع د وسجدا  الفبرةد والمؤهث العلم 
( هددددفت الدراسدددة الدد  التعدددرف علدددى لل ددددم التمكدددين اإلداري 2015دراسددة )رضدددية الةبسددديةد -6

ليمية لن ا بيقه واستفدلت الدراسة المدج   الدصدل  واللدائد الت  اعدد على المؤسسا  التع
ولن أهد نتائد ا وجددد عالقدة بدين التمكدين اإلداري والعداللين بداتتالف لسدتدياا د الدظيليدة 

 .(11)وتصدصا القيادا  الدس   التربدية

 اإلداري  للتمكدين الدراهن الداقع ( هدفت الدراسة ال  اقييد2016دراسة )عبد الجاصر عيسىد -7
 واقددند لمعالدت داد الضعم نقا  واةداد القدة لتع ي هاد نقا  اةداد بغرا الددف بدالعة

 جالعدة اتتيدار ادد أهدداف اد وقدد اةقيدد علدى وقدادرة إبداعيدةد بيئة تلد ف  اساعد لقتر ا 
 لسدتد   ضدعم جالعدة الدددف لدن اعدان  للدراسة ولدن أهدد نتائد دا أنده ال الددف لدتمعا

 بدددأن المؤسسدددة إ ساسددد د نقيمددددن  الدراسدددة عيجدددة أفدددراد وأن.  ال يكلددد و دددذا الجلسددد  التمكدددين
 . (12)لجفلضة بدرجة به نقدلدن  الذي العمث وأهمية بقيمت د اشعرهد
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 :ةــــــات األجنبيـــدراســـال -ب
اإلداري  التمكددينستكشدداف العالقددة بددين ا إلددىالدراسددة  دفت( وهددWeshah, 2012)دراسددة  -8

د ولدن وافردنيدة افسدترالية المددارس فد ن مدد لالمع ا ر ادد كمدا نمديلالمع لدد   ةلالس والديض
أبر  نتائ  الدراسة أن لستدي التمكين اإلداري والديض السل ة لدي المعلمدين فد  المددارس 

 .(13)افردنية وافسترالية  ان لتدس 

 Muhammad Shakil Ahmad ·and Noraini Bt. Abu)دراسدددة ) -9

Talib,2015العالقدددة بدددين الاللر  يدددة والتمكدددين والتجميدددة  هددددفت الدراسدددة الددد  التعدددرف علدددى
المدتمعية ف  باكسدتاند ولدن أهدد نتائد دا انده عجددلا ادتد لدجح المددااجين التمكدين تصدصدا 
ف  لشروعاا د الفاصة الت  نشرف علي ا المدتمع المةل  فان ذل  اؤدي ال  بجا  القدرا  

 .(14)المدتمعية لدي الشعب وبالتال  التجمية المدتمعية

( هددفت الدراسددة الدد  التعدرف علدد  المجددا  Lori L. Taylor and all,2017اسدة )در  -10
السائد فد  الكليدا  والتمكدين اإلداري وذلد  فد   ليدا  العلددم والتكجدلدجيدا وال جدسدةد ولدن 
أهددد الجتددائ  التدد  ادصددلت الي ددا الدراسددة ان الكليددا  التدد  اسددتفدلت برنددال  ادفددانس الددذي 

ث والجمد الم ج  و دارك في دا أعضدا  هيئدة التددريس فد  عمدث قدم لجح لتةسين لجا  العم
 .(15)اللدجة قد  ققت لستدي عاح لن التمكين اإلداري 

 ثانيا: الدراسات املرتبطة باإلبداع اإلداري
 :ةـــات العربيـــالدراس -أ

 اإلبدا  ( وهدفت الدراسة إلى التعرف على لدي ادافر عجاصر2008 اللي  د )لةمد دراسة -11

 الدصل  المج  المقدسة واستفدم البا ث  بالعاصمة االبتدائية المدارس لداري   لد اإلداري 

 اإلبددا  عجاصدر لمارسدة درجدة ولدن أهدد الجتدائ  التد  ادصدلت إلي دا الدراسدة أن التةليلد 

(16).عيجة الدراسة نلر لن وج ة جدا   كبيرة بدرجة جا   اإلداري 
 

ف علد  واقدع االبددا  اإلداري لددي لددار الدراسة الد  التعدر  دفت( وه2010 )إبراهيدد دراسة -12
المددارس ال انديددة فد  لةافلددة عددن بالدم دريددة اليمجيدة واسددتفدم البا دث المددج   الدصددل  

 لد  اإلداري  اإلبدا  لمارسة التةليل  ولن أهد الجتائ  الت  ادصلت إلي ا الدراسة أن درجة

(17).لتدس ة الدراسة جا   بدرجة عيجة نلر ة وج نل ال اندية لدارس لداري 
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 عالقت داو  التجليميدة ال قافدةعلدى  التعدرف إلدى الدراسدة دفت( وهد2010أبدد هدين د)دراسدة  -13

 قالدتالمعلمدين و  نلدر ة دوج لدن غد ة بمةافلدا  ال انديدة المدارس لمداري  اإلداري  باإلبدا 

لددي عيجدة الدراسدة  اإلداري  واإلبددا  التجليميدةد ال قافدة نمد  لقيداساسدتبان  بإعدداد البا  دة
درجددة لمارسددة التمكددين اإلداري لدددي عيجددة  أنلددن أهددد الجتددائ  التدد  ادصددلت إلي ددا  و ددان

 التجليميدة ال قافدة أبعداد نبدي لدجبدة اراباايدة عالقةد  ما أن هجاك كبيرة بدرجةالدراسة جا  

 .(18)اإلداري  واإلبدا 
 لدد  هادولعدقا اإلداري  اإلبددا  واقدعالد  التعدرف علدى  دفت( وه2011الرسدحد عبد (دراسة -14

 لدداري  ىلدع ناالسدتبيا  بيددا ىلدع   الدراسدةواقتصدر  بمصدر االبتدائيدة المددارس لدداري 

   المجاستفدلت الدراسة و  داإلسكجدرية دليدبيةوالق المجياد  ه لةافلا  ثثال ف  المدارس
التةليلددد  ولدددن أهدددد الجتدددائ  التددد  ادصدددلت إلي دددا ان المسدددتدي اإلجمدددال  لدرجدددة  الدصدددل 

 .(19)اإلداري لدي لداري المدارس  ان بدرجة قليلةلمارسة االبدا  
 اإلداري علدددى التمكدددين ادددأثير ( هددددفت الدراسدددة إلددد  بةدددث2013دراسدددة )قددددور أبدددد نافلدددةد -15

اإلداري لددددي المدددددظلين فددد  لدمدعدددة االاصدددداال  افردنيدددةد واسدددتفدلت الدراسددددة  اإلبددددا 
 لسدددتد   فددد  يةإ صدددائ داللدددة ذا  فدددروق  وجددددد المدددج   الدصدددل  ولدددن أهدددد نتائد دددا عددددم

 لدددددة لمتغيددددر اعدددد    المبةدددددثين عجددددد االاصدددداال  افردنيددددة لدمدعددددة فدددد  اإلداري  التمكددددين
 .(20)الدظيل  والمسمى الفدلةد

 بددين المدجددددة االراباايددة العالقددة الدراسددة إلدد  لعرفددة ( هدددف2014دراسددة )أ مددد بدسددكرةد -16
 لسديلة" لرياضدة لدالندا  الشدباب وا لدداريا  إادارا  واإلبدا  اإلداري لدي القيادنة افنما 

واسددتفدلت الدراسددة المددج   الدصددل د ولددن أهددد الجتددائ  التدد   "سدد يم د بدددعريري  د بددر 
وأن  اإلداري  واإلبددا  الددنمقراا  القيدادي الدجم  بين ضعيلة عالقة ادصلت إلي ا أن هجاك

 بددين سددالبة عالقددة اإلداريد وهجدداك واإلبدددا  الةددر القيددادي الددجم  بددين سددالبة عالقددة هجدداك
 .(21)اإلداري  واإلبدا  التسل   القيادي الجم 

 القيددادة بددين العالقددة ( هدددفت الدراسددة الدد  التعددرف علدد  أثددر2015دراسددة )فدداا ة العدضدد د -17
التعليميددة بدولددة الكديددتد  فدد  المؤسسددا  العدداللين لددد  القدددرا  اإلبداعيددة واجميددة التةديليددة

 بددين لدجبددة اردنددة عالقددة ا وجددددواسددتفدلت الدراسددة المددج   الدصددل د ولددن أهددد نتائد دد
 السددددما  هدددد  التشددددديع هددددذه و انددددت اإلداريد التةديليددددة واإلبدددددا  للقيددددادة افربددددع السددددما 
 .(22)والتأثير الكار لى المل دد والتةلي  باففرادد واالهتمام اإلبداع د
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( هددددفت الدراسددددة الددد  التعدددرف علدددد  اصددددرا  العددداللين فدددد  2016دراسدددة)لةمد قريشددد د -18
يانة بسددددنااراك بسدددكرة نةدددد لل ددددم إدارة المددددارد البشدددرية واثرهدددا فددد  االبددددا  لداريدددة الصددد

اإلداريد واسددتفدلت الدراسددة المددج   الدصددل  واالسددتبيان  ددأداة لدمددع البيانددا د ولددن أهددد 
نتائد ددا وجددددد أثدددر ذو داللددة إ صدددائية لمتغيدددر إدارة المددددارد البشددرية بأبعددداده المفتللدددة فددد  

 .(23)لدي عيجة الدراسةلستدي االبدا  اإلداري 

 :الدراسات األجنبية -ب

 التجليميددة ال قافددة بددين الدراسددة العالقددة اجاولددت( Esra and others. 2011 دراسددة) -19
 اسددتفدلت وقددد العالقددة الد  علددى العدالدث الداتليددة والفارجيددة اددأثير ولددد  اإلداري  واالبددا 
 التجليميدة ال قافدة بدداندب مدامالدراسدة أن االل نتدائ  أبدر  لن و ان البيانا  لدمع االستبانة

 .(24)واإلداريين المدارين لد  اإلبداعية بالقدرة بشكث  بير اراب 

( هدددفت الدراسددة الدد  التعددرف علددى Cheng-Ping Chang et all,2013دراسددة ) -20
العالقدددة بدددين جدددد المدددر، فددد  اللصددددح الدراسدددية واالبددددا  لدددن جاندددب ال دددالبد واسدددتفدلت 

أهددد نتائد ددا وجدددد عالقددة إندابيددة لدجبددة بددين المددر، داتددث الدراسددة المددج   الدصددل  ولددن 
 . (25)اللصدح الدراسية واالبدا  ال الب  تصدصا ف  المر لة ال اندية

( هددفت هدذه الدراسدة Chung-Jen Wang and Chang-Yen Tsai,2014دراسدة ) -21
 الدد  اقتددرا، نمددددذ  لإلبدددا  لعتمدددد علدد  نلريدددة الابيددث وهددد  نلريددة ادددرب  بددين الممارسدددا 
اإلداريددة المفتللددة فدد  المجلمددا  علدد  االبدددا  واالبتكددار فدد  ادداادان ولددن أهددد الجتددائ  التدد  
ادصلت الي ا الدراسة ان الفبرة والدافع الذاا  ول دارا  االبددا  لدن أهدد العدالدث التد  ادؤثر 

 .(26)عل  االبتكار واالبدا  بالمجلما  المفتللة

الدراسددة الدد  التعددرف علددى  ( هدددفتCheng-Ping Chang et all,2015دراسددة ) -22
الشفصددية االنبسددااية واالبدددا  فدد  المجلمددا  المفتللددة فدد  ادداادان ولددن أهددد نتددائ  الدراسددة 

 .(27)بدا وجدد عالقة إندابية بين الشفصية االنبسااية والتمكين واإل

 التعليق على الدراسات السابقة:  
 أن إلدى اشدير ن داإال أ الدراسدا  الد  في دا أجريدت التد  البيئدا  اتدتالف لدن الدرغد علدى -1

 لن االستراايدية ل ذه لما في ا العاللين امكين  يادة إلى اسعى اتتالف ا على التجليما 

 .والعاللين المجلمة على كبيرة فدائد
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 الد  إلي دا أ دار  التد  االداري واالبددا  االداري  التمكدين عجاصدر اعددد لدن الدرغد علدى -2

السدل ةد  الدديض :أهم دا اإلداري  مكدينللت لشدتر ة عجاصدر أظ در  فإن دا الدراسدا د
والتةلي  الذاا د واالاصاح واددفد المعلدلدا د والعمدث الدمداع د والمشدار ة فد  اافداذ 
القددددرارد والجمددددد الم جدددد د وعجاصددددر لشددددتر ة لإلبدددددا  اإلداري هدددد  ال القددددة واالصددددالة 

 .ةوالمرونة والةساسية للمشكال  واال تلاظ باالاداه والتةليث والرب  والمفاار 

 لدن الم يدد والديضد د وامكيدج دد العداللين بتددريب االهتمدامب الدراسدا  لعلدد أوصدت -3

 أهدداف وضدع فد  وإ دراك د لستقثد نةد   على التصرف على قدرا د و يادة الصال يا د
 .المجاسبة الةداف  ولجة د المجلمةد

 اإلبدا  ف  رهوآث اإلداري  التمكينب ا تد الت -البا  ة علد  دود ف -افولى الدراسة اعتبر -4

 لدي لعلما  رياا افالاح بمةافلة الدادي الدداد.

 

 العلمد  والتلسدير التةليدث أ د أ كاح وهد التةليل  الدصل  استفدلت الدراسة الةالية المج  

 ججدةالمق والمعلدلدا اريد جمع البياندا   عن كميا   واصديرها لةددةد لشكلة أو ظاهرة لدصمالمجلد 

  مدا ا دتد بتةدادد اللدروفللدراسدة الدقيقدةد  واتضداع ا واةليل دا واصدجيل ا المشدكلةد أو اللداهرة عدن
ادجددددد بددددين الدقددددائعد  مددددا ا ددددتد أنضددددا  بتةداددددد الممارسددددا  السددددائدة والتعددددرف علددددى  التدددد والعالقددددا  

 .(28)الجمد والت در ف المعتقدا  واالاداها  عجد  ث لن اففراد والدماعا د وارائق ا 

 :ني االداريــــــــأوال: التمك
 :التمكين اإلداري مفهوم

  يدادة عن نت  التسعيجا  ف  رواجا   والقى ال مانيجا د ن انة ف  التمكين لل دم لقد ظ ر 
 فدد  درللت دد نتيدددة المل دددم ابلدددر وقددد التربديددةد المؤسسددا  داتددث البشددري  العجصددر علددى التر يدد 
 اآلن نسددددددددددمى لدددددددددا وافوالدددددددددر إلدددددددددى الدددددددددتةكد لددددددددددن التةددددددددددح نتيددددددددددة الةدددددددددداث اإلداري  اللكدددددددددر

(Powered Organization)المسددتديا  لتعدددد التجليمدد  السددلد اغييددر لددن عليدده اراددب لمددا د 
 التمييد  نةد وليل ا اإلداريةد الملاهيد ف  واةدال  المؤسسة بيئة ف  المستديا  قليث اجليد إلى

 .(29)التجافسية ةالمي   واةقيد
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السددل ة  لددجح بمعجددى اإلندلي يددة اللغددة فدد  ألددا د(30)القدددرة بمعجددى لغددة   التمكددين ويعددرف 
 .(31)لا لشفص  رعية قدة إع ا  أو القاندنية القدة أو الرسمية

 لجاسبا د فل  عدة وف  لدضع لن أك ر ف  الكريدد القرآن ف  التمكين لص لح ورد ولقد 

ان  ا نقدح هللا  يث الة  سدرة ة   أ ق دالمدا اف  ر اي  فيد  ل كَّجَّداهمد   إين   عالى )الَّدذي دال  وا ال َّك داة   و آا ددما الصَّ درم  و أ ل 
وفي  رم ا بيددال م ع  ددد  ن    ددني  و  ي  ۗ   ال ممج ك ددري  ع  اقيب ددةم  و لِليَّ ()الة   ع  دددري ملم  السددالم عليدده ادسددم سدددرة (د وفدد 41اف 

دا ا ت ب ددَّأم  اف  ر اي  في  م  لييمدسم  ل كَّجَّا اعال  )و ذل  هللا نقدح  يث ج    ي دثم  لي دا م     ديبم  ۗ   ن ش  تيج دا نمصي م   بير   
ن  م ا م  ۗ  يعم  و ال   ۗ   ن ش  ر   نمضي ( )ادسم  أ ج  جيين  سي  (د وف  سددرة االنعدام  يدث نقددح هللا اعدال  )أ ل دد  56ال ممة 

و ا ددد   ا ددر  ج ددا ك  ددن أ ه ل ك  د لي ددن ق ددب لي ي ن   ل ي ددا ف  ر اي ا فيدد  لَّكَّجَّدداهمد   ق ددر  ددل ج ا لَّكمددد   نمم ك يددن ل ددد   ل  س  ددم ا    و أ ر  د السَّ ل ددي  ي ر ار ا ع  ددد   ل ي
ل ج ا ع  ريي  اف  ن   ار   و ج  د   لين ا د  تي ي ج اهمد ا ة  د   ف أ ه ل ك  أ ن ا بيذمنمدبي ي هيد   لين و أ نش  دي ن دا ب ع  دريين   ق ر   د وفد (6) االنعدام  آت 
ددأ لمدن    اعددالى ) نقدددح هللا الك ددم  يددث سدددرة ي س  ددن و  ن ي ني  ذيي ع  ددر  ددث   ال ق  ددأ ا لمد قم ل ددي كمد س  ج ددهم  ع  ددرا   ل ي  إينَّددا* ذي  
ب با           كمث ي  لين و آا ي ج اهم  اف  ر اي  في  ل هم  ل كَّجَّا  (.84-83()الك م *س 

لددن  يددث ابيعددة التمكددين  سددابقا فدد  القددران الكددريد قددد نفتلددم التمكددين لل دددم اددر،   إن 
فنبيائدددددده  التمكددددددين نمددددددجح واعددددددالى سددددددبةانه هللا أن أي جددددددا نددددددري أن التمكددددددين ربددددددان داالداري ف 

 عجدده لدن امكيجدا   وللصالةين لن عباده لن تالح امسك د بالدعدة وابليغ رسالته للجداس فيمدجة د
 ولكددددن وأنبيائددددهد لرسددددله واكريمددددا   الرسددددالةد لتلدددد  ولسدددداندة الدددددعدةد  مانددددة لتلدددد  واعددددالى سددددبةانه

 في ددا اتشدابه التد  الددانددب  يدث لدن هددد السدياقد هدذا فدد  الكدريد القدران فدد  جدا  بمدا االستشد اد
 لآلتدر اإلنسدان وامكدين لرسدلهد واعدالى سدبةانه هللا بدين امكدين الشدبه وجده اتدتالف لدع المعان 

 .(32)البشر  ياة ف 

( بجيس وااونسجد)عرفه لن بيج ا لا  اإلداري  التمكين لمل دم عدادة اعريلا  ظ ر  ولقد 
للعدددداللين ولددددجة د الةريددددة الكاللددددة فدا  العمددددث  والمسددددؤوليا علددددى أندددده الددددديض الصددددال يا  

ب ددريقت د دون ادددتث لبا ددر لددن اإلدارة لددع اددددفير المدددارد المجاسددبة وبيئددة العمددث المالئمددة ل دددد 
 بأندهMothlhakoe د  مدا أ دار اليده(33)واأهيل د سدلد يا  وفجيدا  ول اريدا  فدا  العمدث وال قدة فدي د

ولتميد اد ألدا  لجتددا   نكددن  أن أجدث لدن المعرفدة لدنده لسدتدي  ورفدع والسدل ة القددة الشدفص إع دا "
 ول ددداراا دد لعلدلددداا دد ولعدددارف دد وإثدددرا  العددداللين صدددال يا  ادسددديع" )الشددد ران ( فدددذ ر بأنددده

 العادندة اللدروف فد  القدرارا  واجليدذها اافداذ فد  المشدار ة علدى قددراا د واجميدة تبراا دد لصقث
 .(34)"ولداج ة المشكال  العمث ف  أدائ د لستد   رفع ب دف وال ارئةد
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 التمكدين لل ددم اشدر، الت  التعريلا  نال ظ لن التعريلا  السابقة للتمكين االداري اعدد 

 المتعدددة التعريلدا  تدالح لج داد ولكدن لدن التد  اجلدرون  وال واندا البدا  ين لتعددد ابعدا   اإلداري 

 :ال  لا اضمجت  اأن ندد اإلداري  للتمكين

 العاللين اففراد إلى اإلدارة لن والمسؤولية السل ة نقث. 

 .إدراك أهمية اس الا  العاللين ف  العمث واعتباره للتا، الجدا، في لؤسسة  

 .إ راك العاللين ف  اافاذ القرارا  الت  افص العمث 
 .السما، ل فراد بالعمث  لريد وادسيع سل ة فريد العمث 
  ال قة ل فراد العاللين.لجح القدة و 
 .يادة استقاللية العاللين لع ا ويدهد بالتدريب والتأهيث الال م  
ة ية والصدددجاعيتمكدددين فددد  جميدددع أنددددا  المجلمدددا  بمدددا في دددا التدددددار القدددد انتشدددر لل ددددم ول 

والفدلا ؛ لا جعث البا  ين نقتر دن أنه قد نكدن التمكين ناجةا ف  لداح التربيدةد واع   ذل  
ا دلت الدراسا  وافبةاث التربدية أن امكين المعلد ادؤدي إلدى رضدا وظيلد  أفضدثد ول يدد عجدل

 .(35)لن الد د وااللت ام بالعمثد نقدد إلى اةسين أدا  ال لبة
 عريدددد ا هددددد المعلددددد امكددددين لمل دددددم التدددد  قدددددلت التعريلددددا  بددددين ولددددن 
(Short, Greer and Meliven ب )عمددث فدد  المدرسددة والتدد  اتدديح أندده الللسددلة العمدليددة للريددد ال

( Carl) ألدا ل فراد المشار ة ف  اففكار وصجع القرار و ث المشكال  دون التقييدد بدالتجليد الروايجد 
فيعرفه على أنه عملية ا دير المعلد واجميتده والمسداهمة فد  ا ددير بيئتده الفاصدة التد  امتدا  بمجدا  

 المعلمدين لدجح عمليدة" وبالتدال  ف ددارا  المسدتقلة إنداب  دنمقراا   يث امكن المعلدد لدن اافداذ القدر 
 .(36)"ال الب واعلد اعليد بعملية اتعلد ل جية قرارا  لصجع والصال ية السل ة

فد   المعلمدين انددلا   يدادة" بأنده المعلمدين امكدين التربديدة القيدادة لدسددعة كمدا اعدرف 
 التجليميدة التد  الترايبدا  ويددفر دالمدرس  الصم إلى باإلضافة المدرسة على الت  اؤ ثر القرارا 

 .(37)المعلمين" لد  باالستقاللية اإل ساس ويبج  القرارد صجع ف  المعلمين ادل 
للتمكدين اإلداري  المفتللدة التعريلدا  بدين لشدتر ا ادافقدا   هجداك بدأن القدح نمكن سبد لما 

 العدداللين لددجح يددةأهم علددى اؤ ددد فدميع ددا سدددا  فدد  المددداح التربدددي أو التددداري او الصددجاع د
 التدد  والمعلدلددا  المعرفددة ولشددار ت د إكسدداب د وضددرورة القددرارا د اافدداذ فدد  والمشددار ة للسددل ة

 .ولعرفت د لقدراا د والتجمية التدريب تالح لن نةتاجدن ا
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 لعلمدا  ريداا االالداح لدجح" بأندهوبالتال  نعرف التمكين اإلداري ف  الدراسة الةاليدة 

 بشدؤون  الفاصدة واإلداريدة القدرارا  التربديدة اافداذ فد  لدن المشدار ة واسدعةد ول يددا   صدال يا 

 نعد   بمدا اسدتراايدية دائمدةد وفد ل د المالئمة العمث وبيئة الم ج د فر  الجمد وادفير فصدل دد

تدالح  لدن نقداس والدذي افدا د واميد  التربديدة افهدداف اةقيدد فد  بال قدة ويسد د لددا د الشدعدر
 عدادها".إ اد  الت  االستبانة

 :ني االداريــــالتمك ادــــأبع
التمكدين  علدى اددح التد  التجليميدة( الفصدائص)اإلداريدة  الممارسدا  لدن عددد إن هجداك 

 :اآلا  اإلداري اتضمن

ويقصدد ب دا أن نع دد بالمسدؤولية والسدل ة إلدى  دفص آتدر إلامدام واجدب  :السلطة تفويض -أ
ه الت  استمدها لن القاندن ف د العداللين لةدد بدضد،د  أن نع د القائد ببعض اتتصاصاا

 عمليدة ادتد ان اإلداري  التمكدين لمل ددم افساسدية د واللكدرة(38)لدن المسدتديا  اإلداريدة المتتاليدة

 التدأثير فد  القددرة العداللدن ل دد نصدبح إذ الددنياد اإلداريدة إلدى المسدتديا  الصدال يا  الديض

 المتعلقدة القدرارا  إلدى افعلدى المسدتد   فد  يديةاالسدتراا لدن القدرارا  الممتددة القدرارا  علدى

 إلدى التقليدندة القيادندة افنمدا  فد  اغييدرا   ات لدب التمكدين فكدرة فدان د ولدذل (39)لعمل دد بدأدائ د

ال قدة  إلدى والتدجيده الرقابدة لدن التةددح ات لدب هدذا فدان وبالتدال  بالمشدار ةد ادؤلن قيادندة أنمدا 
 .(40)والتلديض

 أن نمكدن و دداا د فد  العداللين بدأن نشدعروا ان نددب الممكجين العاللين إن :لــــالعم رقــــف -ب

 لةمدث على واؤتذ ا ترال ا اتد أفكارهد وأن العمثد لشاكث  ث ف  جماع  لعا  وبشكث نعملدا

 اقدند على قادر قدي  قائد ادفر ذل  على د ويعتمد(41)ال قة لن عاليا   لستد   ذل  الددد ويت لب

 .(42)للريقه والدعد ديعدوالتش التدجي ا د
 الم دارا  لدن أجدث اعلدد ولجدتلد لسدتمر اددريب اددفير العداللين امكدين ات لدب :بــــــالتدري-جـ

الددادددددة والددددذي اجبغدددد  ادددددفيره لددددن قبددددث المجلمددددة لت ددددديرهد والدددددادهد بالمعددددارف والم ددددارا  
 .(43)الضرورية

هدادف للمعلدلدا  لدن  دفص نعرف االاصاح اللاعث على انه عملية نقث  :الفاعل االتصال-د
والددذي اجبغدد  أن اتدددفر أثجدددا  د (44)تددر بغددرا انددداد ندددد  لددن التلدداهد المتبددادح بيج مددداآ ىإلدد

 داري.التمكين اإل
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ويعددرف التةليد  علددى اندده لدمدعدة العدالددث التد  ادعددث االفدراد اج ضدددن بعمل ددد  :التحفيــ  -هـــ
 عدائدد نلدام يت لدب التمكديند و (45)نةد االفضث ويبدذلدن لعده ج ددا أكبدر لمدا ابذلده غيدرهد

افدا  ولديس العمددث ل يدادة دافعيددت د للعمددث  إلددى المسددتجدة  يدث نقدددم علددى العدائدد لفتلدم
 .(46)واةقيد أهداف لؤسساا د بداس ة رب  ندا  د بجدا، لؤسساا د

 Short & Rinehartقدام  دث لدن  ددر  ورااج دار  ألا عن أبعاد امكين المعلمين فلقد 
 :لتمكين المعلد ه  أبعاد سبعةبتةداد 
 ويتعلددد هددذا البعددد بمشددار ة المعلمددين فدد  القددرارا  المدرسددية ال الددة التدد  اددؤثر صوو ا الاوورار :

ف  عمل د بشكث لبا رد وبمشار ت د ف  المسؤولية للقرارا  التد  اتعلدد بالمي انيدةد واتتيدار 
البعدددد أن   مدددا اؤ دددد هدددذا دالمعلمددديند ووضدددع الددددداوحد واف دددي  المجددداه  والبدددرال  افتدددر  

وهدذا اؤ دد ضدرورة اجميدة قددرة  دالمعلمين لدا د أفكار جيددةد وهدد لدضدع ثقدة لصدجع القدرارا 
 .المعلمين على  ث المشكال 

 ويشدددير هدددذا البعدددد إلدددى أن المدرسدددة اددد ود المعلمدددين بلدددر  الجمدددد الم جددد د ال موووو المه وووي :
لمدددن لدن أن نكدندددا أك ددر والدتعلد المسددتمر وادسديع ل دداراا د ادداح فتددرة عمل دددد فيدتمكن المع

لددددن اسددددتراايديا  التعلدددديد الال لددددة  تبددددراا دلعرفددددة بالتدددددريسد ويسدددداعدهد ذلدددد  علددددى  يددددادة 
 .لتمكيج د

 واإلدارة. : ويشير هذا البعد إلدراك المعلمين بأن د لةترلدن لن قبث ال لال لمكانةا 

 لسداعدة ال دالب علدى : ويشدير هدذا البعدد إلدراك المعلمدين لم داراا د وقددراا د علدى الفاعلية
وقد ات در هذا اإل ساس ال البد التعلدد وقدرا د على إ داث التغييرا  اإلندابية ف  اعلد 

د وأنده ادتقن الم دارا  الضدرورية  د  باللاعلية عجدلا اجاح اللرد لعرفته بذااهد وأنده  دفص 
 .الت  اؤثر ف  المفرجا  المرجدة

 سدي رة علدى بعدض جداندب عمل ددد  السدي رة علدى : إدراك المعلمين بأن لدا د الاالستااللية
 .جدوح المدرسةد والمج ا د والكتبد والتف ي  للتدريس

 دعدر المعلمددين بددا ترام ذلدد  : إدراك المعلمددين بددأن لددا د اددأثيرا  فد  المدرسددةد ويعد   التوثيير 
 .(47)الذا   عدرهد بأن افعماح الت  نقدلدن ب ا ذا  قيمةد وبأن د لتمي ون بإندا اا د

 عددددام بشدددكث المجلمددددا  إدارة فددد  افساسدددديا  أ دددد هددددد اإلبددددا : اإلبووووداعي السوووولو  ت ميوووة 
 .(48)العمث إلندا  ناجةة أساليب اد يد أنه ويعرف تا د بشكث التربدية والمجلما 
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 :المعلدد هد  لتمكدين أبعداد أربدع هجداك ( أن,Gamoran and.Gahng)ذ در  ولقدد

 فد  المجداه  والدتةكد المدرسديةد السياسدة علدى تدأثيروال اإلداريدةد القدرارا  صدجع فد  المشدار ة

 (49)التدريس. ارق  ف  والتةكد الدراسيةد
فد   الدتةكد :هد  افبعداد ثالثد  كمل ددم المعلدد امكدين إلدى نلدر فقدد park ألدا بدارك 

(50)المدرسية السياسة على والتأثير ال رقد ف  والتةكد المةتد د
. 

وريج در  لدع   ددر  قدلده الدذي التصدجيم علدى أساسدية بصددرة الدراسدة الةاليدة واعتمدد
اعدداث بعدض العجاصدر لتتجاسدب لدع الدراسدة الةاليدة لتصدبح أبعداد التمكدين اإلداري وفدد الدراسددة 

-العمددث الدمدداع -االاصدداح وادددفد المعلدلددا -التةليدد  الددذاا -)الددديض السددل ة الةاليددة هدد 
 الجمد الم ج (.-المشار ة ف  اافاذ القرارا 

 :اإلداري التمكنيوفوائد  أهمية
 البيئدا  فد  اإلداريدة المسدتديا  عددد فد  أنده نفلدض اإلداري  التمكدين أهميدة ادأا  

اديلدة  االسدتراايدية القضدانا علدى لكد  ار د  اليدليدة بدافلدر اإلدارة العليدا التجليميدةد وال نشدغث
 البشدريةد دالمددار  تاصدة المتا دة المددارد لدميدع افل دث افجدثد  مدا أنده نعمدث علد  االسدت مار

 الددظيل  الرضدا لدن الم يدد والفالقدةد ويددفر اإلبداعيدةالقرارد وي لد قددرا  اففدراد  اافاذ وسرعة

 بإنددا  أكبدر إ سداس اكتسداب لدن ويمكدج د أكبدرد لسدئدلية واالنتمدا د ويع د  اففدراد والتةليد 

 ارةد واسدتغالحاإلد ذاايدة العمدث فدرق  القدرارا د واسدتفدام اافداذ فد  انفدراا د عمل ددد و يدادة

 وفاعليدةد واشدديع بكلدا ة افهدداف لجاسدب بمدا نةقدد نةدد علدى وافدوا  والمعددا  التكجدلدجيدا

 الفبدرا  على المةافلة ثد ولن الدال  التجليم  الفبرا د وادفير على والمةافلة والتدريب التعلد

(51)المست لكين تياجا والبية ا  الشاللة الدددة إدارة بمبادئ والكلا ا  المتدافرةد وااللت ام
 

بإاا دة  نشدعرون  إذ العدالليند ورضدا لعجديدا  رفدع فد  نسد د فدالتمكين أتدر   نا يدة ولدن 
 ريدة  فد  نسد د الدذي الرضا هذا ب دد وثقت ا اإلدارة بتقدار نستمتعدن  كما إلعماح قدراا دد اللرصة

 . والمشكال  واالقترا ا  الشكاو   لعالدة لسرعة التصرف ويؤدي
العداللين  لسدتد   ولج دا علدى المجلمدة لسدتد   علدى فمج دا اإلداري  التمكدين دائددف ألدا عدن 

 :ال  كما
 إدراك استليد المجلما  المفتللة لن التمكين اإلداري فيما ال :) يادة :المجلمة لستد   على 

 فاعليدة  يادة-وااللت ام الدال  اع ي -(52)واإلنتاجية الدددة اةسين-المجلمة لةاجا  العاللين



  د/ أمساء أبو بكر صديق
 

 422 

الكللددة  افلدديض-40% اصددث إلددى قددد بجسددبة العمددث عددن الجاادددة افت ددا اقليددث -اال االاصد
 ودوران الغيدددداب نسددددبة انفلدددداا-رفددددع لسددددتدي اإلنتاجيددددة-%(15-10) بددددين اتددددراو، بجسددددبة
 .(53)التجافسية( المي ة اةقيد-والفدلا  السلع جددة اةسين-العمث

 اللددددرد وال  فيمدددا ال :) يدددادة نسددددتليد العددداللين لدددن التمكددددين اإلداري  :علدددى لسدددتدي العددداللين 
  يدددادة-الددددظيل  بالرضدددا الشدددعدر  يدددادة-بالمسدددؤولية الشدددعدر العددداللين لدددد  اجمددد -للمجلمدددة
 اففدراد لدد  الشدعدر -افساسدية اإلنسدانية الةاجدا  وا دبا  باالنتمدا د الشعدر -(54)الدافعية
 وذو ولمتعددا  د  اإثددارةد ولةلدد العمددث أك ددر نصددبح-المجلمددة ندددا، فدد  افسدداس بددأن د العدداللين

 واالقترا دا د القرارا  اافاذ ف  سرعة-الكلا ة لن ويةسن التجليمية اللاعلية لن ا يد-لغذا  
 والدقدددت افلدددداح لدددن الك يدددر اددددفر الدددذي افلدددر واسدددريع ا الفددددلا  اسدددليد عمليدددة واةسدددين
 .(55)التجليد( أفراد بين الديدة العالقا  بجا  على نشدع-للمجلمة

أهددد فدائددد التمكددين اإلداري علددى لسددتدي المؤسسددا  أندده نةسددن جددددة  وبالتددال  فددإن لددن 
المجتددا  والفدددلا  المقدلددة ويقلددث لدن التكدداليم وي يددد القدددرة التجافسدية ويسددتغث المدددارد المتا ددة 
اسددتغالال أفضددث وي يددد االاصدداال  بددين المؤسسددة والعددالليند ألددا علددى لسددتدي اففددراد فاندده نشددبع 

 أنلس د وي يد قدرا د على االبدا  والمبادأة والعمث برو، اللريد. اجاا د ويرفع ثقت د ب

 :اإلداري التمكني متطلبات
 من متطلبات التمكين اإلداري في المؤسسات المختلفة ما يلي:

 ا دد فعجددلا لرؤوسدي دد فد  المددارين ثقدة ال قدةد هدد التمكدين عمليدة أسداس :اإلداريوة الثاوة 

 و ريدة المعلدلدا  بم يدد لدن إلددادهد ل دث الضديليةد عاللةل نعاللدن د لدظلي د ف  المدارون 

 .المدظم سل ة امكين الى اؤدي المدار لن فال قة التصرف واالتتيارد
 لدن  والتأايدد بالددعد نشعروا أن فالبد اللعل د بالتمكين المدظلدن  نشعر لك  :االجتماعي الدعم

نةددث  الدقدت وبمرور بالمجلمةد المدظم ثقة لن ا يد أن  أنه لن وهذا و لالئ دد رؤسا هدد
 .(56) يادة ف  لستدي انتمائه التجليم  والت اله

 إذا اإلداريد التمكدين لدن عاليدة درجدة اةقدد أن للمجلمدة نمكدن :المسوتابلية والرؤيوة الهودف 

 االسدتراايد  واالادداه اف لدا د لدع التعالدث ف  العليا اإلدارة ورؤية أهداف ب ا أدرك العاللدن 

 انتلدار لدن بددال   ذاايداالتصدرف  علدى بقددرا د المددظلين ذلد   دعدر علدى رادبللمجلمدةد ويت

 قبدث اف لدا  لعالدة ف  نس د أن  أنه لن الذي افلر العلياد اإلدارة والتدجي ا  لن افوالر

 .الةث واستعصائ ا على استلةال ا
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  واشددع شدريدالب العجصدر أهمية على اؤ د اجليمية ثقافة العاللين امكين ات لب :العمل فرق 

فدرق  أفكار وا ترام دالقرارا  صجع ف  المشار ة تالح لن اف لا كانت  فرق ل ما عمث على
 .العليا اإلدارة لن قبث العمث

 افساسدية الملداايح أ دد هدد اإلداريدة كدث المسدتديا  لدع اللعداح االاصاح نعد :الفعال االتصال 

 بالمشدكلة المتعلقدة المعلدلدا  فن دهدابملر  لشدكلة  دث اسدت يع ال فداإلدارة العدالليند لتمكدين

 هدؤال إ دراك  نددب ولدذل  المشدكلة فد  المجغمسدين اف دفا  لدد  وانمدا لددا اد ليست لتددفرة

 ف  الةث. اففراد
  الال لدة وافدوا  والم دارة المعرفدة اكسداب ات لدب المددظليند إن امكدين :المسوتمر التودري 

 .(57)لستمرة بصلة للتصرف اللعاح
 والتجلديد القديدةد القيدادة ل دث العدالدث لدن عددد الجداجح ات لدب اددافر لتمكدينا أن ويدذ ر 

 ال در أن نمكدن ال السدما  هدذه ولكدن والمشدار ة المدتمعيدةد باففراد والتمديثد اتعلد فيما ال ابت

 التجليميدةد القددرة وبجدا  القيداديد الت ددير عمليدة لدن عبدر واجمدد ات ددر ف د  بسدرعةد اةقدد أو

 ولؤسسدا  المسدؤولين لدع والتلداوا وسدائث افعدالمد لدع والتعالث إدارة االجتماعا  ف  والم ارة

 اففدراد نعمدث أن نددب ولدذل  دج دد را  دون  الم دا هدذه اكتسداب ادتد لدا وندادرا المةلد د المدتمدع

 .(58)هذا المسع  ف  الجدا، لن اتمكجدا لك الم ارا   هذه اجمية على
سدا  التربديدة لكد  اةقدد التمكدين االداري بجددا، نال ظ لما سبد أن على جميع المؤس 

أن اقدم بمجح العاللين في ا ل يد لدن ال قدة والددعد المسدتمرد  دذل  اع دائ د صدال يا  التتيدار 
وسدددائث اجليدددذ االوالدددر الم لددددب لدددج د اةقيق دددا ولسددداعدا د فددد   دددث المشدددكال  التددد  اداج دن دددا 

 وادفير الدعد بمفتلم أ كاله ل د.

 ني اإلداري:ــــتمكات الــــمعوق
 د بيدا علدى قدرا ا لن اةد قد الت  المعدقا  بعض العداد لن المجلما  التربدية اداجه

 فد  الشدادة المر  ية -ال رل  التجليم  البجا ) االا : ف  المعدقا   ال  ثواتم العالليند امكين

 تددف -التغييدر فد  ةالرغبد عددم- ةد السدل فقددان لدن العليدا اإلدارة تددف -القدرارا  ذاافدا ة سدل

 افنلمدة -المسدؤولية اةمدث لدن العداللين تددف -والسدل ة وظدائل د فقددان لدن ى الدسد اإلدارة
 -المعلدلدددا  ابدددادح فددد  السدددرية -واالبتكدددار المبدددادأة  علدددى اشددددع ال التددد  الصدددارلة واإلجدددرا ا 

  دددديروالت التددددريب ضدددعم -التقليدندددة اإلداريدددة القيدددادة أسدددلدب الضددديث -التةليددد  نلدددام ضدددعم
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نضدداف إلدد  لددا سددبد اسددتئ ار  د(59)المكافدد( ( نلددام لالئمددة عدددم -اإلداريددة ال قددة عدددم  -الددذاا 
 بأهميدة د أغلدب عجدد الددع  وقلدة العالليند امكين وعدم ل ة فنلس د بالس بعض أصةاب السل ة

 .وفدائده التمكين

 :داريداع اإلــــــبثانيا: اإل
 مفهوم االبداع اإلداري:

 ددكال  لددن أ ددكاح الجشددا  اإلنسددان د وقددد ظددث هددذا المدضددد  للتددرة اديلددة نعتبددر اإلبدددا  
لةدددرا  للتجدداوح الللسددل  وافدبدد  واللجدد  غيددر أن االهتمددام بدده بشددكث علمدد  لددد ابدددأ إال لددع بدانددة 
الفمسدديجيا  لددن القددرن العشددرين  يددث  ددان اإلبدددا  لدضدددعا  رئيسددا  فدد  علددد الددجلسد وقددد اراددب  

  بالمجافسدة بدين الددوح الغربيدة أثجدا  الةدرب العالميدة ال انيدةد ألدا فد  لدضد  اإلبدا  فد  الماضد
 . (60)عصرنا الةاضر فقد اراب  بالتسابد التقج  بين الدوح ف  لفتلم المداال 

 لدرةد نلعدث فوح الدذي افلدروالبدد  هدد  دبدد  لدن إبددا  كلمدة أن العدرب لسدان فد  وجدا 

دة جدا  ذا  لةاور وأبعاد لتبااجة وعداددة وهدذا بسدبب واإلبدا  لن الجا ية العلمية هد ظاهرة لعق
اعقددد اللدداهرة اإلبداعيددة نلسدد اد واعدددد عجاصددرها ولقدلاا ددا إضددافة إلددى اتددتالف المددداال  التدد  

  يدث اإلادار اللغددي؛ عدن نفدر  فدال لإلبددا  المدضددع  التعريد  انتشر في ا لل دم االبدا د ألا

 :اآلاية المدمدعا  ف  لتجةصر لبا  دن قدل ا ا الت  التعاري  لعلد  صد نمكن

 على : اإلبدا األولى المجموعة (  سدتاان أنه عملية ولج ا اعريدstein  بأنده )"اجدت  عمليدة 

 .(61)لليد" على أنه واقبله الدماعة ويرض  جدادد عمث عج ا

 ولج دا  المشدكال  و دث اإلبدداع  علدى اإلنتدا  ار   الت  التعاري  واشمث: الثانية المجموعة
 والمالئمدة بالددندة إنتدا  اتميد  اةقيدد إلدى نسدعى" بأنده ( اإلبددا Makinnonاعريد  )

 العدالدث لمدمدعدة المتكاللدة الد دة" أنه على )رو كا( اإلبدا  واعري  (62)الت دير" وإلكانية

 اللدرد قبدث لدن قيمدة وذي جدادد وأصديث إنتدا  اةقيدد إلدى اقددد التد  والمدضددعية الذاايدة

 .والدماعة"

 اميد  التد  الفصدائص أو علدى السدما  ار د  التد  التعداري  : واشدمثالثالثوة وعوةالمجم 

 واالستقالح والم ابرة المفاارة سما  على ار   لن البا  ين وهجاك لن المبدعيند اف فا 

 (63)والمرونة. وافصالةاللكرية  العالقة على ار   لن وهجاك واالنلتا،د
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 الجلسدية االسدتعدادا  أو اإللكانيدا  اإلبداعيدةد علدى المدمدعدة هدذه وار د  :الرابعة المجوعة 

 .الجلسية االتتبارا  اكشم عج ا كما لإلبدا  الكالجة
إلى المدمدعا  السابقة ندد أن ا جميع ا ار   على لرا ث االبددا  وتصدائص  وبالجلر

 المبدعين ولكن ال ار   على االبدا   مل دم.
 التد  العمليدة" أنه على Torrance)قد عرفه )التربدي ف بالمل دم اإلبدا  ألا عن اعري 

 المعرفدةد فد  وال غدرا  الدجقصد وجداندب للمشدكال د  ساسدية أك در نصدبح أن علدى اسداعد اللدرد

  لددحد عدن والبةدث ذلد د  دابه ولدا الصدعدبة لدداان واةدادد االنسددامد والمعلدلدا  واتدتالح

 نتدائ  إلدى التدصدث أجدث لدن عددال اا أو صدياغت اد واعدادة واتتبارهداد وصدياغة فرضديا  والتجبدؤد

 .(64)اللرد لآلترين اجقل ا جدادة
 لدن لد ي  "د وهدد(65)افعمداح إلنددا  جداددة وأسداليب ادرق  انده ادليدد علدى كمدا نعدرف

 اراقد  أن نمكدن لجاسدبة بيئدة وجدد  إذا التد  الشفصدية والفصدائص القددرا  واالسدتعدادا 

 (66).المدتمع أو المجلمة أو للردل بالجسبة سدا  يدةولل أصلية نتائ  إلى العقلية لتؤدي بالعمليا 
أبعداد هد   أربعدة فد  ويمكن القدح بأن اعري  االبدا  لن لجلدر اربدي اتمةدر 

 ولرا ل دا اإلبداعيدة المفتللدة والعمليدة بفصائصده المبدد  اإلبددا  واإلنسدان فيده نقدع الدذي المجدا 

 الشفصدية والفصدائص واالسدتعدادا  القددرا  نلد اإلبداعيةد وبالتدال  فدإن االبددا  لد ي  والجداا 

 سدا  ولليدة أصلية نتائ  إلى العقلية لتؤدي بالعمليا  اراق  أن نمكن لجاسبة بيئة وجد  إذا الت 

 المدتمع. أو المجلمة اللرد أو لفبرا  بالجسبة
 اقددند علدى لعلما  رياا االالاح وف  الدراسة الةالية نعرف االبدا  اإلداري بانه قدرة

 أسداليب اعلدد السدتجبا  المتا دة ل دد وذلد  والمددارد اإللكانيا  ضد  ف  ولمارسا  لبتكرة أفكار
 إندا  أهداف د والت  اقاس لن تالح االستبانة الت  اد اعدادها. ف  فاعلية أك ر

 :داع االداريـــــاإلب ةـــــأهمي
نعتبددر عجصددرا ال ددر أهميددة االبدددا  لدميددع المؤسسددا  بصددله عالدده لددن تددالح لددا ال :)

اساسدديا فدد  الت دددر ووسدديلة هالددة اضددمن البقددا  والمجافسددة فدد  ظددث التسددابد العددالم  والتغيددرا  
السريعة ف   ت  الميادان العلمية واللكريةد  ما أنه وسيلة المؤسسدا  فد  هددر التقليدد والتعالدث 

لم لدبدددة لدددع رو، التغيدددر واداراددده بجددددا،  تدددى ادددتمكن لدددن لداج ددده والصدددمدد واضدددلا  الةيديدددة ا
لالستمرار والجدا، ولن ثد اةقيد الجتائ  الت  ارق  إلى لستدي اآللاح وال مد ا د ويسد د فد  
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االستدابة لمتغيرا  البيئة المةي ة ويعمث على اسدتقرار التجلديد واةسدين أسداليب العمدث واددفير 
العددداللين الدقدددت والد دددد و دددث المشدددكال  ب ريقدددة فعالدددة واجميدددة القددددرا  اللكريدددة والم جيدددة لددددي 

بددالتجليد و يددادة االنتمددا  ونمددد الددرو، المعجديددة لدددا د لددذا نمكددن القدددح باندده  لمددا نمددا االبدددا  فدد  
المؤسسددة  اد  فرصددة نمددد االبدددا  فدد  الميددادان افتددر  داتددث المؤسسددة لمددا نسدد د فدد  ا دددير 

لروايجددد  الةيددداة ويعددددد بدددالجلع والرفاهيدددة علدددى المدتمعدددا د والعمدددث علددد  اداهدددث القدددادة للعمدددث ا
والتةدددرك نةدددد االبددددا  واالبتكدددار والةصددددح علدددى المعرفدددة فددد  أسدددر  وقدددت لمكدددن وبأقدددث اكللدددة 

 (67).وب ريقة سليمة(
 ألدددا عدددن أهميدددة االبددددا  فددد  المؤسسدددا  التربديدددة ف ددد  ال دددر لدددن تدددالح لدددا الددد : ) اجدددة

 اقدددم لددن إلبدددا ا ا يددد-أفضددث بشددكث تدددلاا ا واقدددند التجافسددية قدددرا ا  يددادة إلددى التعليميددة المؤسسددا 
 واللجيدددة اإلداريدددة عملياا دددا فددد  المروندددة و يدددادة المتغيدددرا  لدددع للتكيدددم وقابليت دددا التعليميدددةد المؤسسدددا 
-المدرسددة ا دددير نةددد وادجي  ددا الذاايددة اففددراد قدددرا  ودعددد اكتشدداف علددى اإلبدددا  نسدداعد-المسددتمرة
 واجميدددة ا ددددير-المدرسدددة فددد  نالعددداللي لدميدددع باإلنددددا  والشدددعدر الدددذا  اةقيدددد فددد  االبددددا  نسددداعد
 اففددددراد لددددد  ال قددددة بجددددا  فدددد  نسدددد د-وسددددلد  د. ااداهدددداا د علددددى والتددددأثير اففددددراد ول ددددارا  لعددددارف
 عدن التعبيدر علدى قددرة اللدرد دون  اةددح التد  الشفصية المعدقا  على التغلب على نساعد-العاللين
 الددتدح إلدى اففدراد لجلمداا د ويددفع فد  والتددادد الت ددير لسدارا  ل فراد ادضح-اإلبداعية إلكانااه

 عددن واصدددراا د أهددداف د اةداددد إعددادة فدد  اففددراد نسدداعد-اآلتددرين لددع والتميدد  التةدددي لجافسددا  فدد 
 فددد  العددداللين إع دددا -(68)ولسدددتمرة لتددددددة إبداعيدددة بصددددر الل ددددر علدددى قددددرا د وبالتدددال  العمدددثد
 علددى المعلمددين  ددث-العمددث بيئددة اغييددر لددن امكددج د التدد  والةريددة االسددتقالبيةد لددن الم يددد المدرسددة
 امكدج د التد  المفتللة بافنش ة المعلمين إلداد-افت ار لداج ة على و   د تالقةد ب ريقة التلكير

 إع ددائ د تددالح لددن الددادددة المبددادرا  واقدددند لمجاقشددة ال ددالب دعدددة-التعليميددة أهددداف د اةقيددد لددن
 المشددكال   ددث لددن امكددج د والتدد  الصددليةد وافنشدد ة المدرسددية والدددادهد بافنشدد ة قيادنددةد لجاصددب

 .(69).لفتللة نلرة افلدر والجلر إلى ب ريقة لبتكرة

 كافددة علددى التجميددة عمليددة فدد  هالددا  عجصددرا  نعددد وبالتددال  نمكددن القدددح بددأن اإلبدددا   

 بمددد  لبا ددرا ارابااددا   اددراب  كاندت؛ لجلمددة أي ورقدد  واميدد  اقددم  تددى أن المسدتديا د

 فد  أساسديا   وعجصدرا أعمال دا فد  رئيسدا   نشدااا   نكددن  أن الدذي اجبغد  اإلبددا  علدى  رصد ا

 .أهداف ا واةقيد لجدا  ا السع 
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 داع االداري:ـــــر اإلبـــــعناص

 ه ا  العديد من ع اصر اإلبداع م ها:
: ويقصد ب ا إنتا  أكبر قدر لمكن لن اففكار  دح لدضدد  لعدين فد  و ددة  لجيدة الطالقة-1

 الشدددفص اتميددد  أن المدددرجح فمدددن اإلبداعيدددةد لدددذا القددددرة بجددد  ال القدددة أن ويقددداح د(70)لعيجدددة
 االقة-الللظ أندا  لل القة ه  االقة تمسة اةداد د ويمكن(71)التلكير ف  بال القة المبد 
 . (72)اف كاح االقة-التعبير االقة-اففكار االقة-التداع 

 بتكددرار المراب ددة وغيددر والمليدددة الجددادرة لددادددةا باففكددار اإلايددان علددى المقدددرة وهدد : األصووالة-2
سددابقةد واعجدد  أن الشددفص المبددد  ال نلكددر بأفكددار المةي ددين بدده ل ددذا اكدددن أفكدداره  أفكددار
 رئيسية: جدانب ثالثة على اشتمث وافصالة جدادة
 (نادرة أفكار إنتا  على القدرة) الشائعة غير االستدابة 
 (لبا رة غير بعيدة اداعيا  ذ ر على القدرة) البعيدة االستدابة 
 (73)(بالم ارة علي ا نةكد استدابا  إنتا  على القدرة) الماهرة االستدابة . 

 التصددددجيم عدددن لفتلددددم بتصدددجيم أو لفتللددددة ب دددرق  التلكيددددر علدددى المقددددرة وهدددد : المرونوووة-3
 ندددددعين: المرونددددة إلددددى د واجقسددددد المرونددددة(74)لفتللددددة أبعدددداد لددددن للمشددددكلة والجلددددر العدددداديد
 أصدث أو للئدة اجتمد  ال القائيدا   لتجدعدة لعلدلدا  إع دا  علدى اللرد قدرة واتضمن: ةالتلقائي

 بصددد نكددن   دين الذهجيدة وج تده اغييدر علدى الشدفص قدرة وه : التكيلية وا دد والمرونة
 . (75)لعيجة لشكلة  ث إلى الجلر

 ف  ضعم عجاصر أو  اجا  أو لشكال  بدجدد الدع  ب ا ويقصد: للمشكالت الحساسية-4
المدقددمد واتم ددث فدد  قدددرة اللددرد علددى اكتشدداف المشددكال  المفتللددة فدد  المداقددم  أو البيئددة

 .(76)المفتللة
 والعمدث افميجدا  واقددند الجقدد أو لللشدث نلسده اعدريض فد  اللرد  داعة لد  ه : المخاطرة-5

 ابجد  فد  المبدادرة  لدام أتدذ اعجد  كمدا الفاصدةد أفكداره عدن والددفا  غالضدة ظروف اةت
 اللددرد فيدده نكدددن  الددذي نلسدده الدقددت فد  ل دداد  لدددح عددن والبةددث الددادددة وافسدداليب فكداراف

 لمداج دددة االسدددتعداد ولدنددده ب ددداد نقددددم التددد  افعمددداح عدددن الجااددددة المفددداار لتةمدددث قدددابال  
 .(77)ذل  على المترابة المسئدليا 
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 العجاصدر هدذه وعد ح افوليةد عجاصرها إلى المر با  التيت على القدرة وهد: والربط التحليل-6
كمدددا نقصددد بدده إنتددا  إبدددداع  أو ابتكدداري اتضددمن عمليددة انتفددداب أو  الددبعضد بعضدد ا عددن

 .(78)اتتيار والتيت أي عمث جداد إلى و دا  بسي ة ليعاد اجليم ا
 واسدتمرار افلدد اديدث باالنتبداه المصدةدب التر يد  علدى القددرة بده : ويقصددباالتجوا  االحتفاظ-7

د غيدر أن قددرة (79)اريقده علدى اقدم لعدقدا  فندة واف يده ال ددفد  ماسده وااداهده نةدد
لتةقيدد  أثجدا  لداصدلته فالمبدد  لتصدلبد بشدكث اكددف ال االادداه المبدد  علدى لداصدلة

 عن اتجا ح لكجه ال لمكجةد بأفضث صدرة اإلبداعية نةقد أهدافه لك  أفكاره لن ااداهااه نعدح

اكتشداف السدبث  لده اتديح التد  المجاسدبة المروندةب لجلسده لةتللدا الدقدت بدجلس ويلدث أهدافدهد
 . (80)ال ادنة ولعااجت ا

اتبجاهدا الدراسدة الةاليدة فد  دراسدت ا للمةددر ال دان  للدراسدة وهدد  السدابقة العجاصدر وهدذه 
االبدددا د إذ أن قدددرة لعلمددا  ريدداا االالدداح علددى لمارسددة هددذه العجاصددر واالبدددا  لددن تالل ددا 

ة اسددع  لةددث المشددكال  المدرسددية ولداج ت ددا بأفضددث االسدداليب اددؤدي إلددى اكدددين لعلمددة امد دد
 وأ دث ال رق الممكجة.

 ة:ـــــة املبدعـــــات الشخصيـــــمس
فد   كليدا هدذه ادتمدع وقدد الجداسد لدن غيدره عدن تصدائص عددة لده المبدد  الشدفص إن 

فد   أو بددا اإل علدى القددرة لدنده الدذي اإلنسدان فد  لج دا الدبعض اتددفر قدد أو المبدد د اإلنسدان
 نعجد  عددم ال اآلتدر بعضد ا وغيداب اإلبداعيدة الصدلا  بعدض وجددد وان د)المبدعدة الشفصدية(

 علدى اسداعد اآلتدرين ولدؤثرة لشدتر ة ك يدرة صدلا  هد  وانمدا فيدهد الدجقص أو اإلبددا د علدى القدرة

 فد  روانسدتم  تدى ل دد؛ البيئدة المجاسدبة وادفير ا تضان دد ليتسجى المبدعة الشفصية إلى التعرف

 والت در المعرفة سما  ف   تى نةلقدا واجميت ا اإلبداعا د ال  صقث لن أنضا   وامكج د إبداعاا د

 . (81)المدتمع ويةقد ل د امد اا د والال د لج د وليستليد أجمعد العالد نش ده الذي التكجدلدج 

 عدرالشد :بسد دلة لال لت دا نمكدن التد  المبدد  للشدفص المميد ة الشفصية السما  ولن

 الع يمددة قدددة-علي ددا واالعتمدداد الددجلس فدد  العاليددة ال قددة-بأعمالدده قيالدده أثجددا  والسددعادة بالرضددا
-للمشدكلة بدالدة  لددح فد  التلكيدر علدى القددرة-اف ديا  بدين إدراك العالقدا  علدى القدرة-واإلرادة
 والتقليددد الددرواين اجتجدداب-وثبددا  بةدد م افعمدداح ولمارسددة الم ددابرة-المسددؤولية اةمددث علددى القدددرة

 .(82)الصعاب اةدي ف  والرغبة المغالرة إلى الميث-افعمى
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 وه ا  من قسم سمات الشخصية المبدعة إلى خمس مجموعات أساسية كما يلي: 
  لدمدعددة الصددلا  والقدددرا  والم ددارا  التدد  اتصددث بالمرونددة والتدداددد فدد  التلكيددر وعدددم

 رة دون سداها.التصلب ف  الرأيد والبعد عن المسل ما  أو التةمس للك
  لدمدعدددة صدددلا  ال اقدددا  الدافعدددة والقددددرا  الكالجدددةد وال القدددة اإلبداعيدددة فددد  التعبيدددر

والتلكيددر فددد  آن وا ددددد وهددد لدددا ندددأا  لددن تدددالح اإل سددداس بالمشددكال  وال دددد أبعادهدددا 
 بشكث أك ر عمقا  لقارنة باآلترين.

 علدى المداج دة  لدمدعة الصلا  الشفصية التد  اتصدم بقددر لدن ال قدة بدالجلس والقددرة
 والفرو  عن المألدفد  تى لد أد  ذل  إلى إثارة اآلترين وانتقاداا د.

  لدمدعددة صددلا  افصددالة والع يمددة واإلصددرار علددى التددادددد واةدددي المد دددح والقدددرة
علددددى التلكيددددر المج قدددد  واةليددددث والسددددير اللددددداهر والدصدددددح إلددددى اسددددتجتاجا  لتعددددددة 

 ولتجدعة ف  آن وا د.

 العقلية ولج ا التمتع بدرجة لجاسبة لن الذ ا د ولةاولة اةقيد التمي  لدمدعة الصلا  
 .(83)ف   ث لا نقدم به الشفص المبد 

 لتابعدة عدن التغيير واعبر على وهجاك لن قسم ا إلى ثالث تصائص فق  ه :) القدرة

 القددرة علدى-افصصدية غيدر لدداال  فد  الددتدح فد  وا ديرهدا والرغبدة الدداددة ل فكدار اللدرد

 العمثد والعصم إاار ف  نةدث قد التغير الذي لع والتكيم فترد لستد   لن واالنتقاح التغيير

علدى  ا بيق دا نمكدن جداددة وأفكدار لقتر دا  واقددند هد جدادد لا كث عن البةث تالح الذهج  لن
 اإذ اآلتدريند قبدث لدن المقدلدة واففكدار الدداددة المقتر دا  هدذه ودعدد اشدديع ويدتد الداقدعد أرا
تدالح  لدن المشدكال  وال در  دث-افغلبيدة بدرأي علي دا ولتلدد لجلعدة صدداب وذا  علدى كاندت
 لةدث المجاسدبة واافداذ القدرارا  ب داد نمدر التد  إبداعيدة للمشدكال   لددح اقددند على اللرد قدرة لد 

 اةددثد قدد التد  ادقدع المشدكال  لمةاولدة باإلضدافة المجاسدبد الدقدت فد  المشدكال  ل دث هدذه

 .(84)المتدافرة( المعلدلا  ندرة  الة ف   تى ل اد الةلدح المجاسبة وإنداد ادجب اد ولةاولة

الدراسة الةالية أن ل ث هدذه السدما  جميع دا سددا  المقسدمة لفمدس لدمدعدا  أو  وار  
ثددالث إذا لددا اةققددت فدد   فصددية لعلمددة ريدداا افالدداح اسددت اعت أن اكدددن لددؤثرة فدد  بيئددة 

فصددل ا واغييددره نةددد االفضددث والددداده بددالةلدح الممكجددة لكافددة  العمددث المدرسدد  لددن  يددث ا دددير
لشددكالاهد  مددا نال ددظ أن االبدددا  لدديس  كددرا علددى أ ددد بددث هددد ظدداهرة انسددانية فكددث انسددان لدندده 
اسددتعداد او ااقددة لإلبدددا  ندددب أن ادددفع ا للجمددد  ددذل  المجلمددا  والدماعددا  لصددالح المدتمددع 

 وتصدصا المؤسسا  التعليمية.
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 لتـي تساعد على تنمية اإلبداع االداري:العوامل ا
نمكددددددن اقسددددددديد العدالدددددددث التددددددد  اسددددددداعد علدددددددى اجميدددددددة العمليدددددددة اإلبداعيدددددددة إلدددددددى قسدددددددمين 

 رئيسين  ما ال :
 العوامل الداخلية وهي:-1
 يددث ندددد أن الللسددلة الديدددة التدد  اجت د ددا اإلدارة فدد  التعالددث لددع العددداللين بيئووة العموول  :

 دارة نةدهد اؤدي إلى بجا  عالقا  جيدة بين اإلدارة والعاللين.والجلرة اإلندابية لن قبث اإل
 إذا  ددان التعالددث اليدددل  والعالقددا  بددين العدداللين اقدددم علددى أسدداس المةبددة جماعووة العموول :

 المددة والتعاون فإن هذا نلسح المداح لفلد بيئة اجليمية إبداعية والعكس صةيح.

 ت  اتد عن اريق دا نقدث المعلدلدا  والبياندا  و دذل  : اؤثر قجدا  االاصاح الاالتصاالت اإلدارية
ندعية المعلدلا  و ميت ا على اجميدة قددرا  العداللين علدى التلكيدر واإلبددا د  مدا أن االاصداال  

 المبا رة بين الرئيس والمرؤوسين ف  لجاقشة ألدر العمث ل ا دور لؤثر على اإلبدا .

  لقرار ودرجة الرضا الدذي نةققده القدرار للعداللين : ال ريقة الت  اتد ب ا صجع ااتخاذ الارارات
ودرجدة لشدار ت د فدد  صدجعهد جميع دا عدالددث اسداعد علددى تلدد بيئدة إبداعيددة اتديح للعدداللين 

 استفدام قدراا د اإلبداعية لن نا يةد و ذل  ادعيد فاعلية القرار لن نا ية أتر .
 العوامل الخارجية وأهمها: -2
 افسرة 

 نعتمددد علددى أسدداليب الددتعل د الةددداث فدد  نقددث المعلدلددا  للتالليددذ ويتدديح  التعلدديد فددالتعليد الددذي
ل ددد فرصددة التعبيددر عددن آرائ ددد والبعددد عددن أسددلدب التلقددين فدد  نقددث المعلدلددا د وافتددذ بعددين 
االعتبدددار اللدددروق اللردندددة بيدددج دد والكتددداب الدددذي نعتمدددد علدددى التةليدددث واالسدددتجتا  فددد  سدددرد 

 وستكدن نتائده ذا  لردود على فالتعليد.لعلدلااه سيكدن اعليما  ل مرا  
  وسائث اإلعالم: ويمكن قياس لد  اعدد جداندب وأوجده اإلبددا  و  افتده فد  أي لدتمدع عبدر

 اقدم وسائث اإلعالم المفتللة واهتمالاا ا بالت در واإلبدا . 

 دم المدتمع: نمكن القدح بأن اإلبددا  إنمدا هدد عمدث نددع  ات لدب ظروفدا  وقيمدا  اجتماعيدة اقد
 .(85)على أساس اشديع التلدق واإلبدا  ورعااته

 لدن كمدا أن هجداك لدن أ دار الد  لدمدعدة لدن العدالدث اشددع علدى االبددا  هد : الدتفلص 

 الشدفص وضدع-واإلبددا  اففكدار ان دالق دون  اةددح التد  المعقددة الروايجيدة اإلجدرا ا 
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العمدث علدى إنشدا  بجد  -(86)للكدرهاةددنا  ام دث بأعمداح واكليلده المجاسدب المكدان فد  المجاسدب
االفكددار علدددى أن اتددددل  اال ددراف عليددده ج دددة لر  يددة عليدددا اقددددم بتشددديع االفكدددار االبداعيدددة 

 التدد  العلميددة افسدداليب اسددتفدام اشددديع-الددادددة واتبجدد  المداهددب االبداعيددة فدد   ددث لددداح
لفتلددم  جدادددة عجددد دراسددة القددرارا  فدد  أفكددار واقدددند اإلبدددا د ورو، اففكددار إثددارة فدد  اسدد د

 افدوا  اددفر-جداددة أفكارا ا ير قد والت  العمث جماعا  بين والمجاقشة الةدار-(87)لرا ل ا
 .(88)والتكجدلدجية المادنة والمدارد

بالجلر إلى العدالدث السدابقة التد  اسداعد علدى اجميدة االبددا  نددد أنده اجبغد  علدى المجلمدا  
ا  والعدالدددث السددابقة جميع دددا  تددى ادلدددد أفكدددارا  المفتللددة وتصدصدددا التربديددة لج دددا االهتمددام بددداإلجرا 

 لبدعة و فصيا  لدا ا القدرة على انداد افكار تالقة ولداج ه المشكال  المفتللة.

 :اإلداري داعـــــاإلب اتـــــمعوق
 اسدددت مار علدددى اللدددرد قددددرة لدددن اقلدددث التددد  المعدقدددا  لدددن العدادددد اإلداري  اإلبددددا  اداجددده
 التلكيددر نةدد اللدرد انددفا  اقليدث المعدقدا  هدد هدذه وبداعدث الدداددد ندواقدد ذاادهد قدراادهد واجميدة

 وارسددددي  البيروقراادددد د الجلددددام علددددى والةددددر  والددددروايند اللكريددددةد القدددددرا  المبددددد د واع يددددث
 لعدقددا  البددا  ين صددجم   يددر لددن وقددد الددادددةد اففكددار وأد عليدده اتراددب الشدددادة لمددا المر  يددة
 ولعدقددددا  اجتماعيددددةد ولعدقددددا  عقليدددةد لعدقددددا  هدددد  دعدددا دلدم فدددد  تمددددس اإلداري  اإلبددددا 
 .(89)دافعية اجليميةد ولعدقا  ولعدقا  انلعاليةد

 اد لج الفرو ن ل ناتمك ال ثابتة  دود ف  التلكير انةصارالمعدقا  العقلية واتم ث ف  

 د لدالو  ةدلالمشك  ث عجد والفاائ بالصةيح ة والبدا اإل ساس ىلع اللرد اعتماد ف  ذل  ويبدو

 أو افت دا  اراكدابلدن  الفددفد والمعدقدا  االنلعاليدة واتم دث فد  لألدفدة أسداليبم اسدتفدا إلدى

د والمعدقدا  الدافعيدة واتم دث أصدال ا دب والرغبدة التفيدث ىلدع القددرة انفلدااو  التةددي ةلدقث و اللشد
اقدددارهد فدد  عدددم اشددديع اللددرد واةليدد ه بال ريقددة المجاسددبة وعدددم  صدددله علدد  ا تددرام االتددرين و 

 الةرفدد  للتغييددرد وااللتدد ام اإلداريددة الد ددا  ولسدداندا د والمعدقددا  التجليميددة واتم ددث فدد  لقاولددة
 إداريدة قيدادة وجددد التجليميدة وعددم البيئدة بأنلسد دد وسدد  المددارين بعدض ثقدة بدالقدانيند وعددم
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 ال قافيدة   اللدروفالبيئيدة واتم دث فد المجلمدةد والمعدقدا  فد  المتبعدة المعااير لالئمة وا دواجية
 ادراه الدماعدة عمدا نةيدد لدن علدى واقسدد نلكدرد لدن علدى الت  اضدغ  والتقاليد العادا  وتاصة

 اآلتددرون وبالتددال  لجدده اتدقع ددا التدد  بال ريقددة التصددرف إلددى سدديميث اللددرد فددإن لجدده اتدقددع ولددا
 .(90)اآلترين ادقعا  نلام عن افر  جدادة أ يا  ف  التلكير ادجب

 جددددد وغيدددداب اإلداريد للكددددادر والتأهيددددث اإلعددددداد وضددددعم الدظيليددددةد افعبددددا  كمددددا أن   ددددرة
 لن أهد لعدقا  االبدا  اإلداري. المادنة المعدقا  إلى جانب اإلداري  باإلبدا  االهتمام وقلة الةريةد

لدن  ادتد ذلد  بدأن اعتقدد تدالح التمكدين لدن اإلبددا  رو، اشددع التد  الجاجةدة المؤسسدا 
نسداعد  أن التمكدين  د  فدال التجليمد د ال درم أسدلث إلدى والريادندة االسدتقاللية لقدلدا  دفدع تدالح

لدن  ندعدا   ويضدل  بدالجلس ال قدة ويع   الفالق والمبد د التلكير على قدراا د اةسين على العاللين
اإلدارةد  قبث لن صارلة لمراقبة  اللرد في ا ضعنف الت  افعماح اتةقد لن ال الذي الداتل  الرضا

فد   نكمدن اإلبددا  فسدر الفاصدةد ب ريقتده ويعمدث نلكدر أن للعقدث اسدمح ال وقددانين لستمر ولتدجيه
 الفدالق التلكيدر نتيدت دا التصدرف و ريدة التمكدين و قيقدة المتددددةد والمعرفة البشر ااقا  الدير

 .(91)المتمي  الجدع  ندا واإل والم ارة المتدددة والمعرفة المبد 
 لداب دة علدى القدادر السدلدك اإلبدداع   لد  فد  الم مدة المدضددعا  أ دد التمكدين ويعدد

 قديدة اإلبدداع  عالقدة والسلدك التمكين بين العالقة واعد كما اجليذ افعماحد ف  الددادة التةدنا 

 نقدددهد الدذي الدسد  فد  لينالعدال بتمكين المدار رغبة لد  ادافر وعجد افتر د إلى إ داهما اؤدي

 تدالح لدن للمرؤوسدين ال قدة بمدجح الصدال يا  والبدد  اةديدث عملية ف  الجلر إعادة الدا إلى فإنه

 صديغة واةدادد لدن الصدال يا  ل يدد والدديض لر د ي  غيدر نةدد علدى اد يدع المسدؤوليا  إعدادة

 .سينالمرؤو  قبث لن اجليذها على المتلد إاار افهداف ف  اإلدارية المسا لة

 المغدالرة ثمدة لؤ درا  فدإن فد  العمدث اإلبددا  لل ددم إلدى الجلدر وعجدد السدياقد هدذا وفد  

ندأا :  لدا المدداح هدذا فد  تصدائص اإلبددا  ولدن العمدث فد  اإلبددا  اةقدد عدن المدألدف والفدرو 
 لن التف ي  بأسلدب افتذ-الداتلية والقضانا المشكال  اعرف ف  الرغبة-التغيير نةد )االنلتا،

 غيدره قددرة فد  ال قدة-في دا نعدي  التد  البيئدة فد  التةكد على القدرة-المداقم المفتللة لداج ة ثأج
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-التقاندة واسدتفدام الدتعلد نةدد االنددفا -الغيدر اتتيدارا  ا تدرام-المسدؤولية واةمدث اإلنددا  علدى
 .(92)المستقبث ندد التدجه-اآلترين إندا ا  اقدار

 :ندأا  لدا اإلبدداع   لد  السدلدك فد  العليدا رةاإلدا قددرا  لدن اعد   التد  افلددر ولدن
 والدمداع  واالسدتمرار اللدردي لد دا  عاليدة لعدااير وضدع-وا دديرهد  البدار ين اففراد )استق اب

 لدن لسدتد   كدث ا ويدد-العمدث لةدي  واج دا  لدن واج دة كدث بتعدداث القيدام-المعدااير هدذه رفع ف 

 الةاجدة كلمدا دعدت جداددة إداريدة عجاصدر و   جداددةد بمدهبدة فد  المجلمدا  اإلدارة لسدتديا 

 .(93)لذل 
 التف دي  إن إذ اإلبدا ؛  ي ياا ا استراايديا  ف  ام ث عدادة لقدلا  اإلبداع  وللسلدك 

 االاداهدا  واشدير الداقدع وا ددر افدا  اةسدن لالئمدة بيئدة لإلبددا  لمارسدت ا ا يدئ واع يد  ل دا

ا نعد   القيدادا  كدين والدديضالتم عجصدر أن إلدى المجلمدا  إدارة فد  الةدا دة  السدل ا  لدن ل يدد 

 (94).المبدعة للمجلما  الشاللة الدددة إدارة لن
 المجلمدا  فد  اإلداري  لمارسدة التمكدين أن إلدى (2006) الةرا شدة دراسدة أ دار  ولقدد 

 على العاللين نأا : )اشديع لا افبعاد هذه ولن التجليم د اجمية اإلبدا  ف  نساعد أبعاده بدميع

بدين  المعلدلدا  بتبدادح اسدمح فعالدة ااصداح قجددا  إندداد-إلي دا وا ترال دا واالسدتما  اففكدار ر،اد
 الددعد اقددند-جداددة إبداعيدة إلدى أفكدار التدصدث نةدد لددفع د العداللين بدين التجافس اشديع-اففراد

ب دا  االهتمامو  جادةد دراسة الددادة اففكار دراسة-ولشاريع د اإلبداعية للمبدعين والمعجدي  المادي
 .(95)الدددة نلام واأهيل د لت بيد لج ا المليد وا بيد

لددن تددالح لددا سددبد نمكددن القدددح بددأن التمكددين جدد   ال اتددد أ لددن االبدددا   مددا أن قيددادة 
 المجلما  الةالية وتصدصا التربدية لج ا لن تالح التمكين أ د أوجه االبدا .

على واقع  ال  لن التمكدين اإلداري واالبددا  اإلداري الدراسة الميدانية إلى التعرف  ا دف
لدددي لعلمددا  ريدداا افالدداح بمةافلددة الدددادي الددادددد وهددث ادجددد عالقددة بددين التمكددين اإلداري 

 ال :لا  الميدان تضمن اإلاار واالبدا  اإلداريد وي
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 الدراسة:   أداة-1
اؤهدا فد  ضدد  اإلادار الجلدري والدراسدا  السدابقةد التد  استفدلت البا  ة اسدتبانة ادد بج

( فقدرة لد عدة 81اهتمت بالمدضد  واست ال  ارا  بعض الفبرا د فصممت استبانة لكدندة لدن )
( فقرة د وال ان  هد االبدا  االداري ويضد  39عل  لةدرين افوح هد التمكين االداري ويضد ) 

ن اسددتداباا ا ) لدافددد د لدافددد إلددى  ددد لددا د غيددر ( فقددرةد واددد صددياغة عباراادده بةيددث اكددد 42) 
لدافددد(د وقددد اسددتفدلت البا  ددة لقيدداس ليكددر  ال الثدد  لقيدداس اسددتدابا  أفددراد العيجددة للعبددارا  

(غيدر 1( إلدى  دد لا لتدسد ة د )2( لمدافدد   بيدرة د )3وأبعاد االستبانة د إذ اد اتتيار الدرجدة)
 لدافد ضعيلة .

 ة:وثبات أداة الدراسصدق  -2
صدددق  عددن اريدددالسددتبانة اللدداهري لصدددق الالتةقددد لددن  اددد الصوودق الظوواهري لوو داة:-2/1

االسدددتبانة فددد  صددددرا ا افوليدددة علدددى عددددد لدددن أسدددااذة  ليدددا   تعرضددد إذ دالمةكمدددين
 للمةددرارابدا   دث عبدارة   د ولددولةاورهدااالسدتبانة  فد لمعرفة وج ة نلرهد د التربية
لددت عبدداراين ق ددذف و  العبددارا داددد اعددداث بعددض  ئ دددآراوبجددا  علددى  إليددهد اجتمدد  الددذي
د وأصبةت االستبانة ف  صدرا ا الج ائية لكدندة %80نسبة لدافقة المةكمين عن افي 

 ( عبارة.81( عبارة بدال لن )79لن )
 ولدد  دلالسدتبانة ولةاورهدا الدداتل  االاسداق صددق لن التةقد اد الصدق الداخلي ل داة:-2/2

د بيرسدددن ل االرابددا  لعالددث باسددتفداممةدر الددذي اجتمدد  إليددهد بددال كددث عبددارة ارابددا 
( لمةددددددر التمكدددددين االداريد 0,894-0,631واراو دددددت لعدددددالال  االرابدددددا  لدددددا بدددددين )

قدددديد دالدددددة إ صدددددائيا عجدددددد هدددددذه الجميدددددع ، و( لمةدددددر االبددددددا  االداري 0482-0,707,)
 انة والعبدارا مةداور االسدتبل الدداتل  التماسد  (د لمدا اددح علدى0,01داللدة)اللسدتد  

 .المراب ة ب ا

 أللدداعلددى اسددتفدام لعالددث : اعتمددد  البا  ددة فدد  التةقددد لددن ثبدددا  االسددتبانة يبووات األداة-2/3
واقدددع التمكدددين لعدددالال  ال بدددا  لمةددددر  كاندددت إذد Cronbach's Alphaكرونبدددا  
  وهد( 0.898(د ولالستبانة  كدث )0.770)ولمةدر االبدا  االداري  د(0,840)اإلداري 

 إ صائيا.ولقبدلة  لرالعةلعالال  ثبا  
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 ( معامالت الثبات لالستبيان1جدول )
 )كرونباخ-ألفا (الثبات معامل دــــــالبع البعد ترتيب

 لبعد التمكني االداري الثبات معامالت
 0.834 تفويض السلطة األول
 0.830 التحفيز الذاتي الثاني
 0.802 االتصال وتدفق املعلومات الثالث

 0.795 العمل اجلماعي رابعال
 0.844 املشاركة يف اختاذ القرار اخلامس
 0.768 النمو املهين السادس

 0.840 الدرجة الكلية
 االبداع اإلداري لبعد الثبات معامالت

 0.787 الطالقة األول
 0.761 االصالة الثاني
 0.751 املرونة الثالث
 0.731 احلساسية للمشكالت الرابع

 0.760 تحتفا  باالاجا اال اخلامس
 0.750 التحليل والربط السادس
 0.727 املخاطرة السابع

 0.770 الدرجة الكلية
 0.898 مجيع اجملاالت

 :ةــــع الدراســــجمتم -3
لما  انت الدراسدة الةاليدة ا ددف إلدى لعرفدة واقدع التمكدين االداري واالبددا  اإلداري لددي  

الدادي الدداد لدن وج ده نلدرهد ولددي العالقدة بيج مدا جدا  لعلما  رياا االالاح ف  لةافلة 
اتتيدددار لدتمدددع الدراسدددة لدددن لعلمدددا  ريددداا االالددداح بمةافلدددة الددددادي الددادددد بأ دددد ق اعدددا  

بددداريس( وهدددد ق دددا  الفارجدددة نلدددرا الن -بدددال -اللرافدددرة-الداتلدددة-المةافلدددة الفمدددس )الفارجدددة
 ف  الق اعا  افتر  ولقرب ا المكان . عددهد لجاسب بالمقارنة بعدد لعلما  رياا االالاح 

ويتكدن لدتمع الدراسة لن جميع لعلما  رياا االالداح بق دا  الفارجدة فد  لةافلدة  
الدادي الدداد  يث بلغ عددهد وفد السددال  الرسدمية لمداريدة التربيدة والتعلديد بمةافلدة الددادي 

  .(96)م2016  2015( لعلمة للعام الدراس  171الدداد )
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 ة:  ـــــة االستطالعيـــــالعين-4

( لعلمددة ريدداا أالدداح بق ددا  الفارجددة بمةافلددة 15واكدنددت بال ريقددة العشدددائية لددن ) 
الددددادي الدداددددد واسدددتفدلت درجدددا  هدددذه العيجدددة فددد  التةقدددد لدددن صددددق وثبدددا  أدوا  الدراسدددة 

 الةاليةد ولد اتد استبعاد هذه العيجة عجد ا بيد الدراسة اللعلية.

 ة:ـــــدراسة الـــــعين -5
اتتيددددر  عيجددددة الدراسددددة بال ريقددددة العشدددددائية البسددددي ة  يددددث بلددددغ عدددددد لعلمددددا  ريدددداا 

( اسدددتبيانه اسدددتبعد تمسدددة لج دددا لعددددم صدددال يت ا 42( لعلمدددةد وقدددد ادددد اسدددترجا  )50االالددداح )
% 21.64(  لتكددن نسدبة العيجدة بالجسدبة للمدتمدع افصدل  37للتةليث ليصبح عددد االسدتبانا )

% والددددددوح التددددال  ابددددين اد يددددع عيجددددة الدراسددددة ابعددددا للمتغيددددرا  المسددددتقلة 74جا  وبجسددددبة اسددددتر 
 المئدية. عدد سجدا  الفبرة( ونسب ا-ند  المدرسة-المؤهث الدراس )

 ( عينة الدراسة2جدول )

 عدد سنوات اخلربة نوع املدرسة املؤهل الدراسي املتغري
 10أكثر من  10-6 5 -1 خاصة تحكومية دراسات عليا بكالوريوس املستويات

 8 24 5 11 26 2 35 اجملموع
 %21.6 %64.9 %13.5 %30 %70 %5.4 %94.6 النسبة املئوية

 %100 %100 %100 

 املعاجلة اإلتحصائية: -6
 اإل صدائية الةد م اعتمدد  البا  دة فد  لعالددة البياندا  واسدتفرا  الجتدائ  علدى برندال 

 ساليب اإل صائية اآلاية:وقد اد استفدام اف د(SPSS)االجتماعية للعلدم
 .عالث أللا  رونبا  لتةداد لعالث ثبا  االستبانة 

 ارابدا  ولدد  أبعاد االستبانة ولةاورهاد بين العالقة قدة لتةداد لبيرسدن  الراب ارابا  لعالث 

 العبارا  بمةاورها.

  المتدس ا  الةسدابية واالنةرافدا  المعياريدة لتةدادد افهميدة الجسدبية السدتدابا  أفدراد العيجدة
 اداه عبارا  وأبعاد االستبانة.

  اتتبار(T test)  الدراسة لتغيرا  بين اللروق لتةداد. 

  اةليددث التبدداان اف ددادي(ANOVA)  واتتبددار(F)  واتتبددار  دديليه لتةداددد اللددرق بددين أك ددر
 . لن لتدس ين
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د ادد  سداب أفدراد العيجدة علدى عبدارا  االسدتبانةدرجدة المدافقدة السدتدابا  للتعرف علدى 
قيمة و ن االستدابا  لالستبانةد ولن ثدد اصدبح درجدة لدافقدة أفدراد العيجدة علدى العبدارة والمةددر 

لتدس ة إذا انةصر المتدس  الةساب  لدا بدين و د 1.67لجفلضة إذا قث المتدس  الةساب  عن 
 .2.34(د ولرالعة إذا  اد المتدس  الةساب  عن 1.67-2.33)

 :ةـــــج الدراســـــنتائ -7
لعلمدا   لدد  اإلداري  التمكدين درجدة لدا علد " ادجص والدذي ال الدث السدؤاح علدى لإلجابدة 

 اسدتفرا  افوح ثدد المةددر اةليدث لددداال  ريداا االالداح فدد  لةدافظ الددادي الدداددد؟ " ادد

 وقيمة افوح المةدر لن لداال  لداح الجسب  لكث والد ن  المعياري  واالنةراف الةساب  المتدس 

 .لعا المداال  جميع
 األول النسيب للمحور والوزن املعياري واالحنراف ( املتوسط احلسابي3جدول )

املتوسط  العنوان الرقم
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
القيمة  tقيمه  املعياري

 الرتتيب االتحتمالية

 2 0.000 3.76 0.645 76.67 2.298 السلطة تفويض 1
 6 0.757 0.312- 0.39475 65.98 1.9797 التحفيز الذاتي 2
 5 0.121 1.587 0.46630 70.70 2.1216 االتصال وتدفق املعلومات 3
 1 0.000 7.191 0.39782 82.34 2.4703 العمل اجلماعي 4
 3 0.006 2.942 0.46943 74.22 2.2270 املشاركة يف اختاذ القرار 5
 4 0.076 1.830 0.47924 71.47 2.1441 النمو املهين 6
  000. 4.014 31431. 73.56 2.2074 احملور ككل 

اإلداري لددي لعلمدا   التمكدين بعدد علدى اتضدح لدن الدددوح السدابد أن درجدة المدافقدة
ة واعددد و ريددداا االالددداح بمةافلدددة الددددادي الددادددد لدددن قبدددث افدددراد العيجدددة جدددا   بدرجدددة لتدسددد 

الدراسددة ذلدد  لشددعدر لعلمددا  ريدداا افالدداح بددان السددل ة الممجد ددة لدددا د ليسددت  افيددة لتةقيددد 
التمكدددين اإلداري  دددذل  فدددان عمليدددة االاصددداح واددددفد المعلدلدددا  اةتدددا  الددد  ل يدددد لدددن االهتمدددام 

مدام والعجانة تصدصا ف  ظث ادافر التقجيا  التكجدلدجية الةدا ة   ما ان اةليد هن لدد الدد االهت
إنددال  لل دددم التمكددين ا  المدرسددية دار االلمددا ادجددب علددى الكدداف  لددن جانددب اإلدارا  المدرسددية 

الددذي جددا  فدد  المرابددة افتيددرة لقارنددة  الددذاا  التةليدد د وتاصددة فدد  لددداح  بيددرااهتمالددا  اإلداري 
( Weshah,2013)هددذا اتلددد لددع لددا ادصددلت إليدده دراسددة و  بالمددداال  افتددر  لدضددع الدراسددة

د وافتلم لع لا أن درجة لمارسة التمكين اإلداري لدي عيجة الدراسة جا   بدرجة لتدس ةلن 
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( لدن أن درجدة لمارسدة التمكدين اإلداري لددي عيجدة الدراسدة 2010ادصلت اليه دراسة )افصدقةد
 :كالتال  كانت فقد الجسبية أو ان ا  سب المداال  ارايب جا  بدرجة لرالعةد ألا

لدن  يدث الدد ن الجسدب  والمتدسد  الةسداب   افولدى ع  بالمرابدةالعمدث الدمدا بعدد جدا 
 المدرسدية اإللكانا  ار يد ف  لعلما  االالاح نلرا لتعاون  وبدرجة لرالعةد واع و الدراسة ذل 

 بدرال  ا ددير اللدرديد وأن عمليدة العمث  الة ف  لن استغالل ا أفضث بصدرة واستغالل ا المتا ة

 وإرادة ولداردهدا إلكانياا دا بلغدت لمعلمدة بملردهدا ل مدا نمكدن ال يدةجماع لسؤولية رياا االالاح

 بعض ا. لع ج دد المعلما  واتكالث اتلافر لد لا اةقق ا أن لدا ا التغيير
بدرجدة لتدسد ة لدن  يدث الدد ن الجسدب   المرابدة ال انيدة الدديض السدل ة فد  وجدا  بعدد

القددددانين اإلداريدددة لدددن قبدددث اإلدارا  واعددد و الدراسدددة ذلددد  الن التشدددريعا  و  والمتدسددد  الةسددداب 
المدرسية اقم  ائال ف  الديض السل ة للمعلمدا  لمدا ادؤدي ب دن الد  قلده الدافعيدة نةدد العمدث 

 والشعدر بعدم التمكين.
بدرجدة لتدسد ة لدن  يدث الدد ن الجسدب   بعدد المشدار ة فد  اافداذ القدرار ال ال دة بالمرابة وجا 

 اإلداريدة وبدين المعلمدا  المسدتديا  بدين لدا لد  الن االاصداال واعد و الدراسدة ذ والمتدسد  الةسداب 

والروايجيددة فددد  اافددداذ القدددرار وربمددا ارجدددع ذلددد  الفتقدداد الددد  اإلدارا  لل قافدددة التعاونيدددة  بددالب   اتسددد
 التجليمية الت  ادعد لبدا العمث برو، اللريد وس دلة التداصث والتعاون ف  اافاذ القرار.

بدرجدة لتدسد ة لدن  يدث الدد ن الجسدب   الرابعدة المرابدة فد  م جد الجمدد ال بعدد بيجما جدا 
 والبدرال الددورا   واعد و الدراسدة ذلد  فنده علدى الدرغد لدن  ددوث ا ددر فد  والمتدس  الةسداب 

 العمث اندا  لعلما  رياا االالاح لن امكن الت  واإلدارية التربدية الفبرا  اقدم الت  التدريبية

 .عائد المرجد لج ا دون المستدي الم لدبنمكند إال أن ال لا بأفضث
الفالسة بدرجدة لتدسد ة لدن  المرابة ف  جا  فقد بعد االاصاح وادفد المعلدلا  ألا

 التقليدندة اإلدارة لن واع و الدراسة ذل  نلرا للتةدح  يث الد ن الجسب  والمتدس  الةساب 

 اددفد التد  ادؤدي إلد  الةدا دة االاصداح نلدد اراكد  إلدى التد  الةدا دة اإلدارة نلدد إلدى

إلددى  اةتددا  لعلمدا  ريدداا االالدداح كاهدث علدى الملقداة فالداجبدا وبالتددال   دالمعلدلدا 
فعدداح لددع االدارة المسددؤولة وعدددم وجدددد فداصددث رئاسددية اال ان ذلدد  لتدددفر  بشددكث التداصددث

 بدرجة ليست بالكبيرة بالقدر الكاف .
لعلمدا   لدد التدام  الرضدا إلى عدم نشير التةلي  الذاا  لما بعد افتيرة المرابة ف  وجا 

 اتجاسب بما الرااب  يادة بضرورة المعلما  المعمدح بهد و عدر الةداف  نلام عن رياا االالاح

 .العمث ف  ج ددهد لع
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 جمال فقرات من فقرة لكل sig االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط4جدول )
 وترتيبها السلطة تفويض

 رةــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

 إلجنـاز  كافية اإلدارة املدرسية سلطات تفوضين 1
 .مهام و يفيت

2.38 79.26 0.72 3.1 0.003 3 

 5 1.000 0.000 0.85 66.6 2 .بيًاكتا باألعمال اإلدارة تفوضين 2
 م املوكلـة  املهـا  أداء علـى  قـدرتي  يف اإلدارة تثق 3

 .إلّي
2.83 94.59 0.37 

13.63
8 

0.000 1 

ــاء صــالتحياتي أمــارس 4  دون التفــويض فــرتة أثن
 من رؤسائي تدخل

2.18 73 0.66 1.744 0.090 4 

ــبة    5 ــة املناسـ ــية املرونـ ــنحين اإلدارة املدرسـ متـ
 داء مهامي.للتصرف يف أ

2.40 80 0.60 4.117 0.000 2 

ــاذ   6 ــوفر لـــي االدارة املدرســـية الفرصـــة الختـ تـ
 القرارات باستقاللية.

2 66.6 0.67 0.000 1.000 5 

  0.000 3.76 0.645 76.67 2.298 احملور ككل 

( علدى المرابدة االولد  5( و )3( و )1اتضح لن الددوح السابد  صددح العبدارا  رقدد)
ل ال ة لدن  يدث الدد ن الجسدب  والمتدسد  الةسداب  وبدرجدة لرالعدة واعد و الدراسدة ذلد  وال انية وا

 المدرسد د البرندال  بإعدداداالدارة المدرسددية لدميددع لعلمددا  ريدداا االالدداح  إلدى أن الددديض

فصل ا لا نمجة ا ال قة بأن اإلدارة ا د ف  قددرا ا علدى ادا    ؤون  وادارة دالسجدية ووضع الف ة
 د لة ل اد ويمجة ا  ذل  المرونة ف  أدا  ل ال ا.الم ام الم

( علدددددددددى المرابدددددددددة الرابعدددددددددة والفالسدددددددددة 6( و)4( و)2كمدددددددددا  صدددددددددلت العبدددددددددارا  رقدددددددددد)
بدددددأو ان نسدددددبية ولتدسددددد   سددددداب  لتدسددددد  واعددددد و الدراسدددددة ذلددددد  إلدددددى  دددددعدر لعلمدددددا  ريددددداا 
االالددددددداح بتددددددددتث رؤسدددددددا هد فددددددد   دددددددؤن اعمدددددددال دد  دددددددذل   دددددددعدرهد بعددددددددم الةصددددددددح علدددددددى 

 الددديض اف يددان اددتد بعددض فدد    الكافيددة عجددد أدا  الم ددام المفتللددةد  مددا أنددهالصددال يا

 لشاف ة وبدون استقاللية ف  ذل . السل ة
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 من فقرة لكل sig االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط5جدول )

 وترتيبها جمال التحفيز الذاتي فقرات

 رةــــــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

الوزن 
 النسيب

% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمه
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
ــل   ــودي يف العمـ ــية جهـ ــدر اإلدارة املدرسـ تقـ

 بشكل مهين.
2.3190 76.58 0.66101 2.736 0.010 2 

2 
توفر اإلدارة املدرسية اإلتحساس لدي باألمان 

 الو يفي واالستقرار.
2.3784 79.28 0.63907 3.601 0.001 1 

3 
يعطـــي ن ـــام املكافـــزت واحلـــوافز املطبـــق  

 باملدرسة دافعًا قويًا للعمل جبد.
1.7838 59.45 0.75038 -1.753 0.088 6 

4 
يتناسـب الراتـب الـذي أتقاضـا  مـع اجلهــود      

 اليت أبذهلا يف العمل.
1.6757 55.85 0.70923 -2.782 0.009 7 

5 
كافيـة  تدعم اإلدارة قدراتي بتوفري املوارد ال

 واملناخ املالئم لتنميتها.
2.0811 69.36 0.64024 0.770 0.446 3 

6 
يسمح لي ن ام العمل يف املدرسة باملشـاركة  

 يف اختاذ القرارات.
1.8919 63.063 0.69856 -0.941 0.353 5 

7 
أشعر بعدالة وموضوعية ن ـام الرتقيـات يف   

 املدرسة.
1.6757 55.86 0.74737 -2.640 0.012 7 

8 
عــد كفــاءة املعلمــات معيــارا مهمــا يف ن ــام ت

 الرتقية.
2.0541 68.46 0.77981 0.422 0.676 4 

  0.757 0.312- 0.39475 65.98 1.9797 احملور ككل 

( علد  المرابدة االولد  لدن  يدث الدد ن 2اتضح لن الددوح السابد  صددح اللقدرة رقدد )
 اعالث المدارس لدع أن سرعةذل  إل  الجسب  والمتدس  الةساب  بدرجة لرالعة وارجع الدراسة 

لعلمدة والعيدث االجدرا ا  المترابدة علي دا وانصداف المعلمدة اذا  اندت  أي ضدد اقددم  دكد   أي
( علد  المرابدة ال انيدة لدن  يدث الدد ن الجسدب  والمتدسد  1لللدلةد د  ما  صدلت العبدارة رقدد )

 إلدى لعلمدا  ريداا االالداح اقيديد الةسداب  بدرجدة لتدسد ة واعد و الدراسدة ذلد  نلدرا السدتجاد

( علدد  المرابددة ال ال ددة لددن  يددث الددد ن 5 دداللةد  مددا  صددلت اللقددرة رقددد ) وفجيددة ل جيددة لعددااير
الجسب  والمتدسد  الةسداب  وبدرجدة لتدسد ة وارجدع الدراسدة ذلد  نتيددة  دعدر المعلمدا  بتددافر 
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المدرسديةد ألدا اللقدرا  رقدد المدارد المفتللة الت  اةتاج ا وذل  وفد اإللكانا  المتا ة لإلدارا  
( فقدددد  صدددلت علددد  أو ان نسدددبية ولتدسددد   سددداب  لتدسددد  وارجدددع 8( و)7( و)6( و)4( و)3)

 فد  المتم لدة الروايجيدة التقليدندة الةدداف  الم بدد علد  االسداليب نلدام الدراسدة ذلد  إلد  اقتصدار

 ال والةدداف  المكافد(  الم لدبدة  مدا أن نلدام المادندة عدن الةدداف  بعيددا   والتكدريد الشدكر ت ابدا 
 المبذوح. الد د اجسدد لع

 فقرات من فقرة لكل االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط6جدول )

 وترتيبها وتدفق املعلومات االتصال جمال

 رةـــــــــــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tمهقي
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

تتميـــز التعليمـــات واإلجـــراءات  1
 املوجهة لي بالوضوح.

2.5676 85.58 0.55480 6.223 0.000 1 

ــاد  2 تهـــتم اإلدارة املدرســـية ب  ـ
ــورة     ــة ومتط ــال فعال ــائل اتص وس

 للتواصل معي
2.0000 66.6 0.70711 0.000 1.000 3 

توجــــد فرصــــة كــــبرية لتبــــادل  3
ع اإلدارة املدرسية تحول املعلومات م

 مشكالت العمل.
2.0270 67.57 00.72597 0.226 0.822 2 

ــام   4 ــية ن ــ ــوفر اإلدارة املدرســ تــ
ــدفق     ــة تـ ــمح دريـ ــال يسـ اتصـ
ــاهني دون   ــال االاج ــات يف ك املعلوم

 قيود.

1.8919 63.06 0.65760 -1.000 0.324 4 

  0.121 1.587 0.46630 70.70 2.1216 احملور ككل 

( علدى المرابدة االولد  لدن  يدث الدد ن 1ددوح السابد  صددح اللقدرة رقدد )اتضح لن ال
( علدى 4( و)3( و)2الجسب  والمتدس  الةساب  بدرجدة لرالعدةد فد   دين  صددح اللقدرا  رقدد )

 الةدا ة االاصاح وسائث أو ان نسبية ولتدس   ساب  لتدس  وارجع الدراسة ذل  إلى أن اسفير

 الداقع وبدقة وسرعة عالية نةتا  ال  ا دير أك ر. ت لبا العصر ول ابيعة لع اتما ى بما
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 من فقرة لكل sig االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط7جدول )

 وترتيبها العمل اجلماعي جمال فقرات

 رةــــــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

الوزن 
 النسيب

% 

االحنراف 
 املعياري

 t ةقيم
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

تتبنــى اإلدارة املدرســية فلســفة العمــل   1
 بروح الفريق وتشجع عليه.

2.2432 74.77 0.72286 2.047 0.048 4 

تســود أجــواء مــن التعــاون بــني معلمــات  2
 رياض االطفال يف املدرسة الواتحدة.

2.7568 91.89 0.43496 10.583 0.000 2 

 1 0.000 17.234 0.31480 96.39 2.8919 فريق.أفضل العمل دائمًا ضمن  3
توجد فرص كـبرية لفـرق عمـل معلمـات      4

ريــاض االطفــال لتنفيــذ مــا تتخــذ  مــن 
 قرارات.

2.3784 79.28 0.68115 3.379 0.002 3 

رؤيـة مشـرتكة يف صـنع القـرارات      توجد 5
ــاض     ــات ري ــدارس ومعلم ــديري امل ــني م ب

 االطفال داخل املدرسة.
2.0811 69.37 0.79507 .620 0.539 5 

  0.000 7.191 0.39782 82.34 2.4703 احملور ككل 

( علدد  المرابددة االولدد  4( و)3( و )2اتضددح لددن الددددوح السددابد  صدددح اللقددرا  رقددد )
وال انية وال ال ة لدن  يدث الدد ن الجسدب  والمتدسد  الةسداب  وبدرجدة لرالعدة وارجدع الدراسدة ذلد  

لتعاون فيما بيج د لن اجث وضع الف ة الدراسدية والمشدار ة إل   اجة لعلما  رياا االالاح ل
فدد  االنشدد ة الصددليةد وفن اإلدارا  المدرسددية المفتللددة اشدددع التعدداون لددا بددين لعلمددا  ريدداا 

( فقدددد 5( و)1االالددداح فيمدددا بيدددج د وتصدصدددا لمداج ددده المشدددكال  و ل ددداد ألدددا اللقرادددان رقمدددا )
ة لتدسدد ة وارجددع الدراسدة ذلدد  إلدد  أن بعددض  صدلت علدد  أو ان نسددبية ولتدسدد   سداب  بدرجدد

قرارا  هذه اللرق قد نكددن لدن الصدعب اجليدذها لدذل  نلضدث الدبعض لدج ن العمدث بملدردهن لدن 
وأهدداف ا اقددم لعلمدة ريداا  المدرسدية الف دة أجث لداج ده المشدكال  المفتللدةد  مدا أن صدياغة

 .ااالالاح بدضع ا بجلس ا بعيدا عن االدارة المدرسية وسياست 
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 من فقرة لكل sig االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط8جدول )

 وترتيبها القرارات اختاذ املشاركة يف جمال فقرات

 الفقرة م
املتوسط 
 احلسابي

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

tقيمه 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
اتي علـى اختـاذ   تثق اإلدارة املدرسية بقدر

 القرارات املدرسية.
2.3514 78.38 0.67562 3.163 0.003 2 

2 
ــيت   ــرص الــ ــية الفــ ــزز اإلدارة املدرســ تعــ
متكــنين مــن املشــاركة يف صــنع واختـــاذ     

 القرارات املتعلقة بعملي.
2.0000 66.6 0.70711 0.000 1.000 5 

3 
يشــارم معلمــات ريــاض االطفــال يف صــنع 

برامج جديدة يف  القرارات املتعلقة بتنفيذ
 املدرسة.

2.1081 70.27 0.69856 0.941 0.353 4 

 3 0.010 2.736 0.66101 76.58 2.2973 يتم اتحرتام القرارات املتخذة من قبلي. 4

5 
ــى    ــاء  علـ ــرارات بنـ ــاذ القـ ــارم يف اختـ أشـ

 كفاءتي.
2.3784 79.28 0.75834 3.035 0.004 1 

  0.006 2.942 0.46943 74.22 2.2270 احملور ككل 

( عل  المرابة االول  وال انية 5( و )1اتضح لن الددوح السابد  صدح اللقراان رقما )
لددن  يددث الددد ن الجسددب  والمتدسدد  الةسدداب  وبدرجددة لرالعددة  واعدد و الدراسددة ذلدد  نلددرا إلاا ددة 
اللرصددة للمعلمددا  فددد  المشددار ة فددد  ورد العمددث والجدددوا  التددد  اعدد   لددددا ن فددر  الدددتعلدد و 

ئما عل  اجليذ القرارا  الم لدبة لج ن لا نكسب ن ال قة لن جانب االدارة علد  اافداذ  رص ن دا
( فقدددد  صدددلت علددد  أو ان نسدددبية ولتدسددد  4( و)3( و)2القدددرارا  المفتللدددةد ألدددا اللقدددرا  رقدددد )

 ساب  بدرجة لتدس ة وارجع الدراسة ذل  بأن بعض لعلما  ريداا افالداح أ درن الد  ان دن 
را  ويعتقدددن بددان االدارة سدددف اسددعد ب ددا لكددن نلدداجئن بعدددم اهتمددام لددن االدارة نقمددن باافدداذ القددرا

المدرسددية بددذل د  مددا أن بعددض لعلمددا  ريدداا االالدداح ا ددار  الدد  ان ددا اتفددذ بعددض القددرارا  
دون درانددة  افيددة بكددث لددا نفددتص بددانددب الدد  القددرارا  وان ددا بةاجددة الدد  دورا  اعريليددة بتلدد  

 ال  القرارا . االلدر قبث الب راا ا ف 
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 من فقرة لكل sig االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط9جدول )

 وترتيبها النمو املهين جمال  فقرات

املتوسط  رةــــــــــــــــــــــالفق م
 احلسابي

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
القيمة  tقيمه  املعياري

 الرتتيب االتحتمالية

اعد األن مـة والتعليمـات باملدرسـة علـى     تس 1
 5 0.822 226.- 0.72597 65.77 1.9730 تطوير مهارتي يف العمل

تتبنــى اإلدارة املدرســية خطــة تدريبيــة واضــحة   2
 7 0.059 1.946- 0.76031 58.56 1.7568 لتنمية قدرات معلمات رياض االطفال.

تقيم الربامج التدريبيـة الـيت يشـارم فيهـا      3
 3 0.003 3.193 0.72078 79.27 2.3784 رياض االطفال بشكل منت م.معلمات 

ــتمر     4 ــيم املسـ ــامي للتعلـ ــة أمـ ــاح الفرصـ تتـ
 1 0.000 4.800 0.65071 83.78 2.5135 واكتساب أشياء جديدة يف جمال العمل.

ــزت املســـتخدم علـــى      5 ــجع ن ـــام املكافـ يشـ
 6 0.109 1.642- 0.70071 60.36 1.8108 التطوير الذاتي

 8 0.012 2.640- 0.74737 55.86 1.6757 تتبنى املدرسة خطة واضحة للتدريب. 6
ــع االدارة    7 ــرتام مـ ــة باالشـ ــي املدرسـ ــوفر لـ تـ

 2 001. 3.437 0.76524 81.08 2.4324 التعليمية دورات تدريبية لتطوير مهاراتي.
تشجع املدرسة معلمـات ريـاض االطفـال علـى      8

 2 0.001 3.819 0.68882 81.08 2.4324 تبادل اخلربات فيما بينهم.
ــاض     9 ــات ري ــوير معلم ــة إو تط ــعى املدرس تس

 4 0.009 2.782 0.70923 77.48 2.3243 االطفال العاملني فيها.
  0.076 1.830 0.47924 71.47 2.1441 احملور ككل 

( علددد  أو ان 8( و)7( و )4( و )3اتضدددح لدددن الدددددوح السدددابد  صددددح اللقدددرا  رقدددد )
سدداب  بدرجددة لرالعددة  وارجددع الدراسددة ذلدد  الن لعلمددا  ريدداا االالدداح نقمددن نسددبية ولتدسدد   

بةضددر ورد وندددوا  ا يددد لددن  صدديلت د وتبددرا د التربديددةد  مددا أندده ادجددد لددن جانددب االدارا  
المدرسية وسائث اشديعية للمعلما  اة  د عل  التعاون فيما بيج دد  ذل  ادفر ل د العدد الكاف  

التددد  نةتاجدن دددا لدددن وج ددده نلدددرهدد إال ان   يدددر لدددج ن ا دددرن الددد  عددددم  لدددن الددددورا  التدريبيدددة
رضددداهن عدددن لسدددتدي الددد  الددددورا  التدريبدددة التددد  اقددددم ل دددن وعددددم لداكبت دددا للت ددددرا  السدددريعة 

( عل  او ان 9( و)6( و)5( و)2( و)1الةادثة ف  العملية التعليمية د  ما  صلت اللقرا  رقد )
سددد ة واعددد و الدراسدددة ذلددد  نلدددرا لعددددم وجددددد ت دددة لدرسدددية نسدددبية ولتدسددد   سددداب  بدرجدددة لتد 

 المكافدد(  لتدددريب لعلمددا  ريدداا افالدداح وفددد ا تياجددا  العمليددة التدريسددية د  مددا ان نلددام

المبدذوح لدن  الد دد إلى ارقى ال الذاا د الت در على ويةل  نشدع أن الملترا لن والذي الم بد
 قبث لعلمة رياا االالاح.

        

 لتدسدد ا  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد إ صددائية داللددة ذا  فددروق  ادجددد هددث
 المؤهددددث) الدراسددددة لمتغيددددرا  اعدددد ي  االداري  التمكددددين لدرجددددة االالدددداح ريدددداا لعلمددددا  اقدددددارا 
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 ة لددنالدراسد اةققددت السدؤاح هددذا عددن؟ ولإلجابدة (الفبددرة سدجدا  عدددد-المدرسدة نددد -الدراسد 

  :ال  كما اللرضيا  ال الث
 اقددارا  لعلمدا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فروق  ادجد ال -1

 .الدراس  المؤهث لمتغير اع    اإلداري  التمكين لدرجة الدداد الدادي بمةافلة االالاح رياا
 لتدس ا  اقدارا  بينللروق ا التتبار T testاتتبار  استفدام اد اللرضية هذه التتبار

 اإلداري اعد    التمكدين لدن لعلمدا  ريداا االالداح بمةافلدة الددادي الددادد لدرجدة العيجدة أفدراد

 (:10لمتغير المؤهث الدراس  والجتائ  لبيجة بددوح)

 االداري التمكني درجة تحول أفراد العينة تقديرات متوسطات بني للفروق T اختبار ( نتائج10جدول )

 ) عليا دراسات بكالوريوس، (املؤهل الدراسي تغريمل تعزى

الوسط  العدد املؤهل العلمي الفرضية
القيمة  tقيمه االحنراف املعياري احلسابي

 االتحتمالية

 0.067 1.888 0.23570 2.6667 2 دراسات عليا تفويض السلطة
 0.28230 23570. 35 بكالوريوس

 0.39171 1.9929 35 بكالوريوس 0.405 843.- 0.53033 1.7500 2 دراسات عليا التحفيز الذاتي
االتصال وتدفق 

 املعلومات
 53033. 2.3750 2 دراسات عليا

0.786 0.437 
 46686. 2.1071 35 بكالوريوس

 0.642 0.469 56569. 2.6000 2 دراسات عليا العمل اجلماعي
 39637. 2.4629 35 بكالوريوس

املشاركة يف 
 راختاذ القرا

 28284. 2.6000 2 دراسات عليا
0.47151 0.254 

 47151. 2.2057 35 بكالوريوس

 48791. 2.1333 35 بكالوريوس 0.573 0.569 31427. 2.3333 2 دراسات عليا النمو املهين

 31599. 2.1971 35 بكالوريوس 0.412 0.829 30510. 2.3875 2 دراسات عليا احملور ككل

دوح السددابد أندده ال ادجددد أي فددروق دالددة إ صددائيا بددين اسددتدابا  عيجددة اتضددح لددن الددد 
الدراسة اع ي لمتغير المؤهث الدراس  سدا  بالجسبة للمةدر  كث أو افبعادد إذ جا   جميع قديد 

(t test)  أثر وجدد عدم إلى نشير (د لما0,01د 0,05)غير داللة إ صائيا عجد لستد  الداللة 
بالجسددددبة لمعلمددددا  ريدددداا افالدددداح فدددد   اإلداري  التمكددددين لسددددتد   فدددد  الدراسدددد  المؤهددددث لمتغيددددر

 أن إلددى ذلدد  الدراسددة لةافلددة الدددادي الدداددد لددن وج دده نلددرهن وبالتددال  اقبددث اللرضددية واعدد و
 فدددد  اللدددروق  نقلدددث لمدددا د وهدددد البكدددالدريدس العلمدددد  المؤهدددث نلدددس امتلددد  أغلب دددا الدراسدددة عيجدددة
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 الجتيددة هدذه الدراسدةد واالقدت لعيجدة العلمد  تالف المؤهدثات عن الجاادة عيجة الدراسة استدابا 
 ادجدددد ال أندده فددد  (2007ودراسدددة )السدديدد ( 2012 الع ددارد) كدراسدددة الدراسددا  لدددن عدددد لددع

 لدن العدادد لع اتتللت العلم د بيجما المؤهث لمتغير ارجع اإلداري  التمكين ف  لستد   اتتالفا 
عيجددة  اسددتدابة فدد  فروقددا  وجدددد إلددى ادصددلت  يددث(  2010 افصددقهد) دراسددة لج ددا الدراسددا 
 .العلم  المؤهث لتغير اع   إلى اإلداري  التمكين  دح الدراسة

 اقددارا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فدروق  ادجدد ال -2

لمتغيدر ندد   اعد    اإلداري  التمكدين لدرجدة بمةافلدة الددادي الددادد لعلمدا  ريداا االالداح
 المدرسة.

 لتدسددد ا  اللدددروق بدددين التتبدددار T test اتتبدددار اسدددتفدام ادددد اللرضدددية هدددذه التتبدددار
 اإلداري  التمكدين لدرجدة الددادد الددادي بمةافلة االالاح رياا لعلما  لن اقدارا  أفراد العيجة

 الددوح التال . ف  لبيجة والجتائ  المدرسة ند  لمتغير اع   
 االداري التمكني درجة تحول العينة أفراد تقديرات متوسطات بني للفروق T اختبار ( نتائج11جدول)

 خاص(-تحكومي (نوع املدرسة ملتغري تعزى
 القيمة االتحتمالية tقيمه االحنراف املعياري الوسط احلسابي العدد نوع املدرسة الفرضية

 0.21201 2.2121 11 خاص 0.228 1.228 0.31440 2.3397 26 تحكومي تفويض السلطة

 0.40802 1.7955 11 خاص 0.064 1.914 0.36951 2.0577 26 تحكومي تحفيز الذاتيال
االتصال وتدفق 

 املعلومات
 0.22613 1.9318 11 خاص 0.108 1.648 0.51971 2.2019 26 تحكومي

 0.38043 2.3455 11 خاص 0.219 1.251 0.40031 2.5231 26 تحكومي العمل اجلماعي
املشاركة يف 

 ذ القراراختا
 0.49873 2.1455 11 خاص 0.499 0.682 0.46224 2.2615 26 تحكومي

 0.45640 2.0505 11 خاص 0.447 0.769 0.49185 2.1838 26 تحكومي النمو املهين

 0.24508 2.0801 11 خاص 0.110 1.640 0.32876 2.2613 26 تحكومي احملور ككل

أي فددروق دالددة إ صددائيا بددين اسددتدابا  عيجددة اتضددح لددن الددددوح السددابد أندده ال ادجددد 
تا ( سدا  بالجسبة للمةدر  كدث أو افبعدادد إذ  – كدل  )الدراسة اع ي لمتغير ند  المدرسة 

 نشدير (د لمدا0,01د 0,05)غيدر دالدة إ صدائيا عجدد لسدتد  الداللدة  (t test)جدا   جميدع قديد 
بالجسددبة لمعلمددا  ريدداا  اإلداري  نالتمكددي لسددتد   فدد  نددد  المدرسددة لمتغيددر أثددر وجدددد عدددم إلددى

 ذلد  الدراسة افالاح ف  لةافلة الدادي الدداد لن وج ه نلرهن وبالتال  اقبث اللرضية وارجع
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لر لدة ريداا  ادداه اإلداريدة الم بقدة سياسداا ا فد  كبيدر  دد إلدى اتشدابه المؤسسا  هذه أن إلى
 اإلدارة أسددلدب علددى اددؤثر لددا وهددد المشددتر ة العدالددث لددن الك يددر ويدمع ددا افالدداح ولعلماا ددا د

 فروقدا  وجددد بيجدت عددم والتد (  2007 السديدد) دراسدة لدع الجتدائ  هدذه االقدت في دا وقدد المتبع
 الدراسدددا  بعدددض لدددع الجتدددائ  هدددذه وأتدددر د واتتللدددت لجلمدددة بدددين عيجدددة الدراسدددة فددد  اسدددتدابا 

 أتر . إلى ةلؤسس لن نفتلم لل دم التمكين أن بيجت الت (  2012 الع ارد) كدراسة
اقدددارا   لتدسدد  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد إ صددائية داللددة ذا  فددروق  ادجددد ال -3

 عددد لمتغيدر اعد    اإلداري  التمكين لدرجة الدداد الدادي بمةافلة االالاح رياا لعلما 
 .الفبرة سجدا 

اللدروق  رالتتبا اف ادي التباان اةليث اتتباراستفدام  اد اللرا هذا صةة لن وللتةقد
 الددادي بمةافلدة االالداح ريداا لعلمدا  لدن العيجدةأفدراد  لتدسد ا  الدراسدة بدين عيجدة آرا  فد 

 التال . الددوح ف  لبيجة والجتائ  عدد سجدا  الفبرة لمتغير اع    اإلداري  التمكين لدرجة الدداد
 العينة لدرجة أفراد تقديرات متوسطات يف الفروق األتحادي الختبار التباين حتليل ( نتائج12جدول )

 اخلدمة عدد سنوات ملتغري تعزى اإلداري التمكني

جمموع  مصدر التباين الفرضية
متوسط  درجة احلرية املربعات

القيمة  fقيمه املربعات
 االتحتمالية

 تفويض السلطة
 0.211 2 0.423 بني اجملموعات

 0.077 34 2.624 داخل اجملموعات 0.079 2.738
  36 3.047 اجملموع

 التحفيز الذاتي
 0.219 2 0.437 بني اجملموعات

 0.152 34 5.172 داخل اجملموعات 0.252 1.438
  36 5.610 اجملموع

االتصال وتدفق 
 املعلومات

 0.023 2 0.046 بني اجملموعات
 0.229 34 7.781 داخل اجملموعات 0.904 0.101

  36 7.828 اجملموع

 العمل اجلماعي
 0.096 2 0.192 اجملموعات بني

 0.162 34 5.505 داخل اجملموعات 0.558 0.594
  36 5.697 اجملموع

املشاركة يف 
 اختاذ القرار

 0.240 2 0.480 بني اجملموعات
 0.219 34 7.453 داخل اجملموعات 0.346 1.096

  36 7.933 اجملموع

 النمو املهين
 0.265 2 530. بني اجملموعات

 0.228 34 7.739 داخل اجملموعات 0.325 1.163
  36 8.268 اجملموع

 احملور ككل
 0.090 2 180. بني اجملموعات

 0.099 34 3.376 داخل اجملموعات 0.413 0.907
  36 3.556 اجملموع
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 ( وهد 0.413اسداوي ) االبعداد لدميدع اال تماليدة القيمدة الدددوح السدابد أن لدن ويتبدين

 أفدراد اقددارا  لتدسد ا  بين إ صائية داللة ذا فروق  وجددعدم  ادح على لما 0.05 لن رأكب

 اعد    اإلداري  التمكدين لدرجدةلدن لعلمدا  ريداا االالداح فد  لةافلدة الددادي الددادد  العيجدة

لدن  أكبدر  دده علدى لدداح لكدث اال تماليدة القيمدة أن ابدين فقدد و دذل  الفدلدة لمتغيدر عددد سدجدا 
لعلمددا  ريدداا  ج دددد إلددى ذلدد  الدراسددة وبالتددال  اقبددث اللرضدديةد واعدد و 0.05لددة الدال لسددتد  
 انعدام عجه اجت  لما لدا ند الفبرة سجدا  عن الجلر أنلس ن بغض وا دير امكين ف  االالاح

 لدع الجتائ  هذه الفدلةد واالقت سجدا  إلى اع    استدابا  عيجة الدراسة ف  لللروقا  اقليث أو
 عيجة الدراسة استدابة ف  فروق  وجدد عدم  يث ( لن2012 الع ارد) كدراسة الدراسا  بعض
 وجددد إلدى أ دار  التد (  2007 السديدد) دراسدة لدع اتتللدت الفبدرةد بيجمدا لمتغيدر سدجدا  اع   
 .الفبرة سجدا  لمتغير اع    التمكين  دح آرا  اعيجة الدراسة ف  فروق 

 لودى اإلداري  اإلبوداع ممارسوة درجوة امو على ي ص والذي الخامس السؤال على لإلجابة
 الجديد؟ الوادي محافظة في االطفال رياض معلمات

لدد  لعلمدا  ريداا  اإلداري  اإلبددا  لمارسدة درجدة " ال دان  المةددر لدداال  اةليدث ادد
 واالنةدراف الةسداب  المتدسد  ثدد اسدتفرا  " نلدرهد وج دة لدن االالداح بمةافلدة الددادي الددادد

 اإلبددا  لدن لدداال  لدداح لكدث sig اال تماليدة والقيمدة t اتتبدار وقيمدة جسدب ال والدد ن  المعيداري 

 .لعا   المداال  جميع وقيمة وارايب ا اإلداري 
 االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسابي ( املتوسط13جدول )

sig معا اجملاالت مجيع يمةوق وترتيبها اإلداري اإلبداع من جماالت جمال لكل 

 العنوان اجملال
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب القيمة االتحتمالية tقيمة 

 6 0.000 9.694 0.30525 82.87 2.4865 الطالقة 1
 5 0.000 11.215 0.30491 85.404 2.5622 االصالة 2
 1 0.000 18.958 0.26124 93.47 2.8142 املرونة 3
 7 0.000 11.231 0.24884 81.98 2.4595 احلساسية للمشكالت 4
 2 0.000 22.031 0.21491 92.61 2.7784 االتحتفا  باالاجا  5
 4 0.000 12.835 0.27378 85.92 2.5777 التحليل والربط 6
 3 0.000 16.906 0.27422 92.07 2.7622 املخاطرة 7

  0.000 24.021 0.16064 87.76 2.6344 احملور ككل
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اإلداري لددي لعلمدا   اإلبددا  لمارسدة درجدة علدى المدافقدة الدددوح السدابد أن لدن ويتدبن
 واع و دالدراسة عيجة أفراد قبث كبيرة لن بدرجة رياا االالاح ف  لةافلة الدادي الدداد جا  

والقددرا    السدما الد  ا ددر  وقدد اففدرادد لدن ك ير لد  لتداجدة اإلبدا  سمة أن إلى ذل  الدراسة
لدي لعلما  رياا االالاح عجدلا تاضدا ادربدة التددريس ل الداح وااا دة اللرصدة ل دد لدضدع 
الف   الدراسية بأنلس دد  ذل  لن تدالح االراقدا  بم دارا د لدن تدالح الددورا  التدريبيدة وورد 

 أن أ ددار  إلددى ( والتدد 2010العمددثد واتلددد هددذه الجتيدددة لددع لددا ادصددلت اليدده دراسددة  )اليددذل د
وافتلدددددددم لدددددددع نتدددددددائ  دراسدددددددة )عبدددددددد  بدرجدددددددة  بيدددددددرةد جدددددددا   اإلداري  اإلبددددددددا  لمارسدددددددة درجدددددددة

( التددددد  أظ دددددر  ان لسدددددتدي االبددددددا  اإلداري لددددددي عيجدددددة الدراسدددددة جدددددا  بدرجدددددة 2011الرسددددددحد
 لتدس ة.

وجا  لداح المرونة ف  المرابة االول  لن  يث الد ن الجسب  وبدرجة  بيرة نلدرا لتقبدث 
ا االالددداح للجقدددد والدددرأي االتدددرد و صدددث لدددداح اال تلددداظ باالادددداه علددد  لعلدددد لعلمدددا  ريدددا

المرابددة ال انيددة وبجسددبة  بيددرة لددن  يددث الددد ن الجسددب  وارجددع الدراسددة ذلدد  نتيدددة وضددع لعلمددا  
ريددداا االالددداح فهدددداف لةدددددة قبدددث بداندددة العدددام الدراسددد  ولةاولدددة اةقيق ددداد و صدددث لدددداح 

ث الد ن الجسب  وبدرجدة  بيدرة وارجدع الدراسدة ذلد  إلد  أن المفاارة عل  الترايب ال الث لن  ي
 واع دائ د السدل ةد والدديض لدجح لعلمدا  ريداا االالداح الصدال يا  لدن نابعدة المفاارة رو،

د وجدا  لدداح التةليدث والدرب  فد  المرابدة الرابعدة لدن  يدث الدد ن  بم دال د للقيدام الكافيدة اللدر 
ل  إل  لتابعة المشكال  الصلية وعدم التبدااؤ فد   ل داد الجسب  وبدرجة  بيرة وارجع الدراسة ذ

د وجدددا  المدددداح االصدددالة فددد  المرابدددة الفالسدددة لدددن  يدددث الدددد ن الجسدددب  وبدرجدددة  بيدددرة واعددد و 
الدراسة ذل  لمةاولة لعلما  رياا االالاح البعد عن التقليد والتكرار وانداد افكدار جداددة لةدث 

وجا  لداح ال القة ف  المرابة السادسة لن  يدث الدد ن  المشكال  والتعالث لع البيئة الصليةد
الجسب  وبدرجة  بيرة وارجع الدراسة ذل  نتيددة القددرا  والم دارا  التد  امتلك دا لعلمدا  ريداا 
االالددداح أثجدددا  فتدددرة االعدددداد أو لمارسدددة العمدددثد ألدددا لدددداح الةساسدددية للمشدددكال  فقدددد جدددا  فددد  

وبجسددبة  بيددرة وارجددع الدراسددة ذلدد  الن لعلمددا  ريدداا المرابددة السددابعة لددن  يددث الددد ن الجسددب  
أتدر  ويدددن  بمشدكال  لما جعل ن اتجبأن الميدان ف  القائمة التربدية االالاح اةت  بالمشكال 

  لدح لبتكرة ل ا.
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 فقرات من فقرة لكل ماليةاالتحت والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط14جدول )

 وترتيبها الطالقة جمال

 رةـــــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
ــاري    ــن أفكـ ــبري عـ ــى التعـ ــدرة علـ ــل القـ أمتلـ

 بطالقة.
2.7027 90 0.61756 6.921 0.000 1 

2 
ثـر مـن فكـرة خـالل     القدرة على طرح أك أمتلل

 فرتة زمنية قصرية.
2.3784 79.27 0.59401 3.875 0.000 4 

3 
القدرة على التفكري السريع يف ال روف أمتلل 

 املختلفة.
2.4865 82.88 0.60652 4.879 0.000 3 

4 
أستطيع أن أعرب عن فكرة معينة مبجموعة من 

 األلفا  املختلفة ذات معنى واتحد.
2.5676 85.59 0.60280 5.727 0.000 2 

 3 0.000 5.840 0.50671 82.88 2.4865 اقرتح تحلول سريعة ملواجهة مشاكل العمل. 5

6 
ــ      ــو كان ــبري عــن أفكــاري ول ــى التع أتحــرص عل

 خمالفة لرؤسائي بالعمل
2.2973 76.57 0.57081 3.168 0.003 5 

  0.000 9.694 0.30525 82.87 2.4865 احملور ككل 

ن درجة المدافقة عل  عبارا  لداح ال القة جدا    بدرجدة اتضح لن الددوح السابد أ
( علدددد  أو ن نسددددبية ولتدسدددد  5( و)4( و)3( و )2( و )1كبيددددرة  يددددث  صددددلت اللقددددرا  رقددددد )

 ساب  لرالعد وارجع الدراسدة ذلد  إلد  الدتالك العدادد لدن لعلمدا  ريداا االالداح  ريدة  بيدرة 
 ووجددد لمشدكال  فد  لر لدة ريداا االالداحا لدن الك يدر فد  التعبيدر عدن آرائ ددد  مدا ان اشدابه

لعيجدة ادي الد  سدرعة الكيدرهن فد  الةلددح   لددح إلدى اشدير التد  واالجدرا ا  القداعدد بعدض
أوليدا  ألددر ال دالب و لديالا ن  لدع لعلما  ريداا االالداح المفتللة للمشكال د  ما أن اعالث

المةلد   المدتمدع المدرسدة لدع تدار  إلد  جاندب ا تكداك ن لدن المعلمدا  ولدع االدارة المدرسدية 
اكسب ن االقة لغدية وقدرة عل  التةددثد  مدا أن العدادد لدن المعلمدا  اتلقدين للددورا  التدريبيدة 
الت  اجم  التلكير السريع لدا ن إال أن العداد لج ن أظ رن رغبة ف  التلكير المتدأن د ألدا اللقدرة 

ب  والمتدسدد  الةسدداب  وارجددع ( فقددد  صددلت علدد  درجددة لتدسدد ة لددن  يددث الددد ن الجسدد6رقددد )
الدراسة ذل  الن لعلد لعلما  رياا افالاح الت لن بالقداعد المدرسدية وال نةداولن اظ دار أي 

( لدن 2010لفاللة لرؤسائ ن ف  العمث واتلدد هدذه الجتيددة لدع لدا ادصدلت اليده دراسدة)أبدهيند
 دراسة. صدح فقرا  اإلبدا  اإلداري عل  درجة لرالعة لن وج ه نلر عيجة ال
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 االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط15جدول)
 وترتيبها األصالةجمال  فقرات من فقرة لكل 

 رةــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 تيبالرت

1 
أجنز ما يسند إو مـن أعمـال بلسـلوب    

 متجدد.
2.7297 90.99 0.45023 9.859 0.000 2 

2 
ــار    ــن األفكـــ ــتمرار عـــ ــث باســـ أدـــ
 واإلبداعات اجلديدة يف تحل املشكالت.

2.8378 94.59 0.44181 11.535 0.000 1 

3 
ــراءات     ــل االجـ ــن تلـ ــل مـ ــعر بامللـ اشـ

 الروتينية املتبعة يف اجناز العمل.
2.4865 82.88 0.73112 4.047 0.000 3 

4 
عـــن تقليـــد ايفخـــرين يف تحـــل  ابتعـــد

 املشكالت اليت تعرتض سري العمل.
2.4054 80.18 0.59905 4.117 0.000 4 

5 
أفــاجا العــاملني معــي بلفكــار جديــدة  
تحـــول طـــرق وأســـاليب إجنـــاز العمـــل 

 املدرسي.
2.3514 78.38 0.67562 3.163 0.003 5 

  0.000 11.215 0.30491 85.404 2.5622 احملور ككل

المدافقدة عليده لدن قبدث عيجدة  درجدة افصدالة جدا   لدداح اتضح لن الدددوح السدابد أن
كبيددرةد  يددث  صددلت جميددع اللقددرا  علددى لتدسدد   سدداب  وو ن نسددب  لرالددعد  بدرجددة الدراسددة

 وارجدددع الدراسدددة ذلددد  نلدددرا العتقددداد لعلمدددا  ريددداا االالددداح بدددأن التددادددد واالبتكدددار هدددد للتدددا،
التميددد د ولدددرغبت ن فددد  إندددداد  لددددح لبتكدددرة غيدددر اقليدندددة للمشدددكال  التددد  ادددداج ند واتلدددد هدددذه 

( لدددن  صددددح لدددداح افصدددالة علددد  درجدددة 2010الجتيددددة لدددع لدددا ادصدددلت اليددده دراسدددة)أبدهيند
 لرالعة لن وج ه نلر عيجة الدراسة.
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  االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب لوزنوا احلسابي ( املتوسط16جدول )
 وترتيبها املرونةجمال  فقرات من فقرة لكل

 رةــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
ــرأي املخــال       ــى معرفــة ال ــرص عل أتح

 لرأيي لالستفادة منه.
2.9189 94.59 0.27672 20.199 0.000 3 

2 
ــال  رأي    ــيت ختــ ــايفراء الــ ــتم بــ اهــ

 لالستفادة من آراء ايفخرين
2.8108 93.69 0.46175 10.681 0.000 4 

3 
املرونة الكافيـة لتغـيري مـوقفي     أمتلل

 عندما اقتنع بعدم صحته.
2.7838 92.79 0.47930 9.947 0.000 5 

 5 0.000 11.424 0.41734 92.79 2.7838 أن ر يف األشياء بزوايا خمتلفة. 4

5 
أجــرب األشــياء اجلديــدة البنــاءة وال    

 أتحكم عليها مسبقًا.
2.7297 90.99 0.45023 9.859 0.000 7 

6 
أمتلل القدرة على التكي  مـع طبيعـة   

 املواق  املختلفة يف العمل.
2.8649 95.49 0.41914 12.551 0.000 2 

7 
أســـعى للحصـــول علـــى األفكـــار الـــيت  

 شاكل العمل.تساهم دل م
2.8919 96.39 0.39326 13.795 0.000 1 

8 
أتحـــرص علـــى االســـتفادة مـــن انتقـــاد 

 ايفخرين لي.
2.7297 90.99 0.45023 9.859 0.000 6 

  0.000 18.958 0.26124 93.47 2.8142 احملور ككل

وقدد  بدرجدة  بيدرة لده درجدة المدافقدة جدا   المروندة لدداحاتضدح لدن الدددوح السدابد أن 
اللقرا  جميع ا على او ان نسبية ولتدس   ساب  لرالع واعد و الدراسدة ذلد  الن ابجد   صلت 

اآلرا  الصدددائبة ات لدددب اسدددتلادة لدددن انتقددداد االتدددرين والقددددرة علدددى التكيدددم لدددع المداقدددم المفتللدددة 
كددذل  اغيددر المداقددم عجددد االقتجددا  بعدددم صددةت اد  مددا أن االبدددا  ات لددب الجلددر للمشددكال  لددن 

إدارة الصدم للدتفلص لدن  فد  الةدا دة ال درق  إلدى ال درق التقليدندة لدن التةددحيدة و أك در لدن  او 
المفاللةد واتلد هدذه الجتيددة لدع لدا  اآلرا  وعدم اداهث لجاقشة الراابة ف  العمثد والةر  على

( لددن  صدددح لددداح المرونددة علدد  درجددة 2010( و)أبدددهيند2012ادصددلت اليدده دراسددة ) ددقدةد 
( لددن 2010جددة الدراسددةد وافتلددم لددع لددا ادصددلت اليدده دراسددة)إبراهيددلرالعددة لددن وج دده نلددر عي

  يث  صدح نلس اللقرة عل  درجة لتدس ة.



2017  (1ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 453 

   

  االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط17جدول )
 وترتيبها تاحلساسية للمشكال جمال فقرات من فقرة لكل

 راتــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

 4 0.019 2.462 0.53412 73.87 2.2162 أتنبل مبشكالت العمل قبل تحدوثها. 1

2 
أخطط ملواجهـة مشـكالت العمـل احملتمـل     

 تحدوثها.
2.4324 81.08 0.60280 4.364 0.000 3 

3 
امجع وأتحلل البيانات واملعلومات املتعلقـة  

 باملشكالت قبل اختاذ قرارات تحياهلا.
2.6486 88.29 0.48398 8.152 0.000 2 

4 
أمتلــل رؤيــة دقيقــة الكتشــاف املشــكالت  

 ايفخرون يف العمل يواجههااليت 
2.1892 72.97 0.56949 2.021 0.051 5 

5 
أتحـــرص علـــى معرفـــة أوجـــه القصـــور أو  

   فيما أقوم به من عملالضع
2.8108 93.69 0.39706 12.421 0.000 1 

  0.000 11.231 0.24884 81.98 2.4595 مجيع الفقرات

 لده درجدة المدافقدة جدا   الةساسدية للمشدكال  لدداح اتضدح لدن الدددوح السدابد أن 

  ( علد  درجدة لرالعدة لدن  يدث المتدسد5( و)3( و)2وقدد  صدلت العبدارا  رقدد ) بدرجدة  بيدرة
الةسدداب والددد ن الجسددب  وارجددع الدراسددة ذلدد  نلددرا لةددر  لعلمددا  ريدداا االالدداح علدد  اابددا  
االسدددددلدب العلمددددد  فددددد   دددددث المشدددددكال د ولقجددددداعت ن بضدددددرورة اكتشددددداف المشدددددكال  المدرسدددددية 
ولعالدت ددا أثجددا  االدا  الصددل د واسددتفدام العداددد لددن أسدداليب التلكيددر الةدا ددة لتدقددع المشددكال  

( فقدد  صدلتا علد  المرابدة االتيدرة 4( و)1لعصم الذهج  د ألا اللقراان رقمدا )الصلية و ل ا  ا
لدددن  يدددث الدددد ن الجسدددب  وارجدددع الدراسدددة ذلددد  الن الف دددة الدراسدددية التددد  اقددددم لعلمدددا  ريددداا 
االالدداح بدضددع ا قددد اةتدددي علدد  لشددكال  صددلية قددد اكدددن لةتملددة واقدددم المعلمددا  بمةاولددة 

( لددن  صدددح لددداح 2010لددا ادصددلت اليدده دراسددة )أبددد هدديندعالجددهد واتلددد هددذه الجتيدددة لددع 
 الةساسية للمشكال  عل  درجة لرالعة لن وج ه نلر عيجة الدراسة.
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  االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط18جدول )
 وترتيبها تحتفا  باالاجا اال جمال فقرات من فقرة لكل

 رةـــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

 tقيمة  االحنراف املعياري
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
ــحًا     ــارا واض ــالي مس ــع ألعم أض

 وحمددًا يف كل يوم.
2.8108 93.69 0.39706 12.421 0.000 1 

2 
ــدايف وال    ــق أه ــى حتقي ــر عل أص

 أتنازل عنها.
2.7838 92.79 0.41734 11.424 0.000 2 

3 
أتحتفظ باملرونة املناسـبة الـيت   
تتيح لي حتقيـق أهـداف العمـل    

 بلفضل صورة ممكنة.
2.7838 92.79 0.41734 11.424 0.000 2 

4 
أركز على اجناز العمل أكثـر مـن   

 أي شيء آخر.
2.7297 90.99 0.45023 9.859 0.000 3 

5 
ــة   ــة قوي أمتلــل ساســة تربوي

ح واالسـتمرارية  لتحقيق النجا
 يف العمل.

2.7838 92.79 0.41734 11.424 0.000 2 

  0.000 22.031 0.21491 92.61 2.7784 احملور ككل

 لدده درجددة المدافقددة جددا  اال تلدداظ باالاددداه  لددداحاتضددح لددن الددددوح السددابد أن 

وقددددددد  صددددددلت جميددددددع اللقددددددرا  علددددددى أو ان نسددددددبية ولتدسدددددد   سدددددداب  بدرجددددددة  دبدرجددددددة  بيددددددرة
وارجددددع الدراسددددة ذلدددد  نلددددرا لةددددب لعلمددددا  ريدددداا االالدددداح للتجلدددديدد ولةاولددددة نشددددر  لرالعددددةد

رو، التجددددافس فدددد  القاعددددا  الدراسددددية المفتللددددة لتةقيددددد الجدددددا، ووجدددددد قدددددر  بيددددر لددددن الةريددددة 
لددددددددي لعلمددددددددا  ريددددددداا االالدددددددداح فدددددددد  وضدددددددع الف دددددددد  الدراسددددددددية واتتيدددددددار اددددددددرق التدددددددددريس 

 والم ارا  الت  نقمن ب ا .
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 االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط19جدول )
 وترتيبها التحليل والربطجمال  فقرات من فقرة لكل 

 رةـــــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

 2 0.000 11.424 0.41734 92.79 2.7838 أمتلل القدرة على تن يم أفكاري. 1

ــام   أمتلـــل 2 ــة مهـ ــدرة علـــى اجزئـ القـ
 3 0.000 9.224 0.46337 90.09 2.7027 العمل.

ــل 3 ــل   أمتلـــ ــى التحليـــ ــدرة علـــ القـــ
 6 0.001 3.479 0.51988 76.58 2.2973 واالستدالل.

 القدرة على إدرام العالقات بني أمتلل 4
 5 0.000 6.164 0.50671 83.78 2.5135 األشياء وتفسريها.

5 
القدرة على الـربط بـني األفكـار     أمتلل

والن ريــــات املختلفــــة للوصــــول إو 
 تصورات جديدة.

2.2973 76.58 0.70178 2.577 0.014 6 

أقــوم باختــاذ القــرارات تحســب دراســة  6
 4 0.000 6.567 0.55073 86.49 2.5946 مستفيضة.

بتبســيط أفكــاري عنــد مواجهــة  أقــوم 7
 1 0.000 11.535 0.44181 94.59 2.8378 مشاكل بالعمل.

أتحصل على معلومات مفصلة قبـل بـدء    8
 4 0.000 6.567 0.55073 86.49 2.5946 عمل جديد.

  0.000 12.835 0.27378 85.92 2.5777 احملور ككل

بدرجددة  لده ة المدافقدةدرجد جدا  التةليددث والدرب   لدداحاتضدح لدن الددددوح السدابد أن 
( علددى أو ان نسددبية ولتدسدد  8( و)7( و)6( و)4( و)2( و)1كبيددرةد وقددد  صددلت اللقددرا  رقددد )

 سدددداب  بدرجددددة  بيددددرة وارجددددع الدراسددددة ذلدددد  اللددددتالك لعلمددددا  ريدددداا االالدددداح لم ددددارا   ددددث 
جانددب المشددكال  المفتللددة والقدددرة علددى التةليددث والتجلدديد وال قددة بددالجلس واةمددث المسددؤولية إلددى 

اغيدرا  بيدرا فد  بعدض االدوار التد  اقددم ب دا لعلمدة  فرضدت والت  التعليمية للعملية الةدا ة الجلرة
( فقدددد  صدددلتا علددد  لتدسددد   سددداب  وو ن نسدددب  5( و)3ريددداا افالددداحد ألدددا اللقرادددان رقمدددا )

ة بدرجة لتدس ة وارجع الدراسة ذل  نلرا لعدم لعرفة لعلما  رياا افالاح للجلريا  المفتللد
وهددذا لددا ندعددث الدراسدددة الةاليددة ادددعد لت ويدددد لعلمددا  ريدداا افالدداح بتلددد  ال قافددة لددن تدددالح 

 الدورا  التدريبية وبرال  التجمية الم جية.
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  االتحتمالية والقيمة t اختبار وقيمة النسيب والوزن احلسابي ( املتوسط20جدول )
 وترتيبهااملخاطرة  جمال فقرات من فقرة لكل

 رةـــــــــــالفق م
املتوسط 
 احلسابي

 الوزن النسيب
% 

االحنراف 
 املعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االتحتمالية
 الرتتيب

1 
أحتمــل مســؤولية مــا أقــوم بــه مــن   

 أعمال.
2.9730 99.09 0.16440 36.000 0.000 1 

2 
ــة     ــار  التجرب ــل باعتب ــل الفش أتقب

 اليت تسبق النجاح.
2.6216 87.39 0.59401 6.365 0.000 4 

3 
أبــادر إو تــبين األفكــار واألســاليب  

 .يف تحل املشكالت حلديثةا
2.8108 93.69 0.39706 12.421 0.000 2 

4 
أتبنى األفكار اإلبداعية الصادرة من 

 قبل العاملني يف املدرسة.
2.7838 92.79 0.41734 11.424 0.000 3 

5 
ــار مســـتحدثة   أهـــتم بتقـــديم أفكـ

 عمل تحتى ولو مل تطبق من قبل.بال
2.6216 87.39 0.59401 6.365 0.000 4 

  0.000 16.906 0.27422 92.07 2.7622 احملور ككل

وقدد  دبدرجة  بيدرة له درجة المدافقة جا  المفاارة  لداحاتضح لن الددوح السابد أن 
لد  الن لعلدد  صلت جميدع اللقدرا  علدى أو ان نسدبية ولتدسد   سداب   بيدر وارجدع الدراسدة ذ

 اإلنددداب  للتجددافس لعلمددا  ريدداا االالدداح قددد عبددرن عددن رفضدد ن للشددعدر باللشددث واشددديع ن
 بةيث اتدصلدا ل فكار اإلبداعية وي لقدا ااقاا د ف  لجا  نسدده االللة.

 لتدسدد ا  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد إ صددائية داللددة ذا  فددروق  ادجددد هددث
 اعدددد ي  االداري  االبدددددا  لدرجددددة الدداددددد الدددددادي لةافلددددة فدددد  االالدددداح ريدددداا لعلمددددا  اقدددددارا 
 السؤاح هذا عن؟ ولإلجابة (الفبرة سجدا  عدد-المدرسة ند -الدراس  المؤهث) الدراسة لمتغيرا 

 :ال  كما اللرضيا  ال الثة لن الدراسة اةققت
اقدددارا   لتدسدد  بددين α ≤ 0.05 الداللددة لسددتد   عجددد  صددائيةإ داللددة ذا  فددروق  ادجددد ال -1

 لمتغيدددر اعددد    اإلداري  االبددددا  الددادددد لدرجدددة الددددادي بمةافلدددة االالددداح ريددداا لعلمدددا 
 .الدراس  المؤهث
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 لتدس ا  اقدارا  بيناللروق  التتبار T testاتتبار  استفدام اد اللرضية هذه التتبار

 اإلداري اعد    االبددا  لداح بمةافلدة الددادي الددادد لدرجدةلدن لعلمدا  ريداا االا العيجدة أفدراد

 لمتغير المؤهث الدراس  والجتائ  لبيجة ف  الددوح التال :
 العينة  أفراد تقديرات متوسطات بني للفروق T اختبار ( نتائج21جدول )

 ( عليا سات درا ،بكالوريوس) املؤهل الدراسي ملتغري تعزى الدراسي املؤهل درجة تحول

 العدد املؤهل العلمي ضيةالفر
الوسط 

 احلسابي
 قيمهt االحنراف املعياري

القيمة 
 االتحتمالية

 الطالقة
 0.11785 2.4167 2 دراسات عليا

-0.748 0.534 
 0.31296 2.4905 35 بكالوريوس

 االصالة
 0.42426 2.5000 2 دراسات عليا

-0.293 0.772 
 0.30481 2.5657 35 بكالوريوس

 املرونة
 0.35355 2.5000 2 راسات علياد

-1.803 0.080 
 0.24989 2.8321 35 بكالوريوس

احلساسية 
 للمشكالت

 0.14142 2.5000 2 دراسات عليا
0.394 0.745 

 0.25470 2.4571 35 بكالوريوس

االتحتفا  
 باالاجا 

 0.00000 3.0000 2 دراسات عليا
1.527 0.136 

 0.21412 2.7657 35 بكالوريوس
التحليل 
 والربط

 0.08839 2.5625 2 دراسات عليا
-0.205 0.854 

 0.28129 2.5786 35 بكالوريوس

 املخاطرة
 0.42426 2.7000 2 دراسات عليا

-0.217 0.863 
 0.27218 2.7657 35 بكالوريوس

 احملور ككل
 0.02610 2.5970 2 دراسات عليا

-0.217 0.863 
 0.16497 2.6365 35 بكالوريوس

( 0.863اسداوي )   المةداور لدميدع الدددوح السدابد أن القيمدة اال تماليدة لدن ويتضدح
 اقدارا  لتدس ا  بين إ صائية داللة ذا  فروق  وجدد عدم على ادح لما   0.05وه  أكبر لن

 اعد    االداري  االبددا  لدرجدة لعلمدا  ريداا االالداح بمةافلدة الددادي الددادد لدن أفدراد العيجدة

 لسدتد   لدن أكبدر كاندت  دده علدى لدداح لكدث اال تماليدة و دذل  القيمدة لمؤهدث الدراسد د لمتغير ا

 لعلما  ريداا االالداح وبالتال  اقبث هذه اللرضية د وارجع الدراسة ذل  إل  أن 0.05الداللة 
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 اجمية نشااا  اإلبدا  ويشار ن ف  ل ارا  لمارسة أهمية ادر ن الدراسية لؤهالا د اتتالف على

( 2011لؤهالا د واتلد هذه الجتيدة لع لا ادصلت اليه دراسة )إبراهيدد عن الجلر بغض اإلبدا 
لددن أندده ال ادجددد فددروق ذا  داللددة إ صددائيا اعدد ي لمتغيددر المؤهددث الدراسدد  لدددي عيجددة الدراسددةد 

( لدن وجددد فدروق دالدة ا صدائيا اعد ي لمتغيدر 2012وافتلم لع لا ادصلت اليه دراسة ) قدةد
 لدي عيجة الدراسة. المؤهث الدراس 

 اقددارا  لعلمدا  لتدسد  بدين α ≤ 0.05 الداللدة لسدتد   عجدد إ صدائية داللدة ذا  فروق  ادجد ال -2
 .المدرسة ند  لمتغير اع    اإلداري  االبدا  الدداد لدرجة الدادي بمةافلة االالاح رياا

 ا لتدسددد  اللدددروق بدددين التتبدددار T test اتتبدددار اسدددتفدام ادددد اللرضدددية هدددذه التتبدددار
 اإلداري  االبددا  لدرجدة الددادد الددادي بمةافلدة االالداح ريداا لعلمدا  لن العيجة أفراد اقدارا 
 التال . الددوح ف  لبيجة والجتائ  المدرسة ند  لمتغير اع   

 ملتغري تعزى االداري االبداع درجة تحول العينة أفراد تقديرات متوسطات بني للفروق T اختبار ( نتائج22جدول )
 (خاص-درسة)تحكوميامل نوع

 القيمة االتحتمالية tقيمة  االحنراف املعياري الوسط احلسابي العدد نوع املدرسة الفرضية

 0.31296 2.4905 11 خاص 0.745 0.328- 0.11785 2.4167 26 تحكومي الطالقة
 0.30481 2.5657 11 خاص 0.772 0.293- 0.42426 2.5000 26 تحكومي االصالة
 0.24989 2.8321 11 خاص 0.080 1.803- 0.35355 2.5000 26 ميتحكو املرونة

احلساسية 
 للمشكالت

 0.25470 2.4571 11 خاص 0.745 0.394 0.14142 2.5000 26 تحكومي
االتحتفا  
 باالاجا 

 0.21412 2.7657 11 خاص 0.136 1.527 0.00000 3.0000 26 تحكومي
 0.28129 2.5786 11 خاص 0.854 0.205- 0.08839 2.5625 26 تحكومي التحليل والربط

 0.27218 2.7657 11 خاص 0.863 0.217- 0.42426 2.7000 26 تحكومي املخاطرة
 0.16497 2.6365 11 خاص 0.267 1.180- 0.02610 2.5970 26 تحكومي الدرجة الكلية

( وهد   0.267اسداوي )  المةداور لدميع الددوح السابد أن القيمة اال تمالية لن ويتبين
أفدراد  اقددارا  لتدسد ا  بدين إ صدائية داللدة ذا  فدروق  وجددد عددم على ادح لما  0.05أكبر لن

لمتغيدر  اعد    االداري  االبددا  لدرجدة لعلمدا  ريداا االالداح بمةافلدة الددادي الددادد لدن العيجدة
 0.05الداللدة  سدتد  ل لدن أكبدر كاندت  دده علدى لدداح لكدث اال تماليدة و دذل  القيمدة ند  المدرسدة

وارجع الدراسة ذل  الن لعلما  رياا افالاح اتفرجن لدن نلدس المؤسسدا  التربديدة وبالتدال  
 ال اتأثر أدائ ن بجد  المدرسة ولكن اتأثر بسماا د وتصائص د الشفصية والم جية أك ر.
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ا  اقددددار  لتدسددد  بدددين α ≤ 0.05 الداللدددة لسدددتد   عجدددد إ صدددائية داللدددة ذا  فدددروق  ادجدددد ال-3
 لمتغيدددر اعددد    اإلداري  االبددددا  الددادددد لدرجدددة الددددادي بمةافلدددة االالددداح ريددداا لعلمدددا 

 .الفبرة سجدا  عدد
اللدروق  التتبدار اف دادي التبداان اةليث استفدام اتتبار اد اللرا هذا صةة لن وللتةقد

 داديالد بمةافلدة االالداح ريداا لعلمدا  العيجدة لدن أفدراد لتدسد ا  الدراسدة بدين عيجدة آرا  فد 
 التال . الددوح ف  لبيجة والجتائ  عدد سجدا  الفبرة لمتغير اع    اإلداري  االبدا  لدرجة الدداد

 العينة أفراد  تقديرات متوسطات يف الفروق األتحادي الختبار التباين حتليل ( نتائج23جدول )
 اخلدمة عدد سنوات ملتغري تعزى اإلداري االبداع لدرجة

موع جم مصدر التباين الفرضية
القيمة  fقيمة متوسط املربعات درجة احلرية املربعات

 االتحتمالية

 الطالقة
 0.048 2 0.097 بني اجملموعات

 0.096 34 3.257 داخل اجملموعات 0.607 0.506
  36 3.354 اجملموع

 االصالة
 0.031 2 0.063 بني اجملموعات

 0.097 34 3.284 داخل اجملموعات 0.725 0.324
  36 3.347 موعاجمل

 املرونة
 0.015 2 0.031 بني اجملموعات

 0.071 34 2.426 داخل اجملموعات 0.806 0.217
  36 2.457 اجملموع

احلساسية 
 للمشكالت

 0.068 2 0.137 بني اجملموعات
 0.062 34 2.093 داخل اجملموعات 0.341 1.110

  36 2.229 اجملموع

االتحتفا  
 باالاجا 

 0.004 2 0.008 بني اجملموعات
 0.049 34 1.654 داخل اجملموعات 0.918 0.085

  36 1.663 اجملموع

التحليل 
 والربط

 0.050 2 0.099 بني اجملموعات
 0.076 34 2.599 داخل اجملموعات 0.529 0.648

  36 2.698 اجملموع

 املخاطرة
 0.030 2 0.059 بني اجملموعات

 0.078 34 2.648 داخل اجملموعات 0.686 0.382
  36 2.707 اجملموع

 احملور ككل
 0.001 2 0.002 بني اجملموعات

 0.027 34 0.927 داخل اجملموعات 0.961 0.040
  36 0.929 اجملموع
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 ( وهد 0.961اسداوي ) االبعداد لدميدع اال تماليدة القيمدة الدددوح السدابد أن لدن ويتضدح

 أفدراد اقددارا  لتدسد ا  بين إ صائية داللة ذا فروق  وجددعدم  ادح على لما 0.05 لن أكبر

لمتغير  اع    اإلداري  االبدا  لدرجةلن لعلما  رياا االالاح ف  لةافلة الدادي الدداد  العيجة
 لسدتد  لدن  أكبدر  دده علدى لدداح لكدث اال تماليدة القيمدة أن ابدين فقدد و دذل  الفدلدة عدد سجدا 

 سدجدا  اتدتالف عددد علدى لعلمدا  ريداا االالداح وارجدع الدراسدة ذلد  إلدى أن 0.05الداللدة 

اإلداريد واتلد هذه الجتيدة  اإلبدا  اةقيد الت  ات لب ا بالممارسا  وع  على فإن د لدا د الفدلة
( لدن أنده ال ادجدد فدروق دالدة ا صدائيا اعد ي لمتغيدر 2010لع لا ادصلت اليه دراسة)أبد هيند

( لدن 2008لدي عيجة الدراسدةد وافتلدم لدع لدا ادصدلت اليده دراسدة )اللي د د عدد سجدا  الفبرة
 أنه ادجد فروق دالة ا صائيا اع ي لمتغير عدد سجدا  الفبرة لدي عيجة الدراسة.

     

اإلداري  التمكدين الدراسدة لدرجدة عيجدة أفدراد اقددارا  لتدسد ا  بدين عالقدة ادجدد هدث
 اإلداري؟ اإلبدا  لمارسة لدرجة ولتدس ا  اقداراا د

 ف  الددوح التال : لبيجة بيرسدن والجتائ  اتتباراستفدام  اد السؤاح هذا على ولإلجابة
 ومتوسطات اإلداري لدرجة التمكني العينة أفراد تقديرات متوسطات بني االرتباط ( معامل24جدول )

 اإلداري اإلبداع لدرجة تقديراتهم
 االبداع اإلداري اإلتحصاءات ورــحــمـال

 التمكني اإلداري
 0.424 معامل االرتباط

 0.009 القيمة االتحتمالية
 37 تحجم العينة

 اساوي  والقيمة اال تمالية 0.424اساوي  االرابا  لعالث ويتبين لن الددوح السابد أن قيمة

 اقددارا  لتدسد ا  بدين قة لدجبةعال وجدد على ادح لما 0.05 الداللة لستد   لن اقث وه   0.009

اإلداريد ويمكدن السدير ذلد   اإلبددا  لدرجدة ولتدسد ا  اقدداراا ن اإلداري  التمكدين لدرجدة العيجدة أفدراد
 االداري الدذي للتمكدين لبا درة نتيددة نعتبدر أن نمكدن لعلما  ريداا االالداح لد  اإلداري  بان اإلبدا 

 عمليدة ندداا  أ دد هدد اإلداري  اإلبددا  أن ابدين  يدث ادددالمددارس المفتللدة بمةافلدة الددادي الدد اددفره

 عالقدة أ دار  الد  وجددد والتد  ( 2012 الع دارد( دراسدة  لدعاإلداريد واتلدد هدذه الجتيددة  التمكدين
فددد   العددداللين لدددد  اإلداري  واإلبددددا  اإلداري  التمكدددين بدددين 0.05 لسدددتد   عجدددد إ صدددائية ذا  داللدددة
( لددن وجددد عالقددة بددين التمكددين اإلداري 2013)أبدنافلددة د  بغدد ةد اف هدر وجالعددة اإلسدداللية الدالعدة

 واالبدا  اإلداري لدي عيجة الدراسة.
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 لتدسد  بمسدتد   نشدعرن لعلما  رياا افالاح بمةافلة الدادي الدداد  أن الدراسة أظ ر  -1

دا اإلداري  التمكدين لدن  التد  العدالدث بعدض إلدى ذلد  فد  السدبب عارجد وقدد الدراسدة لمقيداس وفق 
 القرارا د صجع ف  المشار ة وضعم الترقيا د نلام ولدضدعية عدالة عدمث ل  لج ان نعاني

 .المعلدلا  نلام وضعم كلاات اد وعدم الروااب وادن 
 اإلداري  التمكدين بأبعداد التد م اإلدارا  المدرسدية بمةافلدة الددادي الددادد أن الدراسة أظ ر   -2

دا لتدسد  بمسدتد   دراسدت ا ادد  التد دا ارايب دا ويمكدن عيجدة الدراسدةد لتصددرا  وفق   فهميت دا وفق 

العمددث الدمدداع د الددديض السددل ةد المشددار ة فدد  اافدداذ القددرارد الجمددد  :نددأا  كمددا الجسددبية
 الم ج د االاصاح وادفد المعلدلا د التةلي  الذاا .

د دراسددت ا جددا   نتائد ددا جميع ددا لدددي عيجدددة أظ ددر  الدراسددة ان عجاصددر االبدددا  اإلداري التدد  ادد -3
الدراسة بدرجة لرالعة ويمكن ارايب ا وفقا فهميت دا الجسدبية ولتدسد  ا الةسداب   مدا الد : المروندةد 

 اال تلاظ باالاداهد المفاارةد التةليث والرب د االصالةد ال القةد الةساسية للمشكال .
 اإلداري  التمكين لدرجة العيجة أفراد اقدارا  لتدس ا  بين عالقة لدجبة وجدد الدراسة أظ ر  -4

 اإلداري. اإلبدا  لمارسة لدرجة ولتدس ا  اقداراا ن

 توصي الدراسة بما يثتي: الساباة  تائجال ضوء في

لعلمدا  ريداا افالداح بالمددارس المفتللدة بمةافلدة الددادي الددادد  بين اإلداري  التمكين ثقافة نشر -1
 د وإ الة العدائد الت  اةد لج ا.ذل  على اةث الت  التجليمية والتقاليد القيد ع ي ا تالح لن

 المض رد االرالا  لع اتما ى بمالمعلما  رياا افالاح  وافجدر الروااباةسين لستدي  -2

 واهمية ولشقة االعماح الت  نقمن ب ا. المعيشةد اكاليم ف 
 السياسا  رسد ف  وإ راك د ياا االالاحالسل ا  الممجد ة لمعلما  ر  العمث على ادسيع -3

 .أدائ د لستد   ويةسن اإلبداعية قدراا د نةل لما  بعمل دد اتعلد الت  القرارا  وصجع
 اتصددلدن  المدددارسد ولمددن فدد  اإلبدددا  بأهميدة الالادد  اددؤلن لعلمددا  ريدداا االالدداح اتتيدار -4

 اسية للمشكال .والةس للمفاارة والميث الددادةد الفبرا  على واالنلتا، بالمرونة
دا واددريب د ول دارا  لعلمدا  ريداا االالداح قددرا  بت ددير االهتمدام -5  واضدةة لف د  وفق 

 .نأدائ  لستد   اةسين إلى ا دف لدروسة علمية وبرال 
 لعلدلدا  نلدد بت ددير وذلد  دلمددارس المفتللدةا فد  االاصداح نلدد فعاليدة  يدادةالعمدث علد   -6

 .عالية بكلا ة العمث إندا  وسرعة  القرارا صجع عملية اس ث لةدسبة إدارية
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 بعدد لدا التعلديد لددارس لددبري  لدد  اإلداري  التمكدين أ مدد المجددريد واقدعة و لةمدد الدراادد - 1

د العددد 200د لدلدة المجدارةد المدلددعمدان سدل جة فد   دماح البااجدة لةافلدة افساسد  فد 
 .2014بد 10

 الدالعدة فد  العداللين إبددا  فد  وآثداره اإلداري  أر ديدةد التمكدين وعبدد الةكديدأنمدن المعدان  -

د 2العددد  د5اةليليدةد المدلدة افردنيدة فد  إدارة االعمداحد المدلدد ليدانيدة سدةدرا :افردنيدة
 م.2009

 لةمد الدراادة وأ مد المجدريد لرجع سابد. 2

د 23رضية الةبسية وآتروند التمكين اإلداري: المل دم واالبعادد لدلة العلدم التربديةد المدلد 3
 .2015د 3العدد 

4 Geroym, G. & Anderson, J., (1998), Strategic Performance 
Empowerment Model, Empowerment in Organizations, Vol. 6, No.2, 
pp 57-65. 

5 Goetsch, David & Davis, Stanley.,. Quality Management, Pearson 
Education, Inc. New Jersey Greasley,K., Bryman , A., Dainty, A., 
Price, A.,Soetanto, R.,King N. 2005. Employee Perceptions of 
Empowerment, Employee Relations,27(4),2006,pp: 354-368. 

  ددد ظدث افلديض فد  العداللين وال  على الدظيل  واالثرا  التمكين اأثير لةمد لةمدد السيدد 6

 البشدريةد إدارة المددارد فد  والةدا دة المعاصدرة االاداهدا  عدن افوح العربد  المدؤامر العمالةد

 .م2007دلصر الشي د  رم د2007 لااد 3إل  -ابريث 29

 الفدا  ج دا  افلدن فد  للعداللين الددظيل  بالرضدا وعالقتده لةمدد إبدراهيد االصدقةد التمكدين 7

 افلجيددة واإلداريددةد للعلدددم نددان  جالعددة لجشدددرةد لاجسددتير رسددالة الريددااد بمداجددة

 .م2010السعددنةد

 علدى ليدانيدة العداللين: دراسدة وأدا  المددارين امكدين بدين د العالقدةأ مد إبراهيد ا مد وآترون  8
 د(85)22لصددددرد بج دددداد جالعددددة التربيددددةد كليددددة الكديددددتد لدلددددة بدولددددة  ةالمتدسدددد المدددددارس
 .356 د2011

 جدالعت  العداللين فد  إبددا  علدى وادأثيره اإلداري  التمكدين لمارسدة هيد د لةمدد الع دارد لدد  9

غد ةد  الدالعدة اإلسدالليةد لجشددرةد غيدر لاجسدتير رسدالة لقارندةد دراسدة :واف هدر اإلسداللية
 .م2012

 لةمد الدراادة وأ مد المجدريد لرجع سابد. 10
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 رضية الةبسية وأتروند لرجع سابد. 11

 ا بيقدا:  الجا دئة العدال  التعلديد لجلمدا  فد  للعاللين اإلداري  عبد الجاصر عيس د التمكين 12
د العددد 7نمية االلريكية العربية للعلدم والتكجدلدجياد المدلدجالعة الددفد لدلة االكاد على
 .2016د 22

13 Weshah, H, The Perception of Empowerment and Delegation of 
Authority by Teachers in Australian and Jordanian Schools: A 
Comparative Study, European Journal of Social Sciences, 31(3), 
2012, pp359-375. 

14 Muhammad Shakil Ahmad and Noraini Bt. Abu Talib, Empowering 

local communities: decentralization. empowerment and community 

driven development, Qual Quant ,2015, pp:827–838. 
15 Lori L. Taylor et all, Reducing Inequality in Higher Education: The 

Link between Faculty Empowerment and Climate and Retention, 
Innovative Higher Education,2017. 

 االداري  االبددا  فد  ودورهدا المدرسدة لمددار التجليميدة ال قافدة  د داللي  سدن بدن علد  بن لةمد 16

ريد  ليدة نلدر لدداري لددارس التعلديد االبتددائ  بالعاصدمة المقدسدة جالعدة ام القد وج دة لدن
 م.2008التربية قسد اإلدارة والتف ي د رسالة لاجستير غير لجشدرةد

 عددن فد  لةافلدة ال انديدة لددارس لدداري  لد  اإلداري  اإلبدا  الع ي  إبراهيدد واقع عبد لبيب 17

 .254  م د 2023د 12ند العدد عد جالعة التربيةد يةلك ةللد دلمينالمع نلر وج ة لن

 بمةافلدا  ال انديدة المددارس لدداري  لدد  اإلداري  باإلبددا  وعالقت دا التجليميدة فدةال قاوداد أبد هديند  18

 م.2012دغ ة دسالليةاإل الدالعة دلجشدرة غير لاجستير رسالة دعلمينالم نلر ة وج نل غ ة

االبتدائيددة الداقددع  المدددارس لددداري  لددد  اإلداري  اإلبدددا  لةمدددد أبددد الجدددر عبددد الرسدددحد 19
 .50-11مد     2011اربدية واجتماعيةدوالمألدحد دراسا  

قدددور أبدنافلددةد أثددر التمكددين اإلداري فدد  ابدددا  المدددظلين دراسددة  الددة لمدمدعددة االاصدداال   20
 م.2013د 21افردنيةد لدلة الةكمةد لؤسسة  جد  الةكمة للجشر والتد يع بالد ائرد العدد

 لدددداريا  إادددارا  إلداري لدددد ا باإلبددددا  وعالقت دددا القيادندددة افنمدددا  أ مدددد بدسدددكرةد بعدددض 21
 .2014د 41بد العدد  اإلنسانية بالد ائرد لدلد العدم والرياضةد لدلة الشباب

دراسدة ا بيقيدة علد  المؤسسدا  -فاا ة العدض د اةليث اثر نم  القيادة التةديليدة فد  االبددا  اإلداري  22
 .2015د 93العدد  د22التعليمية ف  دولة الكديتد لدلة لستقبث التربية العربيةد المدلد

لةمددددد قريشدددد د إدارة المدددددارد البشددددرية وأثرهددددا علددددى االبدددددا  اإلداريد لدلددددة رؤي اقتصددددادنة  23
 .2016بالد ائرد العدد العا رد 
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24 Esra. A. and et. All, The effect of organizational culture on 

organizational creativity and efficiency, unpublished Ed.D 
Dissertation, department of management, okan university, Istanbul, 
2012. 

25 Cheng-Ping Chang  et all, The relationship between the playfulness 
climate in the classroom and student creativity, Quality & Quantity,, 
Volume 47, Issue 3, 2013, pp 1493–1510 

26 Chung-Jen Wang and Chang-Yen Tsai, Managing innovation and 
creativity in organizations: an empirical study of service industries in 
Taiwan,Service Business, Volume 8, Issue 2,2014, pp 313–335. 

27 Cheng-Ping Chang et all, Experienced high performance work system, 
extroversion personality, and creativity performance, Asia Pacific 
Journal of Management, Volume 32, Issue 2, 2015, pp 531–549. 

دار الج ضدة  الدجلسدالتربيدة وعلدد  فد لجداه  البةدث كداظدد  تيدري أ مدد و  جابر عبد الةميدد 28
 .134د   2009المصريةد القاهرةد 

 العربيدة المؤسسدة المسدتمرد والت ددير للتةسدين لددتث العداللين امكدين د سدين أفجددي ع يدة 29

 .م2003اإلداريةد القاهرةد  للتجمية

 .م1994بيرو د صلا د دار د3   العربد لسان اللضث ابن لجلدرد أب  الدان جماح 30

والتد يددعد عمدداند  للجشددر وائددث دار الةدا ددةد العالددة اإلدارة دعددددة المعددان  أنمددن 31
 .182مد   2010االردند

لدلة جالعة دلشد للعلدم االقتصدادنة عل  أسعدد لقاصد قرآنية اجا  ب ا التمكين االسريد  32
 .461مد   2010دالعدد ال ان  د26المدلد  دوالقاندنية

انمن ا مد العمري ونددا  لصد ل   مداحد درجدة لمارسدة لدداري المددارس لتمكدين المعلمدين  33
 ه نلر لعلم  لدارس لةافلة العاصمةد لدلة الدراسدا  وعالقته بالدال  التجليم  لن وج

 .469مد   2012د2د العدد 38العلدم التربدية(د االردند ل  )

 غيدر رسدالة لاجسدتير الرياضديةد افنشد ة اةقيدد فد  التمكين دور عدا الش ران د هللا عبد 34

 . م2009افلجيةد المملكة العربية السعددنةد للعلدم العربية نان  جالعة لجشدرةد

35 Hynes, J., The Relationship between the Dimensions of Teacher 
Empowerment and Principal's Job, Southern Illinois University, 
UMI, Dissertation preview,2004, available on: www.lib.umi.com/  

dissertations 0ct., 2015. 
36 Bogler, Ronit and Somech, Anit, "Influence of Teacher 

Empowerment on Teachers’ Organizational Commitment, 
Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior 
In Schools", Teaching and Teacher Education, Vol. 20, No. 3,2004, 
pp.278. 

http://www.lib.umi.com/
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37 Bogler, Ronit and Somech, Anit, Op.Cit., p.338. 

ابراهيد عليم ل جاد العالقة بين الديض السل ة وفاعلية اافاذ القرار ف  االقسام االكادنميدة  38
لددن وج دده نلددر ال يئددة التدريسددية فدد  الدالعددا  الللسدد يجيةد رسددالة لاجسددتير غيددر لجشدددرةد 

 .15د   2006جالعة الجدا، الداجيةد نابلسد فلس يند 

39 Spreitzer, Gretchen, Taking stock: A review of more than twenty 
years of research on empowerment at work, for chroming, Handbook 
of Organization Development, Sage publications, 2007, p.5. 

 العا در السدجدي  الملتقدىلدى إ لقدلدة ورقدة العدالليند امكدين جددهر لدر وق العتيبد د بدن سدعد 40

 .28مد   2005اإلداريةد العلدم كلية سعددد المل  جالعة الشاللةد الدددة إلدارة

  .25 المرجع السابدد  41

42 Quinn, Kobert E. & Spreitzer, Gretchen M., The Road to 
Empowerment: Seven Questions Every Leader Should Consider, 
Organization Dynamics, Autuman, 1997, p.47. 

43 Lin, Carol yeh – yun, The Essence of Empowerment: a conceptual 
model and a cases illustration, Journd of Applied Management 
Studies, Vol. 7, No. 2,1998,p.228. 

ستشددلى جالعددة ثددائرة عدددنان  سددند أثددر التمكددين االداري علددى ا بيددد الدددددة الشدداللة فدد  ل 44
 .24االردنيةد رسالة لاجستير غير لجشدرةد جالعة الشرق االوس د الكديتد   

 .189مد   1994صال، عددة سعيدد ادارة االفرادد الدالعة الملتد ةد ارابلسد  45

46 Spreitzer, Gretchen M., and Mishra, Aneil K., Giving up control 
without losing control, Group & organization management, Vol. 24, 
No. 2, 1999, p.160. 

47 Short, P. M., and Rinehart, J. S., School participant empowerment 
scale: Assessment of level of empowerment within the school 
environment. Journal of Educational and Psychological 
Measurement, vol. 52, 1992, pp.338-339. 

48 Daft, R., Management, Fifth Edition, Prentice Hall, 1999. 
49 Gamoran& others, Teacher Empowerment: A Policy In Search Of 

Theory and Evidence, Center On Organization and Restructuring of 
Schools, 1994, WI: Madison (Ed 372032). 

50Park, B.J., Teacher Empowerment and Its Effects on Teachers Lives 
and Student Achievement in U.S. High School”, unpublished 
Doctoral Dissertation, The University of Wisconsin, Madison.1998.  

51 Haggerty, Thomas, A., A Study of Leadership Practice, 
Empowerment: The Significant Practice of enabling others, Southern 
Illinois, University at Edwardsville, Unpublished Master’s Thesis, 
1989. 
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52 Ibid. 

 للمجلمدة أارو دة التجافسية القدرة وأثره على إداري  كمدتث المدظلين امكين دلةمدد اللياا 53

 .م2005افردند  عماند العلياد اسا للدر  العربية جالعة عمان د تدراه غير لجشدرةد

54 Hung, Cheng. , A Correlation Study between Junior High School 
Teacher Empowerment and Job Satisfaction in Kaohsiung Area of 
Taiwan, University of Incarnate Word, ATT, 2005. 

للجشدر والتد يدعد عمدان  الصدلا دار دلا دواالند التمكدين و مداح الةسديج د إدارة إ سدان جدالب 55
 .227مد  2005د

جالعدة اليرلددكد  فد  العداللين لدد  اإلداري  التمكدين لمارسدة درجدة عددنان االبدراهيد واتدروند 56
 .20مد  2008د االردند 14لدلة دراسا  اربدية واجتماعيةد العدد 

 رسدالة لاجسدتير دظيل دالد الرضدا ودرجدا العالقدة بدين أبعداد امكدين العداللين  دسال   سن 57

 .17مد   2002 مسد  عين جالعة لجشدرةد غير

المددارين  مددتث لإلصدال، المدرسد د دراسدة ليدانيدة علدى  أبعداد ساللة عبد العليد  سيند 58
مد   2011د 5العربيدةد العددد  التربيدة المدارس ال اندية بمةافلدة القليدبيدةد لدلدة لسدتقبث

74. 

 .40ع سابدد   لر وق العتيب د لرج بن سعد 59

 .177مد   1992أليمة الدهاند نلريا  لجلما  افعماحد ل بعة الصلديد عماند 60

61 Stein, M. I., Simulating Creativity, Group Procedures, Acad Press., 
New York, 1995, 214-259. 

62 Makinnon, D. W., The Study of Creativity in Proceedings of the 
Conference on the Creative Person, Berketey. University of 
California, 1991, pp. 124-126. 

 الكديدددتد والجشدددرد لل باعدددة السالسدددث ذا  دار اإلبددددا د لدددج   فددد  لقدلدددة لجصددددرد  هيدددر.63
 .27   د1985

اند والتد يدعد عمد ال قافة للجشدر دار التربديةد المؤسسا  ف  التغيير عمر الةريريد إدارة رافده 64
 .244مد  2011

 لج قة ف  سل ة التجليم  اإلبدا  اع ي  ف  اإلداري  التمكين المديد البشابشةد أثر عبد سالر 65

مد 2008د  2د العددد15 لدلدد اإلداريدةد للعلددم العربيدة الفاصدةد المدلدة االقتصدادنة العقبدة
  216. 

 وادريبده ولرا دث العمليدة اسدهقي ونلرياادهد لعاايره لل دلهد الر يد جرواند اإلبدا  عبد فتة  66

 .21مد   2009اللكرد عماند  دار اإلبداعيةد
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67 Sliman S,AL ,& Atallah A,AL .,The Administrative Creativity Skills 

of the Public Schools Principals in the tafila Directorate of 
Education,Int J Edu Scip, 2011,vol(1)3, P23. 

 لج ث ال قافة التربديةد)الدوافعداري )المل دم د افهمية د المبادئ د اإلبدا  اإل 68

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1216 

 رؤيدة اسدتراايديةد العالدة يدةال اند  للمدرسدة الدذاا  والتددادد اإلداري  اإلبددا  جدالح نصدرد عد ة 69

 .24مد   2008الةداثد االسكجدريةد  الدالع  المكتب
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