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 الممخص
التعرف عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في ىدفت الدراسة إلى 

إدارة اإلشراف التربوي مدينة الرياض والتعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة 
المؤىل -يةالدورات التدريب–ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات, تبعا لممتغيرات التالية)الخبرة

العممي(.واتبعت الباحثة المنيج الوصفي المسحي وكانت عينة الدراسة تتمثل في المشرفات 
والبالغ عددىن سبع وثالثون مشرفة وىي تمثل مجتمع الدراسة, التربويات في إدارة اإلشراف 

عمى درجة وكانت أداة الدراسة االستبانة, ومن أىم النتائج : موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة 
ممارسة التمكين اإلداري من حيث تفويض السمطة وجاءت موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية 
لمفقرات التي تقيس درجة ممارسة التمكين اإلداري من حيث العمل الجماعي والسموك اإلبداعي, 
 كما انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاىات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة

التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في اإلشراف التربوي تبعا لمتغير الخبرة والدورات التدريبية. 
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاىات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة التمكين 

 اإلداري لممشرفات التربويات في اإلشراف التربوي تبعا لمتغير المؤىل العممي. 
مات الدالة: التمكين اإلداري، االشراف التربوي، القيادة التربوية، الموارد البشرية، التطوير الكم

 اإلداري
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ABSTRACT 
The study aimed to identify the degree of administrative 

empowerment practice for female educational supervisors in Educational 
Supervision Department in Riyadh. It also aimed to identify the 
statistically significant differences in the degree of administrative 
empowerment practice for female educational supervisors, according to 
the following variables (experience - training courses - educational 
qualification). The researcher adopted the descriptive survey method. 
The study sample included the educational supervisors of Educational 
Supervision Department: thirty seven female supervisors, representing 
the study population. The study tool was the questionnaire. The study 
results: The approval of the study members, at a medium degree, of the 
degree of administrative empowerment practice for female educational 
supervisors in the Educational Supervision Administration in terms of 
delegation of authority; and the approval of the study members, in a 
high degree, for the paragraphs that measure the degree of 
administrative empowerment practice for educational supervisors in the 
Educational Supervision Administration in terms of teamwork and 
creative behavior. There are no statistically significant differences 
between the attitudes of study members about the degree the 
administrative empowerment practice of female educational supervisors 
in Educational Supervision, according to variables of experience and 
training courses. While there are statistically significant differences 
between the attitudes of the study members on the degree of 
administrative empowerment practice for female educational supervisors 
in educational supervision according to the variable of the educational 
qualification. 
Key words: administrative empowerment, educational supervision, 
educational leadership, human resources, administrative development 
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 المقدمة:

يتميز العصر الحديث بالكثير من التغيرات والتحوالت المتسارعة في كافة المجاالت 

لى ثوره في المعمومات والتصاالت مما أدى الى ظيور كثير من المصطمحات مثل والتي أدت ا

العولمة والتنافسية, والتي كان ليا تأثير عمى المؤسسات المختمفة حيث فرضت عمييا السعي الى 

 التطوير اإلداري واالىتمام بالموارد البشرية.

فاألفراد ىم الذين يفكرون ويتعممون "إن العنصر البشري ىو األساس في المنظمة اإلدارية        

وينافسون ويغيرون, وبيم تحقق المنظمة أىدافيا وغاياتيا, ومن خالل ىذه األىمية لمعنصر 

البشري تطورت النظريات والممارسات اإلدارية في محاولة جادة لإلجابة عن تساؤل رئيس وىو : 

ظمة التي يعممون بيا ؟ ولعل كيف تقود األفراد إلى أفضل وضع ممكن لمصمحتيم ومصمحة المن

ىذا التساؤل ىو الدافع نحو التركيز عمى قيادة السموك أو ىندسة العالقات بدال من ىندسة 

العمميات ومن ىنا تأتي أىمية التمكين اإلداري لكي تستخرج من ىذه الموارد البشرية أقصي 

 (. 152, ص2008طاقاتيا وتحصل منيا عمى أفضل إبداعاتيا" ) اندروس؛معايعة,

التمكين أسموب إداري يمكن إرجاع جذوره إلى أفكار مدرسة العالقات اإلنسانية, ولقد 

شاع استخدامو في السنوات األخيرة بسبب التغيرات البيئية وثورة االتصاالت والتقدم التكنولوجي 

اوز والسرعة المتالحقة في تطوير الحواسب اآللية, التي تستدعي تمكين العاممين. فالتمكين يتج

حدود تفويض الصالحيات, بل يمنح العاممين صالحيات ومسؤوليات واسعة لمواجية المشكالت 

( 2008العادية والطارئة الستغالل الفرص وتالفي المخاطر والتيديدات. ويعرفو الجميمي )

التمكين بإنو العممية التي من خالليا يتم إعطاء العاممين, الصالحيات والمسؤوليات وتشجيعيم 

المشاركة والمبادرة باتجاه القرارات المناسبة, ومنحيم الحرية والثقة ألداء العمل بطريقتيم عمى 

 دون تدخل مباشر من اإلدارة, مع تأىيميم مينيا وسموكيا ألداء العمل.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية عمميةال المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م0202يونيه  – السادسالعدد  – 63اجمللد  412

 

يتكون التمكين من عدد من االبعاد وىي العمل الجماعي والتدريب وتفويض السمطة 
المنظمات التي تفكر في تنفيذ برنامج لتمكين اكاة والتحفيز, فوالسموك اإلبداعي والتقميد والمح

العاممين تحتاج أن تتفيم أن تبنى التمكين ليس بحال من األحوال اختيار سيل. وقد أوضح عدد 
من الكتاب أن تمكين العاممين عممية يجب أن تنفذ عمى مراحل وبشكل تدريجي. وىي كما ذكرىا 

 (.3, ص2005)العتيبي,
 ول:: تحديد سسبا  الحاجة لمتييير: الخطوة ال 

لتبنى التمكين أسباب مختمفة. وأيا كان السبب, فأن شرح وتوضيح ذلك لممرؤوسين يساعد 
في الحد من درجة الغموض وعدم التأكد. ويبدأ المرؤوسين في التعرف عمى توقعات اإلدارة 

 نحوىم, وما المتوقع منيم
 رين:الخطوة الثانية: التييير في سموك المدي

أن المديرين يحتاجون أن يمعبوا دور المسيل والمدرب لمعاممين Brown (1997 )يرى 
فالمدرب يييئ البيئة الصحية حيث يشعر األفراد بقدرتيم عمى اتخاذ قرارات ألنفسيم عن طريق 

 تطوير الثقة بالنفس وباآلخرين. 
 الخطوة الثالثة: تحديد القرارات يشارك فييا لممرؤوسين:

تحدد اإلدارة طبيعة القرارات التي يمكن أن يشارك فييا المرؤوسين بشكل  يفضل أن
تدريجي, حتى يمكن لممديرين تحديد نوعية القرارات التي يمكن أن يشارك فييا المرؤوسين بشكل 

 مباشر. 
 الخطوة الرابعة: تكوين فرق العمل: 

من الفرد الذي يعمل  الموظفين الذين يعممون بشكل جماعي تكون أفكارىم وقراراتيم أفضل
 منفردا . 

 الخطوة الخامسة: المشاركة في المعمومات: 
 يجب أن يتوفر لمموظفين الممكنين فرصة الوصول لممعمومات.

 الخطوة السادسة: اختيار الفراد المناسبين:
يجب عمى المديرين اختيار األفراد الذين يمتمكون القدرات والميارات لمعمل مع اآلخرين      

 جماعي.  بشكل
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 الخطوة السابعة: توفير التدري :
يجب أن تتضمن جيود المنظمة توفير برامج مواد تدريبية كحل المشاكل, االتصال, إدارة  

 الصراع, العمل مع فرق العمل, التحفيز لرفع المستوى المياري والفني لمعاممين.

 الخطوة الثامنة: االتصال لتوصيل التوقعات:
ح ما المقصود بالتمكين, وماذا يمكن أن يعنى التمكين يجب أن يتم شرح وتوضي 

 لمعاممين فيما يتعمق بواجبات ومتطمبات وظائفيم.

 الخطوة التاسعة: وضع برنامج لممكافآت والتقدير: 
 تعزز المكافآت عممية التمكين من خالل االعتراف وتقدير ميارات األفراد.   

 الخطوة العاشرة: عدم استعجال النتائج: 
يجب عمى اإلدارة عدم استعجال الحصول عمى نتائج سريعة, فالتمكين عممية شاممة وتأخذ       

 وقتا  وتتضمن جميع األطراف في المنظمة. 

يرى الكبيسي أن"الكثير من المنظمات اإلدارية ومنيا العربية تعاني بشكل واضح من 
لشديدة وىرمية المستويات اإلدارية المشكالت والسمبيات نتيجة بقائيا لعقود طويمة أسيرة المركزية ا

وطول خطوط االتصال وسرية المعمومات ومحدودية الصالحيات التي تمنح لمعاممين, والذي 
أصبح اليوم عائقا أمام الطموحات التنموية واإلصالحية, بل انو بات عبئا لم يعد باإلمكان تحمل 

متمكنة. تعتمد التمكين منياجا  تكاليفو وتبعاتو. وليذا كان من المناسب بناء منظمات عصرية
 (. 137, ص2004الكبيسي, ) في إدارة العاممين فييا

يتجو النظام التربوي في المممكة العربية السعودية نحو تطبيق المفاىيم اإلدارية الحديثة         
جاح كإدارة الجودة الشاممة, واإلدارة الذاتية, حيث يمثل تمكين العاممين أحد األمور األساسية لن

ىذه المفاىيم. وبما أن اإلشراف التربوي ىو أحد أركان ىذا النظام, حيث إنو يسيم في تشخيص 
واقع العممية التعميمية, من حيث المدخالت والعمميات والمخرجات, كما أنو يعمل عمى تحسينيا, 

 وتطويرىا, بما يتالءم مع التطورات الحديثة في المجاالت التربوية.
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إن ذلك يتطمب من ىذه اإلدارات في ضوء التغيرات والتحديات وألىمية اإلشراف ف
السريعة والمتالحقة في الوقت الراىن أن يقوم باتخاذ العديد من اآلليات واإلجراءات بمواجية ىذه 
التطورات. لذلك أصبح عمى إدارة اإلشراف التربوي التخمي عن الطرق التقميدية في التنظيم 

ديمة فاعمة تسيم في جذب الكفاءة التنظيمية. ففي ىذا الوقت يوجد وأساليب العمل وتتقدم بطرق ب
حاجة ماسة لظيور المنظمة الممكنة وىي التي تعطي العاممين لدييا حق التمكين. والذي 
سيؤدي إلى تحسين عممية اإلشراف وتطويرىا مما يجعميا قادرة بشكل أفضل عمى تمبية 

 احتياجات ومتطمبات المجتمع.

( دراسة ىدفت 2011أجرت الجعبري)التمكين اىتمام الباحثين حيث  وقد نال موضوع
لمعرفة واقع التمكين لدى العاممين اإلداريين في الجامعات العامة الفمسطينية العاممة في الضفة 
الغربية من زاوية التمكين اإلداري والنفسي واالطالع عمى عالقة المنظور النفسي باإلداري 

ق التمكين من وجية العاممين أنفسيم. تكون مجتمع الدراسة من والتعرف عمى معيقات تطبي
( وكانت 646جميع العاممين اإلداريين في الجامعات العامة في الضفة الغربية البالغ عددىم )

( تم اختيارىا بالطريقة العشوائية الطبقية 226االستبانة ىي أداه الدراسة وتم توزيعيا عمى )
صفي, وكان من أىم نتائج الدراسة: إن واقع التمكين الكمي لدى واستخدمت الباحثة المنيج الو 

العاممين جاء بدرجة موافقة مرتفعة وأن درجة التمكين النفسي لدى العاممين اإلداريين كانت أعمى 
من التمكين اإلداري , أشارت الدراسة إلى أن أكثر المعيقات التي تعوق التمكين مثل خوف 

مركزية ,عدم تحديد الميام والصالحيات لمعاممين ,ضعف نظام المدير من فقدان السمطة ,ال
( دراسة 2008التحفيز, األسموب اإلداري التقميدي الذي ال يشجع التطور. أجرى البشاشو )

ىدفت الى التعرف إلى أثر التمكين اإلداري في تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاممين في سمطة 
لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام استبانة مطورة لغرض منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. و 

%( 37.67( مفردة, وتشكل ما نسبتو )385جمع البيانات من أفراد العينة والتي بمغ تعدادىا )
(, وقد توصمت الدراسة إلى أن ىنالك أثرا  ميما  وذا داللة 1022) من مجتمع الدراسة البالغ

         لتنظيمي )تنوع الميارات والقدرات, تنوع الكفاءات,إحصائية لمتمكين اإلداري في اإلبداع ا
 تنوع الخبرات.
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دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين النمط القيادي  (2008كما أجرى الجميمي )
اإلداري ومستويات التمكين في مجمس الشورى وأىم المعوقات التي تواجو التمكين بمجمس 

الوصفي التحميمي ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام استبانة الشورى. استخدمت الباحثة المنيج 
وىي تمثل جميع أفراد المجتمع ومن  217بغرض جمع البيانات من أفراد العينة البالغ عددىا 

أىم نتائج الدراسة أن أفراد الدراسة موافقون عمى وجود مستويات لمتمكين في مجمس الشورى من 
دارة الوصول لممعمومات ,تشجيع األفكار المتعمقة بتحسين أبرزىا سيولو التواصل, تسيل اإل

األداء تتوفر لمموظفين فرص لتنمية ميارتيم وقدراتيم ىناك ثقة مقدرة الموظف عمى أداء أعماليم 
,وأن أفراد الدراسة محايدين حول خمس من مستويات التمكين في المجمس, وتتمثل أىم 

بمحدودية فاعمية نظم الحوافز ثم محدودية المدراء المعوقات التي تواجو التمكين في المجمس 
لسمطاتيم ثم عدم مساىمة بيئة العمل في حل المشكالت التي تواجو الموظفين ثم عدم منح 

 المدراء موظفييم فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.

لمعرفة العالقة بين التمكين  ( دراسة ىدفت2010) Zhang & Barto كما اجرى  
لقيادة, بحيث فحص نموذج نظري قام عمى أساس ربط تمكين القيادة باإلبداع, وقد واإلبداع وا

كان مجتمع البحث يتكون من جميع الموظفين الفنيين والمشرفين عمييم في شركة تكنولوجيا 
المعمومات الكبيرة في الصين, وكانت أداة البحث االستبانة, تم توزيع استبانة خاصة بالعاممين 

( استبانة, وتم توزيع 498تبانة بواسطة البريد االلكتروني, وقد تم استرداد )( اس670بواقع )
( استبانة. وقد أكدت نتائج 164( استبانة تم استرداد )219استبانة خاصة بالمشرفين بواقع )

البحث أن التمكين النفسي ىو وسيط ميم يتوسط تمكن القادة واإلبداع عند العاممين, ومنو أن 
بية بين تمكين القادة وبين تمكين العاممين النفسي, وأكدت الدراسة أيضا أن ىناك عالقة إيجا

 التمكين النفسي عمى عالقة وثيقة بالدافعية الداخمية وباالندماج في عممية اإلبداع أيضا.
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( ىدفت الدراسة لتعرف عمى سموك المنظمة كعامل ميم جدا  2009) Carterدراسة و 
مح بالمشاركة بين العاممين والمديرين, إذ إن البحث أكد أن لتمكين العاممين, وذلك ألنو يس

المنظمات التي ترغب بالتزام داخمي لممنظمة من العاممين, يجب أن تشارك العاممين بوضع 
أىداف المنظمة, وتوضح ليم كيفية الوصول إلى ىذه األىداف, والعمل عمى تطوير نموذج 

 system theory andالتطوير االجتماعي ) لمتمكين يتضمن كال من نظرية النظام ونظرية 
socialization  , theory  ىذا وقد استخدم البحث الجماعات المركزة كأداة لمحصول عمى )

( شركة في 310بيانات البحث, وقد استخدمت االستبانة لمعرفة تمكين المديرين والعاممين في )
بحث أسئمة تيدف إلى التعرف عمى مدى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا والصين , وتضمن ال

إنتاجية العاممين في حال تم تمكينيم من اإلدارة, وعمى أىمية تحسين أداء العاممين, وكيفية 
قياس أداء العاممين, وعمى أىمية جعل العاممين اجتماعيين في المنظمة وأىمية المشاركة في 

ن معظم العاممين كانوا أكثر إنتاجية صنع القرارات في المنظمة .أما نتائج البحث فأكدت عمى أ
في حال تم تمكينيم من قبل اإلدارة, وأكدت معظم المنظمات أىمية تحسين أداء العاممين وأىمية 
قياسو, وأكدت معظم الشركات أىمية وجود العاممين االجتماعيين في الشركة, إضافة إلى ىذا 

المديرين في عممية صنع القرار.  فإن الكثير من المنظمات شعرت أن التفكير النظامي ساعد
بمعنى آخر أوضحت نتائج البحث أن المزيد من المسؤولية يولد المزيد من اإلنتاجية, والروح 
المعنوية وااللتزام. وأن التمكين يشجع االبتكار واإلبداع والدافعية, ويغرس القيم المشتركة لتعزيز 

 مناخ مالئم لمتعمم واإلنجاز.

قة تناولت التمكين اإلداري من جوانب متعددة مثل معرفة واقع جميع الدراسات الساب
التمكين أو أثره أو العالقة بينو وبين النمط القيادي, واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
في األداة المستخدمة وىي االستبانة اختمفت الدراسة الحالية عن باقي الدراسات في تناوليا لدرجة 

 ن اإلداري في االشراف التربوي في الرياض.ممارسة التمكي
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استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري لتمكين اإلداري 
وتكوين تصور شامل يساعد عمى بناء أدوات الدراسة ومنيجياتيا إضافة الستفادتيا الالحقة من 

 نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائجيا الميدانية

 مشكمة الدراسة وسسئمتيا:
ييدف التمكين التغمب عمى البيروقراطية, كما أنو يساعد العاممين عمى المساىمة  

اتخاذ القرارات, اإلبداع واالبتكار, المخاطرة المحسوبة, الثقة في النفس, حل والمشاركة في 
بني اإلدارات المشكالت التي يوجيونيا دون انتظار حميا من قبل رؤسائيم. مما يجعل مسألة ت

اليامة كإدارة اإلشراف في وزارة التربية والتعميم لمفيوم التمكين حتمية تدعو ليا المستجدات عمى 
الساحة التربوية وىذا ما دفع بالباحثة لمبحث في درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات 

 الدراسة تتحدد في:التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, وعمى ذلك فمشكمة 

ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة  -
 الرياض؟

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات  -
الدورات  –تالية )الخبرة في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا لممتغيرات ال

 المؤىل العممي(؟-التدريبية

 سىداف الدراسة:
التعرف عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي  -1

 في مدينة الرياض.

التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات  -2
–ويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا لممتغيرات التالية )الخبرةالترب

 المؤىل العممي(.-الدورات التدريبية
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 سىمية الدراسة:
اكتسبت ىذه الدراسة أىميتيا النظرية من خالل تناوليا لموضوع التمكين االداري, 

ل تطوير الموارد البشرية فييا حيث يعد وسيمة فعالة لمتأثير في المنظمات وتطويرىا من خال
وزيادة االىتمام بتمكين وتدريب العاممين, مما يؤدي إلى نجاح المنظمات, وتؤمل ىذه الدراسة 
في إثراء االدب البحثي بمفيوم التمكين اإلداري وأبعاده التي تكشف عن درجة  ممارسة التمكين 

الرياض في المممكة العربية السعودية. اإلداري لممشرفات التربويات في اإلشراف التربوي بمدينة 
كما تنبثق أىمية الدراسة من أىمية ومكانة اإلشراف التربوي الذي يعد أحد أركان العممية التربوية 

 والسيما في ظل ميامو التي تستمزم أن يكون من المنظمات الممكنة.

 حدود الدراسة:
 لتربوي في مدينة الرياض.اقتصرت ىذه الدراسة عمى إدارة اإلشراف ا حدود المكانية:

 ه.1433-1432تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الثاني عام حدود الزمانية:

والبالغ  تتمثل في المشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي بمدينة الرياض حدود البشرية:
  .عددىن سبع وثالثون مشرفة

ممارسة التمكين اإلداري في إدارة اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة درجة  حدود الموضوعية:
اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من حيث تفويض السمطة والعمل الجماعي والسموك 

 اإلبداعي.

 مصطمحات الدراسة:

يعرفو أفندي بانة "منح العاممين قوة التصرف واتخاذ القرارات والمشاركة الفعمية : التمكين اإلداري
بيا وحل مشكالتيا والتفكير اإلبداعي وتحمل المسؤولية والرقابة  في إدارة المنظمات التي يعممون

 (.545, ص1432)النمر؛ محمود؛ حمزاوي؛ خاشقجي,
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" أسموب إداري يسمح لممستويات الدنيا في المنظمة  يقصد بالتمكين اإلداري في ىذه الدراسة
تفويض السمطة  بحرية اتخاذ القرار, وحل المشكالت وتحمل المسئولية, من خالل توسيع نطاق

 وزيادة المشاركة والتأكيد عمى أىمية العمل الجماعي وقيمة السموك اإلبداعي.

الوظيفة الرئيسية لممشرفة التربوية ىو مساعدة المعممات عمى النمو  المشرفات التربويات:
الميني, وحل المشكالت التعميمية التي تواجيين, باإلضافة لتقديم الخدمات الفنية, وتحسين 

 (. 99,ص 1419, وزارة التعميمليب التدريس وتوجيو العممية التربوية وجية صحيحة ) أسا

: ىن المشرفات التربويات المعينات رسميا من وزارة المقصود بالمشرفات التربويات في الدراسة
التربية والتعميم ويعممن في إدارة اإلشراف التربوي ويمارسن أعماال إدارية وفنية من اجل تحسين 

  ممية التعميمية وذلك عن طريق تقديم الدعم الالزم واإلسيام في عممية المتابعة والتقويم.الع

جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 
 منيج الدراسة:

تيدف الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في       
 ة منيجية البحث الوصفي المسحي.االشراف التربوي بالرياض, ولتحقيق ذلك تبنت الدراس

 عينة الدراسة:
المجتمع يمثل عينة الدراسة وذلك لقمة عدد المشرفات التربويات في اإلشراف التربوي في      

ىـ,حيث تم توزيع 1433 -1432مشرفة وذلك خالل العام الدراسي  37الرياض والبالغ عددىن 
( استبيانات لفقد الكثير من بياناتيا وعدم 3د )( استبانة وتم استبعا35( استمارة وتم تجميع )37)

          ( استبانة صالحة32صالحيتيا لمتحميل, والمتبقي من االستبيانات البالغ عددىم )
 لإلدخال والتحميل.

وتقوم ىذه الدراسة عمى عدد من المتغيرات المستقمة المتعمقة بالخصائص الوظيفية والشخصية    
 المؤىل العممي( -الدورات التدريبية –ي )الخبرة في مجال العملألفراد الدراسة متمثمة ف
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 ( توزيع سفراد الدراسة حس  متيير المؤىل والخبرة في العمل والدورات التدريبية1جدول )

المؤىل 
 النسبة التكرار الدورات النسبة التكرار الخبره النسبة التكرار العممي

أقل من 
 بكالوريوس

 5أقل من  6.3%  2
 سنوات

 0 0 ال يوجد 0 0

 %78.1 25 البكالوريوس
 10أقل من 
 سنوات

1 3.1 
أقل من خمس 

 دورات
3 9.4% 

 %15.6 5 الماجستير
سنوات  10من 

 96.9 31 فأكثر
 10إلى  5من 

 %90.6 29 دورات فأكثر

 - - - - - - 0. 0 الدكتوراه
 :100 32 المجموع :100 32 المجموع :100 32 المجموع

 سداة الدراسة:
 بناء سداة الدراسة: -1

نظرا لطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا وطبيعة منيجيا, استخدمت الباحثة االستبانة كأداة       
 لجمع المعمومات والبيانات, ولقد تكونت األداة من جزأين:

 -: يتضمن بيانات عن المبحوثين وفقا لمتغيرات الدراسة وىي )المؤىل العمميالجزء الول
 الدورات التدريبية في مجال العمل(.-في الوظيفة األساسيةسنوات الخبرة 

 :الجزء الثاني

عبارة تمثل درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة  36يتضمن       
 اإلشراف التربوي في الرياض موزعة عمى ثالث محاور رئيسية:

لجماعي, المحور الثالث: السموك تفويض السمطة, المحور الثاني: العمل ا المحور الول: 
 اإلبداعي.

وقد طمبت الباحثة من أفراد عينة الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة أمام واحد       
 منخفضة جدا(–منخفضة –متوسطة –عالية  –من االختيارات التالية: )عالية جدا 
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 كما تم تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي عم: النحو التالي:
تمثل )منخفضة(, من  2.59إلى  1.80تمثل )منخفضة جدا( , من  1.79إلى  1من      

 5إلى  4.20تمثل )عالية (, من  4.19إلى  3.40تمثل ) متوسطة (, من  3.39إلى  2.60
 تمثل ) عالية جدا(.

 صدق سداة الدراسة: -0
تذة الجامعات, وفي تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضيا عمى عدد من أسا      

ضوء آرائيم تم إعداد أداة ىذه الدارسة بصورتيا النيائية  بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة 
الدراسة تم تطبيقيا ميدانيا  وعمى بيانات العينة تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق 

جة كل عبارة من عبارات الداخمي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط  بيرسون بين در 
 االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية:

(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الول الخاص بدرجة ممارسة 0جدول رقم )
 محورالتمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث تفويض السمطة بالدرجة الكمية لم

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.756* * 8 0.533* 

2 0.566** 9 0.540** 

3 0.531** 10 0.577** 

4 0.568** 11 0.783** 

5 0.566** 12 0.665** 

6 0.531** 13 0.531** 

7 0.568** 14 0.568** 

 فأقل0 2021دالة عند مستوى الداللة  
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( فإن قيم معامالت االرتباط بين محور درجة ممارسة 2وكما يتضح من الجدول ) 

التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث تفويض السمطة والذي تنتمي إليو الفقرة ىي قيم 

( وجميعيا موجبة, مما يعني وجود 0.783( و)0.531عالية ومتوسطة, حيث تتراوح ما بين )

 االتساق الداخمي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس. درجة عالية من

(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني الخاص بدرجة ممارسة 3جدول رقم )

 التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث العمل الجماعي بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط بالمحور العبارةرقم  معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.539** 7 0.543** 

2 0.522** 8 0.548** 

3 0.536** 9 0.511** 

4 0.570** 10 0.501** 

5 0.636** 11 0.505** 

6 0.570**   

 فأقل0 2021دالة عند مستوى الداللة 

جة الكمية ( فإن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدر 3وكما يتضح من الجدول )

لمحور ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث العمل الجماعي والذي تنتمي إليو 

( وجميعيا موجبة, مما يعني 0.636( و)0.501الفقرة ىي قيم متوسطة, حيث تتراوح ما بين )

 وجود درجة عالية من االتساق الداخمي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس.
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(:معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث الخاص بدرجة ممارسة 4جدول رقم )
 التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث السموك اإلبداعي بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.582* * 7 0.717* 
2 0.552** 8 0.710** 
3 0.641** 9 0.732** 
4 0.629** 10 0.716** 
5 0.582* * 11 0.516** 
6 0.552**   

( فإن قيم معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية 4وكما يتضح من الجدول )
لمحور درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من حيث السموك اإلبداعي والذي 

( وجميعيا 0.732( و)0.516نتمي إليو الفقرة ىي قيم عالية ومتوسطة, حيث تتراوح ما بين )ت
موجبة, مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخمي بما يعكس درجة عالية من الصدق 

 لفقرات المقياس.
لفا كرونباخ لقياس مدى ثبات أداة الدراسة)االستبانة( تم استخدام )معادلة أ ثبات سداة الدراسة:
Cronbach' Alpha لمتأكد من ثبات أداة الدراسة, وجاءت عمى النحو التالي: محور تفويض )

(, وبمغ 04724(, محور السموك اإلبداعي )04848( , محور العمل الجماعي )0.746السمطة) 
 ( ويعد ذلك مناسبا ألغراض الدراسة الحالية.04837الثبات العام )

 ا:نتائج الدراسة ومناقشتي
  سوال النتائج المتعمقة بالسؤال الول: ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات

 التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟
 تفويض السمطة0 -وذلك من حيث: س

ولإلجابة عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي      
دينة الرياض من حيث تفويض السمطة. فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية في م

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات ىذا 
 السؤال, وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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 (: استجابات سفراد الدراسة عم: عبارات تفويض السمطة0 6جدول رقم ) 

 تفويض السمطة

عالية 
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جدا

 المتوسط جدا
 المرجح

 )الموزون(

االنحراف 
 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار الرتبة المعياري

: : : : : 
يفوض رؤسائي  -1

السمطة بناء عمى 
وتعميمات وزارة أنظمة 

 التعميم

7 16 8 0 1 
3.88 .871 3 

21.9 50.0 25.0 .0 3.1 

تعد األنظمة -2
التربوية في وزارتي 
عائقا في تفويض 

 السمطة

4 11 13 4 0 
3.47 .879 7 

12.5 34.4 40.6 12.5 .0 

تحد األنظمة -3
المعمول بيا حاليا من 

 عممية التفويض

5 12 10 4 1 
3.50 1.016 6 

15.6 37.5 31.3 12.5 3.1 
يتم التفويض -4

باستمرار في مقر 
عممي وعمى أسس 

 واضحة

1 10 16 3 2 
3.16 .884 10 

3.1 31.3 50.0 9.4 6.3 

يؤدي تفويض -5
الصالحيات 

والمسؤوليات إلى 
 إرباك العمل.

0 3 6 16 7 
2.16 .884 14 

.0 9.4 18.8 50.0 21.9 

يمارس رؤسائي  -6
مطة المفوضة لي الس

 خالل فترة التفويض

1 5 18 7 1 
2.94 .801 13 

3.1 15.6 56.3 21.9 3.1 
يقوم رؤسائي -7

بمتابعتي في الميام 
المفوضة لي خالل 

 فترة التفويض

1 17 14 0 0 
3.59 .560 4 

3.1 53.1 43.8 .0 .0 

يحدد رؤسائي -8
األعمال التي 

 يفوضونيا لي شفويا

0 9 15 6 2 
2.97 .861 12 

.0 28.1 46.9 18.8 6.3 

يشركني رؤسائي -9
 في عممية اتخاذ القرار

1 13 10 7 1 3.19 .931 9 
3.1 40.6 31.3 21.9 3.1 
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( أن استجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة التمكين 6يتضح من خالل الجدول )
اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من حيث تفويض 

( وىو متوسط يقع في الفئة الثالثة  5من 3.38)متوسطة (  وبمتوسط  )السمطة  جاءت بدرجة 
( وىي الفئة التي تشير إلى خيار  3.39إلى  2.60من  فئات مقياس ليكارت الخماسي)من 

 )متوسطة ( عمى أداة الدراسة.  

 تفويض السمطة

عالية 
 منخفضة متوسطة عالية جدا

منخفضة 
 المتوسط جدا

 المرجح
 )الموزون(

االنحراف 
 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار الرتبة المعياري

: : : : : 

يتيح لي -10
رؤسائي الفرصة 

الكافية إلبداء آرائي 
 في أمور عممية

5 13 9 4 1 

3.53 1.016 5 
15.6 40.6 28.1 12.5 3.1 

األعمال -11
المفوضة لي 
 محددة كتابيا  

2 9 16 5 0 
3.25 .803 8 

6.3 28.1 50.0 15.6 .0 

يقوم رؤسائي  -12
سمطات بتفويضي 

كافية إلنجاز 
 ميامي الوظيفية 

2 8 15 6 1 

3.13 .907 11 
6.3 25.0 46.9 18.8 3.1 

أتحمل -13
مسئولية العمل 
 الذي أقوم بو

17 13 1 1 0 
4.44 .716 1 

53.1 40.6 3.1 3.1 .0 

تزويدي بقدر -14
واسع من 

الصالحيات يعزز 
انتمائي لمكان 

 عممي

13 13 4 2 0 4.16 .884 2 

40.6 40.6 12.5 6.3 .0    

 329. 3.38 المتوسط الحسابي المرجح ) الموزون ( لممحور
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   ( من أصل4.44إلى  2.16تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات المحور مابين )       

, درجات وتشير النتيجة السابقة الى أن ىناك تفاوت في استجابات أفراد الدراسة عمى ( 540)

درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي من حيث تفويض 

( وىي" أتحمل مسئولية العمل الذي أقوم بو " بالمرتبة 13السمطة, وقد  جاءت العبارة رقم )

( وىي" تزويدي بقدر واسع من الصالحيات 14(, وكذلك رقم )5من  4.44متوسط )األولى وب

(.وىذا يدل عمى أن ىناك 5من  4.16يعزز انتمائي لمكان عممي " بالمرتبة الثانية وبمتوسط )

موافقة بدرجة عالية جدا بين أفراد وتعزو الباحثة ذلك الى أن غالبا جميع المشرفات في ىذا 

رة أكثر من عشر سنوات وقد مارسنا أعمال قيادية أو اشرافية سابقة مما المركز  يتمتعن بخب

 جعمين يتمتعن بقدرة عمى تحمل المسئولية. 

( وىي" يؤدي تفويض الصالحيات والمسؤوليات إلى إرباك 5بينما جاءت العبارة رقم )

ة بدرجة ( ,وىذا يدل عمى أن ىناك موافق5من 2.16العمل." بالمرتبة الرابعة عشر وبمتوسط )

منخفضة بين أفراد الدراسة .وتعزو الباحثة ذلك النتشار مفيوم التمكين اإلداري لدى ادراه 

االشراف التربوي حيث ىناك وعي بمفيوم وفوائد التمكين لدى المشرفات, وقد اتفقت ىذه النتائج 

قة مرتفعة ( أن واقع التمكين اإلداري لدى العاممين جاء بدرجة مواف2011, الجعبريمع دراسة ) 

إال أن ىناك بعض المعوقات من حيث مرونة األنظمة التربوية في الوزارة التي تحد من تفويض 

السمطة حيث يفوض رؤساء العمل السمطة بناء عمى األنظمة التربوية وتعميمات وزارة التربية 

الدراسة ( من حيث موافقة أفراد 2008والتعميم .كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة ) الجميمي,

عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري وخاصة أن تفويض السمطة يعزز االنتماء لمعمل والمكان و 

تشجيع اآلراء واألفكار المتعمقة بتحسين األداء وثقة الموظفين عمى أداء أعماليم وتتفق نتائج 

ند ( في الحاجة إلى االىتمام بسموك القادة عZhang& Bartol, 2010الدراسة مع دراسة )

 عممية التمكين, لما لو من دور ميم جدا  في إنجاح عممية التمكين اإلداري.
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  السؤال الول: ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة
 اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟

 العمل الجماعي: -وذلك من حيث:  
فات التربويات في إدارة اإلشراف ولإلجابة عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشر 

التربوي في مدينة الرياض من حيث العمل الجماعي  فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات ىذا 

 السؤال, وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:   
 (: استجابات سفراد الدراسة عم: عبارات العمل الجماعي0 7ل رقم ) جدو

 العمل الجماعي

عالية 
 جدا

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جدا
 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار
: : : : : 

يتبع رؤسائي نظاما  -1
انين عادال بناء عمى قو 

 أو تعميمات العمل

3 18 7 3 1 
3.59 .911 10 

9.4 56.3 21.9 9.4 3.1 

تسود الثقة بيني وبين -2
 رؤسائي في العمل

9 15 6 2 0 
3.97 .861 5 

28.1 46.9 18.8 6.3 .0 
يسمح رؤسائي -3

بإعطائي حرية التعبير 
 عن الرأي

9 13 8 2 0 
3.91 .893 8 

28.1 40.6 25.0 6.3 .0 

يدعم رؤسائي فرق -4
العمل ويؤكدون عمى 
 أىميتيا في مجال العمل

10 13 7 1 1 
3.94 .982 7 

31.3 40.6 21.9 3.1 3.1 

يقدم رؤسائي -5

مصمحتيم الفردية عمى 

 المصمحة العامة لمعمل

3 4 8 12 5 

2.63 1.185 11 
9.4 12.5 25.0 37.5 15.6 
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( أن استجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة التمكين 7يتضح من خالل الجدول )
اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من حيث العمل 

( وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من   5من 3.94الجماعي  جاءت بدرجة )عالية(  وبمتوسط )
          ( وىي الفئة التي تشير إلى خيار 4.19إلى  3.40ت مقياس ليكارت الخماسي  )من فئا

 ) عالية ( عمى أداة الدراسة.

 العمل الجماعي

عالية 
 جدا

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جدا
 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار
: : : : : 

عممي يتطمب مني  -6
 التعاون مع زمالئي

13 15 4 0 0 
4.28 .683 3 

40.6 46.9 12.5 .0 .0 
يشجع رؤسائي  -7

المناقشة الجماعية 
 لعمل.لمتطمبات ا

9 14 7 1 1 
3.91 .963 9 

28.1 43.8 21.9 3.1 3.1 

تتسم عالقاتي مع -8
رؤسائي بأنيا عالقات 
 تعاونية تسودىا الثقة

10 14 6 1 1 
3.97 .967 6 

31.3 43.8 18.8 3.1 3.1 

أقدر واحترم آراء -9
 اآلخرين

17 14 1 0 0 
4.50 .568 1 

53.1 43.8 3.1 .0 .0 
اعات الدورية االجتم-10

في مقر عممي تساعدني 
عمى أداء عممي بفاعمية 

 كبيرة

12 16 4 0 0 

4.25 .672 4 
37.5 50.0 12.5 .0 .0 

أتشاور مع  -11
زميالتي في العمل في 

 الميام الموكمة لي.

15 13 4 0 0 
4.34 .701 2 

46.9 40.6 12.5 .0 .0 

  548. 3.94 رالمتوسط الحسابي المرجح ) الموزون ( لممحو 
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 ،ونجد انو:

           ( وىي" أقدر واحترم آراء اآلخرين " بالمرتبة األولى وبمتوسط9جاءت العبارة رقم ) -1

ور مع زميالتي في العمل في الميام ( وىي" أتشا11(. وجاءت العبارة رقم )5من  4.50)

( وتعزو الباحثة إلى أن االحترام 5من  4.34الموكمة لي." بالمرتبة الثانية وبمتوسط )

والشورى من الصفات التي يدعوا ليا الدين اإلسالمي وان المجتمع السعودي مجتمع مسمم 

          ق مع دراسةيحرص عمى تطبيق ىذه الصفات في شتى مجاالت الحياة, وىذه النتيجة تتف

 (Carter, 2009  ) من التأكيد عمى أن العاممين كانوا أكثر إنتاجية وفاعمية في حال

تمكينيم من قبل اإلدارة وتمكين العاممين لممارسة التمكين اإلداري من خالل لمعمل 

( وىي" يقدم رؤسائي مصمحتيم الفردية عمى المصمحة 5الجماعي. بينما جاءت العبارة رقم )

 بالمرتبة الحادية عشر والوحيدة من حيث استجابات أفراد الدراسة عمييا العامة لمعمل " 

 ( . 5من  2.63وبمتوسط )  )متوسطة(

  :ما درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة السؤال الول

 اإلشراف التربوي في مدينة الرياض؟

 السموك اإلبداعي:  -وذلك من حيث: ج

لإلجابة عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف و 

التربوي في مدينة الرياض من حيث السموك اإلبداعي فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات ىذا 

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:  السؤال, 
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 .( :استجابات سفراد الدراسة عم: عبارات السموك اإلبداعي8جدول رقم ) 

 السموك االبداعي

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا
 المتوسط

 المرجح

 )الموزون(

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار

: : : : : 

يشجع رؤسائي األفكار -1
 اإلبداعية في العمل

7 19 4 1 1 
3.94 .878 4 

21.9 59.4 12.5 3.1 3.1 

أشعر بامتالكي ميارات -2
ال يمتمكيا اآلخرون في 

 العمل.

5 18 7 2 0 
3.81 .780 5 

15.6 56.3 21.9 6.3 .0 

اىتم بتجربة األفكار  -3
 الجديدة في العمل

7 20 5 0 0 
4.06 .619 2 

21.9 62.5 15.6 .0 .0 

تتوافر اإلمكانيات -4
المادية لتطبيق األفكار 

 اإلبداعية في العمل

0 7 10 12 3 

2.66 .937 9 
.0 21.9 31.3 37.5 9.4 

أرغب دائما بتنمية  -5
سموكي اإلبداعي من خالل 

االستفادة من خبرات 
اآلخرين ومن خالل 

 التدريب

14 12 6 0 0 
4.25 .762 1 

43.8 37.5 18.8 .0 .0 

يخصص رؤسائي  -6
بعض وقتيم في مناقشة 

 األفكار اإلبداعية
 

2 7 18 3 2 

3.13 .907 8 
6.3 21.9 56.3 9.4 6.3 
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 السموك االبداعي

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا
 المتوسط

 المرجح

 )الموزون(

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 تكرار تكرار تكرار تكرار ارتكر 

: : : : : 

يخصص رؤسائي  -7

األموال لتنفيذ األفكار 

 اإلبداعية في العمل

0 3 15 10 4 

2.53 .842 10 
.0 9.4 46.9 31.3 12.5 

أحرص عمى اقتراح -8

أساليب جديدة ألداء العمل 

رغم عممي بالمخاطر 

 المترتبة عمى ذلك.

6 11 12 3 0 

3.63 .907 7 
18.8 34.4 37.5 9.4 .0 

لدى القدرة عمى توقع -9

مشكالت العمل قبل 

 حدوثيا.

5 16 9 2 0 

3.75 .803 6 
15.6 50.0 28.1 6.3 .0 

اىتم بتقديم أفكار  -10

مستحدثة بالعمل حتى لو 

 لم تطبق

6 19 7 0 0 

3.97 .647 3 
18.8 59.4 21.9 .0 .0 

أتردد بتطبيق أساليب -11

يدة ألداء عممي خوفا  جد

 من اإلخفاق.

0 4 7 18 3 

2.38 .833 11 
.0 12.5 21.9 56.3 9.4 

  421. 3.46 المتوسط الحسابي المرجح ) الموزون ( لممحور
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( يتضح أن استجابات أفراد الدراسة عمى درجة 8من خالل النتائج الموضحة في الجدول )    

ربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض من ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات الت

( وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة  5من 3.46حيث السموك اإلبداعي ىي )عالية( وبمتوسط )

( وىي الفئة التي تشير إلى خيار   4.19إلى  3.40من  فئات مقياس ليكارت الخماسي  )من 

 عالية  عمى أداة الدراسة.

أن ىناك اتفاق في استجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري  تشير النتائج     

لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي من حيث السموك اإلبداعي, ويتضح من النتائج 

أن استجابات أفراد الدراسة عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في إدارة 

 بوي من حيث السموك اإلبداعي, ىي كالتالي: اإلشراف التر 

( وىي" أرغب دائما بتنمية سموكي اإلبداعي من خالل االستفادة من 5جاءت العبارة رقم ) -

( , والعبارة 5من  4.25خبرات اآلخرين ومن خالل التدريب " بالمرتبة األولى  وبمتوسط )

            بالمرتبة الثانية وبمتوسط ( وىي" اىتم بتجربة األفكار الجديدة في العمل " 3رقم )

( وتعزو الباحثة ذلك الى وعي المشرفات التربويات واالىتمام بالتطوير 5من  4.06)

وبتجريب األفكار الجديدة في العمل وتقديم األفكار اإلبداعية المستحدثة والثقة بالنفس في 

يشجع عمى ممارسة التمكين إنجاز العمل مع اقتراح أساليب جديدة ألداء األعمال وىذا مما 

 اإلداري في إدارة االشراف التربوي.

( حيث التمكين يشجع االبتكار واإلبداع  Carter 2009وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )      

          والدافعية ,ويغرس القيم المشتركة لتعزيز مناخ مالئم لمتعمم واإلنجاز, وكذلك مع دراسة 

تعزيز السموك اإلبداعي لدى العاممين وأىمية ذلك من خالل ممارسة  ( في2008) البشابشة , 

 التمكين اإلداري .
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( وىي" يخصص رؤسائي األموال لتنفيذ األفكار اإلبداعية في العمل " 7جاءت العبارة رقم ) -

( وتعزو الباحثة إلى قمة األموال المخصصة من 5من  2.53بالمرتبة العاشرة وبمتوسط )

نفيذ األفكار اإلبداعية في العمل, وبالتالي البد من توفير المال الذي يساعد قبل الرؤساء لت

 عمى ممارسة السموك اإلبداعي.

( وىي" أتردد بتطبيق أساليب جديدة ألداء عممي خوفا  من اإلخفاق." 11جاءت العبارة رقم ) -

كة في اتخاذ ( وتعزو الباحثة ذلك لقمة المشار 5من  2.38بالمرتبة الحادية عشر وبمتوسط )

القرارات وابداء الرأي حيث تعتبر ىذه من معوقات التمكين اإلداري, وىذا يتفق مع دراسة 

( من المعوقات التي تواجو التمكين اإلداري من خالل السموك اإلبداعي 2008)الجميمي, 

التردد بتطبيق أساليب جديدة ألداء العمل خوفا من اإلخفاق وبالتالي ضرورة منح الرؤساء 

 رص إبداء الرأي واالقتراحات وكذلك المشاركة في اتخاذ القرارات.ف

  :السؤال الثاني

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات      

 في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا  لممتغيرات التالية: 

 المؤىل العممي(. –يبية الدورات التدر  -) الخبرة

:  لمتعرف عمى  الفروق ذات الداللة اإلحصائية عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري الخبرة -1

لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا  لمتغير الخبرة, تم 

حيا الجدول , وجاءت النتائج كما يوضIndependent Samples Testاستخدم  اختبار" 

 التالي:
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" لمفروق بين إجابات  Independent Samples Test": (: نتائج اختبار9جدول رقم  ) 
 سفراد الدراسة طبقا  إل: اختالف متيير الخبرة0

 الوسط الحسابي الخبرة العدد المحاور
االنحراف 
 المعياري

 ف
مستوى 
 الداللة

 تفويض السمطة
 

 2.363 05051. 3.3929 سنوات 10أقل من  2
 

.135 
 34041. 3.3810 سنوات فأكثر 10من  30 

 العمل الجماعي
 1.09280 3.7727 سنوات 10أقل من  2

2.410 .131 
 52718. 3.9455 سنوات فأكثر 10من  30

 السموك اإلبداعي
 12856. 3.7273 سنوات 10أقل من  2

2.828 .103 
 42863. 3.4455 سنوات فأكثر 10من  30

تضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ي     

فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات  0.05

في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض تبعا  لمتغير الخبرة, حيث مستوى الداللة اإلحصائية 

(., 2.363( وقيمة )ف( ىي )0.135فأقل ىي ) 0.05ر تفويض السمطة عند مستوى لمحو 

( 0.131فأقل ىي )  0.05بينما مستوى الداللة اإلحصائية لمحور العمل الجماعي عند مستوى 

(, وكذلك مستوى الداللة اإلحصائية لمحور السموك اإلبداعي عند 2.410وقيمة )ف( ىي )

 (. 2.828وقيمة )ف( ىي )( 0.103فأقل ىي ) 0.05مستوى 

 :الدورات التدريبية -2

لمتعرف عمى  الفروق ذات الداللة اإلحصائية عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري       

لممشرفات التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا  لمتغير الدورات التدريبية, 

, وجاءت النتائج كما يوضحيا Independent Samples Testاستخدمة الباحثة اختبار" 

 الجدول التالي:



 مريم البقمي /د    درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 م0202يونيه  – السادسالعدد  – 63اجمللد  422

 

لمفروق بين إجابات  " Independent Samples Test(: نتائج اختبار": 12جدول رقم  ) 
 .سفراد الدراسة طبقا  إل: اختالف متيير الدورات التدريبية

 الدورات العدد المحاور
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ف

مستوى 

 الداللة

 فويض السمطةت

 

 24744. 3.57 أقل من خمس دورات 3
.288 .596 

 33390. 3.36 دورات فأكثر 10إلى  5من  29

 العمل الجماعي
 32778. 3.36 أقل من خمس دورات 3

.690 .413 
 53504. 3.99 دورات فأكثر 10إلى  5من  29

 السموك اإلبداعي
 22878. 3.39 أقل من خمس دورات 3

2.637 .115 
 43806. 3.47 دورات فأكثر 10إلى  5من  29

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات  0.05مستوى 

غير الدورات التدريبية, حيث التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض تبعا  لمت
( وقيمة 0.596فأقل ىي ) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية لمحور تفويض السمطة عند مستوى 

(., بينما مستوى الداللة اإلحصائية لمحور العمل الجماعي عند مستوى 0.288)ف( ىي )
ة (, وكذلك مستوى الداللة اإلحصائي0.690( وقيمة )ف( ىي )0.413فأقل ىي )  0.05

 (. 2.637( وقيمة )ف( ىي )0.115فأقل ىي ) 0.05لمحور السموك اإلبداعي عند مستوى 

 :المؤىل العممي -3

لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عمى درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات 
استخدمة التربويات في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض, تبعا  لممتغيرات المؤىل العممي, 

", وجاءت النتائج كما يوضحيا  One Way ANOVAالباحثة اختبار" تحميل التباين األحادي: 
 الجدول التالي
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"  One Way Anova(: نتائج اختبار" تحميل التباين الحادي: 11تابع جدول رقم  ) 
 .لمفروق بين إجابات سفراد الدراسة طبقا  إل: اختالف متيير المؤىل العممي

متوسط  درجات لحرية مجموع مربعات صدر التباينم المحور

 المربعات

الداللة  (Fقيمة )

 اإلحصائية

 

تفويض 

 السمطة

 

 011. 5.350 453. 2 907. بين المجموعات

 085. 29 2.457 داخل المجموعات

 المجموع
3.363 31 

 

العمل 

 الجماعي

 006. 6.117 1.381 2 2.762 بين المجموعات

 226. 29 6.547 تداخل المجموعا

  31 9.310 المجموع

السموك 

 اإلبداعي

 066. 2.994 470. 2 940. بين المجموعات

 157. 29 4.553 داخل المجموعات

  31 5.494 المجموع

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ة حول درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات فأقل في اتجاىات أفراد الدراس 0.05

في إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض تبعا  لمتغير المؤىل العممي, حيث مستوى الداللة 
 ( وقيمة )ف( ىي0.011فأقل ىي ) 0.05اإلحصائية لمحور تفويض السمطة عند مستوى 

فأقل  0.05ور العمل الجماعي عند مستوى (., بينما مستوى الداللة اإلحصائية لمح5.350)
(, وكذلك مستوى الداللة اإلحصائية لمحور السموك 6.117( وقيمة )ف( ىي )0.006ىي ) 

 (.2.994( وقيمة )ف( ىي )0.066فأقل ىي ) 0.05اإلبداعي عند مستوى 

العمل الجماعي( والتي  –ولمعرفة الفروق اإلحصائية لمحاور الدراسة ) تفويض السمطة 
جد بينيا وبين المؤىل العممي داللة إحصائية لصالح أي من المؤىالت العممية  تم استخدام يو 

 , وكانت النتائج كالتالي:Scheffe اختبار شيفيو 
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 (10جدول رقم ) 

 المؤىل (Iالمؤىل ) المحور
 (j ) 

 متوسط االختالف
(I-J) 

االنحراف المعياري 
 لمخطأ

مستوى 
 .الداللة

 تفويض السمطة
 

 أقل من
 البكالوريوس

 041. 21389. 57286.- البكالوريوس
 561. 24352. 26429.- الماجستير

 البكالوريوس
أقل من 

 041. 21389. 57286. البكالوريوس

 114. 14259. 30857. الماجستير

 الماجستير
أقل من 

 561. 24352. 26429. البكالوريوس

 114. 14259. 30857.- البكالوريوس

 جماعيالعمل ال

أقل من 
 البكالوريوس

 010. 34917. 1.15273- البكالوريوس
 150. 39754. 80000.- الماجستير

 البكالوريوس
أقل من 

 010. 34917. 1.15273 البكالوريوس

 331. 23278. 35273. الماجستير

 150. 39754. 80000. أقل لبكالوريوس الماجستير

 331. 23278. 35273.- البكالوريوس

 0.05ويتضح من نتائج اختبار شيفيو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات في 

 إدارة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض تبعا  لمتغير المؤىل العممي وذلك كما يمي:

فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة حول  0.05لة إحصائية عند مستوى وجود فروق ذات دال -1
درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من خالل تفويض السمطة تبعا  لمتغير 
المؤىل العممي لصالح كل من مؤىل أقل من البكالوريوس ومؤىل البكالوريوس عند مستوى 

 (.0.41داللة إحصائية )

فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة حول  0.05ت داللة إحصائية عند مستوى وجود فروق ذا -2
درجة ممارسة التمكين اإلداري لممشرفات التربويات من خالل العمل الجماعي تبعا  لمتغير 
المؤىل العممي لصالح كل من مؤىل أقل من البكالوريوس ومؤىل البكالوريوس عند مستوى 

 (.0.010داللة إحصائية )
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 ت: في ضوء ذلك توصي الباحثة بما يمي:التوصيا
% من إجمالي العينة مؤىميم العممي بكالوريوس بينما ال يوجد 1,78تدل النتائج عمى أن  -

حممة لشيادة الدكتوراه لذلك البد من إتاحة الفرصة لممشرفات التربويات لمواصمة دراساتين 
 العميا وفتح مجال لتطوير الذات بشكل اكبر.

ل النتائج أن درجة تفويض السمطة كانت متوسطة لذلك البد من بذل جيود أكبر تبين من خال -
في إعطاء الفرصة لممشرفات التربويات من حيث تفويض السمطة مع تزويدىن بقدر واسع 
من الصالحيات بما يعزز انتمائين لمكان العمل أيضا السماح لين بشكل أكبر في المشاركة 

 ولية.في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤ 

االىتمام بممارسة السموك اإلبداعي وتحفيز المشرفات التربويات باألفكار اإلبداعية في العمل  - 
من خالل تجارب األفكار الجديدة وتطبيق األفكار اإلبداعية في العمل واالستفادة من خبرات 

 اآلخرين من خالل التدريب الحوافز.

التربوي وذلك عن طريق األخذ بأسموب العمل العمل عمى زيادة التمكين في إدارات اإلشراف -
 الجماعي كفريق النجاز األعمال وتشجيع العاممين لتقديم مبادرات خارج التعميمات الرسمية .
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