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 درجة التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات 
 

 د.عريب محمد سليمان صالح
 *راتب سالمة السعود أ.د.

 ملخص:
هددددهذ هدددرا الدرا دددة دلدددا تعدددرا درجدددة التمتدددمد الدددوايوي لمددددمراذ المددددار  ال  نويدددة الع مدددة هدددي األردد 

نددذ عمعنددة الدرا ددة مددد   وعالقتهدد  عدداعم المتتمددراذ. ( معلمددة يعملددد هددي 261( مدددمرو و 89وعليدد ، ه ددد تتوع
 (.2016/ 2015المدار  ال  نوية الع مة هي األردد خالل الع م الدرا ي  

أاهددرذ نتدد لد الدرا ددة أد واقددن التمتددمد الددوايوي لمدددمراذ المدددار  ال  نويددة الع مددة هددي األردد مددد وجهددة 
مددد ذ العددد مالذ معهدددد تددد د عدرجدددة متو ددد ة، تمددد  أاهدددرذ وجدددود هدددرو  دالدددة نادددر المددددمراذ أنو دددهد والمعل

دحصدد لي   هددي واقددن التمتددمد الددوايوي لمدددمراذ المدددار  ال  نويددة الع مددة هددي األردد مددد وجهددة ناددر المدددمراذ 
أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد تعزى لمتتمر المرتز الوايوي ولص لح المدمراذ، ولمتتمر المؤهل العلمدي  

المؤهل العلمي دعلوم تربيدة ولصد لح دعلدوم تربيدة،  ورواذالمؤهل العلمي ات لوريو   رواذدر ت نذ الورو  عمد 
المؤهددل العلمددي م ج ددتمر هدداعلا ولصدد لح  ورواذالمؤهددل العلمددي اتدد لوريو   رواذوتددرلك ت نددذ الوددرو  عددمد 

دد  عددددم وجددود هددرو  د الددة دحصددد لي   هددي واقددن التمتدددمد درجددة الم ج ددتمر هدداعلا، وأاهدددرذ نتدد لد الدرا ددة أيفر
الوايوي لمددمراذ المددار  ال  نويدة الع مدة هدي األردد مدد وجهدة نادر المددمراذ أنو دهد والمعلمد ذ العد مالذ 
معهد تعزى لمتتمعري التخصص والخعرو. ويوصي الا ح  د عتمتمد مدمراذ المدار  ال  نوية الع مة عد  ريد  

م وغ يد ذ اصصدالح ومت لا تد ، وتح دمد واقدن التمتدمد الممندوح لمددمراذ تاممد مش رتتهد عرؤية دصالح التعلدي
المدار  ال  نوية الع مة، وم  عدتهد هي التخ يط ال ليم واصعداع والتجدمد، وتشجين مدمراذ المدار  ال  نويدة 

دارو  دمؤدي الع مة، علا ت وير األداء المهندي لددمهد  ألد العند ء علدا المعرهدة الناريدة هدي مجد ل ال يد دو واص
دلددا ت دد رع اتت دد ا المهدد راذ العمليددة واألدواذ واأل دد لما الالزمددة صحددداا التتممددر، وا ع دد لهد هرصددة أتعددر 
جددراء المزيددد  للمشد رتة هددي صدنن ال ددراراذ، والعمدل علددا توويفددهد الصدالحي ذ، وتحدمددد األدوار والمهمد ذ، وا 

 .ويةمد الدرا  ذ حول التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  ن
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Abstract 

This study aimed to investigate the level of job empowerment of public 

secondary female principals in Jordan and its relationship with some variables. 

Accordingly, the study sample consisted of (89) female principals and (261) female 

teachers working at public secondary schools in Jordan during the school year 

(2015/2016). 

The results of the study showed that the current status of the job 

empowerment of public secondary female principals as perceived by female 

principals themselves and female teachers working with them was 

moderate. The results also showed a statistically significant difference in the 

current status of job empowerment for principals of public secondary schools in 

Jordan from female principals and teachers point of view, due to the variable 

of job position, in favor of the principals; and for the variable of qualification-

 where the differences were between the holders of bachelor degree and holders of 

higher diploma degree in education- in the favor of higher diploma degree; and 

also between the holders of bachelor degree and holders of master's or higher 

degree in the favor of master's or higher degree. The study results showed also the 

lack of statistically significant differences in the current status of job empowerment 

for principals of public secondary schools in Jordan, from the standpoint of the 

female principals themselves and the female teacher working with them due to the 

variables of specialization and expertise. 

The researchers recommend that we should enable the empowerment of the 

public secondary schools female principals by paving the way for their 

participation in the vision of education reform policy, improving the situation of 

the empowerment granted to female principals, helping them in planning, creativity 

and innovation, and encouraging them to develop their professional performance; 

as the construction based on theoretical knowledge in the field of leadership and 

management will result in the acceleration of the acquisition of practical skills, 

tools and approaches needed to make change.  

 

Keywords: Job empowerment, schools female principals, Jordan. 
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 :المقدمة
يشددددهد العدددد لم المددددوم تتمددددراذ مت دددد رعة هددددي منامدددد ذ األعمدددد ل المختلوددددة، وهددددي جميددددن المجدددد  ذ 

أدذ دلددا تعنمهدد   ا قتصدد دية وا جتم عيددة والتربويددة، نجددم عنهدد  من ه ددة ع لميددة عددمد هددرا المنامدد ذ،
هد  وا  لهد . علدا أد مو هيَم دداريدة جدمددو  ايتَيدَة هدرا التحددي ذ والتتمعدراذ والتتمعد  معهد   لفدم د نمو 

العنصر الح  م هي الت دم متم ل هي دعداد ال وى الاشرية الميَدرَّبة، وال  درو علا اصنت ج، والعمدل علدا 
تنممتهدد ، وتددواهر ال يدد داذ المتممددزو ال دد درو علددا ا عتتدد ر والتجدمددد والفدداط والتوجيدد ، واصيمدد د ا يمددة 

اراذ علددا جميددن الم ددتوي ذ، احمددا تتح دد  تودد ءو المنامددة المهنددة وا لتددزام ادداداء األدوار واتخدد ر ال ددر 
 وهع لمته .

ل دددد حادددي الج ندددا ال يددد دي ا هتمددد م خددد ص مدددد ج ندددا المؤ  ددد ذ التربويدددة هدددي عصدددر التحدددول 
والتتمدر، الددري أصدداح هيد  اصصددالح التربددوي م لارد  و ني دد ، ومرتددز اهتمد م الادد ح مد والمناددريد   ددعير  

د التربوية مد تلعية الح ج ذ التي مت لعه  المجتمن الددمن ميتي وال درين دلا تمتمد المؤ   ذ والمع ه
الت دددور. ه ل يددد دو هدددي العصدددر الجدمدددد تحتددد ج دلدددا الم ددددرو علدددا تصدددور الرؤيدددة الم دددت علية للمنامدددة 

(. وعليدددد ، ه ددددد تتمددددرذ  عيعددددة المهدددد م واألعمدددد ل اصداريددددة المتعل ددددة عدددد دارو 3102التعليميددددة  دوانددددي، 
ليميددة عدددرج ذ ملحواددة، األمددر الددري مت لددا تتمددرار ممدد  الر هددي المواصددو ذ والمهدد راذ المنامدد ذ التع

الالزم تواهره  هي المدمريد ألداء تلك المه م علا نحٍو هع ل  حما دد ددارو التربية أصاحذ مهنة له  
م ذ التي تتمتن عه  المهد األخرى. وهرا األمر يعني فرورو توهر عدو قدراذ ومهد را ذ هدي تل الم وع

مددددمر/ مددددمرو المدر دددة والم دددؤولمد/ والم دددؤو ذ عدددد التعلددديم  ههنددد ك عوامدددل معمندددة راذ تدددا مر هدددي 
م دددت عل المنامددد ذ التعليميدددة  ه لعددد لم دالدددم التتمدددر  دددواء أ ي  دددير  تددد د أم اجتم عي ددد  أم تتنولوجي ددد  أم 

التددي تتتمددر وتنمددو ا ددرعة اقتصدد دي  ، وعلددا اصدارو أد تتددود واعيددة لفددتوي التتمددر هددي عملددة المنامددة 
تعمرو، وعلا المددمر/ المددمرو أد ي دورا مو هيمهمد  ومم ر د تهم  لب د لما اصداريدة  ح د د والعجمدي، 

3102.) 
دد اصدارو التربوية الن جحة، هي الفم د الوحمدد   دت م ر اصمت ند ذ المت حدة  الاشدرية والم ديدة، 

علا أهفل النتد لد التربويدة ااقدل جهدد ووقدذ ومد ل،  ا ت م ررا يتول له  تح م  الهدا، وهو الحصول
وتتخدددر اصدارو التربويدددة  ال دددة م دددتوي ذ  اصدارو العليددد : وتم لهددد  وزاراذ التربيدددة والتعلددديم، وي دددن علدددا 
ع ت هددد  ر دددم ال ي  دددد ذ التعليميدددة للدولدددة، وتحدمددددد المنددد هد التعليميدددة، ور ددددم اص ددد ر العددد م للعمليددددة 

 دد ا: وتم لهدد  مدددمري ذ التربيددة والتعلدديم، وهددي التددي ي ددن علددا ع ت هدد  م ددؤولية التعليميددة. واصدارو الو 
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اصشراا علا تنومر العرامد التعليمية، وت ممر العمل التربوي، هدي مجموعدة المددار  التدي ت دن فدمد 
من  تهددد  الجتراهيدددة. واصدارو التنومريدددة: وتم لهددد  المددددار  هدددي م دددتوي ته  المختلودددة، وي دددن علدددا عددد ت  

رتهددد  المدر دددية ت دددممر شدددؤود المدر دددة، واصشدددراا علدددا المعلمدددمد، وت دددوير المنددد هد، وا هتمددد م ددا
 ا ل لاة، وربط المدر ة ا لمجتمن المحلي.

ومدددد هنددد ، هددد د اصدارو التربويدددة مجموعدددة مدددد العمليددد ذ المتشددد اتة، التدددي تتت مدددل هيمددد  عمنهددد  هدددي 
ارو(، والم ددددتوى المحلددددي  مدددددمري ذ التربيددددة(، : الم ددددتوى الددددو ني  الددددوز ةالم ددددتوي ذ اصداريددددة ال ال دددد

(. دد اصدارو 3112والم توى التنومري  المدر ة(  لتح م  األهداا الع مدة للتربيدة والتعلديم  ال دعود، 
ا مددد الم ددؤولية  الن جحددة هددي التددي تشددرك العدد ملمد هددي عمليددة صددن عة ال ددرار واتخدد را، وتحملهددم جددزءر

 التمتمد. اصدارية. ولعل هرا هو أا ط مع ني
موهددوم دداري حدددما يعنددي مددنح أهددراد التنادديم هددي جميددن الم ددتوي ذ  Empowerment والتمتددمد

التنايمية، خصوصر  الم توي ذ التنومرية، ال  ة ا درتهم علا اتخ ر ال راراذ ال ليمة، عو   ة تاهملهم 
نويددة وال  نونيددة التددي تتوددل تدداهيالر من  ددار  وتدددريعهم ا  ددتمرار وتزويدددهم امختلدد  المددوارد الم ديددة والمع
ددل الم ددؤولية  التددي  ،Responsibilityرفدد هم النو ددي عددد عملهددم، هددي د دد ر مددد ال دددرو علددا تحمع

تعنددددددددددددي ت ددددددددددددديم دج ادددددددددددد ذ م نعددددددددددددة للم ددددددددددددؤول األعلددددددددددددا حددددددددددددول اتخدددددددددددد ر قددددددددددددرار مدددددددددددد ، وال  عليددددددددددددة 
خدرذ هدرا التي تعني ا تعداد متخر ال رار لإلج ادة عدد  دؤال: لمد را ات ،Accountability للم  ءلة

التدي  ،Transparency ال رار؟ درا م  وجد  دليد  مدد أي مدد المتدا ريد ا درارا، وهدي جدو مدد الشدو هية
 (.3100تعني وفوح ونزاهة الحم ي ذ التي متخر ال رار عن ء علمه   الجهني، 

دد عمليدة التنميدة ت ددمر هيتلدي هدي جميددن المجد  ذ ا قتصد دية وا جتم عيدة وال   هيدة  ه صن دد د 
محور التنمية، والمرأو جزء مد عملية التنمية، والتعلم هدو ال ريد  للمدرأو هدي اتت د ا المعرهدة وتمتدمد 

 (.Janaki,2013)نو ه  حتا تتود م ت لة هترير  وم دير  
دد تعزيددددز دور المددددرأو وتعادددديم م دددد همته  هددددي التنميددددة من ل دددد د مددددد ديمدددد د را دددد  ادددداد ا رت دددد ء 

الت دددوير المجتمعدددي والتنمدددوي  هددد لمرأو تشدددتل نصددد  المجتمدددن،  ااوفددد عه  يشدددتل رتمدددزو مدددد رتددد لز
دد وأم ددذ تددؤدعي أدواررا متنوعددة عج نددا دورهدد   ، ه ددد عملددذ هددي الوادد ل  اصداريددة والتعليميددة، تمدددمرو أم 

ومعلمة، وتتفح ددارته  هي أ ن ء مم ر ته  العمَل من اآلخريد لتح م  أهداا تنايمية محددو، ولتي 
ح مدد  نتدد لد دمج عيددة هددي المجدد ل ال يدد دي   عددد مددد أد تناددر دلددا قدددراته  الراتيددة، تددتمتد المددرأو مددد ت



 .6102، المجلد األول، العدد األول، األردنيةمجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

581 

ي ، وهرا مت لا أد تتود وا  ة مدد قددراته  ورتيدة لتدتمتد مدد مواجهدة  لا مت لا ذ العمل الري تؤدع وا 
 الت مر مد التحدي ذ التي ت   أم م مع رهه  ومه راته .

را تدد د تمتددمد المددرأو قددد أفددحا ادد هرو مت الزمددة مددن جميددن هلدد ذ الن دد ء، ه ندد  اددال شددك م لددا وا 
مهددم وحمددوي للن دد ء اللددواتي مت لدددد من صددا قي ديددة، ومددنهد مدددمراذ المدددار   رلددك أد لدددور مدددمرو 

خصوصية وأهمية هريدو،  واء أهي موقعه  المحوري مدد الهدرم اصداري التربدوي،   تربوي ق لدار المدر ة 
ة الح  ددمة هددي العدمددد مدد المواقدد  الموميددة، أم هددي مدد  متوقععدد  منهدد  أم هدي مم ر دد ته  التربويددة وال ي ديدد

لددرلك، هحددريح مددنح مدددمرو المدر ددة  المجتمددن التربددوي  لاددة ومعلمدد ذ وأوليدد ء أمددور والمجتمددن اع مددة.
الت مدر مدد الصدالحي ذ، وتحريددر مم ر د ته  مدد أتعددر قددر ممتدد مددد ال مدود العمروقرا يدة والتنايميددة 

 د  ر م  عرا مؤخررا هي أدعي ذ اصدارو وال ي دو اصدارية اموهوم التمتمد.األخرى، ورلك هي 
ولعددل الوصددول دلددا تعددرا درجددة التمتددمد الددوايوي لمدددمراذ المدددار  ال  نويددة الع مددة هددي األردد 
داري د . وهدرا مد   وعالقته  عاعم المتتمدراذ، خ دوو تهددا دلدا زيد دو هدرص ت ددمهد وتمتمدنهد مهني د  وا 

 جراء هرا الدرا ة.د ا ح مدلل وعغ 
 

 مشكلة الدراسة:
ناررا دلا الت دم العلمي والتتنولوجي التعمر وزي دو األعاد ء اصداريدة والتدري دية، وأعدداد ال لادة هدي 
المدار ، وم  تمر ا  المن  ة مد اروا  ي  ية واجتم عية وتحو ذ اقتص دية  ريعة، ه د دحداا 

د  وفدروري  ، يتدود م دؤو ر عند  ق لدد دداري تربدوي ت ور ش مل هي اصدارو التربوية،  أصاح م لار  رلي ر
ي تشدعر مشدد ة هددرا العمدل المددؤ ر الوعدد ل، ومددد  َدمَّ فددرورو وجددود معد ونمد متحملددود معدد  الم ددؤولية، 
ولهددم  ددل  ذ ق نونيددة، وصددالحي ذ دداريددة، ممدد  ي ددهم هددي وجددود اصدارو الن جحددة عنددد ال يدد م اعمليددة 

التربددوي. وعليدد ، ه ددد ادد ذ التمتددمد الددوايوي أداو دداريددة ت دد عد هددي ت ددهمل العمليددة  اصصددالح اصداري 
 المددمراذاصدارية، وبخ صة هي المدار . مد هن ، تتمد أهمية التمتدمد الدوايوي ت  دتراتمجية تجعدل 

د ا  مد قدراذ ع لية ورف  مرتون تج ا منام تهم ووا لوهم، ورلدك مدد أهفل أداء لم  متمتع ي دممد
الل ال م ح لهم احريدة العمدل والتصدرا والتوتمدر ا  دت اللية، ممد  يعندي عدرل المزيدد مدد الجهدد هدي خ

العمددل اتودد ءو أعلددا تخدددم أهددداا المنامددة، وتعددزز مددد  ددم ذ ال  لددد اصداري التربددوي، احمددا يصدداح 
 مؤ ررا أت ر هي نوو  الع ملمد.
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ادد  الن دد ء، احمددا متجدد وز دورهددد  دد هندد ك فددرورو لمزيددد مددد ت مددمد الدددور األ   ددي الددري ت ددوم
الت لمدي والنم ي، وأد متحول دلا دنج زاذ علا الم توى الشععي المجتمعي وال ي  ي، ه لعمل علا 
تمتمد المرأو ي  هم هي التتلا علا المعوق ذ التي تواج  المؤ   ذ التربوية، والتدي تحدد مدد قددرته  

والمرتزية الشدمدو هي  دل ة اتخد ر ال دراراذ، وخدوا علا تمتمد الع ملمد، ت لعن ء التنايمي الهرمي، 
 اصدارو العلي  مد ه داد ال ل ة.

دد  علددا الَتددمع اله لددل مددد الت ددوراذ الح ليددة والمت دد رعة التددي تشددهده   هددي فددوء مدد   ددع ، وتا ي ر
د، ومددد خددالل خعرتهمدد  هددي المجدد ل م ذ حدم ددة هددي اصدارو، هدد د الادد ح الاشددرية المددوم، واهددور ناريدد

وي، وتع ملهمدددد  ول  ءاتهمددددد  اعدددددد مدددددد العدددد مالذ هدددددي المؤ  دددد ذ التربويدددددة هددددي مجددددد ل اصدارو، التربدددد
ومواجهتهد لصعوا ذ هي أ ن ء أداء أعم لهد تحول دود ت دمهد وقي مهد عددورهد ال يد دي، قدد أدرتد  

رم أد هن ك ح جة م  ة دلا الترتمز علا التمتمد الوايوي لمدمرو المدر ة الع مة. وعليد ، هد د التد
مدددد هدددرا الدرا دددة هدددو تعدددرا درجدددة التمتدددمد الدددوايوي لمددددمراذ المددددار  ال  نويدددة الع مدددة هدددي األردد 
وعالقته  عاعم المتتمراذ. ومد هن ، ه د مشتلة هرا الدرا ة تتم ل هي اصج اة عدد ال دؤال الدرلي  

 اآلتي:
قتهدددد  عدددداعم مدددد  درجددددة التمتددددمد الددددوايوي لمدددددمراذ المدددددار  ال  نويددددة الع مددددة هددددي األردد وعال 

 المتتمراذ؟
 هدف الدراسة وأسئلتها:

هدددرا الدرا دددة دلدددا تعدددرا درجدددة التمتدددمد الدددوايوي لمددددمراذ المددددار  ال  نويدددة الع مدددة هدددي  هددددهذ
 األردد وعالقته  عاعم المتتمراذ، مد خالل اصج اة عد ال ؤالمد اآلتممد:

ردد مد وجهة نار المدمراذ م  واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األ .0
 أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد؟

( هي تصوراذ أهراد عمنة الدرا ة لواقن α ≤ 0.05هل توجد هرو  راذ د لة دحص لية   .3
التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد تاعر  لمتتمراذ  المرتز الوايوي، 

 و(؟والمؤهل العلمي، والتخصص، والخعر 
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 أهمية الدراسة:
أهميدددة الدرا دددة مدددد أهميدددة الموفدددوع الدددري تتصددددى لددد ، وهدددو التمتدددمد الدددوايوي لمددددمراذ  تنادددن

المددددار  ال  نويدددة الع مدددة هدددي األردد، هدددي وقدددذ تتزامدددد هيددد  الندددداءاذ صيدددالء موفدددوع تمتدددمد المدددرأو 
ا، مؤمددل أد ت ددتومد مددد نتدد لد  هددرا الدرا ددة الجهدد ذ األهميددة الددري ي ددتح . وعلددا نحددٍو أت ددر تحدمدددر

 اآلتية:
مدمراذ المدار  الع مة هي األردد  لم  هي تمتمنهد مد أهمية للمجتمن ت هة، وللمجتمن التربوي  -

 خ صة.
مدمراذ المدار  الخ صة هي األردد، وترلك مدمراذ المدار  الع مة والخ صة هي مجتمع ذ  -

 عربية أخرى.
  در دنه   تعمد لهم واقن التمتمد الممنوح لمدمراذ ال ي داذ اصدارية هي وزارو التربية والتعليم -

 المدار  الع مة هي الع صمة عم د، وتح مد هرا الواقن، وم  عدتهد هي التخ يط ال ليم.
المعلم ذ والع مالذ وال  لا ذ هي المدار  ال  نوية الع مة هي األردد  لم  لتمتمد ال ي داذ  -

   اة لهد.التربوية مد أ ر هي توهمر عملة تعليمية من
وعلي ، مؤمل أد تتود لهرا الدرا ة دف هة معرهية للمتتاة العربية، وأد يتود له  أ ر دمج عي هي  -

 الممداد التربوي، الري ت هم مخرج ت  هي تنمية هرا الو د.
 تعريف المصطلحات:

 اعتمد الا ح  د التعري  اآلتي ألهم مص لح ذ الدرا ة:
 (Besterfield, 2003, 96)ا ترهملد  يعره  :Job Empowerment التمكين الوظيفي -

ويعرا  علا أن  ا ت م ر مخزود ال  ق ذ الت منة والموجودو لدى الع ملمد مد مختل  الخعراذ.
منح ال ل  ذ الت هية لمدمراذ المدار  الع مة لتي  التمتمد الوايوي دجرالي   اان : الا ح  د

مد غمر تدخل ما شر مد اصدارو التعليمية، من دعم متمتدَّ مد أداء المه م الموتولة دلمهد احرية 
قدراتهد ومه راتهد عتوهمر الموارد الت هية والمن خ الماللم والعمل علا تاهملهد هني   و لوتي  ، 
وال  ة همهد وقي   األداء عن ءر علا أهداا وافحة، ويي    هي هرا الدرا ة مد خالل دج ا ذ 

التي  وره  الا ح  د لهرا الترم، التي تتفمد األاع د اآلتي : أهراد العمنة علا ه راذ األداو 
 الَمَهمعة، وتحدمد الَمَهمعة، وا لتزام، وال وو، وال   هة التنايمية.
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 حدود الدراسة:
علدا مددمراذ ومعلمد ذ المددار  ال  نويدة الع مدة الالتدي علدا رأ  عملهدد  اقتصرذ هدرا الدرا دة

 .3102/ 3102التربية والتعليم هي األردد للع م الدرا ي هي الع صمة عم د، الت اعة لوزارو 
 :محددات الدراسة

تتحدددد نتدد لد هددرا الدرا ددة عدرجددة صددد  أداو الدرا ددة و ا تهدد ، ومدددى مالءمتهدد  للمدددار  ال  نويددة 
الع مة، دلا ج نا صد  ا تج اة أهراد العمعنة علا ه راذ األداو. تم  أد تعميم نتد لد هدرا الدرا دة   

   علا المجتمن الري أخرذ من  عمعنته .يصح د
 األدب النظري:

 هيم  ملي توفيح ألهم عن صر األدا الناري لهرا الدرا ة:
  مفهوم التمكين:

ت عا ددارو المؤ   ذ هي العصر الحدما دلا الحصدول علدا أهفدل المدوارد، وا دت م ره  اداتعر 
ددد  متتمدددرر  ا عتتمعدددر العوامدددل ا قتصددد دية وا جتم عيدددة ه عليدددة  ورلدددك ألد عددد لم اصدارو أصددداح المدددوم ع لمر

والت نيدة، هد صدارو تتو عدل مدن العملدة تود عالر عفدوي  ، والتتمدراذ التعمدرو المحي دة ا لمؤ  دة هدي الدداهن 
الددرلي  لهددرا الت ددور الجددوهري هددي الوتددر اصداري الناددري والت عي ددي للمؤ  ددة، ولددرلك ييعددد العنصددر 

ن صددر األخددرى التددي تعتمددد علمهدد  المؤ  دد ذ، وخ صددة المؤ  ددة الاشددري المحددرك األ   ددي لتددل الع
التمتمد اان : "منح  Vogt) 1997,44,)التربوية  ناررا دلا احتت ت  ا لمتتمراذ العملية. عرعا هوجذ 

األشخ ص هرصة  تخد ر قدراراذ ممدانيدة مدد خدالل زيد دو م دتوى ا دت اللمتهم هدي اتخد ر ال درار". تمد  
التمتددمد: ااندد  "ا عتددراا  :(Randolph and Sashkin ,2002,102)عددرا راندددول  و  شددتد 

احددد  الودددرد ا لحريدددة والدددتحتم، وهدددرا األمدددر يمتلتددد  اصن ددد د امددد  متدددوهعر لديددد  مدددد درادو م دددت لة وخعدددرو 
 ومعرهة وداهن داخلي".

( ددارو التمتمد اانه : "الترتمز علا منح الصالحي ذ 133,2016وعرعا ال عود وح نمد  
 ذ، ومنح الحرية ألداء العمل مد غمر تدخل ما شر مد اصدارو، من توهمر الموارد الت هية والم ؤولي

وتهملة العمل المن  ا، وتاهمل ال  دو ومدمري المدار  هني  ، و لوتي   ألداء العمل، وال  ة الم ل ة 
 همهم".
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 أهمية التمكين:
لتي ي تخرج منه  أقصا   ق ته ، تاتي أهمية التمتمد اصداري مد أهمية الموارد الاشرية  

يح   تمتمد الع ملمد العدمد مد الووالد ا لن اة دلا المؤ  ة،  ويحصل منه  علا أهفل دعداع ته .
  حما يعمل علا (Thomas and Velthhouse ,1990)تم  رتره  تل مد  وم   وهمل ه و  

ت حة وقذ أتعر أم مهم للترتمز هي الشؤود  تنمية  ري ة توتمر المدمريد، وت وير قدراتهم اصعداعية، وا 
ا  تراتمجية، ووفن الرؤى وصي غة الر  لة والت ي ذ اعمدو المدى، ور م الخ ط  ويلة األجل. 
وا لن اة دلا اصداراذ واألق  م، تصاح اصدارو أت ر حم  ر  ونج حر  وتتمتد مد تح مد ا تخدام 

تل هرد. أم  ا لن اة دلا الع ملمد، هتتعدد الووالد  وتوام  الموارد واألهراد، وت تومد مد مج  ذ قوو
مدادهم ام   المترتاة علا تمتمد الع ملمد ومد عمنه  زي دو التزامهم وتعهدهم ام ؤولي ذ جدمدو، وا 
منمي قدراتهم ومه راتهم  حما ي هم التمتمد هي د ال  عن د األهراد لتوعمل معرهتهم وقدراتهم 

 الم درو علا العمل ا  تمرار.اصعتت رية، ويمنحهم ال  قة و 
 أبعاد التمكين: 

هن ك عدد مد المتون ذ أو األاع د للتمتمد الوايوي وردذ عند الا ح مد هي هرا الموهوم، وهي 
تم ل مرتتزاذ أ   ية لنج ح ت عم  موهوم التمتمد الوايوي هي المؤ   ذ التربوية، وقد أش ر 

 األاع د اآلتية: (، دلا أد التمتمد متتود مد 3102  ال ت رنة
مهتم هرا الاعد احرية التصرا التي ت مح للورد الري تم تمتمن  مد أداء  :Taskالمهمة  .0

لا دي مدى ي مح ل  عتو مر الجوانا الملمو ة وغمر  المه م التي وا  مد أجله ، وا 
 ع ملمد.لل رف ر الملمو ة هي المؤ  ة، 

لية الم ؤول عنه  الع مل أو امعنا تمية ا  ت ال: Task Allocationتحديد المهمة  .6
لا أي مدى متم توجمههم، أو ح جتهم دلا  مجموعة الع ملمد لل ي م امه م عملهم، وا 
لا أي درجة توفح  ي   ذ  الحصول علا درد صنج ز المه م التي ي ومود عه ، وا 
جراءاته  م  مجا ال ي م ا ، ومد  م دع  ء الورصة للع ملمد لل ي م ع نج ز  المؤ  ة وا 

لا أي مدى هن ك تف را عمد م ؤولية ا  ت اللية واألهداا المر ومة.ال  مه م، وا 
تعدأ أولا خ واذ التاصر والتعم  هي موهوم التمتمد عدرا ة موهوم ال وو : Powerالقوة  .3

وتيوية تا مره  هي عملية التمتمد،  واء مد ن حية وجهة نار ال ي دو أو الع ملمد علا حد 
و ا لحي ا د الشعور ا ل وو الشخصية التي يمتلته  األهراد نتمجة  واء. وياخر ايعد ال و 



 راتا ال عود أ.د. ،.عريا ص لحد                   ........درجة التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة

519 

، ومدى ال ل ة التي يمتلته  الورد محددو الممتنود تمتمنهم، والمه م التي ي وم عه  األهراد 
هي المه م، ومدى قي م اصدارو عجهود لمش رتة الع ملمد هي ال ل ة وتعزيز شعورهم 

 ا لتمتمد.
عنا اتتش ا ا هتراف ذ عد مص در التزام الع ملمد ام: Commitmentااللتزام  .4

واصرع د التنايمي أل لوا محدد للتمتمد. ويتصل ايعد ا لتزام ا لموفوع ذ المتصلة 
عزي دو تحومز الع ملمد. مد خالل توهمر احتي ج ذ الورد لل وو، وا حتي ج ذ ا جتم عية 

 وزي دو ال  ة ا لنو .
ماحا هرا الايعد هي مدى قدرو    هة  :Organizational Cultureالثقافة التنظيمية  .5

لا أي مدى يمتد وص  ال   هة اانه   المؤ  ة علا تعزيز الشعور ا لتمتمد، وا 
عمروقرا ية أو  ل وية أو ديموقرا ية  ه ل   هة التنايمية التي توص  ا ل وو والتحتم مد 

 ألرجح قد تشتل ع ل ر  ل .غمر المحتمل أد توهر عملة ماللمة لنج ح التمتمد، عل علا ا
 مراحل تطبيق عملية التمكين:

دد المؤ   ذ التي تعتمد أ لوا التمتمد اصداري مت لا منه  توهمر الاروا العملية الماللمة 
أد ا تراتمجية التمتمد تتخر عدو  ((Daft,2001,500وال ن عة ااهمية هرا الموهوم. ه د أورد داهذ 

داية هي أدنا م توى مد التمتمد، وتن ل  مد أا ط المه راذ مراحل متدرجة  در تتود هي الع
 تص عدي   وعلا النحو اآلتي:

عادة تصميم األعمال، .0 ام  يح   اصغن ء الوايوي للع ملمد وا  راء  نشاطات اعتيادية وا 
 م ؤولي تهم تج ا األعم ل المنو ة عهم.

زي دو داهعمتهم نحو والعمل علا تحومزهم، مم  مؤدي دلا تشجيع مقترحات العاملين،  .6
 تح م  غ ي ذ المنامة وأهداهه .

هي صنن ال راراذ وم ؤولية دنج زه ، وبخ صة مد من ل  منح العاملين فرصة المشاركة .3
 ال  ة منهم.

ومنه : حل  ذ الجودو، وهر  المهم ذ الخ صة، وهر  حل تشكيل فرق العمل بأنواعها،  .4
 ال ي دو الراتية، وهر  المش رين الخ صة.المشتالذ، وهر  الوايوة المت   عة، وهر  عمل 

 علا نحو ت م. تمكين العاملين  .5
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 متطلبات التمكين الوظيفي لمديرة المدرسة:
تعمل اصدارو التربوية الن جحة علا توهمر مين خ صحي ع م ا لمدر ة، يم ر  هي  تل هرد 

 .  لا ذوا أم ت ن  ذماة عمد تل الع ملمد،  واء أمعلمعمل  ا رتي ح، وت ودا عالق ذ  
وحتا تتمتد التربية مد علوغ أهداهه  ه نه  تحت ج دلا جه ز تربوي ق در علا ا تخدام 
اصمت ن ذ والموارد المت حة ا  تخدام األهفل واألم ل لعلوغ األهداا، وياتي علا رأ  هرا 

ية (. وي مح التمتمد هي ال هرا التصور عتنم3112الجه ز المدمر  م الم  عدود  حم داذ، 
م درو الع ملمد وهر  العمل مد مواجهة التحدي ذ وا ت م ر الورص، وا  تمرار هي التح مد 
الم تمر مد أجل تح م  التو ءو والوع لية التلية، دود الرجوع دلا أعلا. ه  عتم د علا اصدارو 

خ ي مح العلي  والتوويم يع ي تترية مرتدو. ولتد التمتمد مت لا    هة خ صة هي المنامة: مين 
ع حداا تتممراذ جوهرية هي النار دلا األمور، وتتممر األنم ي الج مدو مد الرؤ  ء، وربم  
مت لا التتممر هي اعم المراتز والوا ل ، وقد مت لا األمر أيفر  دع دو تنايم المؤ  ة 

لت ء اعم المن صا أو اعم الم توي ذ اصدارية  المتربي،  (. لرا، ه د هن ك 3103وا 
 للتمتمد الوايوي لمدمرو المدر ة، وهي ت آلتي:مت لا ذ 
 ال درو علا ا  تيع ا الم تمر للت وراذ العلمية المتنوعة وت ويعه  هي المج ل التربوي. .0
دع دو هيتلة المدر ة لتعزيز دوره  التربوي، واصه دو مد اصمت ن ذ الت نية الحدم ة لتخوم   .3

 الفتوي الوايوية.
 لتعليمية وت ويره  ام  متو  من الت وراذ التربوية الحدم ة.ا تمرارية ت ويم المن هد ا .2
تنمية    هة مؤ  ية تربوية هي العملة المدر ية، تهدا دلا دت  د األداء عد  ري  هري   .2

 العمل التع وني.
 المومني،  تحدما األنامة واللوالح التربوية ام  متن  ا من ا تج ه ذ التربوية المع صرو .2

3112.) 
لمي الت هي، خصوصر  هي المج لمد اصداري والتربوي، همد غمر المع ول التاهمل الع .2

تمتمد مدمرو مدر ة مد غمر تاهمله  ععرن مجي دعلوم أحدهم  تربوي، واآلخر هي مج ل 
 ال ي دو واصدارو التربوية علا األقل.
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لمد، التدريا التربوي واصداري الم تمر لمدمرو المدر ة، ومالح ة الجدمد هي هرمد المج  .2
وهن  تصاح مدمرو المدر ة مدربةر تربويةر م يمةر للمعلم ذ، تم  تصاح ق لدور تربويةر 

 م هرور.
دش عة    هة ال  ة علا م توى المدر ة والم توي ذ اصدارية األعلا مد خالل التدريا  .2

 المعلم ذالتربوي  لت   المدمرو ا دراته  وصحة قراراته ، وت   هي الوقذ نو   ا دراذ 
 و  لر المعلم ذ هي المدر ة وصحة مم ر  تهد الصوية وغمر الصوية. مرشداذوال

دش عة    هة ا عتت ر واصعداع لفم د اهور أتعر قدر مد األهت ر التربوية األصملة  .2
التي تفم  دلا الوتر والمم ر ة التربوية، وتاعا ال  ة وا عتزاز والوخر لدى أهراد 

 المدر ة.
مد الحص نة التي تجعله  أت ر قدرو علا المخ  رو واتخ ر  امنح مدمرو المدر ة قدرر  .01

 ال راراذ التربوية الرشمدو.
فم د تده  المعلوم ذ دلا المدر ة،  واء أمعلوم ذ دحص لية تمية ت نذ أم  .00

معلوم ذ نارية معرهية تيوية، أم أي شتل مد أشت ل المعلوم ذ التي يمتد أد تم ل 
 وي وتعريرا.أرفية را ية  تخ ر ال رار الترب

توهمر نا م ع دل ومجز للحواهز الم دية والمعنوية وفم ن ذ األم د الوايوي والترقي ذ  .03
علا أ    المؤهالذ وال دراذ والمزاي  األخرى لل ي داذ المدر ية الممتنة  هوي م  عل 

حواهز  دود تحمل الم ؤولية واحتم ل المخ  رو معدو متعرررا علا ال ي دو التربوية تمتنه  
 (.3100جزية ودرجة ع لية مد األم د الوايوي  الجهني، م

 واقع التنمية والتطوير في المدرسة األردنية:
هن ك توج  حدما لجعل المدر ة وحدو أ   ية للت وير، د  أد أ ر التنمية التعليمية هي    

 (:3112ياهر وافحر   ورلك لعدو أ ا ا، أورده  حم داذ  
تنمية هي المدر ة   مرت ي هي الت لا دلا الم توى الم لوا مد ي ود عملية الت وير وال .0

مد حما التاهمل، والري هو الم لا األ   ي لعملية التنمية والت وير، وهرا مرجن دلا 
 المدر ة. و ري ة اختي ر مدمر 

، ههو ر مي ال  ان وأح دي ا تج ا، وهرا والمعلم ذالمدر ة  ومحدودية التو عل عمد مدمر  .6
 م غ لار  ا لتوتر وال لعية، مم  مؤدي دلا هعوي الروح المعنوية.التو عل مت 
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هي م  متعل  ا لت وير المهني وتعلم ال لاة، و   أنو هد المعلم ذمحدودية التو عل عمد  .3
متم علا نحو منام وه دا  ورلك ا عا غي ا العينا المنامية هي المدر ة التي مد 

 .هدالتع وني عمن وتر م  العمل ذالمعلم شانه  تعزيز الروااط المهنية عمد 
مد جهة، وال لاة مد جهة أخرى، حما  والمعلم ذ والعالق ذ غمر المريحة عمد المدمر  .4

  متوهمود ح ج تهم  والمعلم ذيشعر ال لاة اانهم م مدود هي ال ول والحرتة، وأد اصدارو 
غمر م عولة  أد الت مر مد تصره ذ ال لاة والمعلم ذ وومش عرهم، هي حمد مرى المدمر 

 وأن  مجا تصحيحه  ا لع  ا وال واا، مم  نجم عن  تزامد ح  ذ العن  المدر ي.
ال  لا غ لار    موجد ل  دور ه عل، وهو متلٍ ، تم  أن    توجد عرامد نوعية ترتز علا  .5

 شخصمت  ومه رات  وتنممته  وم  هم ت  هي عملية التنمية.
يره  فمد مع ي ذ ومواصو ذ معمنة م  زالذ المن هد والتتا المدر ية التي تم ت و  .2

 ق صرو، ورلك لعدم قدرته  علا التج وا من المتتمراذ المت  رعة والتوجر المعرهي.
تمويل التعليم يعتمد أ   ر  علا التعرع ذ المدر ية، التي   ت د المت لا ذ الالزمة لعملية  .7

 موية علا م توى المدر ة.التنمية والت وير والتحدما، حما   متم دعم العرامد التن
وا لن اة دلا األعنية المدر ية، ه د العدمد مد المدار  األردنية م  زالذ غمر ص لحة  .8

للتعليم، تم  أد نا م األعنية الم تاجرو لم متم التتلا علي  رغم المح و ذ المتعددو 
 للتخلص مد هرا النا م، لتد دود جدوى.

ت ج دلا دع دو نار لتتن  ا من الت وير والتحدما اعم التشريع ذ وال وانمد واللوالح تح .9
 واحتي ج ذ التنمية.

اصشراا التربوي غمر هعع ل، وي تصدر علا األ لوا الت لمدي المتفمد حفور الحصص  .01
 الصوية ومن قشته  ووفن ت رير للمعلم، من وجود ح  ذ خ صة ت عا دلا تنمية المعلم. 

لا تحويل المدر ة مد وفعه  الح لي دلا لرلك، ه د علا مدمرو المدر ة أد ت عا د
وفن أهفل، وتعمل علا ت وير رؤى جدمدو، وتحوز المرؤو مد ليعملوا علا تح ي ه ، و  
ترتز علا الاروا المحلية دود النار دلا التا مراذ الدولية، وتعمل علا تشجين ا عتت ر 

يمية داخل اصداراذ، واصعداع، وت عا دلا تا يط اصجراءاذ وتخويم حجم الحرتة التنا
وتي مر األداء ا هولة مم  منعت  علا الهيتل التنايمي هيصاح أت ر تول حر  وتتود 
العالق ذ التنايمية أت ر ما شرو، وتؤمد ا لت وير التنايمي   تيع ا الت ني ذ الجدمدو، 
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تواه    واء ت د رلك مد خالل عملي ذ دع دو الهيتلة أم دع دو الهند ة للعملي ذ، ام  يح  
الواقن التنايمي من مت لا ذ الت ني ذ الجدمدو، وتعمل مدمرو المدر ة علا تعمم  ا تخدام 

اصلتتروني داخل المؤ  ة  ا تعص لالو  لل التتنولوجية والتو ن هي ت عي ه  وتعميم 
د التربوية، وبمنه  وبمد تل مد مدمري ذ التربية والتعليم وأولي ء األمور والمجتمن المحلي، وأ

اتؤمد مدمرو المدر ة ااهمية الما دأو، وتعمل علا ا ت م ر الوقذ  ا أ   ي   مناتي  اعدع موردر
 اصه دو من  دلا حد اعمد.
 الدراسات السابقة ذات الصلة:

متفمد هرا الجزء عرفر  للدرا  ذ ال  ا ة التي تم ا  الع علمه   العربية واألجنعية، راذ 
ربوي لمدمراذ المدار ، مرتاة زمني   مد األقدم دلا األحدا، ورلك علا العالقة ا لتمتمد اصداري الت

 النحو اآلتي:
تحدمد درجة التمتمد الوايوي لدى ال  دو درا ة هدهذ دلا  (9002أجرت أميرة الحموري )

األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر مية وأ ر رلك هي داهعية دنج زهم. ولتح م  هدا الدرا ة 
ا ح ة ا تا نتمد لجمن العي ن ذ: األولا: ل ي   درجة التمتمد الوايوي لدى ال  دو صمعمذ ال

األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر مية. وال  نية: ل ي   درجة داهعية اصنج ز لدى هؤ ء ال  دو 
 مية تتود مجتمن الدرا ة مد جمين ال  دو األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر األت ديمممد. و 
ا، تم اختي رهم ا ل ري ة ال ا ية العشوالية. 002(، تم  تالوذ عمنته  مد  202الا لغ عددهم   ( هردر

متمتن ال  دو األت ديممود هي الج مع ذ األردنية الر مية  وقد توصلذ الدرا ة دلا النت لد اآلتية:
مج عية راذ د لة دحص لية د ةأد هن ك عالقة ارتا  يو عدرجة تمتمد متو  ة، وبدرجة داهعية تعمرو، 

عمد درجة التمتمد الوايوي لدى ال  دو األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر مية، وم توى داهعية 
 دنج زهم.

دلا ت ا المزيد مد  عدرا ة هدهذ( ,Malik & Courtney 2011وقام مالك وكورتني )
مد خالل المش رتة هي التعليم الوهم عد اصح    ا لتمتمد الري ح  ت  الن  ء هي الا ت ت د 
ا ذ اللواتي تم ا ت   عهد مد الع لي. وتم ل المجتمن الم تهدا مد أعف ء التلية اصن ا وال  ل

ج مع ذ حتومية هي الا ت ت د، وا تخدمذ أداو ا  ت الع للحصول علا التترية الراجعة مد  عشر
د التخرج مد عدو تلي ذ مد تل (   لاة اع0211( عفوو، و 231عفواذ التلية الا لغ عددهد  
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ج معة. وتوصلذ الدرا ة دلا أد المش رتة هي التعليم الع لي تزيد عدرجة تعمرو مد وعي الن  ء 
اح وقهد ال  نونية، وعلا نحٍو خ ص هي العالقة من قوانمد ال ال  والممراا. من رلك أاهرذ 

م  لاة عهرا الح و ، لعدو أ ا ا، الدرا ة أد وعي الن  ء اح وقهد لم مت  ع  من الم درو علا ال
ا وو للمش رتة هي التعليم الع لي، ووجد أد زي دو  ار ز محوع  ع مالر واهر تح م  ا  ت اللية ا قتص دية 

الوفن التعليمي وا قتص دي لدى الن  ء هي عالقة من م توي ذ زالدو مد ال  ة والخعرو لت ا 
ال تش رو وا  تم ع لهد هي العدمد مد العمل ذ، الصوذ فمد الع للة والمجتمن األو ن. ونتمجة ل

 تمتنذ الن  ء مد اص ه م هي شؤود الع للة، وهي المجتمن األو ن عدرجة ت ملة.
دلا تعرا أ ر التمتمد، وا  ت اللية، والعدالة هي ا لتزام  (Dude,2012وهدفت دراسة دودي )

منهد الوصوي دا الدرا ة تم ا تخدام الالتنايمي لمدمري ومدمراذ المدار  هي أمريت . ولتح م  ه
أداو للدرا ة، واصيممل صر  ل ا  تا ن ذ وا ترداده ، وتتونذ عمنة الدرا ة مد الم حي، وا  تا نة 

( مدمررا ومدمرو مد مدمري ومدمراذ المدار  األ   ية وال  نوية هي و ي ذ أموا، وت ن   ، 2222 
ة، وي تون د. وأاهرذ نت لد الدرا ة وجود أ ر لتمتمد مدمري وممني وت ، ومي وري، وداتوت  الشم لي

ا ا  لتزام التنايمي، تم   ومدمراذ المدار  هي ا لتزام التنايمي لدمهم، وأد تمتمنهم ييعد متنععلر  جمعدر
ز مد و لهم لمدار هم، ويحوزهم نو ي   علا عرل المزيد مد الجهود  أد تمتمد مدمري المدار  ييعزع

دار هم، وي  عدهم أيفر  هي اتخ ر ال راراذ ال ليمة، ويزيد مد رغعتهم هي ا  تمرار لت وير م
ا لعمل هي المدر ة، تم  يعزز ا لتزام ا ل يم األخالقية والعدالة، وييعزز ا لتزام الع  وي، وال درو 

 علا ا ندم ج من المجموعة.
د اصداري لدى ال ي داذ التربوية هدهذ دلا تعرعا درجة التمتم درا ة( 9009وأجرى أبو كريم )

هي وزارو التربية والتعليم هي المملتة العربية ال عودية مد وجهة نار المنت عمد لدورو مدمري 
المدار  والمشرهمد التربويمد هي تل مد ج معتي الملك  عود واصم م محمدد عد  عود اص المية هي 

مشرهر ، وأاهرذ نت لد  (22مدمررا و  (22ا، منهم  هردر  (022الري م، وبلغ عدد أهراد عمنة الدرا ة  
الدرا ة أد درجة التمتمد اصداري لدى ال ي داذ التربوية ت نذ عدرجة ت دمر متو  ة، وتعوعأ المج ل 
ال  ني "التمتمد مد خالل األ  لما ال ي دية" المرتاة األولا، وج ء مج ل "التمتمد مد خالل المعرهة 

راجعة" هي المرتاة ال  نية، أم  مج ل "التمتمد مد خالل التدريا والت وير" ه د والمعلوم ذ والتترية ال
ج ء المرتاة األخمرو، ترلك أاهرذ الدرا ة وجود هرو  راذ د لة دحص لية عمد المتو   ذ 
الح  عية لدرجة التمتمد اصداري الممنوحة مد قعل ال ي داذ التربوية تعزى لمتتمر العمل الح لي لدى 
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جمعمد ولص لح المشرا التربوي، وعدم وجود هرو  راذ د لة دحص لية عمد المتو   ذ الم ت
الح  عية لدرجة التمتمد اصداري الممنوحة مد قعل ال ي داذ التربوية تعزى لمتتمراذ المؤهل العلمي، 

 وعدد  نواذ الخعرو لدى الم تجمعمد.
د اصداري وعالقت  ا لرف  دلا تعرعا التمتم (9002وهدفت دراسة الطعاني والسويعي )

الوايوي لدى مدمرى المدار  الحتومية هي مح هاة الدم م ا لمملتة العربية ال عودية، وتتود 
( مدمررا ومدمرو مد الع ملمد هي مدار  مح هاة الدم م مد الع م الدرا ي 221مجتمعه  مد  

عدرجة مرتوعة، وأد  ، وقد أاهرذ نت لد الدرا ة أد م توى التمتمد اصداري ج ء3112/3101
م توى الرف  الوايوي ج ء عدرجة متو  ة، تم  تعمد وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى 

هي م توى تمتمد اصداري وم توى الرف  الوايوي تعزى دلا متتمر النوع ( α ≤ 0.05 الد لة 
دحص لية عند م توى ا جتم عي ولص لح اصن ا، هي حمد لم تاهر النت لد وجود هرو  راذ د لة 

تعزى لمتتمر المؤهل العلمي والخعرو، تم  أاهرذ النت لد وجود عالقة ارتا  ية ( α ≤ 0.05 الد لة 
 موجاة قوية عمد درجة التمتمد اصداري ودرجة الرف  الوايوي.

دعل تمتدمد مددمري المددار  لتدر  روح  (Broin,2015بروين )وق م  عدرا ة هدهذ دلدا تعدرعا  ي
دى المعلمددمد، وت ددوير المدر ددة هددي أمريتدد ، وا ددتخدم هددي هددرا الدرا ددة المددنهد النددوعي، تمدد  ال يدد دو لدد

( ماحو ردد  مددد مدددمري 20ا ددتخدمذ الم  علددة وقددوالم الرصددد لجمددن العي ندد ذ، وتددم اختيدد ر عمنددة علتددذ  
المددددار ، وقددد دو المعلمدددمد، وقددد دو ال لادددة. وأاهدددرذ نتددد لد الدرا دددة أد أهدددم مرتتدددزاذ تمتدددمد مددددمري 
المدار  لتر  روح ال ي دو لدى المعلممد وت وير المدر ة، هو تدريعهم علا آلي ذ تعزيز ا  دت الل 
الراتي للمعلممد، وتيوية وفن عرامد لعن ء قيد داذ المعلمدمد، وال يد داذ ال العيدة، وتشدجين التن ه دية، 

د  علدا عند ء قيد داذ المعل مدمد مدد خدالل وفدن وتح مد ه علية المعلم، وتددريا مددمري المددار  أيفر
نادددد م حددددواهز من  ددددا للمعلمدددددمد، وت ددددديم صددددور ونمدددد رج قي ديدددددة للمعلمددددمد، وتدددددريعهم علددددا تحمدددددل 
الم ددؤولية، وال دددرو علددا اتتشدد ا المواهددا، وتعزيددز خعددراتهم وتحدمددد ال يدد داذ الواعدددو مددنهم، وتعزيددز 

مددددار  علدددا تعندددي أهدددداا المعلمدددمد وبخ صدددة ال ي ديدددة منهددد ، وتشدددجين ا عتتددد ر، وتشدددجين مددددمري ال
 أ  لما معتترو لت ميم المعلممد.

 
 



 .6102، المجلد األول، العدد األول، األردنيةمجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

115 

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
متعمد مد خالل ا تعرام الدرا  ذ ال  ا ة أد موفوع التمتمد الوايوي حاي ا  هتم م  ورلك 

عمد: اصداري والتربوي، مد أجل زي دو التو ءو والوع لية هي الخدمة التعليمية مد خالل ا هتم م ا لج ن
اللرمد ي عي د دلا العمل علا تجويد مخرج ذ العملية التربوية، وتح م  أهداا وزارو التربية 
والتعليم. وقد رتزذ الدرا  ذ ال  ا ة علا جوانا عدو لت عم  التمتمد هي المؤ   ذ التربوية. 

ا ام  ج ء مد الدرا  ذ ال  ا ة، يمتد تلخيص أهم النت   لد التي توصلذ دلمه  هي م  ياتي:وا ترش در
: ورلك عد  ري  تمتمنه  مد خالل الوصول أهم سبل تمكين المرأة والفتيات في العصر الحالي -

للمعلوم ذ، والتعليم والتدريا ودورا هي تح م  ا تتو ء الراتي الري تح   ، تم  هي درا ة: م لك 
 .Malik & Courtney, 2011))وتورتني 

: هن ك عالقة ارتا  ية دمج عية راذ د لة دحص لية عمد المؤسسات التربوية أهمية التمكين في -
درجة التمتمد الوايوي لدى ال  دو األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر مية، وم توى داهعية 

(، وأد لمتتمعراذ عملة العمل وا لتزام 3112اصنج ز لدمهم، تم  رترذ درا ة أممرو الحموري  
 (.Dude,2012قة مهمة من التمتمد، تم  رتر دودي  التنايمي عال

، وهي: المش رتة ا لمعلوم ذ، والحرية أهمية عوامل التمكين في تعزيز السمات القيادية للمدير -
وا  ت اللية، وامتالك المعرهة، والرغاة والداهعية، وتوام  التتنولوجي ، تم  رتر هي درا ة تل 

 (.Broin, 2015(، وبرويد  3103  مد: أعوتريم
المتم لة هي: توويم ال ل ة، وهر  العمل، والتدريا، وا تص ل الو عل،  أهمية أبعاد التمكين -

ن ذ ت هم  والتحومز، وا  ت اللية، وتنمية روح الوري ، وعالقته  ع عداع الع ملمد، وهي أاع د ومتوع
 (.3102عدرجة مهمة هي تح م  رف  الع ملمد، تم  رتر رلك ال ع ني وال ويعي  

 وعلي ، ه د ا  الع علا الدرا  ذ ال  ا ة قد أه د الا ح مد هي الجوانا اآلتية:
 زي دو وعمهم  امتتمراذ الدرا ة، وبخ صة موفوع تمتمد المرأو. -
 ا  الع علا أدواذ الدرا  ذ ال  ا ة، مم  أع نهم  علا ت وير أداو الدرا ة الح لية. -
   أع نهم  علا تيوية تحلمل عي ن ذ هرا الدرا ة.ا  الع علا  رال  التحلمل اصحص لي، مم -
 م  رنة نت لد هرا الدرا  ذ ال  ا ة من نت لد الدرا ة الح لية. -

وهي م  متعل  اموقن الدرا ة الح لية مد الدرا  ذ ال  ا ة، ه د ا تو   عمنه  متم ل هي ا تن د 
ي قي   درجة التمتمد الوايوي تونه  تاحا هموهوم التمتمد، د  أنه  تتم مز الدرا ة الح لية ل
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هر هي حدود المدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد وعالقته  عاعم المتتمراذ  حما لم متو 
 علم الا ح مد أية درا  ذ متعل ة عرلك هي األردد.

 منهجية الدراسة، واجراءاتها:
 درا ة.اتان الا ح  د المنهد الوصوي الم حي لتح م  اهداا المنهج الدراسة: 
 مجتمع الدراسة:

د مجتمن الدرا ة مد جمين المدمراذ والمعلم ذ الع مالذ هي المدار  ال  نوية الع مة الت اعة  تتوع
( 2232( مدمرو و 020والا لغ عددهد   3102/3102لوزارو التربية والتعليم، خالل الع م الدرا ي 

( معمعد توزعع مجتمن الدرا ة َحَ َا 0(. والجدول  22، 22، 3102معلمة  وزارو التربية والتعليم، 
 المدمرية والمرتز الوايوي:

 توّزع أفراد مجتمع الدراسة َحَسَب المديرية والمركز الوظيفي (0الجدول )
 المديرية الرقم

 المركز الوظيفي
 المجموع

 معلمات مديرات

 945 961 65 لواء قصبة عمان 0

 749 769 61 لواء الجامعة 6

 311 696 8 لواء سحاب 3

 841 808 66 لواء القويسمة 4

 0694 0624 31 لواء ماركا 5

 514 489 05 لواء وادي السير 2

 404 411 04 لواء ناعور 7

 554 568 62 لواء الجيزة 8

 698 687 00 لواء الموقر 9

 7585 7777 171 المجموع 

 اختمرذ عمعنة الدرا ة وه ر  للخ واذ اآلتية:عّينة الدراسة: 
( مدمري ذ مد مدمري ذ التربية والتعليم  وبرا وقن اختي رهم  2اخت ر الا ح  د عشوالي      .0

 علا المدمري ذ اآلتية: لواء قصاة عم د، ولواء الج معة، ولواء م رت ، ولواء ن عور. 
اخت ر الا ح  د جمين أهراد مجتمن الدرا ة مد المدمري ذ  وبرا يتود مجموع عمنة الدرا ة   .6

 ( مدمرو.22مراذ  مد المد
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اخت ر الا ح  د وا ري ٍة عشوالية  الا معلم ذ مد تل مدر ة مد مدار  العمنة  وبرا   .3
( معلم ذ لم ي تجعد ألداو الدرا ة  هاصاحذ 2( معلمة، و 322تشتلذ العمنة مد  
( معمد توزعع أهراد عمنة الدرا ة َحَ َا 3( معلمة. والجدول  320العمنة متونة مد  

  .متتمعراته
 ( توّزع أفراد عينة الدراسة َحَسَب متغيراتها9الجدول )

 المجموع العدد المستوى المتغير

 المركز الوظيفي
 89 مديرة

351 
 620 معلمة

 المؤهل العلمي

 099 بكالوريوس

 28 دبلوم تربية 351

 83 ماجستير فأعلى

 الخبرة

 24 سنوات فأقل 5

 001 01سنوات إلى  2 351

 072 نة فأكثرس 00

 التخصص
 033 علمي

351 
 607 إنساني

 أداة الدراسة:
رذ أداته ، ا لرجوع لبدا التربوي المتعل  اموفوع الدرا ة، وترلك   لتح م  أهداا الدرا ة  وع

(، 3112ا صه دو مد ا تا ن ذ الدرا  ذ ال  ا ة راذ الصلة اموفوع التمتمد، تدرا ة الحموري  
صدق ( ه رو. وللتاتد مد 22(، تتونذ األداو اصورته  األولية مد  3100 عدي  وم  أش ر دلي  ال 

مر  02( مد خالل عرفه  علا  Content Validityالدرا ة، ا تيخدم صد  المحتوى   أداة ( ميَحتع
مد أعف ء هملة التدري  مد روي الخعرو والتو ءو المختصمد هي اصدارو التربوية، وأصول التربية، 

  التربوي، وال ي   والت ويم، ومن هد وأ  لما التدري ، واللتة العربية، هي اعم وعلم النو
الج مع ذ األردنية. وقد  لا الا ح  د مد جمين المحتممد التاتد مد مدى مالءمة ه راذ أداو 
عداء أية مالحا ذ مرونه   الدرا ة لموفوعه  وألاع ده ، ووفوحه ، وصحة صي غته  اللتوية، وا 

ممد لعي د صالحية الو راذ، ودقته  اللتوية، ومالءمته ، 01اعتم د معي ر اتو     فرورية. تم ( ميَحتع
وانتم له  دلا مج له   لتا ا فمد المج ل، واتو    ال ة منهم علا األقل علا عدم وفوحه  
مود مد حرا وتعدمل صي غة اعم  لتعدمله . واعد دجراء التعديالذ التي أوصا عه  الميَحتع

(، و ذ ه راذ مد الايعد ال  ني لال تا نة 2،2أيلتمذ ه رت د مد الايعد األول لال تا نة   الو راذ،
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(، وه رت د مد الايعد 22،22،20،22(، وأربن ه راذ مد الايعد الراان  02،02،02،02،02،00 
( ه رو. وللتح   مد 20(، هاصاحذ أداو الدرا ة هي صورته  النه لية متونة مد  22،22الخ م   

( مدمرو ومعلمة مد مجتمن الدرا ة، ومد خ رج عمنته ، تم  31 اع ذ علا   الدرا ةات أداة ثب
ِ َا مع مل ال ا ذ ا  تخدام مع دلة ترونا خ ألو    ( لمج  ذ ا  تا ن . Gronbach Alphaحي

( هي حده  األعلا، وهي قيم مرتوعة 0.95هي حده  األدنا، وبمد   ((0.90وتتراوح هرا ال يم عمد 
ومن  اة ألغرام الدرا ة. وبتح   الا ح ة مد صد  أداو الدرا ة و ا ته ، تتود األداو قد ا ت رذ 

 هي صورته  النه لية.

  متغّيرات الدراسة:
 اشتملذ الدرا ة علا المتتمعراذ اآلتية:

اشتملذ الدرا ة علا متتمر م ت ل واحد، هو: تصوراذ أهراد عمنة المتغيرات المستقلة:  .0
 رجة ت عم  التمتمد الوايوي للمدمراذ هي المدار  ال  نوية الع مة هي األردد.الدرا ة لد

 اشتملذ الدرا ة علا المتتمراذ الو ي ة اآلتية: المتغيرات المستقلة الوسيطة: .3
 المرتز الوايوي، ول  هلت د:  مدمرو، معلمة(. .أ

 ا(.المؤهل العلمي، ول   الا هل ذ:  ات لوريو ، دعلوم تربية، م ج تمر هاعل .ب
  نة هات ر(. 00، 01 نواذ دلا  2 نواذ هاقل،  2الخعرو، ول   الا هل ذ:   .ج
 التخصص، ول  هلت د:  تخصص ذ علمية، تخصص ذ دن  نية(. .د

اشتملذ الدرا ة علا متتمر ت ان واحد، هو: واقن التمتمد الوايوي المتغيرات التابعة:  .2
  للمدمراذ هي المدار  ال  نوية الع مة هي األردد.

 ءات تطبيق الدراسة:إجرا
اعد أد حدد الا ح  د مجتمن الدرا ة وعمنته ، و ورا أداو جمن عي ن ته ، وتح    مد صدقه  

( 222و ا ته ، ق م  عتوزين ا  تا ن ذ علا جمين أهراد العمنة َحَ ار جدول زمني، هعلغ عددهد  
حص لي ، تم  د  ذ مع لجته( ا تا ن ذ، تم2( ا تا نة، ولم يي تردع  221 ا تا نة، ا تيرد منه  

ريصدذ العي ن ذ هي جداول خ صة. وا تخرجذ النت لد،  م هيرغذ ا  تج ا ذ هي راترو الح  وا، 
ولت ي ذ الحتم علا درجة . (SPSS) م أيجريذ التحليالذ اصحص لية ا  تخدام العرن مد اصحص لي 
مدار  ال  نوية الع مة هي األردد، تصوراذ أهراد عمنة الدرا ة لواقن التمتمد الوايوي لمدمراذ ال
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اعتمد الا ح  د ت  يم م توي ذ الم  مي  دلا  ال ة م توي ذ: منخوم، ومتو ط، ومرتون. وقد تم 
ال يمة  -ال يمة العلي   احت  ا مدى تل م توى مد هرا الم توي ذ ال ال ة وه  المع دلة اآلتية:

وعلي ، ه د تم ا تخدام المعي ر اآلتي . 0.22=  2/2=  2( /0-2الدني  / عدد الم توي ذ=  
الم توى المتو ط مد و  (،3.22= 0.22+0الم توى المنخوم مد   ألغرام تو مر النت لد، وهو:

وعلي ، ه د تم اعتم د المحك اآلتي  ( هات ر.2.22الم توى المرتون مد  و (، 2.22= 3.22+0.22 
 لدرجة الت عم  األداو تتل ولمج  ذ الدرا ة وه راته :

 (.3.22-0درجة ت عم  منخوفة: تم له  الدرج ذ الواقعة عمد   -
 (.2.22-3.22درجة ت عم  متو  ة: تم له  الدرج ذ الواقعة عمد   -
 (.2-2.22درجة ت عم  مرتوعة: تم له  الدرج ذ الواقعة عمد   -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 هيم  ملي عرم لنت لد الدرا ة وه   لترتما  ؤالمه :

ائج المتعلقة بالسؤال األول، الذي نص على: ما واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس أواًل: النت
 الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن؟

لواقن التمتمد لإلج اة عد ال ؤال، تم ح  ا المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ المعي رية 
ذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الوايوي لمدمرا
 ( موفح هرا النت لد. 2لتل مج ل مد مج  ذ الدرا ة، والجدول   الع مالذ معهد
لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2الجدول )

 األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن للمجاالت والكلي.الثانوية العامة في 

 المجال رقم المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

 متوسط 0 1.88 3.68 القوة 3

 متوسط 6 1.72 3.67 االلتزام 4

 متوسط 3 1.95 3.64 المهمة 0

 متوسط 4 0.76 3.63 تحديد المهمة 6

 متوسط 5 1.85 3.08 الثقافة التنظيمية 5

 متوسط  9278 4273 الكلي
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أد واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد  (2  متعمد مد الجدول
( ا نحراا 2.32 وجهة نار المدمراذ والمعلم ذ ج ء عدرجة متو  ة  در علغ المتو ط الح  عي 

عدرجة ت دمره  متو  ة. وتاتي هرا النتمجة لتعمعد أد  (. وقد ج ءذ جمين المج  ذ1.22معي ري  
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة دود الم توى الم لوا الري يح   م  ت مح 
 ا  مدمراذ المدار  ال  نوية الع مة مد منحهد الصالحي ذ والم ؤولي ذ والحرية ألداء األعم ل مد
غمر تدخل ما شر مد اصدارو التعليمية، من توهمر الموارد الت هية والتاهمل الوني وال لوتي ألداء 
العمل وا ع  لهد ال  ة  حما تتعنا مدمري ذ التربية اعم م وم ذ التمتمد الوايوي  وربم  مرجن 

 وة ددارية رلك لعدم ددراك اصداريمد لموهوم التمتمد، هلدمهم تصور غمر وافح ااد التمتمد هل
وا تراتمجية لجعل األهراد ق دريد علا اتخ ر ال راراذ هي م  مخص أعم لهم، ومش رتتهم رؤية اصدارو 
العلي ، وتدعيم اصح    ا لشعور ا ألم د. أم  هي م  متعل  امج  ذ الدرا ة التي ج ءذ جميعه  

ص ألداء دور هي الوري ( عدرجة ت دمره  متو  ة  ه د ج ء أعاله  مج ل ال وو  ا تعداد األشخ 
(  رلك ألد توهمر عملة تعليمية تعلعمية م دية 0.88( وانحراا معي ري  3.28 امتو ط ح  عي 

ومعنوية محوزو علا التعلم وملعية للح ج ذ المختلوة  لتح م  هرص تعليمية متت هلة هي من    
وي  وزارو التربية المملتة جميعه ، ييعد محوررا مد مح ور توصي ذ مؤتمر الت وير الترب

(، المنع د هي الع صمة عم د  عهدا ا رت  ء ام توي ذ النا م التربوي لمواتا 3102والتعليم،
ح ج ذ المجتمن األردني ت هة ومت لا ت  المتجددو، تم  أد هري  العمل يم ل مجموعة مد األهراد 

هي ا لتزام نحو عمل معمد م  ويتع ونود مد أجل روي األدوار الوايوية المختلوة، الرمد يشترتود 
تح م  أهداه . دد المنامة التعليمية عندم  ت رر ا تج ا نحو التمتمد ه نه  تلزم نو ه  ععن ء هر  
العمل داخل هي تله ، وم  مت لا رلك مد دع دو النار هي تصميم الوا ل  وأدوار األشخ ص. 

مر ت نذ لمج ل ال   هة التنايمية، الري يشمل     هة ( دلا أد أقل درجة ت د2 وأش ر الجدول 
(، 0.85(، ا نحراا معي ري  3.18 المنامة وخعرو الع ملمد(  حما علتذ قيمة متو  ه  الح  عي 

وقد يعزى رلك دلا وجود قصور هي مدى م درو مدمري ذ التربية علا تعزيز الشعور ا لتمتمد لدى 
ة المدر ة، هتتود    هة عمروقرا ية أو  ل وية أو ديم را ية، مدمراذ المدار ، مم  منعت  علا    ه

ه ل   هة التنايمية التي توص  ا ل وو والتحتم مد غمر المحتمل أد توهر عملة ماللمة لنج ح التمتمد، 
عل علا األرجح قد تشتل ع ل ر  ل . تم  أد تدعيم خعراذ الع ملمد وتععلته  مد خالل ددراك أهمية 

شع رهم ااهممتهم وتاتمد انتم لهم للمدر ة، ومش رتتهم هي اتخ ر م  علة جهودهم  ا ل ن ء والت دمر، وا 
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ال راراذ وحل المشتالذ التي تواج  العمل، تشعرهم اانهم جزء مد أعف ء الوري  الو لز. وقد اتو ذ 
 ( التي ت د مد نت لجه  تمتن ال  دو3112درا ة أممرو الحموري  نت لد هرا الدرا ة من نت لد 

األت ديمممد هي الج مع ذ األردنية الر مية عدرجة تمتمد متو  ة، هي حمد اختلوذ من درا ة 
 ( التي ت د مد نت لجه  أد م توى التمتمد اصداري ج ء عدرجة مرتوعة.3102ال ع ني وال ويعي  
مدمراذ د المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ المعي رية لواقن التمتمد الوايوي ل تم  ا تخرج الا ح 

المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا 
 ه راذ تل مج ل مد مج  ذ الدرا ة الخم ة، ورلك علا النحو اآلتي:

تم ح  ا المتو   ذ الح  عية  الَمَهّمة )نظم االتصاالت/ نظام الرقابة(:مجال األول:  المجال
ذ المعي رية لتعرا واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وا نحراه 

وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا ه راذ مج ل المهمة  نام 
 ( موفح هرا النت لد: 2ا تص  ذ/ نا م الرق اة(، والجدول  

 المهمة )نظم االتصاالت/ نظام الرقابة(مجال ات المعيارية ل( المتوسطات الحسابية واالنحراف4الجدول )
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

 مرتفع 1 0.84 3.88 ترسيخ القيم األخالقية في العمل. 5

1 

استخدام وسائل متنوعة للحصول على 

المعلومات )اإلنترنت، الهاتف المحمول، 

 يد اإللكتروني(البر

 مرتفع 2 0.88 3.69

2 
تفعيل مهارات االتصال لدى المعلمات، مما 

 يسهم في تسهيل إنجاز مهامهن.
 متوسط 3 1.10 3.27

3 
اطالع العامالت بين حين وآخر على 

 المستجدات.
 متوسط 4 1.29 3.01

7 
اعتماد أسلوب عقد االجتماعات الدورية 

 بوصفها صيغة للتفاعل مع العامالت.
 متوسط 5 1.31 2.99

6 
اعتماد نمط الرقابة السائد حاليًّا في المدرسة 

 تشخيص األخطاء.
 متوسط 6 1.22 2.96

4 
إجراء االتصاالت في المدرسة في جميع 

 االتجاهات.
 متوسط 7 1.37 2.88

 متوسط 9287 4273 الكلي
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ت نذ  (2،0الو رتمد  (، مج ل الَمَهمعة  نام ا تص  ذ، نا م الرق اة( أد 2 ياهر الجدول 
وت د أتعر ت دمر للو رو درجة ت دمرهم  مرتوعة، عمنم  ت نذ درجة ت دمر ا قي الو راذ متو  ة، 

، وبلتذ قيمة متو  ه  الح  عي در ج ءذ هي المرتاة األولا ( تر م  ال يم األخالقية هي العمل 
التنومرية هي وزارو التربية  (، وهرا النتمجة تعت   عي اصداراذ0.84( ا نحراا معي ري  3.88 

والتعليم دلا دمج د ا لتزام الداخلي لدى الع ملمد الرمد منجزود مختل  الوا ل   در دد مشتلة 
المنام ذ المع صرو تتمد هي تيوية دمج د المواءمة عمد ح جة اصدارو دلا هرم  ي رته  علا 

شخ ص الرمد منجزود هرا الوا ل . األداء الوايوي والرغاة هي دمج د ا لتزام الداخلي لدى األ
(  در علتذ قيمة دجراء ا تص  ذ هي المدر ة هي جمين ا تج ه ذوت د أقل ت دمر للو رو  

، ويعزى رلك دلا أد اعم المدار  ال  نوية (1.37( ا نحراا معي ري  2.88متو  ه  الح  عي  
ص  ذ، ه د تتود ص عدو أو ه ا ة، الع مة م  زال ي وده  النا م الهرمي الت لمدي هي  ري ة ا ت

و  تجري ا ري ة أه ية أو هي جمين ا تج ه ذ. وعلي ، ه د نج ح التمتمد يصاح صعار  دونم  
تمتمد الع ملمد ومنحهم قدرو ا تص ل ا لمعلوم ذ المن  اة، وا ل رعة الم لواة والدقة الالزمة هي 

ة، وا تخدام ت ني ذ لالتص  ذ أت ر مرونة الوقذ المحدد، وهرا مت لا توهعر نام اتص  ذ ه عل
وا تج اة لمت لا ذ العمل، خ صة م  عمد مدمري ذ التربية والمدر ة، وداخل المدر ة. وتتو  نت لد 

(  ااد تمتمد مدمري المدار  يعزز مد و لهم Dude,2012هرا الدرا ة من نت لد درا ة دودي  
د الجهود لت وير مدار هم، وي  عدهم أيفر  هي اتخ ر لمدار هم، ويحوزهم نو ي   علا عرل المزيد م

ال راراذ ال ليمة، ويزيد مد رغعتهم هي ا  تمرار ا لعمل هي المدر ة، تم  يعزز ا لتزام ا ل يم 
 األخالقية والعدالة.

تم ح  ا المتو   ذ  )وضوح الرؤية/ تحديد األطر اإلرشادية(: المجال الثاني: تحديد الَمَهّمة
وا نحراه ذ المعي رية لتعرا واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي الح  عية 

األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا ه راذ مج ل تحدمد الَمَهمعة 
 ( موفح هرا النت لد: 2 وفوح الرؤية/ تحدمد األ ر اصرش دية(، والجدول  
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 تحديد المهمةمجال متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل( ال5الجدول )
 )وضوح الرؤية/ تحديد األطر اإلرشادية( 

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

8 
امتالك تصور عما تريد أن تكون عليه 

 المدرسة.
 مرتفع 0 0.80 3.69

 متوسط 6 0.97 3.41 دارية في المدرسة.وضع االستراتيجيات اإل 15

10 
امتالك تصور كامل عن االستراتيجيات التي 

 تحقق أهداف المديرية.
 متوسط 3 0.85 3.36

 متوسط 4 0.95 3.35 العمل في ظل سياسات واضحة. 11

14 
حدود حرية المديرة واضحة أمامها في أثناء 

 تصرفاتها.
 متوسط 5 1.04 3.28

13 
تصرف للتعامل مع المواقف امتالك حرية ال

 الطارئة.
 متوسط 2 1.02 3.21

9 
المقدرة على اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى 

 الحصول على موافقات مسبقة.
 متوسط 7 1.07 2.98

 متوسط 8 1.14 2.96 وضع األطر اإلرشادية لسلوك العامالت. 16

12 
إدراك عواقب تصرفاتها على رضا من 

 يجابًا.تتعامل معهم سلبًا أو إ
 متوسط 9 1.25 2.80

 متوسط 9270 4274 الكلي

أد الو رو  (، مج ل تحدمد الَمَهمعة  وفوح الرؤية، تحدمد األ ر اصرش دية(2 متعمد مد الجدول 
ج ءذ هي المرتاة األولا، وت د ت دمره  مرتوعر ،  ( امتالك تصور عم  تريد أد تتود علي  المدر ة

( ا نحراا 3.69وبلتذ قيمة متو  ه  الح  عي  الو راذ متو  ة، عمنم  ت نذ درجة ت دمر ا قي 
( وتعزى هرا النتمجة دلا أد اصدارو التعليمية علا م توى الوزارو والمدمرية قد عملذ 0.80معي ري  

علا توفيح رؤيته  للم توي ذ التنومرية، والمتم لة هي مدمراذ المدار  ال  نوية، ورلك عد  ري  
 ددراك عواقاقة مد خالل الرؤية الم ت علية. تم  أد أقل ت دمر ت د للو رو  تحدمد األهداا عد

( 2.80( حما علتذ قيمة متو  ه  الح  عي   لار  أو دمج ار  دتصره ته  علا رف  مد تتع مل معه
، وقد تعزى هرا النتمجة دلا أد اعم مدمراذ المدار  ي مد عتنومر م  (1.25ا نحراا معي ري  
 ري  مدمرية التربية حرهي  ، اتم النار عد عواقا رلك علا رف  مد تتع مل ي لا منهد عد 

معهد، وتاد الم لوا منهد الم  وعة واصرع د، وا  تج اة الوورية، وهرا حرية تصرا  لعية 
 . الع مالذن شلة عم  تورف  نام المنام ذ الهرمية مد  لوت ذ تهمش دور 
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تم ح  ا المتو   ذ الح  عية  اص ألداء دور في الفريق(:القوة )استعداد األشخ المجال الثالث:
وا نحراه ذ المعي رية لتعرا واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي 
األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا ه راذ مج ل ال وو 

  ( موفح هرا النت لد:2لجدول   ا تعداد األشخ ص ألداء دور هي الوري ، وا

 القوة )استعداد األشخاص ألداء دور في الفريق(مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل6)الجدول
رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

20 
االلتزام على نحٍو تام بمهامها في أثناء العمل 

 موعة.ضمن مج
 متوسط 0 0.77 3.58

 متوسط 6 0.94 3.45 المشاركة في قيادة الجماعة التي تنتمي إليها. 22

 متوسط 3 0.96 3.44 امتالك الشجاعة للمشاركة مع اآلخرين. 21

 متوسط 4 1.09 3.41 امتالك مرونة تجاه األفكار الجديدة. 17

 متوسط 5 1.07 3.33 االستعداد للتعاون مع اآلخرين. 26

18 
تقبل مديرة المدرسة األفكار الجديدة من 

 معلماتها.
 متوسط 2 1.13 3.32

 متوسط 7 1.15 3.21 االهتمام بما يحصل لآلخرين. 19

 متوسط 8 1.12 3.18 االصغاء جيدًا لآلخرين. 25

 متوسط 9 1.07 3.02 الثقة باآلخرين. 24

23 
تقديم حاجات الجماعة على حاجاتها 

 الشخصية.
 متوسط 01 1.30 2.91

 متوسط 9255 4275 الكلي

مج ل ال وو  ا تعداد األشخ ص ألداء دور هي الوري (  حما ج ءذ  دلا (2 ويشمر الجدول 
ا لتزام علا نحٍو ت م وج ءذ هي المرتاة األولا الو رو  جمين الو راذ عدرجة ت دمره  متو ط، 
( ا نحراا معي ري 3.58  الح  عي  (، هعلتذ قيمة متو  هامه مه  هي أ ن ء العمل فمد مجموعة

(، وتعزى هرا النتمجة دلا تشجين اصدارو الو  ا  مدمرية التربية والتعليم( العمل الجم عي 0.77 
وبن ء الوري  الواحد هي المدار ، ورلك مد خالل ا جتم ع ذ الدورية التي تع ده  هي المدار  

وت د  ال دوو هي أ ن ء العمل فمد مجموعة. ال  نوية، تم  تشمر دلا حرص المدمراذ علا أد يتدع 
(، وبلتذ قيمة متو  ه  الح  عي ت ديم ح ج ذ الجم عة علا ح ج ته  الشخصيةأقل ت دمر للو رو  

، وتعزى هرا النتمجة دلا العن ء العمروقرا ي ال  لد هي اعم (1.30( ا نحراا معي ري  2.91 
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ا المدمراذ مد ه داد الوايوة، وعدم ال  ة ااعف ء الجم عة،  المدار  ال  نوية، الري ي ودا تخوع
 وعدم ا  تعداد والرغاة هي ت عل التتممر.

تم ح  ا المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ  االلتزام )الثقة/ تعزيز المسؤولية(: المجال الرابع:
وجهة  المعي رية لتعرا واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد

نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا ه راذ مج ل ا لتزام  ال  ة/ تعزيز 
 ( موفح هرا النت لد: 2الم ؤولية(، والجدول  

 االلتزام )الثقة / تعزيز المسؤولية( مجال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل7الجدول )
  

 
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري
 التقدير الترتيب

34 
التعامل مع المعلومات وفق أسبقيات تحمل 

 درجات سرية مختلفة )سري/ سري للغاية(.
 مرتفع 0 1.01 3.92

27 
الحرص على توفير المعلومات الالزمة 

 للعامالت أوالً بأول.
 متوسط 6 0.86 3.54

28 
الحصول على المعلومات الالزمة من المديرية 

 عملها في أي وقت تشاء. إلنجاز
 متوسط 3 1.02 3.34

30 
الحصول على المعلومات الكافية التي تجيب عن 

 أسئلتها.
 متوسط 4 0.91 3.32

32 
إتاحة المعلومات الحالية لدى مديرة المدرسة 

 تفاعالً أكثر مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
 متوسط 5 0.93 3.31

29 
جاز األعمال توصيل المعلومات الالزمة إلن

 بحرية.
 متوسط 2 0.93 3.30

35 
إتاحة المعلومات في المدرسة حاليًا تسهم في 

 توحيد رؤية األهداف ووضوحها.
 متوسط 7 0.91 3.29

 متوسط 8 1.06 3.14 توفر المعلومات فهًما أكثر ألدوار العامالت. 36

33 
السعي إلى إتاحة المعلومات للمعلمات لتنمية 

 التزامهن الذاتي.
 متوسط 9 1.19 3.04

37 

السعي إلى زيادة استعداد العامالت لتحمل 

مسؤوليات إضافية من خالل توفير المعلومات 

 لهن.

 متوسط 01 1.19 2.92

31 
حصول العامالت على كل ما يحتجنه من 

 معلومات لثقة اإلدارة بهن.
 متوسط 00 1.20 2.89

 متوسط 9270 4277 الكلي
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 لتزام  ال  ة، تعزيز الم ؤولية( دلا أد الو رو  التع مل من المعلوم ذ (، مج ل ا2 يشمر الجدول 
وه  أ ا ي ذ تحمل درج ذ  رية مختلوة   ري/  ري للت ية( ج ءذ هي المرتاة األولا، وت د 

وبلتذ قيمة متو  ه  الح  عي ت دمره  مرتوعر ، عمنم  ت نذ درجة ت دمر ا قي الو راذ متو  ة، 
(، وتدل هرا النتمجة علا أد هن ك مرتزية مد قعل المدمرية هي 1.01 ري  ( ا نحراا معي3.92 

التع مل من المعلوم ذ راذ الدرج ذ الع لية مد ال رية، والم صورو علا افن أهراد، وهرا مؤدي 
دلا عدم جعل الع ملمد شرت ء هي ت همل شؤود المدر ة عنج ح  لم  لدور المعلوم ذ المرتزية مد 

مدمراذ المدار ، وهو العنصر الرلي  ص ا ذ ال راراذ المتخرو، ومد  م تجعلهد أهمية هي تمتمد 
حصول الع مالذ علا تل م  يحتجن  مد أت ر التزامر  ع جراءاذ الوزارو. وت د أقل ت دمر للو رو  

(، 1.20( ا نحراا معي ري  2.89(، هعلتذ قيمة متو  ه  الح  عي  معلوم ذ ل  ة اصدارو عهد
النتمجة ربم  ل  ة اصدارو المحددو ا لع مالذ  حما متم حوظ المعلوم ذ وتخزينه  وتعزى هرا 

وتنايمه  للرجوع دلمه  عند الح جة، وقد تعزى أيفر  دلا أد مدمرو المدر ة ت ع  م  ت لا  المدمرية، 
يء و  ت ت ين دع  ء ال  ة لجمين الع مالذ، مم  مؤدي دلا قلة ا لتزام الراتي لدمهد  در   ش

مجعل األشخ ص م  ود ا صدارو م ل مش رتتهم هي المعلوم ذ الخ صة امنامتهم، التي   يعرهه  
 اآلخرود خ رجه . 
تم ح  ا المتو   ذ  (:العامالتالثقافة التنظيمية )ثقافة المنظمة/ خبرة  المجال الخامس:

لمدار  ال  نوية الح  عية وا نحراه ذ المعي رية لتعرا واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ ا
الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد علا ه راذ 

 ( موفح هرا النت لد:2والجدول   الع مالذ(مج ل ال   هة التنايمية     هة المنامة/ خعرو 
 (العامالتثقافة المنظمة/ خبرة الثقافة التنظيمية )مجال ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل8الجدول )

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

42 
في فريق  فرداً في المدرسة  ةالنظر إلى كل عامل

 عمل.
 متوسط 0 0.87 3.56

 متوسط 6 0.95 3.55 السعي إلى إشاعة القيم اإليجابية المشتركة. 43

46 
الت الطارئة بفاعلية نتيجة التعامل مع المشك

 للخبرات المتراكمة.
 متوسط 3 0.92 3.41

47 
امتالك الخبرات والمهارات الكافية ألداء عملها 

 على نحٍو يرضي تطلع الوزارة.
 متوسط 4 1.02 3.39

44 
السعي إلى أداء دور الُميسر لتحقيق أهداف 

 المدرسة.
 متوسط 5 0.95 3.36
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رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التقدير الترتيب

38 
من العامالت ضمن السعي إلى إبراز دور أي 

 مفهوم الجماعة.
 متوسط 2 1.02 3.34

 متوسط 7 1.03 3.18 اعتماد سياسة التحفيز الشخصي مع العامالت. 39

45 
إكساب العامالت المهارات الجديدة على نحٍو 

 من ثقافة المدرسة. جزءامستمر 
 متوسط 8 1.08 3.14

48 
تشجع العامالت على ابتكار أساليب متطورة وأفكار 

 يثة.حد
 متوسط 9 1.14 3.13

 متوسط 01 1.04 3.04 النظر إلى األخطاء على أساس أنها فرص للتعلم. 49

50 
امتالك حرية اختيار األسلوب الذي تتعامل به مع 

 المشكالت دون الرجوع ألخذ موافقة من المديرية.
 متوسط 00 1.12 2.94

 متوسط 00 1.14 2.94 حل المشكالت عن طريق اللجوء لفرق العمل. 40

 متوسط 03 1.25 2.90 العمل ضمن فريق واحد. 41

51 
امتالك العامالت المعرفة الالزمة التي تمكنهن من 

 التصرف إزاء المشكالت التي تواجههن.
 متوسط 04 1.35 2.71

 متوسط 9257 4215 الكلي

أد جمين الو راذ  ، مج ل ال   هة التنايمية     هة المنامة، خعرو الع ملمد( دلا(2 يشمر الجدول 
النار دلا تل ع مل هي المدر ة وج ءذ هي المرتاة األولا الو رو  ت نذ درجة ت دمره  متو  ة، 

(، وتعت  0.87( ا نحراا معي ري  3.56(، هعلتذ قيمة متو  ه  الح  عي  تورد هي هري  عمل
 دم  هرا الور  مد هرا النتمجة رغاة مدمراذ المدار  هي التوج  نحو هر  العمل الراتية، وم  ت

م  عدو لآلخريد وتح   اعتا راتهم الشخصية  ورلك مد أجل ال عي دلا ا تعدال النا م الهرمي 
امتالك الع مالذ المعرهة الالزمة التي تمتنهد مد التصرا اور  العمل. وت د أقل ت دمر للو رو  

، (1.35 نحراا معي ري  ( ا2.71(، هعلتذ قيمة متو  ه  الح  عي  دزاء المشتالذ التي تواجههد
وقد تعزى هرا النتمجة دلا أد الع مالذ   ي ت عد اتخ ر ال رار المن  ا عند مواجهة مشتلة م   در 
  عد مد الرجوع دلا الم توي ذ العلي ، وهن  نرى أد ال ل ة والم ؤولية م مدو مم  مؤدي دلا ت لمل 

لتد احم   أقل هي تح م  الجودو واصنت جية، م توي ذ أداء الوري ، وربم  ي تمر ع نج ز أعم ل ، و 
ولرا مت لا هرا األمر تاهمل الع مالذ وتدريعهد ليتود الوري  ق دررا علا اتخ ر ال راراذ ووفن 
الخ ط، وألد المه راذ تنمو وتت ور مد خالل هر  العمل. وقد اتو ذ نت لد هرا الدرا ة من درا ة 

ه  أد أهم مرتتزاذ التمتمد هو تدريا مدمري المدار  ( التي ت د مد نت لجBroin,2015عرويد  
علا آلي ذ تعزيز ا  ت الل الراتي للمعلممد، وتيوية وفن عرامد لعن ء قي داذ للمعلممد وتدريعهم 

 علا تحمل الم ؤولية، والم درو علا اتتش ا المواها، وتشجين ا عتت ر.
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 αلى: هل توجد فروق ذات داللـة إحصائيـة )السؤال الثاني، الذي نص عثانًيا: النتائج المتعلقة ب
( في تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية 0.05 ≥

 العامة في األردن تبًعا لمتغيرات )المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة(؟
 ، ورلك علا النحو اآلتي:تمذ اصج اة عد هرا ال ؤال وه   لتل متتمر علا حدا

تم ح  ا المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ : متغير المركز الوظيفي )مديرة، معلمة( 2أ
التمتمد الوايوي لمدمراذ المعي رية لمعرهة أ ر المرتز الوايوي  مدمرو، معلمة( هي واقن 

لع مالذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ ا
 ( موفح هرا النت لد.2، والجدول  معهد

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة في 2الجدول )
 األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن للمجاالت حسب متغير المركز الوظيفي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ستوىالم المجال

 الَمَهّمة

 0.75 3.82 مديرة

 0.94 3.04 معلمة

 0.95 3.24 الكلي

 تحديد الَمَهّمة

 0.66 3.70 مديرة

 0.72 3.07 معلمة

 0.76 3.23 الكلي

 القوة

 0.76 3.86 مديرة

 0.83 3.09 معلمة

 0.88 3.28 الكلي

 االلتزام

 0.67 3.77 مديرة

 0.72 3.11 معلمة

 0.76 3.27 الكلي

 الثقافة التنظيمية

 0.75 3.71 مديرة

 0.80 3.00 معلمة

 0.85 3.18 الكلي

لواقن التمتمد الوايوي المتو   ذ الح  عية  ( وجود هرو  ا هرية هي قيم2متعمد مد الجدول  
أنو هد والمعلم ذ الع مالذ لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ 

. ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة دحص لية، لمرتز الوايويا ح ا متتمر للمج  ذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.01تم دجراء تحلمل التا مد األح دي المتعدد، والجدول  
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ع التمكين الوظيفي لمديرات ( نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر المركز الوظيفي في واق00الجدول )
 المدارس الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن للمجاالت 

 مصدر التباين

 وقيمة هوتلنج
 المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 لمركز الوظيفيا

 قيمة هوتلنج

0.182 

 

 00. 50.03 40.28 1 40.28 َمَهّمةال

 00. 52.11 26.39 1 26.39 تحديد الَمَهّمة

 00. 59.09 39.72 1 39.72 القوة

 00. 57.19 28.80 1 28.80 االلتزام

 00. 52.80 33.29 1 33.29 الثقافة التنظيمية

 الخطأ

 

   81. 348 280.17 الَمَهّمة

   51. 348 176.21 تحديد الَمَهّمة

   67. 348 233.94 القوة

   50. 348 175.24 االلتزام

   63. 348 219.40 الثقافة التنظيمية

 المجموع

    349 320.46 الَمَهّمة

    349 202.60 تحديد الَمَهّمة

    349 273.66 القوة

    349 204.04 االلتزام

    349 252.69 الثقافة التنظيمية

 هي (α ≤ 0.05 وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة  (01متعمد مد الجدول  
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد 

. و ختا ر د لة هرا لمرتز الوايوياتعزى لمتتمر  المج  ذ علا جمين والمعلم ذ الع مالذ معهد
واقن اختا ر  ذ(، وتم ح  ا المتو ط الح  عي وا نحراا المعي ري ل الا ح  د ا تخدمالورو ، 

التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد 
 ( معمد نت لد رلك.00للتلي، والجدول  لمرتز الوايوي ا ح ا متتمر والمعلم ذ الع مالذ معهد

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية في  لمركز الوظيفياألثر ( ت ائج اختبار ( نت00الجدول )
 للكلي العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 المركز الوظيفي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية

 00. 7.83 348 0.69 3.76 مديرة

  0.74 3.06 معلمة
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( دلا وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند 00 أش رذ نت لد الدرا ة، تم  موفحه  الجدول 
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد  هي (α ≤ 0.05 م توى الد لة 

تعزى لمتتمر  المج  ذ علا جمين دمد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معه
، وت نذ الورو  لص لح المدمراذ، وقد يعزى رلك دلا أد المدمراذ هدع ق لداذ لمركز الوظيفيا

تربوي ذ ي ن علا ع ت هد م ؤولي ذ تعمرو، أت ر مد المعلم ذ اللواتي   يشتلد من صا ددارية  
 ءو ع لمتمد، من اهتم مهد عربط أهداا ههد اللواتي مدهعد الع مالذ ألداء األعم ل او علية وتو

المنامة التربوية التي ي عمد دلا تح ي ه  م  أمتد رلك، من ح ج ذ الع مالذ وال  لا ذ وأولي ء 
 عيعة العمل والمه م التي مت لعيه  العمل اصداري وارتا    ا صدارو الو  ا  هفالر عداألمور، 

التي تتيح لهد ا  الع علا األنامة وال وانمد، مم   مدمرية التربية(، وا جتم ع ذ وورش العمل 
 مؤ ر هي ت ميمهد لواقن التمتمد الوايوي، وقد ييعزى أيف ر دلا تحمعز المدمراذ الشخصي ألنو هد. 

تم ح  ا المتو   ذ متغير المؤهل العلمي )بكالوريوس، دبلوم تربية، ماجستير فأعلى(:  2ب
أ ر المؤهل العلمي  ات لوريو ، دعلوم تربية،  الح  عية وا نحراه ذ المعي رية لمعرهة

التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد م ج تمر هاعلا( هي واقن 
 ( موفح هرا النت لد.03والجدول  وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد، 

لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة يارية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع09الجدول )
 المؤهل العلمي حسب متغير للمجاالت في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المجال

 الَمَهّمة

 0.95 3.07 بكالوريوس

 1.00 3.45 دبلوم تربية

 0.84 3.47 ماجستير فأعلى

 0.95 3.24 الكلي

 تحديد الَمَهَمة

 0.71 3.09 بكالوريوس

 0.89 3.41 دبلوم تربية

 0.70 3.40 ماجستير فأعلى

 0.76 3.23 الكلي

 القوة

 0.82 3.11 بكالوريوس

 1.00 3.58 دبلوم تربية

 0.82 3.46 ماجستير فأعلى

 0.88 3.28 الكلي
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المجال

 زامااللت

 0.73 3.13 بكالوريوس

 0.85 3.53 دبلوم تربية

 0.69 3.40 ماجستير فأعلى

 0.76 3.27 الكلي

 الثقافة التنظيمية

 0.81 3.02 بكالوريوس

 0.96 3.44 دبلوم تربية

 0.76 3.36 ماجستير فأعلى

 0.85 3.18 الكلي

لواقن التمتمد الح  عية  المتو   ذ ( وجود هرو  ا هرية هي قيم03مد الجدول   متعمد
الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ 

المؤهل العلمي. ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة  ح ا متتمر للمج  ذ الع مالذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.02دحص لية، تم دجراء تحلمل التا مد األح دي المتعدد، والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات ( نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر المؤهل العلمي في 02الجدول )
  للمجاالت المدارس الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 مصدر التباين

وقيمة ولكس 

 المدا

 المجال
ع مجمو

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

المؤهل العلمي 

 قيمة ولكس المدا

0.929 

 00. 7.29 6.46 2 12.93 الَمَهّمة

 00. 7.69 8.30 2 8.60 تحديد الَمَهّمة

 00. 9.88 7.38 2 14.75 القوة

 00. 8.71 4.88 2 9.75 االلتزام

 00. 8.77 6.08 2 12.16 الثقافة التنظيمية

 الخطأ

   89. 347 307.53 الَمَهّمة

   60. 347 194.00 تحديد الَمَهَمة

   75. 347 258.91 القوة

   56. 347 194.29 االلتزام

   69. 347 240.53 الثقافة التنظيمية

 المجموع

    349 320.46 الَمَهَمة

    349 202.60 تحديد الَمَهَمة

    349 273.66 القوة

    349 204.04 االلتزام

    349 252.69 الثقافة التنظيمية
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 هي (α ≤ 0.05 وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة  (02متعمد مد الجدول  
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد 

تعزى لمتتمر المؤهل العلمي. ولمعرهة لص لح مد  المج  ذ علا جمين معهد والمعلم ذ الع مالذ
 ( معمد نت لد رلك.02ت نذ الورو ، تم عمل م  رن ذ اعدية ا ري ة شيوي  والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس ( نتائج اختبار شيفيه ألثر المؤهل العلمي في 04الجدول )
 للمجاالت ردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهنالثانوية العامة في األ 

 7الوسط  1الوسط  المجال
الفرق بين 

 الوسطين
 مستوى الداللة

 الَمَهّمة
 02. 37.* دبلوم تربية بكالوريوس

 01. 40.* ماجستير فأعلى بكالوريوس

 تحديد الَمَهّمة
 01. 32.* دبلوم تربية بكالوريوس

 01. 31.* ماجستير فأعلى وسبكالوري

 القوة
 00. 47.* دبلوم تربية بكالوريوس

 01. 36.* ماجستير فأعلى بكالوريوس

 االلتزام

 

 00. 40.* دبلوم تربية بكالوريوس

 03. 26.* ماجستير فأعلى بكالوريوس

 الثقافة التنظيمية
 00. 42.* دبلوم تربية بكالوريوس

 01. .33* ماجستير فأعلى بكالوريوس

المؤهل  ورواذالمؤهل العلمي  ات لوريو (  رواذ( أد الورو  ت نذ عمد 02متعمد مد الجدول  
المؤهل العلمي  دعلوم تربية(، وترلك ت نذ  رواذالعلمي  دعلوم تربية(، وت نذ الورو  لص لح 
وت نذ  المؤهل العلمي  م ج تمر هاعلا(، ورواذالورو  عمد روي المؤهل العلمي  ات لوريو ( 

المؤهل العلمي  م ج تمر هاعلا(، ولجمين المج  ذ، تم  متعمد مد قيم  رواذالورو  لص لح 
 .(03المتو   ذ الح  عية هي الجدول  

لواقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  تم ح  ا المتو ط الح  عي وا نحراا المعي ري 
 ح ا متتمر  هد والمعلم ذ الع مالذ معهدال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو

 ( معمد نت لد رلك.02المؤهل العلمي للتلي، والجدول  
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لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 05الجدول )
 حسب متغير المؤهل العلمي للكلي هنفي األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت مع

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المؤهل العلمي

 0.74 3.08 بكالوريوس

 0.91 3.48 دبلوم تربية

 0.71 3.41 ماجستير فأعلى

 0.79 3.24 الكلي

لواقن التمتمد المتو   ذ الح  عية  ( وجود اختالا ا هري هي قيم02متعمد مد الجدول  
دمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الوايوي لم

ح ا متتمر المؤهل العلمي للتلي. ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة  الع مالذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.02دحص لية، تم دجراء تحلمل التا مد األح دي، والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات في لتباين األحادي ألثر المؤهل العلمي ( نتائج تحليل ا06الجدول )
 للكلي المدارس الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 00. 9.43 5.70 2 11.40 المؤهل العلمي

   61. 347 209.90 الخطأ

    349 221.30 المجموع

هي  (α ≤ 0.05 ( وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة 02متعمد مد الجدول  
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد 

للتلي تعزى لمتتمر المؤهل العلمي. ولمعرهة لص لح مد ت نذ الورو ،  عهدوالمعلم ذ الع مالذ م
 ( معمد نت لد رلك.02تم عمل م  رن ذ اعدية ا ري ة شيوي ، والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس ( نتائج اختبار شيفيه ألثر المؤهل العلمي في 07الجدول )
 للكلي ظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهنالثانوية العامة في األردن من وجهة ن

 مستوى الداللة الفرق بين الوسطين 7الوسط  1الوسط 

 00. -40.* دبلوم تربية بكالوريوس

 01. -33.* ماجستير فأعلى بكالوريوس

 (02 ، ه د أاهرذ نت لد الدرا ة، تم  موفحه  الجدول المؤهل العلميوهي م  متعل  امتتمر 
واقن التمتمد الوايوي  هي (α ≤ 0.05 رو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة وجود ه

لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ 
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المؤهل العلمي  رواذتعزى لمتتمر المؤهل العلمي، وت نذ الورو  عمد  المج  ذ علا جمين معهد
المؤهل العلمي  دعلوم تربية(، رواذ المؤهل العلمي  دعلوم تربية( ولص لح  ورواذريو (  ات لو 

المؤهل العلمي  م ج تمر  ورواذالمؤهل العلمي  ات لوريو (  رواذوترلك ت نذ الورو  عمد 
المؤهل العلمي  م ج تمر هاعلا(، تم  متعمد مد قيم رواذ هاعلا( وت نذ الورو  لص لح 

، وقد يعزى رلك دلا م توى التعليم والنفد الوتري والوعي (02  عية هي الجدول المتو   ذ الح 
 موحهدع عتح م  جودو أعلا احتم  هفالر عدام ؤولية نت لد عملهد علا العملية التربوية، 

ح   هد ا لتمتمد الوايوي وا العهد علا واقع ، مد حملة شه داذ  نفجهد الوتري والعلمي، وا 
 ,Malik & Courtneyتو ذ هرا النتمجة من نت لد درا ة م لك وتورتني  الات لوريو . وقد ا

( هي أد لزي دو الوفن التعليمي لدى الن  ء عالقة من م توي ذ زالدو مد ال  ة والخعرو، مم  2011
( التي أاهرذ 3103مؤدي دلا اصح    ا لتمتمد. هي حمد اختلوذ من درا ة تل مد: أعو تريم  

د لة دحص لية لدرجة التمتمد اصداري الممنوحة مد قعل ال ي داذ التربوية عدم وجود هرو  راذ 
( التي أاهرذ عدم وجود هرو  راذ 3102تعزى لمتتمر المؤهل العلمي، وال ع ني وال ويعي  

 د لة دحص لية عند م توى التمتمد اصداري وم توى الرف  الوايوي تعزى لمتتمر المؤهل العلمي.
تم ح  ا المتو   ذ : (: صات علمية، تخصصات إنسانية(التخصص )تخصمتغير  2ج

ص ذ  ص ذ علمية، تخصع الح  عية وا نحراه ذ المعي رية لمعرهة أ ر التخصص  تخصع
التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة دن  نية( هي واقن 

 ( موفح هرا النت لد.02ل  ، والجدو نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد
لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 08الجدول )

 التخصص حسب متغير للمجاالت في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن
 راف المعيارياالنح المتوسط الحسابي المستوى المجال

 الَمَهّمة

 0.94 3.26 علمية

 0.97 3.23 إنسانية

 0.95 3.24 الكلي

 تحديد الَمَهّمة

 0.74 3.25 علمية

 0.77 3.21 إنسانية

 0.76 3.23 الكلي

 القوة

 0.90 3.29 علمية

 0.87 3.28 إنسانية

 0.88 3.28 الكلي
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 االلتزام

 0.75 3.30 علمية

 0.77 3.26 إنسانية

 0.76 3.27 الكلي

 الثقافة التنظيمية

 0.82 3.19 علمية

 0.86 3.18 إنسانية

 0.85 3.18 الكلي

لواقن التمتمد المتو   ذ الح  عية  ( وجود هرو  ا هرية هي قيم02متعمد مد الجدول  
ذ الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم 

ص ح ا متتمر للمج  ذ الع مالذ معهد . ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة التخصع
 ( معمد نت لد رلك.02دحص لية، تم دجراء تحلمل التا مد األح دي المتعدد، والجدول  

ارس واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدفي  التخصص( نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر 02الجدول )
  للمجاالت الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 مصدر التباين

 وقيمة هوتلنج
 المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 التخصص

 قيمة هوتلنج

0.003 

 73. 12. 11. 1 11. الَمَهّمة

 64. 22. 13. 1 13. ّمةتحديد الَمهَ 

 88. 02. 02. 1 02. القوة

 64. 22. 13. 1 13. االلتزام

 91. 01. 01. 1 01. الثقافة التنظيمية

 الخطأ

   92. 348 320.35 الَمَهّمة

   58. 348 202.47 تحديد الَمَهّمة

   79. 348 273.64 القوة

   59. 348 203.91 االلتزام

   73. 348 252.68 ةالثقافة التنظيمي

 المجموع

    349 320.46 الَمَهّمة

    349 202.60 تحديد الَمَهّمة

    349 273.66 القوة

    349 204.04 االلتزام

    349 252.69 الثقافة التنظيمية

 (α ≤ 0.05 وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة  عدم (02متعمد مد الجدول  
التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ واقن  هي

صتعزى لمتتمر  المج  ذ علا جمين أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد  .التخصع
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لواقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  تم ح  ا المتو ط الح  عي وا نحراا المعي ري 
 ح ا متتمر مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهدال  نوية الع مة هي األردد 

 معمد نت لد رلك. (31للتلي، وتم ا تخدام اختا ر  ذ(  ختا ر د لة الورو ، والجدول   التخصص

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس في  التخصص( نتائج اختبار )ت( ألثر 90الجدول )
 للكلي من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن الثانوية العامة في األردن

المتوسط  التخصص

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة

 77. 348 30. 0.78 3.25 علمي

  0.80 3.23 إنساني

وجود هرو   عدم (31تعمد نت لد الدرا ة، تم  موفحه  الجدول   التخصصوا لن اة دلا متتمعر 
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار   هي (α ≤ 0.05 راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة 

 علا جمين ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد
 ة مخفعد التخصص، ويمتد تو مر هرا النتمجة ااد معام عمنة الدراتعزى لمتتمر  المج  ذ

لجوانا التاهمل والتدريا التي ت وم عه  وزارو التربية والتعليم ومدمري ذ التربية، وت عا دلا امتالتهد 
ص،  واءر أت نذ  المه راذ اصدارية والونية والشخصية ال ي دية المممزو اتم النار عد التخصع

ص ذ دن  نية. ص ذ علمية أم تخصع  تخصع

تم ح  ا  نة هات ر(:  00، 01 نواذ دلا  2اقل،  نواذ ه 2 متغير سنوات الخبرة  2د
 2 نواذ هاقل،  2المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ المعي رية لمعرهة أ ر  نواذ الخعرو  

التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة ( هي واقن  نة هات ر 00، 01 نواذ دلا 
  دا تخرج الا ح  ذ الع مالذ معهد،هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم 

المتو   ذ الح  عية وا نحراه ذ المعي رية   تج ا ذ أهراد عمنة الدرا ة علا ه راذ 
 ( موفح هرا النت لد. 30مج  ذ أداو الدرا ة، والجدول  
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رس الثانوية العامة لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدا( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 90الجدول )
 الخبرة حسب متغير للمجاالت في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المجال

 الَمَهّمة

 0.98 3.00 سنوات فأقل 5

 0.92 3.22 01سنوات إلى  2

 0.95 3.34 سنة فأكثر 00

 0.95 3.24 الكلي

 تحديد الَمَهَمة

 0.80 3.14 سنوات فأقل 5

 0.70 3.17 01سنوات إلى  2

 0.77 3.29 سنة فأكثر 00

 0.76 3.23 الكلي

 القوة

 0.81 3.14 سنوات فأقل 5

 0.85 3.20 01سنوات إلى  2

 0.91 3.39 سنة فأكثر 00

 0.88 3.28 الكلي

 االلتزام

 0.74 3.16 سنوات فأقل 5

 0.76 3.20 01إلى  سنوات 2

 0.76 3.36 سنة فأكثر 00

 0.76 3.27 الكلي

 الثقافة التنظيمية

 0.74 2.99 سنوات فأقل 5

 0.81 3.15 01سنوات إلى  2

 0.89 3.27 سنة فأكثر 00

 0.85 3.18 الكلي

لواقن التمتمد المتو   ذ الح  عية  ( وجود هرو  ا هرية هي قيم30متعمد مد الجدول  
يوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الوا

ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة دحص لية،  الخعرو. ح ا متتمر للمج  ذ الع مالذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.33تم دجراء تحلمل التا مد األح دي المتعدد، والجدول  
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واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس في  الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي المتعدد ألثر  (99الجدول )
  للمجاالت الثانوية العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 مصدر التباين

وقيمة ولكس 

 المدا

 المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الخبرة

قيمة ولكس 

 المدا

0.950 

 

 04. 3.12 2.83 2 5.65 الَمَهّمة

 26. 1.35 78. 2 1.56 تحديد الَمَهّمة

 08. 2.50 1.94 2 3.88 القوة

 08. 2.57 1.49 2 2.97 االلتزام

 09. 2.71 1.95 2 3.89 الثقافة التنظيمية

 الخطأ

 

   91. 347 314.80 الَمَهّمة

   58. 347 201.04 تحديد الَمَهّمة

   78. 347 269.78 القوة

   58. 347 201.06 االلتزام

   72. 347 248.80 الثقافة التنظيمية

 المجموع

    349 320.46 الَمَهّمة

    349 202.61 تحديد الَمَهّمة

    349 273.67 القوة

    349 204.04 االلتزام

    349 252.69 ميةالثقافة التنظي

 هي (α ≤ 0.05 ( وجود هرو  راذ د لة دحص لية عند م توى الد لة 33مد الجدول   متعمد
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد 

ولمعرهة لص لح مد ت نذ . مج ل الَمَهمعة ه طعلا  الخعروتعزى لمتتمر  والمعلم ذ الع مالذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.32الورو  تم عمل م  رن ذ اعدية ا ري ة شيوي  والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية العامة ( نتائج اختبار شيفيه ألثر الخبرة في 92الجدول )
  مجال المهمةلى ع في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 مستوى الداللة الفرق بين الوسطين 7الوسط  1الوسط 

 04. -34.* 01سنوات إلى  2 سنوات فأقل 5

الخعرو  رواذ( وبمد  نواذ هاقل 2الخعرو   رواذ( أد الورو  ت نذ عمد 32متعمد مد الجدول  
م  متعمد مد قيم (، ت01 نواذ دلا  2الخعرو   رواذوت نذ الورو  لص لح  (،01 نواذ دلا  2 

 .(33المتو   ذ الح  عية هي الجدول  
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لواقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  تم ح  ا المتو ط الح  عي وا نحراا المعي ري 
 ح ا متتمر ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد

 د رلك.( معمد نت ل32للتلي، والجدول   الخعرو
لواقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس الثانوية ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 94الجدول )

 حسب متغير الخبرة للكلي العامة في األردن من وجهة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الخبرة

 0.74 3.08 سنوات فأقل 5

 0.76 3.18 01سنوات إلى  2

 0.82 3.33 سنة فأكثر 00

 0.79 3.24 الكلي

لواقن التمتمد المتو   ذ الح  عية  ( وجود هرو  ا هرية هي قيم32متعمد مد الجدول  
الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ 

ح ا متتمر الخعرو للتلي. ولمعرهة درا ت نذ هرا الورو  راذ د لة دحص لية، تم  الع مالذ معهد
 ( معمد نت لد رلك.32دجراء تحلمل التا مد األح دي، والجدول  

واقع التمكين الوظيفي لمديرات المدارس في  ( نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الخبرة95الجدول )
  للكلي ة نظر المديرات أنفسهن والمعلمات العامالت معهنالثانوية العامة في األردن من وجه

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 08. 2.61 1.64 2 3.27 الخبرة

   63. 347 218.03 الخطأ

    349 221.30 المجموع

دم وجود هرو  راذ د لة دحص لية ( دلا ع32 أش رذ نت لد الدرا ة، تم  موفحه  الجدول 
واقن التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هي هي  (α ≤ 0.05 عند م توى الد لة 

، الخبرةللتلي تعزى لمتتمر  األردد مد وجهة نار المدمراذ أنو هد والمعلم ذ الع مالذ معهد
التعليم قعل عملهد ا لعمل اصداري، مم   ويمتد تو مر هرا النتمجة ااد المدمراذ قد عملد هي مج ل

شتل لدمهد مجموعة مد الخعراذ التربوية والتعليمية التي ت  عدهد هي عملهد اصداري، وخفوع 
المدمراذ والمعلم ذ دلا العدمد مد الدوراذ التدريعية والمتتررو، م ل دوراذ ال ي دو التربوية، واصدارو 

م العلمي وا نوت ح المعرهي والت ني ذ الصوية، واصشراا التربوي، وتتنولو  جي  التعليم، وناررا دلا الت دع
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( 3103الحدم ة هي مج ل التمتمد الوايوي. وقد اتو ذ هرا النتمجة من درا ة تل مد: أعو تريم  
هي عدم وجود هرو  راذ د لة دحص لية لدرجة التمتمد اصداري الممنوحة مد قعل ال ي داذ التربوية 

( التي عمنذ عدم وجود هرو  راذ د لة دحص لية 3102الخعرو، وال ع ني وال ويعي   تعزى لمتتمر
 عند م توى التمتمد اصداري وم توى الرف  الوايوي تعزى لمتتمر الخعرو.

 التوصيات:
 ا تن دا دلا النت لد التي تمخفذ عنه  الدرا ة، موصي الا ح  د ام  ياتي:

مة عد  ري  تاممد مش رتتهد عرؤية دصالح التعليم وغ ي ذ تمتمد مدمراذ المدار  ال  نوية الع  -
 اصصالح ومت لا ت .

تح مد واقن التمتمد الممنوح لمدمراذ المدار  ال  نوية الع مة، وم  عدتهد هي التخ يط ال ليم  -
 واصعداع والتجدمد.

 ء علا تشجين مدمراذ المدار  ال  نوية الع مة، علا ت وير األداء المهني لدمهد  ألد العن -
المعرهة النارية هي مج ل ال ي دو واصدارو  مؤدي دلا ت  رع اتت  ا المه راذ العملية واألدواذ 

 واأل  لما الالزمة صحداا التتممر.
دع  ء مدمراذ المدار  ال  نوية الع مة هرصة أتعر للمش رتة هي صنن ال راراذ، والعمل علا  -

 ذ.توويفهد الصالحي ذ، وتحدمد األدوار والمهم 
 دجراء المزيد مد الدرا  ذ حول التمتمد الوايوي لمدمراذ المدار  ال  نوية.  -

 قائمة المصادر والمراجع
 أوال: المراجع العربية

(، درجة التمتمد اصداري لدى ال ي داذ التربوية مدد وجهدة ناددددر 3103أعو تريم، أحمد   -
تل مد ج معتي الملك  عود واصمد م  المنت عمد لدورو مدمري المدار  والمشرهمد التربويمد هي

مجلة رسالة  محمد عددد  عود اص المية هي الري م، الجمعية ال عودية للعلدوم التربوية والنو ية،
 .321 -0(، 22،  التربية وعلم النفس

(، تمتمد مدمري المدار  ا لصالحي ذ: مزاي  ومت لا ذ ومزال ، مجلة 3100الجهني، محدمد   -
، موقن 03/2/3102ت ري  الرجوع دلي   (،023 ، المعرهة

 .http://www.almarefh.netدلتتروني:

http://www.almarefh.net/
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، عم د: دار التربويـــةوظائف وقضايا معاصرة في اإلدارة (، 3112حم داذ، محدمد ح د   -
 الح مد للنشر.

درجة التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات (، 3112الحموري، أممرو   -
أ روحة دتتوراا غمر منشورو، ج معة األردنية الرسمية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهم، 

 المرموك، دربد، األردد.
 ، عم د: دار الم مرو للنشر والتوزين.ةالقيادة التربوي(، 3102دواني، تم ل   -
دارة الموارد (، 3100ال  عدي، مؤيد   - مستجدات فكرية معاصرة في السلوك التنظيمي وا 

 ، عم د: الورا  للنشر والتوزين.البشرية
 ، عم د:   ر  للخدم ذ المتتعية.اإلدارة التربوية: مفاهيم وآفاق(، 3112ال عود، راتا   -
التنمية المهنية للقيادات اإلدارية التربوية: اتجاهات (، 3102عراهيم  ال عود، راتا وح نمد، د -

 ، عم د: دار صو ء للنشر والتوزين.معاصرة
 (، عم د: دار الم مرو للنشر.3 يالقيادة اإلدارية الفعالة، (، 3102ال ت رنة، االل   -
وي لدى مدمري (، التمتمد اصداري وعالقت  ا لرف  الواي3102ال ع ني، ح د وال ويعي، عمر  -

، 21العلوم التربوية، دراسات، المدار  الحتومية هي مح هاة الدم م ا لمملتة العربية ال عودية، 
 0 ،)212-232. 

، مصر: المتتاة االتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية(، 3103المتربي، ععدالحممد   -
 العصرية.

ة: موضوعات إجرائية وأساسية مختارة اإلدارة المدرسية الفعال(، 3112المومني، واصل   -
 عم د: دار الح مد. لمديري المدارس،

، ددارو التخ يط التربوي، التقرير اإلحصائي التربوي ( 22، 22، 2013وزارو التربية والتعليم   -
 (، وزارو التربية والتعليم: عم د.MISق م نا م المعلوم ذ التربوية،  

 .3/2/3102-0األردد: عم د، ر التطوير التربوي، مؤتم(، 3102وزارو التربية والتعليم   -
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