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 ملخص:

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور استخدام أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس فى 
تطبيق مدخل التمكين اإلدارى لممعممين فى مدارس محافظة أسوان وذلك من وجية نظر المعممين، 
ولتحقيق أىداف الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفى نظرًا لمبلءمتو لطبيعة ىذه 

( فردًا من معممى المدارس ٜٖٔ، كما تم تصميم استبانة تم تطبيقيا عمى عينة قواميا )الدراسة
اإلعدادية والثانوية العامة بمحافظة أسوان، وذلك بعد التحقق من صدقيا وثباتيا، حيث أظيرت 
نتائج الدراسة أن استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة أسموب القيادة التحويمية لدى 

ء المدارس جاءت بدرجة متوسطة، كما جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة عمى مستوى مدرا
ممارسة التمكين اإلدارى لممعممين بدرجة متوسطة، واتضح وجود عبلقة ارتباطية ايجابية طردية 
قوية جدًا بين مستوى ممارسة القيادة التحويمية ودورىا فى تطبيق التمكين اإلدارى لممعممين 

( بين α≤0ٓ٘ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )واتضح ، حافظة أسوانبمدارس م
استجابات أفراد العينة عمى مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية 
والثانوية العامة وأيضًا مستوى ممارسة التمكين اإلدارى لممعممين بمحافظة أسوان تبعًا لمتغير 

 0ميمية التابعة ليا المدرسةاإلدارة التع
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Abstract: 
The study aimed to reveal the role of the use of the transformational 

leadership method of school principals in applying the entrance of 

managerial empowerment of teachers in the schools of Aswan 

governorate, from the point of view of teachers, and to achieve the 

objectives of the study the researcher relied on the descriptive 

curriculum due to its suitability for the nature of this study, A 

questionnaire was also designed that was applied to a sample of (391) 

preparatory school and secondary school teachers in Aswan 

governorate, after verifying its sincerity and stability, where the results 

of the study showed that the responses of the sample members of the 

study to the level of practice of the method of transformational 

leadership among school principal sat a medium degree, and The 

responses of the sample members of the study came at the level of the 

practice of managerial empowerment of teachers at a medium degree, 

and It turned out that there was a very strong positive correlation 

between the level of practice of transformational leadership  and its 

role in applying managerial empowerment for teachers in Aswan 

governorate schools, and it was found that there were statistically 

significant differences at the level of (α≤ 0.05) between the responses of 

the sample members at the level of transformational leadership 

practice at preparatory and secondary school principals Public and 

also the level of managerial empowerment practice for teachers in 

Aswan Governorate, according to the variable of the school’s 

educational management. 
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 مقدمة: 
تتسم بالتطورات المتسارعة والتغيرات ة بالغة األىمية الييجتاز العالم اآلن مرحمة انتق

المتبلحقة نتيجة التكنولوجيا الحديثة واالنفجار المعرفي وثورة المعمومات واالتصاالت، فقد 
انعكست ىذه التغيرات والتطورات عمى النظام التعميمي ومؤسساتو، مما استدعى ضرورة 

ذه التطورات، وذلك ألن إحداث إصبلح وتطوير ليذا النظام التعميمي بمؤسساتو لمواكبة ى
إصبلح التعميم وتجديده وتطويره يعد أداة من أدوات النيضة والتقدم، نظرًا لما يترتب عمى ذلك 
من تنمية متطورة لخريجيو حيث يصبحون الطاقة المحركة لعممية التنمية الشاممة 

ا المجتمع في والمتواصمة، ومن ثم كان البد من إدراك أن االىتمام بالتعميم ضرورة يسعى إليي
عصر العمم والمعموماتية واالنفجار المعرفي، وىذا التطوير والتجديد ليس تغييرًا لبلمكانيات 
المادية فقط، وال يقتصر عمى السياسات، ولكنو تحديد لمتطمباتو وضوابطو ومنيا إعداد 
د الكوادر القادرة عمى مواكبة تمك التطورات، والتي يكفل ليا االضطبلع بميمة التجدي

 (ٕٛٓٓ)عبد المنعم و مصطفى،  وتحقيقيا0
لذلك فالتحديات التي تواجو المؤسسات التربوية والتعميمية بصفة عامة والمدرسة بصفة 
خاصة، تتطمب أن تكون ىناك قيادًة واعيًة ومدركًة لحجم ىذه التحديات، والقيادة المدرسية 

القوة والتقدم، وتعمل عمى تطوير أىدافيا باستمرار، وتبث فييا  ىي التي تمد المدرسة بعوامل
عوامل االبتكار والتجديد ومواكبة التغييرات بما يضمن حركتيا وتطورىا، وامتبلكيا القدرة 
والميزة التنافسية، وتحقيق الربط بين المدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بيا، وعميو فيناك 

واألجنبية التي تناولت األنماط القيادية، والتي أكدت عمى فاعمية  العديد من الدراسات العربية
النمط القيادي التحويمي في تطوير المؤسسات وتحسينيا وخاصة المؤسسات ذات العبلقة 

 الكاممة بالمجتمع مثل المؤسسات التربوية والتعميمية0
دارية المبلئمة أحد األساليب اإللدى مدير المدرسة ىو أسموب القيادة التحويمية ويعد 

تعرف بأنيا قدرة المؤسسة عمى  فيي، ولذلك التعميمية لقيادة عمميات التغيير في المؤسسات
 يالقياد ىذا األسموب تميزيو  المرؤوسين،التحسين المستمر عن طريق االىتمام بتنمية 

كتفويض المسئوليات، وتعزيز قدرات المرؤوسين تباع أساليب وسموكيات تشجع عمى تمكين اب
بداعية، وحيث  مرؤوسييم ن القائد يعمل عمى إعمى التفكير، وتشجيعيم لطرح أفكار جديدة وا 

ن ييا، فالقادة الذيتمكين اآلخرين لمساعدتيم عمى تحويل رؤيتيم إلى حقيقة والمحافظة عم
يم القدرة عمى إمداد مرؤوسييم بالطاقة واإلليام لتمكينيم من يلد تحويمييتمتعون بسموك 
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، طريق إمدادىم برؤية لممستقبل بداًل من االعتماد عمى أسموب العقاب والثوابالتصرف عن 
توافر األساليب اإلدارية الحديثة لدى القادة القائمين عمى المؤسسات أصبح من فإن لذلك 

 اً حديث اً السيما أن القيادة التحويمية تعتبر أسموب االستعانة بيا الضرورة بمكان لكل مؤسسة
، حيث إنو يساعد عمى تطبيق المداخل اإلدارية الحديثة التي تساعد عمى رةمن أساليب اإلدا

)عبوي،  تحقيق القدرة والميزة التنافسية ومن أىم تمك المداخل ىو مدخل التمكين اإلداري0
ٕٓٓٛ) 

ة الذاتية ويمثل التمكين اإلداري لممعممين أحد أكثر القضايا شيوعًا في أدبيات اإلدار 
لممدارس في المجتمعات الغربية، كما يعد حجر الزاوية في معظم الجيود المبذولة لئلصبلح 

، حيث إنو يقود المعمم إلى  (Eric, 2005)التربوي المعاصر في كثير من دول العالم 
الشعور باالنتماء المعنوي لممؤسسة التعميمية واالنتماء المادي، وكل منيما مكمل لآلخر، 
ويترك كل منيما آثارًا إيجابية عمى نفسية المعمم وشعوره باألىمية داخل المدرسة واالعتبار 

ممتعممين ولمدرستو عمى حد والتقدير، وبالتالي يعطي المعمم الروح التي تمكنو من اإلخبلص ل
 0(ٕٗٔٓ)خميل،  سواء

، تحرير المعمم من كثير من القيود الوظيفية التقميديةبلممعممين  اإلداريالتمكين  ويقوم
دارتيا ،وبخاصة تمك التي تحد من حرية التصرف فإذا  ،وىو أمر يعود لممؤسسة نفسيا وا 

يا تييئة الظروف التي يفيتحتم عم متمكين المعممين وتشجيعي ىترع درسةكانت إدارة الم
يم روح يلد ياألمر الذي يقو  ،في الرقابة عمى عمميم وقدراتيمبممارسة كفاءاتيم  ليمتسمح 

والطرف اآلخر في عممية ، (ٕٙٓٓ)ممحم،  ىالمبادرة والحرص عمى أداء أعمال ذات معن
كنًا فإن مفإذا لم يكن ذلك الفرد عمى استعداد ألن يصبح موظفًا مت ،الفرد نفسوالتمكين ىو 
دارتيا  جيود المنظمة  إدراكيحالة ذىنية وسياق  ىيوذلك ألن االستقبللية  لن تأتي بثمارىا،وا 

ىذه الحالة  ىفالفرد عندما يتبن ،ال يمكن تطويره بمجرد فرضو عمى اإلنسان من الخارج
و الثقة بالنفس والقناعة يفقد تتوافر لد التبني،عمى ىذا  درسةإدارة الم الذىنية مع تشجيع

 (0ٕٛٓٓ)المعاني، بمقدرتو المعرفية التي تساعده في عممية اتخاذ القرار 
إن مدخل التمكين اإلداري لممعممين ال يمكن أن يتم دون إيمان القادة بأىميتو، وفوائده 
فغالبًا ما يحتاج األمر إلى تنمية األفراد والقيادات، ورفع قدراتيم، ومياراتيم لحل المشكمة، 
ومواجية المواقف، ومنحيم الفرص لممباداة، وتقبل التحدي، وفي ضوء ذلك يجب تنمية 
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اإلدارية، وتطوير األساليب، والطرق التي يمكن االستعانة بيا، ومن بينيا ميارة حل الميارات 
المشكبلت، واتخاذ القرارات، والتخطيط، والميارات القيادية، ومن ىنا ظيرت أىمية استخدم 
 نمط القيادة التحويمية لدى مدير المدرسة ودوره في تطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين0

 :أسئلتهااسة ومشكلة الدر

وانطبلقًا من واقع اإلدارة المدرسية الشائع في المدارس يبلحظ أن ىناك قصورًا في أداء 
اإلدارة المدرسية وخصوصًا في ظل التغيرات العالمية التي طرأت عمى الواقع المجتمعي، وينتج 

أعماليا ىذا القصور عّما يواجو اإلدارة المدرسية من مشكبلت تعترض قدرتيا عمى القيام ب
عمى أكمل وجو، كعدم الوعي بأىمية العنصر البشري في العممية اإلدارية مما يؤدي إلى 
التسمط والبيروقراطية، فيغيب التنسيق والتناسق بين جيود األفراد نحو تحقيق األىداف 
 المنشودة، وغياب النظرة الحديثة إلى اإلدراة المدرسية، وعدم التفات اإلدارة العميا إلى تطوير
ىؤالءعن طريق التدريب العممي الميداني وتنظيم البعثات والدورات المدروسة والمخططة لتمبية 
الحاجات المينية المستجدة، وتفشي روح البيروقراطية الضيقة والتسمط واالستبداد في بعض 

 0الحاالت
كما أدركت العديد من الدراسات وجود عدد من جوانب الضعف والقصور والمشكبلت التي 

انخفاض في مستوى أداء المدارس بشكل عام ويرجع وق المداري عن تحقيق أىدافيا؛ كتع
السبب إلى وجود بعض المشكبلت في ىذه المدارس، تعوق تقدميا، وتطورىا المتمثمة في 
المدخبلت المادية، والبشرية، والتقنية، والمعموماتية، والممارسات المينية لممعممين والعمميات 

افتقار المدارس الستخدام و ، (ٕ٘ٓٓ)زغمول و محمد،  وية واليياكل التنظيميةاإلدارية والترب
األساليب الحديثة في اإلدارة واستخدام المداخل القديمة التقميدية، ومقارنة البعض لممتغيرات 

، (ٕ٘ٓٓ)عبدالرسول،  الحديثة في التعميم، وعدم تشجيع اإلدارة المدرسية لمتجديد واالبتكار
افتقار المدارس لممديرين المؤىمين الذين يمتمكون الميارات والكفاءات التي تمكنيم من و 

األساليب والمعايير و قياميم باألدوار التي تتطمبيا روح العصر، واحتماالت المستقبل، 
رتكز عمى األساليب التقميدية، ت المستخدمة في اختيار مديري ونظار المدارس في مصر

 0وأىميا األقدمية مع إغفال الموىبة والقدرة اإلدارية
ضافًة إلى ما سبق فإن بعض مدراء المدارس ما يزالون يعتمدون في آدائيم عمى  وا 
األساليب التقميدية لئلدارة القائمة عمى المحاولة والخطأ في التعامل مع أمور المدرسة، 

األساليب الحديثة والمتطورة مما يؤدي باإلدارة إلى الجمود وعدم  ويحجمون عن استخدام
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التجديد في معالجة المشكبلت المستجدة عمى مدارسيم، وىذا ما توصمت إليو كثير من 
حيث توصمت ىذه الدراسة إلى أن  (ٖٕٔٓ)حسن، الدراسات واألبحاث العممية، ومنيا دراسة 

بلت تؤثر عمى تمكين المعمم إداريًا منيا؛ بيئة العمل، والتوزيع غير العادل ىناك مشك
لممكافأت وصعوبة الحصول عمى المعمومات وعدم مشاركة المعممين في صنع القرارت 

مية أن المتابعة الفنية واإلدارية تتسم بالشك (ٕٔٔٓ)أحمد، المدرسية، وأيضًا أشارت دراسة 
حجاميم عن تفويض السمطة والصبلحيات، والتحيز عند توزيع األعمال عمى العاممين  وا 
بالمدرسة ومن بينيم المعممين، وافتقار اإلدارة المدرسية إلى درجة معقولة من االستقبللية  
ىمال إدارة المدرسة تحسين المناخ المدرسي، مما يؤدي  والبلمركزية، والمركزية الشديدة، وا 

 ف إتاحة فرص اإلبداع واالبتكار أمام الطبلب والمعممين0إلى ضع
أيضًا إلى ضعف أداء مدراء المدارس فيما يتعمق بضعف  (ٕٛٓٓ)الزىيري،  كما أشار

مشاركتيم لممعممين داخل مدارسيم في اتخاذ القرارات، وأن أغمب القرارات الميمة تُتخذ في 
إلى أن  (ٖٕٔٓ)كاعوه، عزلة عن المعممين دون معايير معروفة، كما توصمت نتائج دراسة 

تفعيل البلمركزية في التعميم داخل المدارس الحكومية بمحافظة الجيزة، وعدم ىناك قصورًا في 
إعطاء المعممين فرصة لممشاركة في صنع واتخاذ القرارات المدرسية المرتبطة بعمميم وذلك 

 يرجع إلى مركزية اإلدارة0
عبلوة عمى ذلك وجد أن ىناك العديد من أوجو القصور لتحقيق الجودة والتطوير داخل 

مدرسة منيا؛ اعتماد اإلطار القانوني لئلدارة المدرسية عمى التشريعات والقوانين الجامدة ال
التي ال تعطي مجااًل لئلبداع أو االبتكار والمباداة أو التفاعل اإليجابي، وغمبة الثقافة 
البيروقراطية عمى القيادة اإلدارية حيث طبعت عمى التمقي والتنفيذ السمبي وانتظار الحمول 

جنب المشكبلت، وضعف دور اإلدارة المدرسية في عممية التخطيط، حيث ال يزال شعار وت
مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ ىو السائد، وغياب دور اإلدارة المدرسية في المتابعة 
الذاتية، وعدم إعطائيا الصبلحيات المناسبة، ومحدودية اتجاه مدراء المدارس نحو التغيير، 

 (ٕٛٓٓ)عبد الرسول،  يتعدى تنفيذ السياسة المرسومة0وأن دورىم ال 
ويتضح مما سبق أن ميدان اإلدارة المدرسية يحتاج لتطبيق المفاىيم واألساليب الحديثة 
والمعاصرة في القيادة المدرسية، نظرًا لمدور الكبير الذي تمعبو المدارس في توجيو األجيال 
الجديدة، واألىمية القصوى إلحداث تغييرات وتجديدات كبيرة في توجيو الطاقات الخاضعة 
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اء المدارس، وكذلك لؤلىمية الكبرى لنمط القيادة التحويمية، حيث يعد ىذا النمط ىو إلدارة مدر 
 المفضل من أنماط القيادة في القرن الحادي والعشرين0

فالقرن الحادي والعشرين بحاجة إلى تربية تحويمية ال ترتكز عمى نمذجة السموك بقدر ما 
ثارة خصائص المعممين والمتعمم ين، وبمورة تحديات تضع المعمم تركز عمى استحضار وا 

والمتعمم في مواقف تحثيم عمى ممارسة عمميات تفكير عقمية تحفزىم عمى التحميل، وعمى 
ويعد أسموب القيادة ، تطوير أفكارىم، وتنمية قيميم، ومن ثم اختيار بديل السموك المناسب
ين، وتسمو بيم في سمم التحويمية من أفضل األساليب اإلدارية التي ترتقي بالمعممين والمتعمم

اجات البشرية والمتطمبات الذاتية واالجتماعية والمؤسساتية، مما جعل ىذا الفن اإلداري ياالحت
مطمبًا ممحًا في ضوء التحديات العالمية التي تنعكس عمى مجال التربية والتعميم، حيث إن ىذا 

اء النوعي عمى المستوى األسموب من القيادة تتفاعل من خبللو عدة مقومات محفزة نحو اآلد
 0 المدرسي
ومما سبق يتضح أن ىناك أوجو قصور في قيام مدير المدرسة بمواكبة التغيرات   

والتطورات المتسارعة، األمر الذي يترتب عميو عدم قدرة مدراء المدارس عمى تطبيق نص 
ري وجود قصور في تطبيق مدخل التمكين اإلدا -وأيضًا  -( من الدستور، ٔٙٔالمادة )

كما  (ٕٚٓٓ)الينداوي، لممعممين، وىذا ما أشارت إلييا نتائج بعض الدراسات ومنيا؛ دراسة 
توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى ضعف مستوى تمكين المعممين المصريين وتمثل ذلك في؛ 

والتطوير الميني ضعف مشاركة المعممين في صنع القرارات المدرسية، وقمة فرص النمو 
بضرورة تفعيل دور إدارات ؛  (ٕٗٔٓ)لطفي،  لمعممي التعميم األساسي، حيث أوصت دراسة

مدارس التعميم األساسي حيث إن ليا األثر المباشر في تدعيم المناخ التنظيمي من خبلل 
ن المعممين فييا، ومن ىنا يتضح طبيعة سموك القيادة إلدارة المدارس والذي يعمل عمى تمكي

أىمية أسموب القيادة في تمكين المعممين وبخاصة القيادة التحويمية، ولذلك تسعى ىذه 
الدراسة إلى الكشف عن ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس ودورىا في تحقيق 

 التمكين اإلداري لممعممين
السؤال الرئيسي التالي: كيف يمكن استخدام مما تقدم تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن 

أسموب القيادة التحويمية لدى مدراءالمدارس في تحقيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين؟ 
 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي مجموعة من األسئمة الفرعية األتية:
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دراء مالقيادة التحويمية لدى  ييا أسموبيستند عم التيوالفكرية  النظرية ما األسس (1
 مدارس؟ال

 المعاصر؟الفكر اإلداري أدبيات  فيلممعممين  اإلداريما مبلمح مدخل التمكين  (2
 ؟مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوانما  (3
 ؟مستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوانما  (4
( بين مستوى α ≤0ٓٔٓعند مستوى)ىل ىناك عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  (5

ممارسة مدراء المدارس في محافظة أسوان ألسموب القيادة التحويمية ومستوى ممارسة 
 ؟التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان

( بين المتوسطات α ≤0ٓ٘ٓىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (6
الدراسة نحو مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى الحسابية الستجابات أفراد عينة 

مدراء المدارس ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في محافظة أسوان تعزى إلى 
 متغير اإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة؟

ما التوصيات المقترحة الستخدام أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس في  (7
 التمكين اإلداري لممعممين بمحافظة أسوان؟تطبيق مدخل 
 أهداف الدراسة:

ألسموب مدارس بمحافظة أسوان الممارسة مدراء  مستوى نالكشف عىدفت الدراسة إلى 
مدارس محافظة أسوان،  ، والكشف عن مستوى التمكين اإلدارى لممعممين فىلقيادة التحويميةا

وتحديد العبلقة االرتباطية بين مستوى ممارسة مدراء المدارس في محافظة أسوان لنمط 
القيادة التحويمية ومستوى التمكين اإلدارى لممعممين في مدارس محافظة أسوان، والكشف عما 

ة أسوان إذا كان ىناك فروق في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظ
تبعًا لممتغيرات الديمغرافية )النوع، والوظيفة، واإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة، وعدد 
سنوات الخبرة(، والبحث عما إذا كان ىناك فروق في مستوى ممارسة التمكين اإلدارى 
رة لممعممين بمدارس محافظة أسوان تبعًا لممتغيرات الديمغرافية )النوع، والوظيفة، واإلدا

 التعميمية التابعة ليا المدرسة، وعدد سنوات الخبرة(0
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 أهمٌة الدراسة:

: يؤمل من ىذه الدراسة أن تقدم إضافة فى األدب النظرى لواقع األهمٌة النظرٌة (ٔ
استخدام أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء المداس ومستوى التمكين اإلدارى لممعممين 

س فى تعرفيم عمى استخدم أسموب جديد من أساليب فى المدارس، وتساعد مدراء المدار 
فييم  اإليجابىأن العمل مع المعممين والتأثير القيادة وىو القيادة التحويمية، ليدركوا 

 اإلجبارىيمكنو التأثير فييم بأساليب الفرض  وأنو ال ،أساس تحقيق األىداف التربوية
نما و  ،وتنفيذ التعميمات  ،والثقة المتبادلة ،واإلقناع ،التعامل عمى أسس المشاركةا 
والمادى، وذلك من خبلل دعم ىؤالء القادة لتغيير  المعنوىوالتحفيز ، وتفويض السمطة

أنماطيم القيادية كخطوة أساسية لتمكين المعممين إداريًا، كما يمكن أن ىذه الدراسة 
لممعممين  تكون منطمقًا ألبحاث ودراسات أخرى حول القيادة التحويمية والتمكين اإلدارى

يتم تطبيقيا فى محافظات أخرى بما توفره من أدب نظرى ودراسات سابقة ذات صمة أو 
 من خبلل الدراسات المقترحة التى سوف تقدميا0  

: يؤمل أن تساعد الدراسة الحالية واضعى السياسات ومتخذى القرارات األهمٌة التطبٌقٌة (ٕ
يمية بمراحل التعميم المختمفة، وأىمية القيادة بوزارة التربية والتعميم لبلرتقاء بالخدمة التعم

 الفردىاألداء التحويمية  والتمكين اإلدارى لممعممين فى المدارس، وارتباطيما بتعزيز 
أىمية التساع نطاق المستفيدين من  اتتعتبر الدراسة الحالية ذ، وتطويره والتنظيمى
والجيات المسؤولة عن  ،ارسالمدمدراء كل من  اإذ يمكن أن يستفيد من نتائجي انتائجي

عداد المدراء ووزارة التربية والتعميم  ،ومراكز البحوث التربوية المتخصصة ،تدريب وا 
 قيادىمجال اإلدارة المدرسية والتعميمية وذلك من خبلل استخدام أسموب  فىوالباحثين 

سبل دعم وتعزيز أحد والتعرف عمى ، المدارس مدراءمعاصر يساعد عمى تحسين أداء 
 المدارس0 فىلممعممين  اإلدارىالتمكين 

 حدود الدراسة:

الكشف مستوى ممارسة مدير الدراسة الحالية عمى اقتصرت  الحدود الموضوعٌة:  (ٔ
المدرسة لنمط القيادة التحويمية من خبلل مجموعة من األبعاد وىى: التأثير المثالي، 

وذلك لتحقيق تمكين  اإلليامية،واالستثارة الفكرية، واالعتبارية الفردية، والدافعية 
المعممين من خبلل أبعاد التمكين اإلدارى لممعممين وىى: تفويض السمطة، وفرق العمل، 

 والتدريب، واالتصال الّفعال، والتحفيز0



 رًُُخ يهبراد اإليالء........... هخ وأثرِ فًيذخم انًىاد األصُ

- ٖٕٔ - 

اإلعدادية  تينمدارس المرحم معمميتم تطبيق الدراسة عمى عينة من  الحدود البشرٌة: (ٕ
 0 بمحافظة أسوان والثانوية العامة

 تينليذه الدراسة عمى مدارس المرحم الميدانيق الجانب يطبتم ت الحدود المكانٌة: (ٖ
 –دراو –)أسواني: وى بمحافظة أسوانباإلدارات التعميمية  والثانوية العامة اإلعدادية

 0(ادفو –مبواكوم       –نصر النوبة
م، ٜٕٔٓى م وحتٕٚٔٓتم إعداد ىذه الدراسة في الفترة ما بين عامي الحدود الزمنٌة: (ٗ

م وحتى ٜٕٔٓ/ٕ/ٕٗوقد استغرقت الدراسة الميدانية الفصل الدراسى الثاني من 
 م0ٜٕٔٓم/ ٕٛٔٓم من العام الجامعي ٜٕٔٓ/ٗ/ٔ

 األدب النظري لمتغٌرات الدراسة:

 تناولت الدراسة الحالية متغيرين رئيسين، يمكن التأصيل ليما عمى النحو التالي:
 :Transformational Leadershipالقٌادة التحوٌلٌة 

 مفهوم القٌادة التحوٌلٌة:  -

 القيادة التحويمية لغة:
ورد مفيوم التحويل في لسان العرب عمى النحو التالي؛ ِحٌول بتشديد الواو، أي بصير 
بتحويل األمور، وتحول عن الشِئ: زال عنو إلي غيره، وتحول من موضع إلى موضع وحال 

 0)أبن منظور، ب0 ت0( نفسو يحول حواًل بمعنيين: يكون تغييرًا، ويكون تحوالً  الشئ
 القيادة التحويمية اصطبلحًا:

"نمط قيادي يسري بين القادة والمرؤوسين، ويستخدمو  :تعرف القيادة التحويمية بأنيا
كبلت الموجودة في المؤسسة التي القادة لتغيير الوضع الراىن بتعريف المرؤوسين بالمش

يعممون فييا من خبلل اإلليام، واإلقناع، واإلثارة من أجل تحقيق مستوى عال من الرؤية 
الواضحة حول تحقيق األىداف المشتركة الحالية، وحول الوضع المثالي الذي ستكون عميو 

 (Lussier & Achua, 2010)المؤسسة في المستقبل"0 
ليام المرؤوسين  كما تعرف بأنيا "القيادة التي تتخذ بناًء عمى قدرة القائد عمى تحفيز وا 

المخطط  إلى جانب  إلنجاز األىداف المطموبة لتصل إلى مستوى أكبر من مستوى اآلداء
االستناد إلى تقديم المكافآت المطموبة لممرؤوسين، وذلك من خبلل قيام القائد التحويمي 
باالرتقاء بحاجات المرؤوسين إلى المستوى األعمى في سمم الحاجات لماسمو، ومن ثم يتحول 

از وحاجات اىتمام المرؤوسين من إشباع الحاجات الفسيولوجية واألمنية إلى االىتمام باإلنج
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الذات العميا ومن ثم تستطيع القيادة التحويمية تحفيز المرؤوسين عمى بذل مجيود غير 
 (Hinds, 2005)عادي"0 

مدير المدرسة  يتبناهالنمط القيادي الذي أما المفيوم اإلجرائي لمقيادة التحويمية فيو: 
ات عالية من اآلداء وفق رؤية يلتحقيق مستو  -المعممينمن بينيم  -إلثارة العاممين بالمدرسة

مستقبمية، وذلك من خبلل إشراكيم في اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية، حيث تقاس 
خبلل مجموعة من األبعاد ىي؛ التأثير المثالي، واالستثارة  ممارسات القائد التحويمي من

 ، باإلضافة إلى التمكين اإلداري0الفكرية، واالعتبارية الفردية، والدافعية اإلليامية
 أهمٌة القٌادة التحوٌلٌة:  -

إن القيادة التحويمية ىي القيادة التي تحقق نتائج مستقبمية أفضل، فيي تسعى إلحداث 
نقمة نوعية متكاممة في القيم والتوجيات والرؤى واألىداف، وبذلك فيي تعتمد عمى التغيير 

سعى إلييا المؤسسات التعميمية ىو وجود قادة عمى والتطوير، ولعل من أىم األىداف التي ت
مستوى عاٍل من الفاعمية ييتمون بالمرؤوسين ودوافعيم ويحرصون عمى تطابقيا مع أىداف 
المؤسسة، ويتصفون باإلبداع والتغيير والتكيف مع المحيط الخارجي من خبلل العمل عمى رفع 

وكذلك الوعي بالقضايا العالمية الرئيسية  مستوى المرؤوسين لتحقيق اإلنجاز والتنمية الذاتية،
في الوقت نفسو زيادة الثقة بالنفس، ومن ىنا تظير أىمية القيادة التحويمية في المدرسة 
باعتبارىا مؤسسة تعميمية، حيث إن ىناك عدة مبررات لتطبيق القيادة التحويمية أكدت عمييا 

)الشريفي ودراسة  (ٜٕٓٓ)الربيعة،  العديد من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة مثل دراسة
 منيا ما يمي: (ٕٓٔٓو التنح، 

 تبني ثقافة احترام األفكار الجديدة التي تسيم في التطوير0 0ٔ
 العمل عمى رفع الروح المعنوية لممرؤوسين باستخدام الحوافز المعنوية0  0ٕ
الحرص عمى جعل العمل أكثر قيمة، واحترام جميع المرؤوسين، والقدرة عمى التأثير في   0ٖ

 سموكيم0
تعزيز الدافعية ونشرىا بين جميع المرؤوسين مما يؤدي إلى بذل الجيد المطموب   0ٗ

 إلحداث تغيير واضح0
ا أن التميز يتطمب تغييرات منتظمة تسمح لممدارس بعمل الميام التي عادة ما تقوم بي  0٘

 بكفاءة وفاعمية أعمى دون تغيير الميام0
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دعم وتنمية القيم والثقافة الراسخة لممدرسة يمكن أن تتحقق بشكل جيد من خبلل   0ٙ
 القيادة التحويمية0

أن اإلعداد الميني المستمر لمدراء المدارس يتطمب تنفيذًا عمى درجة عالية من   0ٚ
 الميارات لعمميات القيادة التحويمية0

أن كل ىذه المبررات تؤكد مدى الحاجة لبلنتقال من القيادة التقميدية  ومما سبق يتضح
التي تقوم بدور المحافظة واالستقرار والضبط والتحكم غير اإليجابي في كثير من الممارسات 
إلى القيادة الحديثة القادرة عمى تحويل المؤسسات التعميمية إلى نظم قادرة عمى التفاعل مع 

والعشرين ومتطمباتو من خبلل توفر القيادة التحويمية التي تتمتع معطيات القرن الحادي 
بالجاذبية واإلليام وثقة المرؤوسين، وبقدرتيا عمى توفير االستثارة العقمية لممرؤوسين، 

 واالىتمام برغباتيم واحتياجاتيم، مما يؤدي إلى دافعية أقوى لمعمل واإلنتاج
 المدارس:أبعاد تطبٌق القٌادة التحوٌلٌة فً  -

يقوم  القائد التحويمي بأدواره من خبلل عدة أبعاد وىي: التأثير المثالي، واالستثارة الفكرية، 
 واالعتبارية الفردية، والدافعية اإلليامية، ويمكن تناول ىذه األبعاد عمى النحو التالي:

روح  التأثير المثالي: ويعني امتبلك القائد لمرؤية واإلحساس برسالة المؤسسة، وغرس 0ٔ
 االعتزاز والفخر في نفوس المرؤوسين، كما يؤدي إلى تحقيق الثقة واالحترام من قبميم

(Woods, 2005) ويعني أيضًا إظيار مشاعر االحترام لؤلخرين وبناء الثقة المتبادلة ،
ين يتأثرون والثقة في رسالة المؤسسة، إذ يستطيع القائد التحويمي أن يجعل المرؤوس

بممارساتو، وذلك عندما يشعر المرؤوسون بمقدرتو عمى تحقيق أىداف المؤسسة 
 .(Avolio & Kahai, 2003) ورسالتيا

االستثارة الفكرية: فييا يقوم القائد بتحفيز المرؤوسين عمى اإلبداع واالبتكار وتشجيعيم  0ٕ
المشكبلت، وزيادة وعييم بالتحديات التي تواجييم، كما عمى تبني مداخل جديدة لحل 

يقوم بتشجيع المرؤوسين عمى تناول المواقف القديمة بطرق ووجيات نظر جديدة، 
)افوليو،  ويتجنب النقد غير الموضوعي لممرؤوسين في حالة حدوث خطأ من أحدىم0

ٕٖٓٓ) 
ك القائد التحويمي فيو الحاجات الفردية المختمفة، وييتم االعتبارية الفردية: حيث يدر  0ٖ

بالتفاعل مع مرؤوسيو، ويعمل عمى تفويضيم الميام المختمفة وييتم بالمتابعة المستمرة 
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 ,Weson) ليم بيدف توفير المعمومات المطموبة وليس بيدف توجيو االنتقادات
تحويمي اىتمامًا خاصًا بحاجات كل فرد لتطويره واالرتقاء ، كما يعطي القائد ال(2003

بمستوى آدائو، فيعمل كمدرب وناصح وموجو، وييتم بالنواحي الشخصية لممرؤوسين، 
ويقوم بايجاد فرص جديدة لتعميميم آخذًا بعين االعتبار الفروق الفردية فيما بينيم 

َفاء وليس كمرؤوسين أو عّمال، بالنسبة لحاجاتيم ورغباتيم، والنظر إلييم كأشخاص َأكْ 
كما ينبغي عمى القائد أن يجيد االستماع واإلصغاء لمرؤوسيو مما يعطىيم الثقة 
واالطمئنان إذا ما أرادوا قول شىء، ويقوم القائد أيضًا وفق ىذه الخاصية بتفويض 

 0 (Avolio & Kahai, 2003) ميامو لممرؤوسين
اإلليامية: وتعني قدرة القائد عمى تقديم رؤية واضحة ومقنعة، وتحويل ىذه الدافعية  0ٗ

الرؤية إلى واقع ممموس، ويستثير روح الفريق عند المرؤوسين، ويشيد بالنتائج 
، كما يعمل القائد التحويمي عمى إليام (Harrison, 2011) اإليجابية التي يحققونيا

رؤوسين من خبلل توفير روح التحدي في العمل إلى جانب بناء العبلقات وتحفيز الم
القوية معيم وذلك من خبلل االتصاالت المتفاعمة التي تعمل عمى ايجاد الروابط الثقافية 

 Tejeda) بين القائد والمرؤوسين والتي تؤدي إلى تحويل قيم الطرفين إلى قيم مشتركة
, Scandure, & Pillia, 2001)0 

 :Managerial Empowerment for teachersالتمكٌن اإلداري للمعلمٌن 

 مفهوم التمكٌن اإلداري للمعلمٌن: -

لممعمم دور ميم في غرس القيم واألخبلق في نفوس الطبلب، وىو قادر عمى اإلنجاز 
يشجعانو عمى تقديم وتحقيق مزيد من النجاحات، وتمكينو ومنحو حوافز مادية ومعنوية 

األفضل من الناحية العممية لمطبلب، ويساعد التمكين اإلداري في بروز شخصيتو أكثر مما 
كانت عميو في السابق ومن ىنا سوف نستعرض بعض المفاىيم التي تناولتيا األدبيات 

 المعاصرة عن التمكين اإلداري لممعممين وىي كما يمي:
 ة:التمكين اإلداري لغ

)بن المنظور،  ن في المعاجم العربية وفي لسان العرب بأنو القدرة واالستطاعةيعرف التمكي
و سمطانًا، يجعل لو عم يوفي المعجم الوسيط فإن)مكن( تمكينًا من الشئ أ ،(ٜٜ٘ٔ

)إبراىيم، منتصر،  و سمطانًا وقدرة وسيولة ويسريجعل لو عم ىو)أمكنو( من الشئ أ
 0(ٕٗٓٓالصوالحي، و أحمد، 
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( عمى أنو عممية منح Websterفي قاموس وبستر ) Empowerويعرف الفعل يمكن 
أو تحويل السمطة إلى شخص ما  Invest with Legal Powerالسمطة القانونية 

Authorize  أو أن يتاح لمفرد الفرصة لمقيام بعمل ماEnable (Gove,19810) 
يعرف التمكين اإلداري لممعممين بأنو: "الجيود التي تبذل من قبل القائمين عمى أمور 
التعميم بيدف تنمية المعممين مينيًا، وتعزيز ثقتيم بأنفسيم، وتفعيل دورىم من خبلل توفير 
مناخ العمل الذي يدفعيم لئلنجاز والتعمم المستمر، وتفويضيم السمطات البلزمة لذلك، 

شراكيم في ص )عشيبة،  نع القرارات المدرسية، ومنحيم المكانة التي تتناسب مع عمميم"وا 
ٕٓٓٙ)0 

جممة الصبلحيات الممنوحة لممعممين من قبل مدير المدرسة والتي تتيح كما ُيعَّرف بأنو: "
لية، وتحمل ليم مزيدًا من االستقبللية والنمو الميني، وتحقيق مكانة الئقة، وكفاءة عا

 0(ٖٕٔٓ)السبوق، " المسئولية
االستراتيجية اإلدارية التي يقوم من أما المفيوم اإلجرائي لمتمكين اإلداري لممعممين فيو: 

خبلليا مدير المدرسة بمنح المعممين المزيد من الحرية داخل المدرسة، ومشاركتيم في صنع 
قدراتيم ومياراتيم بتوفير الموارد الكافية والمناخ المبلئم، وتأىيميم فنيًا  واتخاذ القرارات، ودعم

وسموكيًا، من خبلل توسيع نطاق تفويض السمطة، وزيادة المشاركة، والتأكيد عمى أىمية 
وفرق العمل، والتدريب المستمر، واالتصال الفعال، والتحفيز، وتنمية السموك  يالعمل الجماع

 0يميلد ياإلبداع
 همٌة التمكٌن اإلداري للمعلمٌن:أ  -

يعد التمكين اإلداري من الموضوعات التي حظيت باىتمام األدبيات التربوية المعاصرة 
ومن  –والباحثين حيث أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن التمكين اإلداري لممرؤوسين 

)أفندي،  يؤدي إلى تحسين اآلداء، ورضا المرؤوسين، ومن ىنا يرى -بينيم المعممين
أن ىناك مجموعة من المبررات التي تدعو لتمكين المعممين إداريًا في المدارس،  (ٖٕٓٓ

 ومن أبرزىا ما يمي:
حاجة المؤسسات التعميمية إلى أن تكون أكثر استجابة لمتبلميذ أو الطبلب المستفيدين  0ٔ

 من الخدمة التي تقدميا المؤسسة التعميمية0
 تخفيض عدد المستويات اإلدارية في اليياكل التنظيمية لممؤسسة التعميمية0  0ٕ
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الحاجة إلى عدم انشغال اإلدارة العميا في المؤسسة التعميمية باألمور اليومية، وتركيز   0ٖ
 اىتماميا عمى القضايا االستراتيجية طويمة األجل0

رد البشرية لمحفاظ عمى الحاجة إلى االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة، وخاصة الموا 0ٗ
 تطوير الخدمات التي تقدميا المؤسسة التعميمية0

 إطبلق قدرات المعممين اإلبداعية والخبلقة0  0٘
 توفير المزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء التنظيمي0 0ٙ
 إعطاء المعممين مسئولية أكبر وتمكينيم من اكتساب إحساس أكبر في عمميم0  0ٚ
 ود سمطات كافية لممعممين تمكنيم من إدارة عمميم0افتقار المدرسة لوج  0ٛ
ندرة منح المعممين الصبلحيات الكافية التخاذ القرارات البلزمة لتطوير أدائيم، حيث إن   0ٜ

ىناك فجوة كبيرة بين الميام التعميمية والتربوية التي يقوم بيا، وبين ما يمنح ليم من 
 سمطات التخاذ القرار0

 عمل المدراء، وتطبيق الموائح والقرارات عمييم بصورة صارمة0تدخل اإلدارة العميا في  0ٓٔ
ضعف مستوى الرضا الوظيفي لمدراء المدارس بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية  0ٔٔ

 والمادية والتغييرات السياسية0
 -ومن بينيم المعممين –ومما سبق يتضح أن التمكين اإلداري ضروري لكل المرؤوسين 

الوظيفة ومياميا، فعممية التمكين اإلداري ىي السبيل الوحيد كي يشعر كل منيم بأىمية 
لتنمية قدراتو، وتحقيق ذاتو، والشعور باحترام اإلدارة لو، وأيضًا تنمية المدرسة بشكل أفضل 
مما يجعميا قادرة عمى التطوير ومواكبة التغيرات البيئية المتسارعة ومستجدات القرن الحادي 

 والعشرين0
 مكٌن اإلداري للمعلمٌن فً المدارس:أبعاد تطبٌق الت  -

بعد مراجعة األدبيات التي تناولت التمكين اإلداري لممعممين وجد أن ىناك تباينًا ممحوظًا 
بين الباحثين عمى أبعاد التمكين اإلداري لممعممين، وعميو فقد تم اختيار األبعاد التي تكون 

 أكثر ارتباطًا بالبحث وىي كالتالي:
تفويض السمطة: إن الفكرة األساسية لمفيوم التمكين اإلداري أن تتم عممية تفويض  0ٔ

الصبلحيات من خبلل تخويل بعض الصبلحيات لممعممين إلنجاز بعض األعمال اإلدارية، 
ليم القدرة في التأثير عمى القرارات الممتدة  -من بينيم المعممين -إذ يصبح المرؤوسون
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 في المستوى األعمى إلى القرارات المتعمقة بأدائيم لعمميم0 من القرارات االستراتيجية
(Gretchen ،ٕٓٓٚ) 

فرق العمل: إن الغاية من التمكين اإلداري لممعممين في ىذا البعد ىو إرشاد فرق العمل  0ٕ
، حيث (ٜٕٓٓ)الدوري و صالح،  بالكيفية التي تجعميم أقل اعتمادًا عمى اإلدارة العميا

إن اليدف من استخدام فرق العمل قد يكون لحل المشاكل، وتطوير العمميات وتصميم 
جديد لمعمل، والتحسين المستمر وتطوير الجودة وغيرىا، ويجب أن تكون ميمة الفرد 
ة، محددة بدقة، وواضحة المعالم، كما يجب أن يتمتع أعضاء الفريق بميارات متنوع

ويمتزمون بتحقيق ىدف مشترك، ومسئولية جماعية، والتمتع بمستوى عاٍل من السمطة 
 0(ٕٔٔٓ)المعاني، عريقات، جردات، و الصالح،  في اتخاذ القرارت التنفيذية

التدريب المستمر: يعد التدريب وسيمة لمتعمم واكتساب ميارات جديدة في مجال عمميم  0ٖ
والتنمية واالرشاد وتبادل الخبرات واآلراء وفرصة لتصويب سموكيات األفراد وتوجيييم 
لمقيام بأفعال معينة لموصول إلى األىداف المنشودة، ويؤدي أيضًا إلى آداء أفضل، 

قوة عند األفراد، والتغمب عمى العقبات، والتعمم المستمر، ويساعد عمى تعزيز نقاط ال
وبناء الميارات، ورفع مستوى الرضا بالعمل، وتطوير فرق عمل أكثر إنتاجية، واستخدام 
 الموارد عمى نحو أكثر كفاءة وفاعمية ويعد من العوامل الميمة لمتمكين اإلداري لممعممين

، وبذلك فإن المؤسسات التعميمية المبدعة تقوم بتدريب وتطوير (ٕٔٔٓ)صبلح، 
مرؤوسييا بشكل دائم ليواكبوا كل ما ىو جديد عن طريق التنوع في أساليب التدريب 

 المختمفة، كما تسعى لتوفير االستقرار الوظيفي ليم0
مكين اإلداري يعتبر االتصال الفعال أحد األبعاد الضرورية الستراتيجية التاالتصال الفعال:  0ٗ

لممعممين، حيث يدل توفر عنصر حرية الوصول إلى المعمومات الحساسة عمى درجة 
، حيث يساىم االتصال الفعال (ٕٚٓٓ، Gretchen) عالية من االتصال داخل المدرسة

في إيجاد وعي جماعي متماسك ومتوافق داخل البيئة التنظيمية الواحدة فيما يتعمق 
تجاىيا وعبلقاتيا بالمؤسسات األخرى، ويوفر فرصة  بأىداف المدرسة ومعاييرىا وا 
لئلبداع واالبتكار لدى المرؤوسين في المدرسة من خبلل إتاحة المجال أماميم لطرح 

ار والمفاىيم التي تيتم بتطوير المدرسة، ويساعد عمى نقل المعمومات والخبرات األفك
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تاحة فرص إبداء الرأي، وتبادل  وتبادليا وفيم المعمومات وتمريرىا من فرد آلخر، وا 
 0(ٕٔٔٓ)صبلح،  األفكار واآلراء والمعمومات لممرؤوسين

إن التمكين اإلداري ال يؤتي ثماره إال عندما توفر المؤسسة المكافآت والحوافز التحفيز:  0٘
المناسبة، حيث يتطمب التمكين اإلداري نظام عوائد وحوافز مختمف وىي العوائد المستندة 
إلى اآلداء بداًل من العمل، إذ إنو عندما تربط العوائد باآلداء عن طريق ربط مكاسب 

، فإن ذلك يؤدي إلى -مما يدل عمى العدالة والموضوعية -ةالمرؤوسين بنجاح المؤسس
 -أيضاً  -زيادة دافعية المرؤوسين نحو تحقيق غايات وأىداف المؤسسة، ويساعد

المعممين عمى تطوير مياراتيم في العمل، وتحمل المسئولية الشخصية، "إن وجود نظام 
شباع حاجاتي م، ويعزز من الحوافز الجيد يسيم في تحفيز وجذب المرؤوسين وا 

استمرارىم في العمل، كما يثير المنافسة فييم لتحسين اآلداء، ويوفر المناخ التنظيمي 
اإليجابي، مما يسيم في شعورىم بالرضا والوالء التنظيمي، ويحفز المعممين أمام بعضيم 
البعض إلثارة الدافعية لدييم، وذلك بشرط أن تقدم الحوافز في الوقت المناسب، وربطيا 

م تقويم اآلداء لكي ال تمنح الحوافز إال لمن يستحقيا، وتكون بمثابة دافع حقيقي بنظا
لتطوير آداء المرؤوسين والمؤسسات التعميمية كناتج نيائي لمتمكين اإلداري، ولكي 
يتحقق النجاح لتطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين البد من ربط الحوافز والمكافآت 

 0 (ٖٕٔٓ)الزاممي، ن بأىداف المؤسسة التعميمية" التي يحصل عمييا المرؤوسو
وبذلك تمثل أبعاد التمكين اإلداري لممعممين معيارًا جيدًا لمحكم عمى مستوى وواقع التمكين 
تاحة  اإلداري لممعممين في المدارس، فعمى قدر تفويض بعض السمطات والصبلحيات وا 

الوصول إلييا بين أعضاء المجتمع المدرسي يكون قدر نجاح وتفعيل المعمومات وسيولة 
 بقية األبعاد، وبالتالي ارتفاع مستوى التمكين اإلداري لممعممين في المؤسسات التعميمية0

 الدراسات السابقة:

وجدت الباحثة العديد من الدراسات التى تناولت أسموب القيادة التحويمية، وأخرى تناولت 
اإلداري لممعممين في مجاالت متنوعة، أما عن العبلقة بين استخدام أسموب  مدخل التمكين

القيادة التحويمية لدى مديري المدارس وتطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين في مدارس 
دراسة سابقة تطرقت ليذه العبلقة،  -عمى حد عمميا–محافظة أسوان فإن الباحثة لم تجد 

الدراسات التى ليا عبلقة بمتغيرات الدراسة إلى محورين:  وبناء عمى ذلك صنفت الباحثة
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دراسات تناولت أسموب القيادة التحويمية، ودراسات تناولت مدخل التمكين اإلداري لممعممين، 
 وفيما يمي تفصيل تمك الدراسات:

 أوالً: دراسات تناولت أسلوب القٌادة التحوٌلٌة: 

 دة التحويمية ما يمي:من أبرز الدراسات التى تناولت أسموب القيا
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بين القيادة التحويمية  (Tesfaw, 2014) دراسة

لمدراء المدارس الثانوية الحكومية والرضا الوظيفي لممعممين، واستخدم الباحث المنيج 
الوصفي، وصمم استبانة كأداة أساسية لتحقيق أىداف البحث، حيث طبق عمى عينة 

يجابة وجوىرية بين القيادة ( معممًا، وأشارت النتائج إلى وجود عبلقٕٖٓقواميا) ة معتدلة وا 
التحويمية والرضا الوظيفي، وعبلوة عمى ذلك تبين أن العبلقة بين كل عنصر من عناصر 
القيادة التحويمية والرضا الوظيفي لممعممين تتسم باالعتدال واإليجابية، وأخيرًا أوصى الباحث 

زيدًا من االىتمام لتطوير العمل أن يعطى مدراء المدارس الثانوية الحكومية في إثيوبيا م
الجماعي الفعال، وحرية التعبير، والثقة المتبادلة مع زمبلء العمل من خبلل سموكيات القيادة 

 التحويمية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة مدراء  (ٕٙٔٓ)النعمان، دراسة 

اصمة صنعاء لمقيادة التحويمية من وجية نظر المعممين المدارس الثانوية بأمانة الع
والمعممات، وأثر متغيرات )الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة(، ولتحقيق أىداف الدراسة 
استخدم الباحث المنيج الوصفي لمبلءمتو لموضوع الدراسة، وقام الباحث بتصميم استبانة 

( معممًا ومعممة، ٕٖٗة عمى عينة مكونة من )لتحقيق أىداف الدراسة، وتم توزيع االستبان
وأظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مدراء المدارس الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء 

 لمقيادة التحويمية من وجية نظر المعممين والمعممات بصفة عامة كانت بدرجة متوسطة0
استيدفت ىذه الدراسة فحص  (Mccarley , Peters , & Decman, 2016 ) دراسة

تصورات المعمم حول درجة العبلقة التي يظير بيا مدير المدرسة فييا عوامل القيادة 
التحويمية والمناخ المدرسي السائد، واُستخدم المنيج الوصفي لمبلءمتو لطبيعة ىذه الدراسة، 

مدرسة من حيث كونو قائدًا تحويميًا، وقد صممت استبانة القيادة متعددة العوامل لتقييم مدير ال
واستبانة أخرى لوصف المناخ التنظيمي لممدارس الثانوية لتقييم مناخ المدرسة، واعتمدت 

( معممًا لخمس مدارس ثانوية في مناطق المدارس ٜٜٖىذه الدراسة عمى عينة قواميا )
د عبلقة متبادلة الحضرية في جنوب شرق والية تكساس، حيث أشارت نتائج التحميل إلى وجو 
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بين القيادة التحويمية لمدير المدرسة والعناصر الداعمة والمضطربة والُمحبطة لممناخ 
 المدرسي0
سعت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العبلقات  (NinkoviĈ & Olivera, 2018 ) دراسة

بين القيادة التحويمية في المدرسة والكفاءة الذاتية لممعممين من خبلل كفاءة المعمم الجماعية 
في العمل، وقد تم استخدام المنيج الوصفي، كما صممت االستبانة كأداة أساسية لتحقيق 

في المدارس الثانوية في صربيا،  ( معمماً ٕٓٔأىداف الدراسة، وطبقت عمى عينة مكونة من)
حيث أظيرت نتائج الدراسة أن قيادة المدرسة التحويمية والكفاءة الذاتية لممعممين، كانت 
مؤشرًا مستقبًل لمكفاءة الجماعية لممعمم، كما اتضح أن القيادة التحويمية ساىمت بشكل كبير 

ؤية المحددة لؤلبعاد المتمركزة حول في تفسير الكفاءة الجماعية بعد التحكم في التأثيرات التنب
 القيادة التحويمية0

 ثانٌاً: دراسات تناولت مدخل التمكٌن اإلداري للمعلمٌن: 

القيادتين  يىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن عبلقة نمط (ٖٕٔٓ)الرفاعي،  دراسة
دولة الكويت بتمكين المعممين من وجية  المدارس الثانوية فيلمدراء التحويمية والتبادلية 

( معممًا ومعممة، وقد تم ٖٓٚ، وقد تكونت عينة الدراسة من)الوصفيخدم المنيج نظرىم، واستُ 
استخدام ثبلث استبانات، وكانت أىم نتائج الدارسة أن مستوى ممارسة مدراء المدارس 

من وجية نظر المعممين، وأن  الثانوية في دولة الكويت لنمط القيادة التحويمية كان متوسطاً 
المدارس الثانوية في دولة الكويت كان متوسطًا من وجية نظر  معمميمستوى تمكين 
 المعممين أيضًا0

رصد واقع المناخ التنظيمي لمرحمة التعميم  دراسةال هىذ تاستيدف (ٕٗٔٓ)لطفي،  دراسة
عمى  دراسةال تكين المعممين من وجية نظرىم، واعتمدوعبلقتو بتعزيز أبعاد تم ياالساس

، واستخدمت الباحثة دراسةالمنيج الوصفي باعتباره أكثر المناىج البحثية مبلءمًة لطبيعة ال
ساسي، االستبانة كأداة أساسية لمدراسة لرصد واقع المناخ التنظيمي بمرحمة التعميم األ

 اً ( معممٕٗٔتطبيقيا عمى عينة عشوائية قواميا)وعبلقتو بتعزيز أبعاد تمكين المعممين، وتم 
بمرحمة  ة تمكين المعممينواقع طبيع عن أنأسفرت النتائج قد ومعممة بمحافظة القاىرة، و 

أن عبلقة المناخ التنظيمي  -أيضاً –بدرجة متوسطة، وأظيرت النتائج جاء  يساسالتعميم األ
بضرورة تفعيل  الدراسةأوصت قد ، و بتمكين المعممين عبلقة إيجابية متوفرة بدرجة متوسطة
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ن ليا األثر المباشر في تدعيم المناخ التنظيمي إساسي حيث دور إدارات مدارس التعميم األ
 من خبلل طبيعة السموك القيادي إلدارة المدارس والذي يساعد عمى تمكين المعممين فييا0

سعت ىذه الدراسة إلى معرفة دور مدراء المدارس  (ٕٙٔٓ)أبو طعمة و عاشور، دراسة 
الحكومية داخل الخط األخضر في تمكين المعممين، وعبلقتو ببعض المتغيرات الديموغرافية من 
وجية نظر المعممين، حيث اُستخدم المنيج الوصفي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة، واستخدمت 

م(  ٕٚٓٓلعربية من قبل الميدي)م( المطور لمبيئة إٜٜٔالدراسة مقياس شورت ورينيرت)
( ٜٛٗعن طريق االستبانة بعد التحقق من دالالت صدقو وثباتو، وتكونت عينة الدراسة من )

معممًا ومعممًة من معممي المدارس الحكومية داخل الخط األخضر حيث اختيروا بالطريقة 
ومية في تمكين العشوائية البسيطة، قد أظيرت نتائج الدراسة أن دور مدراء المدارس الحك

وجود فروق ذات داللة إحصائية  -أيضاً –المعممين جاء بدرجة تقدير مرتفعة، كما أظيرت 
وجود  -أيضاً –تعزى ألثر متغير الجنس في تمكين المعممين ككل، وكذلك أوضحت النتائج 

فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وقد أوصت الدراسة بأىمية المحافظة عمى المستوى 
المرتفع من تمكين المعممين من خبلل تقديم الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات لمدراء 

 المدارس حول تمكين المعممين0 
سعت ىذه الدراسة إلى تحديد أدوار مدراء  (Balyer & Others, 2017) دراسة

المدارس في تمكين المعممين في مدارسيم، حيث استخدم الباحثون المنيج الوصفي لمبلءمتو 
لطبيعة الدراسة، وقد تم تحميل البيانات وفقًا ألسموب تحميل المحتوى، واسُتخدمت المقاببلت 

( معممًا خبلل ىذه ٕٓببلت شخصية مع)الشخصية لتحقيق أىداف الدراسة، حيث تم إجراء مقا
الدراسة، وتوصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج من أىميا: أن مدراء المدارس قد قاموا 
بتمكين المعممين من خبلل توفير فرص المشاركة في صنع القرار، وتحسين وضعيم، وبناء 

يجاد سبل لمتواصل الجيد بين المعممين،  ومع ذلك فإن مدراء عبلقات تقوم عمى الثقة، وا 
المدارس ال يدعمون التطوير الميني لممعممين بشكل كاٍف، وال يطورون من فعالية  المعممين 

 الذاتية، وال يدعمون استقبلليتيم وال يساعدون في توظيفيا في بعض األدوار اإلدارية0
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 على الدراسات السابقة: تعقٌب عام

الدراسة الحالية تتشابو في بعض أن  يتضحلمدراسات السابقة  الباحثةمن خبلل استعراض 
الجوانب مع الدراسات السابقة، كما أنيا تختمف في جوانب أخرى، وقد استفادت منيا جميعًا 

 وذلك عمى النحو التالي:
 مـن حـٌـث أوجـه الـتشابه:

عضيا عمى مـحـور االىـتـمـام: ركزت بعض الدراسات عمى القيادة التحويمية، وركزت ب -
التمكين اإلداري لممعممين، وركز البعض اآلخر عمى القيادة التحويمية والتمكين اإلداري 
لممعممين معًا، وىذا يتفق مع الدراسة الحالية التي تركز عمى القيادة التحويمية لدى 
 مدراء المدارس ودورىا في تطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين في محافظة أسوان0

يـج: اعتمدت معظم الدراسات السابقة عمى المنيج الوصفي، وبعض فنياتو، وىو الــمـنـ -
 ما يتفق مع الدراسة الحالية0

الـنـتـائــج: توصمت بعض الدراسات السابقة إلى أن القيادة التحويمية ليا تأثير ميم عمى  -
ي التمكين اإلداري لممعممين، كما أكدت بعض الدراسات السابقة عمى وجود تناسب طرد

إيجابي بين ممارسة أسموب القيادة التحويمية وتطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين، 
 وىذا ما توصمت إليو الدراسة الحالية0

 مـن حـٌـث أوجــه االخـتـالف:

الــعــيــنــة: ىناك بعض الدراسات التي طبقت عمى المعممين بالمرحمة الثانوية مثل؛ودراسة  -
(، ودراسة ٕٙٔٓ(، ودراسة )النعمان ٕٗٔٓ Tesfaw) م(، ودراسةٖٕٔٓ)الرفاعي 

(Mccarley, Peters, & Decman, ٕٓٔٙ( ودراسة ،)NinkoviĈ & 
Olivera, ٕٓٔٛ كما طبقت بعض الدراسات عمى عينة من معممين التعميم األساسي ،)

(، أما الدراسة الحالية فطبقت عمى عينة من المعممين ٕٗٔٓمثل؛ دراسة )لطفي 
 بمدارس التعميم اإلعدادي والثانوي العام في محافظة أسوان0 

دت عمى االستبانة كأداة األدوات: تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنيا اعتم
أساسية لتحقيق أىداف الدراسة، ونجد أن ىناك أيضًا بعض الدراسات األخرى التي اعتمدت 

 Balyerدراسة ) عمى المقابمة الشخصية فقط كأداة أساسية لتحقيق أىداف الدراسة مثل؛
and Others 20170) 
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نيا ىدفت إلى وضع تصور الــيــدف: تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أ -
مقترح الستخدام أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس في تحقيق مدخل التمكين 
اإلداري لممعممين في مدارس المرحمتين: اإلعدادية والثانوية العامة في محافظة أسوان، 

 ىذا يجعميا تختمف عن باقي الدراسات السابقة0
ـيـة: تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الحدود الـحـدود الـزمـنـيـة والـمـكـان -

، ٕٗٔٓم، الكويت(، دراسة )لطفي،ٖٕٔٓالزمنية والمكانية مثل؛ دراسة )الرفاعي، 
، ٕٙٔٓ، أثيوبيا(، دراسة )النعمان، ٕٗٔٓ، Tesfawمحافظة القاىرة(، دراسة )

تكساس(،  ، واليةٕٙٔٓ، ,Mccarley, Peters, & Decmanصنعاء(، دراسة )
، ,NinkoviĈ & Olivera، تركيا(، )ٕٚٔٓ، Balyer and Othersدراسة )
، صربيا(، وبالتالي ال توجد دراسة سابقة أجريت عمى محافظة أسوان عن ٕٛٔٓ

ممارسة أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس التعميم اإلعدادي والثانوي العام 
 مين0 ودورىا في تحقيق التمكين اإلداري لممعم

توسيع خمفية الباحثة الفكرية  فياستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة وقد 
ويمكن  ،والتطبيقية لتحديد موضوع الدراسة وبمورة شكميا وتعيين مسارىا، ونطاق معالجتيا

 النقاط التالية: فيإجمال جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة 
 بموضوع الصمةالمفيدة ذات  والمراجع ادر المعموماتتوجيو الباحثة نحو العديد من مص 

 الدراسة0
 0تحديد أىداف الدراسة 
  0تحديد اإلطار العام لمخمفية النظرية والفكرية لمدراسة الحالية 
 اإلطار النظري لمدراسة الحالية0 بناء 
  الدراسات السابقة0 فيطبقت  التي)االستبانة( الميدانية  أداة الدراسةبناء وتصميم 
 0تفسير نتائج الدراسة الميدانية وتحميميا 

ويتضح من عرض الدراسات السابقة أيضًا أنو ال يوجد دراسة أجريت عمى القيادة التحويمية 
 اإلداريالتمكين دورىا في تحقيق و  والثانوية العامة اإلعدادية تينمدارس المرحممدراء لدى 

الكشف عن واقع ممارسة بالحالية  يبرر إجراء الدراسة وىو ما ،لممعممين بمحافظة أسوان
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 في تحقيق ودورىا والثانوية العامة اإلعدادية تينمدارس المرحممدراء القيادة التحويمية لدى 
 لممعممين0 اإلداريالتمكين 

 منهجٌة الدراسة:

منيج الدراسة: استخدمت الدراسة المنيج الوصفي في رصد واقع ممارسة مدراء  -
المدارس ألسموب القيادة التحويمية ودوره في تحقيق التمكين اإلداري لممعممين في 
محافظة أسوان، حيث إن ىدف المنيج الوصفي ال يتوقف عند وصف الظاىرة أو 

أو المشكمة وتفسيرىا وتحميميا  المشكمة، ولكن ىدفو يتعدى ذلك إلى وصف الظاىرة
وتطويرىا ومقارنتيا بغيرىا من الظواىر والمشكبلت لموصول إلى استنتاجات تساىم في 
نما  تطوير الواقع، كما أن ىذا المنيج ال يقتصر عمى جمع المعمومات والبيانات، وا 

يؤدي  يتعداىا إلى تصنيف ىذه المعمومات وتنظييما، والتعبير عنيا كمًا وكيفًا، بحيث
؛ والذي (ٕٕٓٓ)الشخيبي،  إلى الوصول لفيم عبلقة الظاىرة مع غيرىا من الظواىر

 ييدف إلى تصوير الواضع الراىن، وتحديد العبلقات التي توجد بين الظواىر المختمفة
 0(ٕٓٔٓ)أبوعبلم، 

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي المدارس بمحافظة أسوان  -
( معممًا وفقًا إلحصائيات الجياز المركزي لمتعبئة العامة ٕٕٙٚوالبالغ عددىم )
 م0 ٜٕٔٓ-مٕٛٔٓواإلحصاء لعام 

عينة الدراسة: تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة، وتم تحديد الحجم  -
 ( معممًا0ٜٖٔمثالي لمعينة باستخدام معالة ستيفن ثامبسون، بحيث تكونت العينة من )ال

أدوات الدراسة: نظرًا لطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا، ومنيجيا، ومجتمعيا، استخدمت  -
الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذه الدراسة، وقد مر بناء 

 وات العممية التالية:االستبانة بالخط
تحديد الغرض العام لؤلداة وأىداف االستبانة: والمتمثل في تحديد درجة استخدام أبعاد  (ٔ

القيادة التحويمية ودوره في تطبيق أبعاد التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة 
 أسوان، وذلك من وجية نظر المعممين0

ابقة: خاصة األدبيات التي ىدفت إلي قياس مراجعة األدب النظري لمدراسة والدراسات الس (ٕ
 القيادة التحويمية والتمكين اإلداري لممعممين0
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 تحديد مجاالت وأبعاد القياس ألداة الدراسة والتي تحددت في: (ٖ
 القسم األول: بيانات المستجيب0

القسم الثاني: يقيس جوانب استخدام أسموب القيادة التحويمية في مدارس محافظة أسوان 
تتضمن أربعة أبعاد ) التأثير المثالي، االستثارة الفكرية، االعتبارية الفردية، الدافعية  والتى

 اإلليامية(0
القسم الثالث: يقيس جوانب تطبيق التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان 
والتي تتضمن خمسة أبعاد ) تفويض السمطة، فرق العمل، التدريب المستمر، االتصال 

 ل، التحفيز(0الفعا
صياغة فقرات األداة بصورتيا األولية: بعد تحديد مجاالت االستبانة، تم صياغة فقرات  (ٗ

 ( فقرة في المحور الثاني0ٖٔ( فقرة في المحور األول، و)ٕٙأداة الدراسة بواقع )
( الثبلثي Likertتحديد تدريج االستجابات لمفقرات: حيث تم استخدام مقياس ليكرت) (٘

 بات وىي )مرتفعة، متوسطة، منخفضة(0لتحديد االستجا
 حساب الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: وقد تم ذلك عمى النحو التالي: (ٙ

 حساب صدق أداة الدراسة:

 الصدق المحتوى)صدق المحكمين(: (أ )
تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة 

( محكمًا، وقد بينت نتائج ىذا اإلجراء توفر ٜالتدريس في الجامعات المصرية بمغ عددىم )
 مؤشر الصدق المحتوى لبلستبانة0 

 صدق االتساق الداخمي لبلستبانة: (ب )
( فردًا، ٖ٘خارج العينة األصمية قواميا ) تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطبلعية من

( Spssبعدىا قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخمي لبلستبانة باستخدام برنامج )
 االصدار الخامس والعشرون، وذلك عمى النحو التالي:

   حساب المعامبلت االرتباطية بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لو، فجاءت
(، والمحور 0ٛٙٔٓ( إلى )0٘ٚٙٓت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين )قيم معامبل

( مما يدل عمي وجود ارتباط طردي إيجابي قوي 0ٛٙٓٓ( إلى )0ٖٗٚٓالثاني ما بين )
 بينيم0
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   حساب المعامبلت االرتباطية بين كل فقرة من فقرات المحور األول لبلستبانة، والدرجة
فجاءت معامبلت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين  الكمية لمبعد الذي تنتمي لو،

( مما يدل 0ٖٜٛٓ( إلى )0٘ٚ٘ٓ(، ولممحور الثاني ما بين )0ٜٓٛٓ( إلى )0٘ٔٓٓ)
 عمي وجود ارتباط طردي إيجابي قوي بينيم0

   حساب المعامبلت االرتباطية بين كل من الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المحور األول
وبعضيا البعض من جية، وبينيا وبين الدرجة الكمية لممحور من جية في االستبانة 

( إلى 0ٛٚٙٓأخرى، فجاءت قيم معامبلت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين )
( مما يدل عمي وجود 0ٜٔٓٓ( إلى )0ٛٓٚٓ(، ولممحور الثاني ما بين )0ٜٗٚٓ)

 ارتباط طردي إيجابي قوي بينيم0 
ة أن دجات معامبلت االرتباط تقترب من الواحد الصحيح  وىي من النتائج السابق يبلحظ

بين الفقرات واألبعاد  جداً مقبولة إحصائيًا، وأيضًا تعني ىذه المعامبلت وجود عبلقة قوية 
ومستوى ثقة  0ٓٔٓالمحاور واالستبانة ككل وأنيا دالة عند مستوى معنوية)نسبة الخطأ( 

تتمتع االستبانة بدرجة عالية من الصدق، وبالتالي  ، وىذا يشير إلى قوة العبلقة وبذلك0ٜٜٓ
 يمكن االعتماد عمى النتائج التي يوفرىا تطبيق ىذه االستبانة0

 حساب ثبات أداة الدراسة:

( Alpha Cronbachتم حساب الثبات لبلستبانة من خبلل حساب ثبات ألفا كرونباخ)
 (،0ٜٚٓ( إلى )0ٚٚٓما بين ) ( الستخراج معامل الثبات، فتراوحتSpssباستخدام برنامج )

حيث ظيرت نتائج الثبات مقتربة من الواحد الصحيح وىي درجة ثبات عالية جدًا ومقبولة 
إحصائيًا، كما جاءت درجة صدق االستبانة عالية جدًا، ويمكن أن يفيد ذلك في صبلحية 

مكانية ثبات النتائج التي يمكن أن  االستبانة فيما وضعت لقياسو، وصياغة المقترحات، وا 
 تسفر عنيا الدراسة الحالية، وقد يكون مؤشرًا جيدًا لتعميم نتائجيا00

وليدف الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد ومحاور االستبانة، تم حساب 
اظم، )عبد الحميد و ك المتوسط الحسابي لمستوى االستجابة عمى فقراتيا عمى النحو اآلتي:

ٜٔٛٙ) 

المدىطول الفئة=   -
عدد الفئات
القيمة العليا للبديل القيمة الدنيا للبديل=  

عدد المستويات
( =ٖ-ٔ/)ٖ =ٓ0ٙٚ 
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 وبالتالي يكون الحكم في االستبانة عمى مستوي االستجابة عمى النحو اآلتي:
 (0ٔ:0ٙٚٔبين ) يكون مستوى االستجابة منخفض إذا تراوح المتوسط الحسابي  -
 (0ٙٛ0ٔ:0ٖٕ٘يكون مستوى االستجابة متوسط إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ) -
 (0ٖٙ0ٕ:ٖيكون مستوى االستجابة مرتفع إذا تراوح المتوسط الحسابي بين ) -

 نتائج الدراسة وتفسٌرها:
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

رس محافظة مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مداما والذي ينص عمى "
" ولئلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ؟أسوان

والنسبة المئوية لممتوسط الحسابي لفقرات وأبعاد استخدام  أسموب القيادة التحويمية لدى 
(، كما تم حساب المتوسط Spssمدراء المدارس من وجية نظر المعممين باستخدام برنامج )

( ٔسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لممتوسط الحسابي لممحور ككل، والجدول )الح
 يوضح أىم ىذه النتائج0

َىضح انًزىسطبد انحسبثُخ واالَحرافبد انًعُبرَخ وانُست انًئىَخ نهًزىسط  (1جذول )

انذراسخ عهٍ أثعبد انًحىر األول)انقُبدح انزحىَهُخ( وانذرجخ  انحسبثٍ السزجبثبد أفراد عُزخ

 انكهُخ نّ

رقى انجعذ 

فٍ 

 االسزجبَخ

 األثعبد
انًزىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

انُسجخ 

انًئىَخ 

 نهًزىسط

 انررجخ
يسزىي 

 انًًبرسخ

 يزىسط 1 %77 03510 2332 انزأثُر انًثبنٍ 1

 يزىسط 2 %71 03563 2313 انذافعُخ اإلنهبيُخ 4

 يزىسط 3 %66 03530 2307 االسزثبرح انفكرَخ 2

 يزىسط 4 %67 03564 2302 االعزجبرَخ انفردَخ 3

 يزىسط  %71 03460 2313 انذرجخ نهكهُخ نهًحىر

 يتضح من الجدول السابق مايمي:
جاء مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان متوسطًا، أن  -

(، وبنسبة مئوية 0ٜٗٓ(، وبانحراف معياري قيمتو )0ٖٕٔبمغ المتوسط الحسابي )إذ 
%(، وجاءت أبعاد األداة في المستوى المتوسط لمممارسة، إذ تراوحت المتوسطات ٔٚ)

 0(0ٕٕٓ:0ٖٕٕالحسابية بين )
(، وانحراف 0ٖٕٕوقد احتل بعد التأثير المثالي الرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي ) -

(، حيث جاءت النسبة المئوية لممتوسط الحسابي لمممارسة من وجية 0٘ٔٓمعياري)
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%(، وبمستوى ممارسة متوسط من وجية ٚٚنظر أفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة )
 نظر العينة عمى توفر التأثير المثالي والجاذبية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان0

(، وانحراف 0ٖٕٔثانية؛ بمتوسط حسابي )كما حصل بعد الدافعية اإلليامية عمى الرتبة ال -
(، وجاءت النسبة المئوية لممتوسط الحسابي لمممارسة من وجية نظر 0ٖ٘ٙٓمعياري )

%(، وبمستوى ممارسة متوسط من وجية نظر ٔٚأفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة)
 العينة عمى توفر الدافعية اإلليامية لدى مدراء المدارس في محافظة أسوان0

قد جاء في الرتبة قبل األخيرة بعد االستثارة الفكرية وىي الرتبة الثالثة؛ بمتوسط و  -
(، حيث جاءت النسبة المئوية لمتوسط 0ٖ٘ٓ(، وانحراف معياري )0ٕٓٚحسابي)

%(، وبمستوى ٜٙالممارسة من وجية نظر أفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة )
ر االستثارة الفكرية والعقمية لدى مدير ممارسة متوسط من وجية نظر العينة عمى توف

 المدرسة لممعممين بمدارس محافظة أسوان0
وقد احتل بعد االعتبارية الفردية الرتبة الرابعة واألخيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي قيمتو  -

(، حيث جاءت النسبة المئوية لمتوسط 0٘ٙٗٓ(، وانحراف معياري قيمتو )0ٕٕٓ)
%(، وبمستوى ٚٙة الدراسة ليذا البعد بنسبة )الممارسة من وجية نظر أفراد عين

ممارسة متوسط من وجية نظر العينة عمى مراعاة مدراء المدارس لبلعتبارية الفردية 
شباعيا بمدارس محافظة أسوان0  واحتياجات المعممين وا 

وقد ترجع ذلك النتائج من وجية نظر الباحثة إلى استخدام بعض المدراء لمنمط البيروقراطي 
مل، وعدم وعي المدير الحتياجات العاممين معو فبل يتمكن من تمبية احتىاجاتيم، في الع

واختبلف األدوار التي يقوم بيا مدير المدرسة )الدور الحالي( عن األدوار التي يتوقعيا 
المرؤوسين )الدور المتوقع(، وممارسة المدير لبعض سموكيات القيادة التحويمية ولكن ليست 

 مطموب بالنسبة لممعممين0بالشكل الواضح وال
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

مستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة ما والذي ينص عمى "
" ولئلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ؟أسوان

تطبيق التمكين اإلداري لممعممين في مدارس والنسبة المئوية لممتوسط الحسابي لفقرات وأبعاد 
(، كما تم حساب المتوسط Spssمحافظة أسوان من وجية نظر المعممين باستخدام برنامج )
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( ٕالحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لممتوسط الحسابي لممحور ككل، والجدول )
 يوضح أىم ىذه النتائج0

َىضح انًزىسطبد انحسبثُخ واالَحرافبد انًعُبرَخ وانُست انًئىَخ نهًزىسط  (2جذول )

انحسبثٍ السزجبثبد أفراد عُزخ انذراسخ عهٍ أثعبد انًحىر انثبٍَ)انزًكٍُ اإلدارٌ نهًعهًٍُ( 

 وانذرجخ انكهُخ نّ

رقى انجعذ 

فٍ 

 االسزجبَخ

 األثعبد
انًزىسط 

 انحسبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

انُسجخ 

انًئىَخ 

 ًزىسطنه

 انررجخ
يسزىي 

 انًًبرسخ

 يزىسط 1 %70 03543 2306 رفىَض انسهطخ 1

 يزىسط 2 %66 03563 2303 االرصبل انفعَّبل 4

 يزىسط 3 %66 03566 2303 فرق انعًم 2

 يزىسط 4 %67 03536 2300 انزذرَت انًسزًر 3

 يزىسط 5 %65 03610 1364 انزحفُز 5

 يزىسط  %67 03506 2302 انذرجخ نهكهُخ نهًحىر

 ي:يتضح من الجدول السابق ما يم
جاء مستوى ممارسة مدخل التمكين اإلداري لممعممين بمدارس محافظة أسوان متوسطًا،   -

(، وبنسبة مئوية 0٘ٓٛٓ(، وبانحراف معياري قيمتو )0ٕٕٓإذ بمغ المتوسط الحسابي )
%(، وجاءت أبعاد األداة في المستوى المتوسط لمممارسة، إذ تراوحت المتوسطات ٚٙ)

 (0ٜٗ0ٔ:0ٜٕٓالحسابية بين )
(، وانحراف 0ٜٕٓقد احتل بعد تفويض السمطة الرتبة األولى؛ بمتوسط حسابي قيمتو )و   -

(، حيث جاءت النسبة المئوية لممتوسط الحسابي لمممارسة من 0ٖ٘ٗٓمعياري قيمتو )
%(، وكان مستوى الممارسة ٓٚوجية نظر أفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة )

مدراء مدارس محافظة أسوان بتفويض السمطة  متوسطًا من وجية نظر العينة عمى يقوم
 والصبلحيات التخاذ القرارات إلى المستويات اإلدارية الدنيا ومنيم المعممين0

(، وانحراف 0ٖٕٓوحصل بعد االتصال الفعَّال عمى الرتبة الثانية؛ بمتوسط حسابي )  -
ية نظر (، وجاءت النسبة المئوية لممتوسط الحسابي لمممارسة من وج0ٜٖ٘ٓمعياري )

%(، وبمستوى ممارسة متوسطًا من وجية نظر ٛٙأفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة)
العينة عمى توفر االتصال الفعَّال بين مدير المدرسة والمعممين إليجاد وعي جماعي 
متماسك داخل البيئة التنظيمية، والمساىمة في تعزيز الوالء المتواصل لدييم لممدرسة، 

داع واالبتكار من خبلل إتاحة المجال أمام المعممين لطرح األفكار وتوفير فرص اإلب
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والمفاىيم التي تيتم بتطوير المدرسة، ومساعدة المعممين عمى مواكبة ما يستجد من 
 تطورات ومستجدات تمس المدرسة0 

(، وانحراف معياري 0ٖٕٓحصل بعد فرق العمل عمى الرتبة الثالثة؛ بمتوسط حسابي)  -
اءت النسبة المئوية لمتوسط الممارسة من وجية نظر أفراد عينة (، حيث ج0٘ٙٛٓ)

%(، وبمستوى ممارسة متوسطًا من وجية نظر العينة ٛٙالدراسة ليذا البعد بنسبة )
عمى يقوم مدراء مدارس محافظة أسوان بتوفير فرص العمل الجماعي بين المعممين من 

عور المشترك بالمسئولية خبلل تكوين فرق العمل لمواجية المشكبلت، حيث إن الش
 الجماعية يؤدي إلى زيادة درجات الوالء واالنتماء وااللتزام0

احتل بعد التدريب المستمر الرتبة الرابعة وىي الرتبة قبل األخيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي   -
(، حيث جاءت النسبة المئوية لمتوسط 0ٖ٘ٛٓ(، وانحراف معياري قيمتو )0ٕٓٓقيمتو )

%(، وبمستوى ٚٙنظر أفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة )الممارسة من وجية 
ممارسة متوسطًا من وجية نظر العينة عمى توفير مدراء مدارس محافظة أسوان لمتدريب 
المستمر لممعممين لتزويدىم بالمعمومات والميارات واألساليب المختمفة والمتجددة عن 

اتيم وقدراتيم، ومحاولة تغيير طبيعة أعماليم الموكمة ليم، وتحسين وتطوير ميار 
تجاىاتيم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوى األ داء والكفاءة بما يعود بالنفع سموكيم وا 

 عمى المدرسة0
(، 0ٜٗٔواحتل بعد التحفيز الرتبة الخامسة واألخيرة؛ وذلك بمتوسط حسابي قيمتو )  -

توسط الممارسة من (، حيث جاءت النسبة المئوية لم0ٙٔٓٓوانحراف معياري قيمتو )
%(، وبمستوى ممارسة متوسطًا ٘ٙوجية نظر أفراد عينة الدراسة ليذا البعد بنسبة )

من وجية نظر العينة عمى مدراء مدارس محافظة أسوان بتوفير أساليب لمتحفيز 
داء عن طريق ربط المكاسب التي المختمفة من مكافأت وحوافز التي تربط العوائد باأل

نجاح المؤسسة، مما يؤدي إلى زيادة دافعية المعممين نحو تحقيق يحققيا المعممون ب
 غايات وأىداف المدرسة0

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:

( α≤0ٓٔٓوالذي ينص عمى "ىل ىناك عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى)
بين مستوى ممارسة مدراء المدارس في محافظة أسوان ألسموب القيادة التحويمية ومستوى 
ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان؟" ولئلجابة عن ىذا السؤال، تم 
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حساب معامل ارتباط بيرسون لمكشف عن العبلقة بين مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى 
محافظة أسوان ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين، كما تم استخدام  مدراء مدارس

معامل االنحدار الخطي البسيط )الثنائي لمتغيرين( وذلك لمتعرف عمى أثر العبلقة االرتباطية 
بين مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان ومستوى ممارسة 

 ( يوضح أىم النتائج0ٖ(، والجدول )Spssن، وذلك باستخدام برنامج)التمكين اإلداري لممعممي
َىضح قُى يعبيم االررجبط ثٍُ يسزىي يًبرسخ انقُبدح انزحىَهُخ نذي يذراء  (3جذول )

 يذارس يحبفظخ أسىاٌ ويسزىي انزًكٍُ اإلدارٌ نهًعهًٍُ ثبسزخذاو يعبيم اررجبط ثُرسىٌ

انذرجخ 

انكهُخ نهقُبدح 

 انزحىَهُخ

عُخ انذاف

 االنهبيُخ

االعزجبرَخ 

 انذافعُخ

االسزثبرح 

 انفكرَخ

انزأثُر 

 انًثبنٍ

 أثعبد انقُبدح انزحىَهُخ            

 

أثعبدانزًكٍُ                                           

 اإلدارٌ نهًعهًٍُ

03763** 03756** 
03665*

* 

03715*

* 

**

03640 

يعبيم 

رفىَض  االررجبط

 انسهطخ
03000 03000 03000 03000 03000 

يسزىي 

 انذالنخ

03766** 03746** 
03716*

* 

03720*

* 

03642*

* 

يعبيم 

 االررجبط
 فرق انعًم

03000 03000 03000 03000 03000 
يسزىي 

 انذالنخ

03763** 03703** 
03701*

* 

03726*

* 

03606*

* 

يعبيم 

انزذرَت  االررجبط

 انًسزًر
03000 03000 03000 03000 03000 

يسزىي 

 انذالنخ

03616** 03766** 
03743*

* 

03763*

* 

03626*

* 

يعبيم 

 االررجبط
 االرصبل انفَّعبل

03000 03000 03000 03000 03000 
يسزىي 

 انذالنخ

03756** 03720** 
03665*

* 

03662*

* 

03614*

* 

يعبيم 

 االررجبط
 انزحفُز

03000 03000 03000 03000 03000 
يسزىي 

 انذالنخ

03676** 03630** 
03766*

* 

03622*

* 

03701*

* 

يعبيم 

 االررجبط

انذرجخ انكهُخ 

نهزًكٍُ 

اإلدارٌ 

 نهًعهًٍُ
03000 03000 03000 03000 03000 

يسزىي 

 انذالنخ

 (0301** دال إحصبئُبً عُذ يسزىي دالنخ )
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 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
  ( 0ٓٔٓوجود عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )

مستوى ممارسة مدراء مدارس محافظة أسوان لمقيادة التحويمية في الدرجة الكمية 
ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في الدرجة الكمية، إذ بمغ معامل االرتباط 

 0(0ٓٓٓٓ( وبمستوى داللة )0ٛٚٛٓ)
 ( 0ٓٔٓأن ىناك عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )

مستوى ممارسة بعد التأثير المثالي ومستوى ممارسة أبعاد التمكين اإلداري لممعممين 
التحفيز(  -االتصال الفعَّال -التدريب المستمر -فرق العمل -وىي )تفويض السمطة

: 0ٙٓٙٓي لممعممين، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين )والدرجة الكمية لمتمكين اإلدار 
 (0ٓٓٓ0ٓ( وبمستوى داللة )0ٚٓٔٓ

  ( 0ٓٔٓأن ىناك عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )
مستوى ممارسة بعد االستثارة الفكرية ومستوى ممارسة أبعاد التمكين اإلداري لممعممين 

التحفيز(  -االتصال الفعَّال -التدريب المستمر -فرق العمل -وىي )تفويض السمطة
: 0ٜٕٙٓوالدرجة الكمية لمتمكين اإلداري لممعممين، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين )

 (0ٓٓٓ0ٓ( وبمستوى داللة )0ٕٕٛٓ
 ( 0ٓٔٓأن ىناك عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )

عد االعتبارية الفردية ومستوى ممارسة أبعاد التمكين اإلداري لممعممين مستوى ممارسة ب
التحفيز(  -االتصال الفعَّال -التدريب المستمر -فرق العمل -وىي )تفويض السمطة

: 0ٙٛ٘ٓوالدرجة الكمية لمتمكين اإلداري لممعممين، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين )
 (0ٓٓٓ0ٓ( وبمستوى داللة )0ٜٚٙٓ

   أن( 0ٓٔٓىناك عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )
مستوى ممارسة بعد الدافعية اإلليامية ومستوى ممارسة أبعاد التمكين اإلداري لممعممين 

التحفيز(  -االتصال الفعَّال -التدريب المستمر -فرق العمل -وىي )تفويض السمطة
: 0ٖٚٓٓي لممعممين، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين )والدرجة الكمية لمتمكين اإلدار 

 (0ٓٓٓ0ٓ( وبمستوى داللة )0ٖٛٓٓ
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  ( 0ٓٔٓأن ىناك عبلقة طردية إيجابية قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى≥ α بين )
مستوى ممارسة القيادة التحويمية في الدرجة الكمية ومستوى ممارسة أبعاد التمكين 

االتصال  -التدريب المستمر -فرق العمل -تفويض السمطةاإلداري لممعممين وىي )
( وبمستوى 0ٜٛٔٓ: 0ٖٚٙٓالتحفيز(، حيث تراوحت معامبلت االرتباط بين ) -الفعَّال
 (0ٓٓٓ0ٓداللة )

ويتضح مما سبق وجود عبلقة ارتباطية طردية إيجابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية عند 
ء المدارس اإلعدادية والثانوية العامة بمحافظة ( بين مستوى ممارسة مدراα≤0ٓٔٓمستوى )

أسوان لمقيادة التحويمية ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين وذلك ما تسعى ىذه 
 الدراسة الكشف عنو0

وبإستخدام معامل االنحدار الخطي البسيط )الثنائي لمتغيرين(، وذلك لمتعرف عمى أثر 
ة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان العبلقة االرتباطية بين مستوى ممارس

ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين، أو بمعنى آخر التعرف عمى مدى قدرة أسموب 
القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان في التنبؤ بمستوى ممارسة مدخل 

حيث يسبق تمك الخطوة فحص  ،Spssالتمكين اإلداري لممعممين، وذلك باستخدام برنامج 
العبلقة بين المتغيرين بيانيًا لمتأكد من كون العبلقة خطية أو غير خطية من خبلل رسم 

 انتشار البيانات، وذلك يتضح  فيما يمي:
 Spssانتشار البيانات من اعداد برنامج يوضح  (ٔشكل )

 
حيث يتضح من الشكل السابق أن العبلقة البيانية بين المتغير المستقل "القيادة التحويمية" 
والمتغير التابع "التمكين اإلداري لممعممين"  تؤكد عمى جود عبلقة خطية ذات توزيع طبيعي 
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( ٗبين المتغيرين، وبناًء عميو يتم تحميل االنحدار الخطي الثنائي البسيط لمبيانات، وجدول)
 لك:وضح ذي

َىضح يعبدنخ االَحذار انخطٍ انجسُط ثٍُ انقُبدح انزحىَهُخ وانزًكٍُ اإلدارٌ  (4جذول )

 نهًعهًٍُ

يعبيم 

 االررجبط

(R) 

 يعبيم انزحذَذ

R 

Squared)) 

 قًُخ ف

(F) 

يسزىي 

 انذالنخ

(Sig.) 

(B) 
 قًُخ د

(T) 

يسزىي 

 انذالنخ

(Sig.) 

03676 03771 1306356 03000 

ثبثذ 

 االَحذار

(b0) 

يعبيم 

 االَحذار

(b1) 
363174 03000 

03063 03616 

 من الجدول السابق يمكننا مبلحظة التالي:
 ( قيمة معامل االرتباطR( تساوي )ٓمما يدل عمى وجود عبلقة طردية قوية بين 0ٛٚٛ )

 المحور األول "القيادة التحويمية" والمحور الثاني "التمكين اإلداري لممعممين"0
  دمعامل التحديقيمة( R Squared)  ( أي أن المتغير المستقل 0ٚٚٔٓتساوي )

% من االختبلفات الموجودة في قيم المتغير ٚٚ"القيادة التحويمية" استطاع أن يفسر 
 التابع "التمكين اإلداري لممعممين"0

 ( جاءت النسبة الفائيةF لتحميل االتحدار الخطي الثنائي لممتغير المستقل "القيادة )
( مما يؤكد أىمية ٜٖٓ(، ودرجة حرية )0ٜٖ٘ٛٓٔتحويمية"  ذات داللة مساوية )ال

نمط القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس محافظة أسوان في التنبؤ بمستوى التمكين 
 اإلداري لممعممين0

 ( قيمة مستوى الداللةsig) (0ٓٔٓ( وىي أقل من قيمة )0ٓٓٓٓتساوي≥ α،)  أي
ىناك تأثيرًا لممتغير المستقل "القيادة التحويمية" عمى الفرض العدمي أي أن نرفض 

المتغير التابع "التمكين اإلداري لممعممين" أي أن النموذج معنوي، حيث يرجع ذلك إلى 
 تأثير نمط القيادة التحويمية0

  أن ىناك تأثيرًا ذا داللة إحصائية لمقيادة التحويمية عمى التمكين اإلداري لممعممين حيث
(، وبالتالي نرفض الفرض α ≤0ٓٔٓ( أقل من)0ٓٓٓٓ( تساوي )Sig)كانت قيمة 

 العدمي أي أن ىناك تأثيرًا معنويًا لمقيادة التحويمية عمى التمكين اإلداري لممعممين0
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 (أن قيمة معامل االنحدارb1( مساوية )ٓوذلك يعني أنو كمما زاد المتغير 0ٜٔٙ )
ة زاد المتغير التابع "التمكين اإلداري المستقل "القيادة التحويمية" بمقدار وحدة واحد

 0ٜٔٙ0ٓ يلممعممين" بمقدار يساو 
 :ويمكن صياغة معادلة التنبؤ أو ما تسمى بمعادلة خط االنحدار كالتالي 

Y=b0+b1x 
 المتغير المستقل ×المتغير التابع= ثابت االنحدار+ معامل االنحدار أي أن:

=0,063+0,916x 
 وىذا يعني أن:

 
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:

( α≤0ٓ٘ٓوالذي ينص عمى "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى ممارسة القيادة 
التحويمية لدى مدراء المدارس ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في محافظة أسوان 

ل، تم اولئلجابة عن ىذا السؤ تعزى إلى متغير اإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة؟"، 
( لمعرفة الفروق بين One Way ANOVAبار تحميل التباين أحادي االتجاه )استخدام اخت

متوسطات درجات استجابات أكثر من مجموعتين في عينة الدراسة تجاه محاور موضوع 
 -نصر النوبة -دراو -الدراسة، وذلك تبعًا لمتغير اإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة )أسوان

لتحديد مصادر  (Scheffe)ادفو(، واستخدام اختبار المقارنات البعدية شيفيو  -كوم امبو
 ايوضح (ٙو) (٘) ينوالجدول(، SPSSالفروق بين المجموعات، وذلك باستخدام برنامج )

 أىم النتائج0
 
 
 
 
 

 القيادة التحويمية 0ٜٔٙٓ+0ٖٓٙٓالتمكين اإلداري لممعممين= 
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َزبئج رحهُم انزجبٍَ أحبدٌ االرجبِ ثٍُ يزىسطبد اسزجبثبد عُُخ انذراسخ عهً  (5جذول )

 سزجبَخ طجقبً نًزغُر اإلدارح انزعهًُُخ انزبثعخ نهب انًذرسخيحبور اال

 انًحبور
يصذر 

 انزجبٍَ

يجًىع 

 انًرثعبد

درجبد 

 انحرَخ

يزىسط 

 انًرثعبد
 قًُخ )ف(

انقًُخ 

اإلحصبئُخ 

 0.05عُذ 

انذالنخ 

 اإلحصبئُخ

انذرجخ 

انكهُخ 

نهًحىر 

األول 

)انقُبدح 

 انزحىَهُخ(

ثٍُ 

 انًجًىعبد
123201 4 33050 

133264 03000 
دانخ 

 إحصبئُبً 

داخم 

 انًجًىعبد
663563 366 03226 

  360 1003764 انًجًىع

انذرجخ 

انكهُخ 

نهًحىر 

انثبٍَ 

)انزًكٍُ 

اإلدارٌ 

 نهًعهًٍُ(

ثٍُ 

 انًجًىعبد
123625 4 33231 

153674 03000 
دانخ 

 إحصبئُبً 

داخم 

 انًجًىعبد
763572 366 03206 

  360 623467 انًجًىع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة ٘تظير نتائج الجدول )
الدراسة عمى محاور االستبانة ُتعزى لمتغير اإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة، وذلك في 

 كل في الدرجة الكمية لكل محور من محاور االستبانة0
(، تم استخدام اختبار α≤0ٓ٘ٓعند مستوى )ومع داللة قيمة )ف( ذات داللة إحصائية 

 اتجاه الفروق في ىذا األسموب0 ( لممقارنات البعدية المتعددة، وذلك لتحديدScheffeشيفيو )
َزبئج اخزجبر انًقبرَبد انجعذَخ انًزعذدح نهفروق انذانخ السزجبثبد انعُُخ نشُفُّ  (6جذول ) 

 هًُُخ انزبثعخ نهب انًذرسخعهً يحبور االسزجبَخ طجقبً نًزغُر اإلدارح انزع

 انًحبور
انًجًىعخ 

 )أ(

انًجًىعخ 

 )ة(

انفرق ثٍُ 

 انًزىسطبد

يسزىي 

 انذالنخ

 انقرار 

 )دال نصبنح(

انذرجخ انكهُخ نهًحىر 

 األول )انقُبدح انزحىَهُخ(

 أسىاٌ
 أسىاٌ 0.000 *0.44 دراو

 أسىاٌ 0.025 *0.25 كىو ايجى

 انُىثخَصر  0.002 *0.30 دراو َصر انُىثخ

 ادفى
 ادفى 0.000 *0.50 دراو

 ادفى 0.001 *0.31 كىو ايجى

انذرجخ انكهُخ نهًحىر 

انثبٍَ )انزًكٍُ اإلدارٌ 

 نهًعهًٍُ(

 أسىاٌ 0.000 *0.44 دراو أسىاٌ

 َصر انُىثخ 0.000 *0.35 دراو َصر انُىثخ

 كىو ايجى 0.010 *0.26 دراو كىو ايجى

 ادفى 0.000 *0.50 دراو ادفى
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َىضح انًزىسطبد انحسبثُخ نًسزىي يًبرسخ انقُبدح انزحىَهُخ ويسزىٌ يًبرسخ  (7جذول)

انزًكٍُ اإلدارٌ نهًعهًٍُ ثًذارس يحبفظخ أسىاٌ رجعبً نًزغُر اإلدارح انزعهًُُخ انزبثعخ نهب 

 انًذرسخ

 
 
 
 
 
 

 يتضح من الجدولين السابقين ما يمي:
  أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )أسوان( وأصحاب

فئة اإلدارة التعميمية )دراو( في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس 
التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان، حيث بمغ ومستوى ممارسة 

(، وأيضًا 0ٕٜٕالمتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )أسوان( بمقدار)
(، حيث 0ٛٗٔالمتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو( كانت بمقدار )

ية )أسوان( كان أكبر من يتضح أن المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميم
المتوسط  الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو(، وذلك يدل عمى أن الفروق 

 كانت لصالح أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )أسوان(0
  )كما جاءت فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )أسوان

بو( في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى وأصحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم ام
مدراء مدارس محافظة أسوان، حيث بمغ المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة 

(، وأيضًا المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة 0ٕٜٕالتعميمية )أسوان( بمقدار)
(، حيث يتضح أن المتوسط الحسابي 0ٕٓٗالتعميمية )كوم امبو( كانت بمقدار )

صحاب فئة اإلدارة التعميمية )أسوان( كان أكبر من المتوسط  الحسابي ألصحاب فئة أل
اإلدارة التعميمية )كوم امبو(، وذلك يدل عمى أن الفروق كانت لصالح أصحاب فئة اإلدارة 

 التعميمية )أسوان(0

 انًزىسط انحسبثٍ اإلدارح انزعهًُُخ

 2314 أسىاٌ

 1370 دراو

 2305 َصر انُىثخ

 1366 ايجىكىو 

 2321 ادفى

 2302 انًجًىع
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  )وجاءت فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )نصر النوبة
فئة اإلدارة التعميمية )دراو( في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء  وأصحاب

المدارس ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان، حيث 
(، 0ٕٔٗبمغ المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )نصر النوبة( بمقدار)

(، 0ٛٗٔة اإلدارة التعميمية )دراو( كانت بمقدار )وأيضًا المتوسط الحسابي ألصحاب فئ
حيث يتضح أن المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )نصر النوبة( كان أكبر 
من المتوسط  الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو(، وذلك يدل عمى أن الفروق 

 (0كانت لصالح أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )نصر النوبة
  )وكان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم امبو

وأصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو( في مستوى التمكين اإلداري لممعممين بمدارس 
محافظة أسوان، حيث بمغ المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم امبو( 

لمتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو( كانت (، وأيضًا ا0ٜٛٔبمقدار)
(، حيث يتضح أن المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم 0ٚٓٔبمقدار )

امبو( كان أكبر من المتوسط  الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو(، وذلك يدل 
 التعميمية )كوم امبو(0 عمى أن الفروق كانت لصالح أصحاب فئة اإلدارة

  وكان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو( وأصحاب
فئة اإلدارة التعميمية )دراو( في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس 
ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين في مدارس محافظة أسوان، حيث بمغ 

(، وأيضًا المتوسط 0ٖٕ٘توسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو( بمقدار)الم
(، حيث يتضح أن 0ٛٗٔالحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )دراو( كانت بمقدار )

المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو( كان أكبر من المتوسط  
تعميمية )دراو(، وذلك يدل عمى أن الفروق كانت لصالح الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة ال

 أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو(0
  كما جاءت فروق ذات داللة إحصائية بين أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو( وأصحاب

فئة اإلدارة التعميمية )كوم امبو( في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس 
وان، حيث بمغ المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو( محافظة أس
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(، وأيضًا المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم امبو( 0ٖٕ٘بمقدار)
(، حيث يتضح أن المتوسط الحسابي ألصحاب فئة اإلدارة التعميمية 0ٕٓٗكانت بمقدار )

صحاب فئة اإلدارة التعميمية )كوم امبو(، )ادفو( كان أكبر من المتوسط  الحسابي أل
 وذلك يدل عمى أن الفروق كانت لصالح أصحاب فئة اإلدارة التعميمية )ادفو(0

  كما لم يتضح  وجود أي فروق أخرى في مستوى ممارسة القيادة التحويمية لدى مدراء
لمتغير  المدارس ومستوى ممارسة التمكين اإلداري لممعممين بمدارس محافظة أسوان تبعاً 

 اإلدارة التعميمية التابعة ليا المدرسة0
وقد ترجع ىذه النتائج من وجية نظر الباحثة إلى اختبلف الظروف البيئية والمجتمعية في 

 اإلدارات التعميمية الخمسة بمحافظة أسوان0
 التوصٌات المقترحة:

قات تنفيذ ىناك مجموعة من اآلليات المقترحة التي يمكن أن تسيم في التغمب عمى معو 
التصور المقترح لتطبيق أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية والثانوية 
العامة بمحافظة أسوان بما يسيم في تطبيق مدخل التمكين اإلداري لممعممين بالمدارس، وىي 

 كالتالي:
   التي تمكنيم قيام وزارة التربية والتعميم بإعطاء مدراء المدارس المزيد من الصبلحيات

من صنع القرارات التربوية والمشاركة فييا بما يدعم قيام مدراء المدارس بتفعيل مشاركة 
 المرؤوسين في صنع القرارات0

  تنمية وعي القيادات اإلدارية العميا بالوزارة والمديريات واإلدارات التعميمية بالحاجة إلى
رة المدارس، والتي تحتاج إلى االعتماد التغيير واستخدام األنماط القيادية الحديثة في إدا

عمى البلمركزية ومرونة التصرف من قبل مدراء المدارس، وذلك بعقد المؤتمرات والندوات 
والمقاءات لنشر التغيير والتعريف بتمك األنماط الحديثة ومدى اإلفادة منيا في تحسين 

 العممية التعميمية0
 تعميم عمل دورات تدريبية، وورش عمل ألسموب تبني اإلدارة العميا في وزارة التربية وال

 القيادة التحويمية0
  نشر الوعي برؤية ورسالة وأىداف المدرسة من خبلل عقد ندوات أو ورش عمل تعريفية

تمكن المدراء من العمل عمى تحديد رؤية مستقبمية خاصة بالمدرسة، واإلحاطة بأساليب 
لمدرسة، وحثيم عمى رؤية الميام نشر الوعي الخاص بيذه الرؤية لدى العاممين با
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والوظائف التي يزاولونيا من منظور جديد، وكذلك تشجيعيم عمى أن يحددوا ألنفسيم 
أىدافًا خاصة يسعون لتحقيقيا بشرط أال تكون ىذه األىداف متناقضة مع أىداف 
المؤسسة التي يعممون بيا، وكذلك بشرط أال تطغى جيودىم لتحقيقيا عمى جيودىم 

 ق أىداف المدرسة0عمى تحقي
  ،إنشاء مراكز إلعداد وتدريب القادة تابعة لممديريات التعميمية بالتعاون مع كميات التربية

 تيتم بإعداد وتدريب وتقويم آداء مدراء المدارس وتكون من اختصاصاتيا ما يمي:
 وضع معايير وأسس الختيار المدراء عمى أساس الكفاءات المينية والفنية0 -
عمى استخدام األساليب اإلدارية المعاصرة من قبل أساتذة مختصين في  تدريب المدراء -

 عموم اإلدارة0
 متابعة أعمال المدراء داخل المدرسة0 -
 تقييم أداء المدراء بشكل مستمر لمتأكد من وصوليم إلى المستوى المطموب0 -
  عتماد االعتماد عمى الكفاءات المينية والفنية عند تعيين القيادات المدرسية، وعدم اال

فقط عمى معيار األقدمية، وال يتم تعيين مدراء المدارس إال بعد تحقيقيم لممعايير الخاصة 
باختيارىم وخضوعيم لمجموعة من االختبارات التي تبين مدى كفاءتيم المينية والفنية 
واجتيازىم لمدورات التدريبية الخاصة بمراكز إعداد وتدريب القادة التابعة لممديريات 

 ية0التعميم
   تدريب مدير المدرسة عمى تفويض السمطات، وتوزيع المسئوليات عمى المرؤوسين

بالمدرسة، بحيث ال يسمح بوجود تداخل أو تكرار في االختصاصات بين المعممين في 
 المدرسة0

   وضع الخطط اإلستراتيجية طويمة األمد لتحقيق الرؤية المستقبمية لممدرسة بداًل من
ل إتاحة الفرص لمممثمين عن المدراء لممشاركة في األعمال الخطط القصيرة، من خبل 

والمجان المتخصصة في الوزارات واإلدارات التعميمية حتى يكون ليم دور في التخطيط 
 والدراسة لمقرارات اإلدارية والتربوية التي يتم اتخاذىا في مجال التعميم0

  طرح دروات تدريبية من  تبني سياسات التغيير نحو األفضل داخل المدرسة، من خبلل
قبل وزارة التربية والتعميم لمدراء المدارس في مجال القيادة التحويمية والتمكين اإلداري 

 لممعممين0
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   ،رفع شعار التجديد واالبتكار ليس مجرد وسيمة ولكنو يعتبر ىدفًا تسعى إليو المؤسسات
ة لمدراء المدارس من خبلل ورش عمل من مراكز التدريب المختصة باإلدارة والمديري

ووكبلئيم عمى كيفية استخدام أسموب القيادة التحويمية في تطبيق مدخل التمكين اإلداري 
 لممعممين0

   ،البد أن يشعر المعممون بأن ليم الحرية في صنع قراراتيم، والمبادرة في أفعاليم
بأىمية واختيار طرق تنفيذ ميام عمميم، وىذا األمر مرىون بمدى قناعة مدير المدرسة 

 القيادة التحويمية والتمكين اإلداري لممعممين0
   نشر ثقافة التغيير داخل المدرسة من خبلل عمل االجتماعات والندوات والمقاءات مع

الطبلب والمعممين بالمدرسة، لتوعيتيم بأىمية التغيير وأسبابو والتعرف عمى أىم 
 المعوقات التي تقف أمام تحقيقو0

  ن يكونوا متقبمين لمتغيير الذي يطرأ عمى المدرسة ومتفيمين تييئة المعممين عمى أ
لمظروف والمشكبلت التي قد تصاحب عمميات التغيير، من خبلل إقامة برامج توعية 
منظمة لتعريف مدراء المدارس بأىمية القيادة التحويمية وأبعادىا وأىميتيا في تأكيد 

جيع المرؤوسين عمى تحدي الجانب األخبلقي واإلبداعي في العمل، ودورىا في تش
 األوضاع غير المرغوب فييا التي قد تحدث نتيجة لمتغيير0

   توفير تدريبات دورية ومتنوعة لممعممين لمتدريب عمى ميارات تكوين فرق العمل
 والمشاركة في صنع القرار عمى مستوى المدرسة0

   كل من القائد تعزيز مفيوم  القيادة الجماعية بداًل من القيادة الفردية، وتنامى
والمرؤوسين عن أىدافيم الخاصة، وتكريس كل جيودىم عمى تحقيق أىداف المدرسة، 
من خبلل عقد المؤتمرات والندوات والمقاءات لنشر ثقافة التمكين اإلداري لممعممين، 
والتعريف بتمك األنماط الحديثة في القيادة، واالستفادة منيا في تحسين العممية التعميمية 

 إلى التغيير واستخدام األنماط القيادية الحديثة في إدارة المدارس0بالحاجة 
   توفير مناخ مدرسي يقوم عمى اإلنتاجية العالية واآلداء الميني المتميز من قبل كلًّ من

القادة والمرؤوسين، من خبلل المشاركة في تعديل وتطوير المناىج الدراسية، وتنشيط 
حدوث ذلك البد من اقتناع الجيات الرسمية المشرفة القدرات اإلبداعية لدى الطبلب، ول

 عمى وضع البرامج الدراسية والمناىج التعميمية0



 رًُُخ يهبراد اإليالء........... هخ وأثرِ فًيذخم انًىاد األصُ

- ٖٕ٘ - 

  أن يكون لدى المرؤوسين رؤية مستقبمية، وأن يكونوا وكبلء تغيير، ولدييم مستوى رفيع
من الثقة بالنفس، والقدرة عمى تحمل مستويات عالية من المخاطرة، ويمكن تحقيق ذلك 

 حرص القادة عمى التوجو نحو القيادة التحويمية والتمكين اإلداري لممعممين0من خبلل 
  ضرورة إدراك المعممين بأنيم مشاركون ومؤثرون في القرارات التي يتم اتخاذىا واألىداف

والخطط والسياسات التي تضعيا المدرسة، وخاصة المتعمقة بمياميم وعمميم، ويمكن 
ء اإلدارات بأن يجعموا المرؤوسين يشاركون في وضع تحقيق ذلك من خبلل القادة ومدرا

الخطط واألىداف، وأن يكون ليم دور مؤثر في وضع السياسات واألىداف المتعمقة 
 بالمدرسة0

  بث الثقة بالنفس بين المرؤوسين والتأكيد عمى أن كل إنسان قادر عمى اإلبداع طالما
ل عمل ندوات ودعوات أولياء توافرت لديو عوامل اإلبداع والُمناخ المناسب، من خبل 

األمور ومجالس األمناء والميتمين بالتعميم لنشر فكرة أن إدارة المدرسة ينبغي أن 
 تتصف باإلبداع والتجديد0 

  تطوير مستوى اآلداء الميني لممرؤوسين في المدرسة بصورة مستمرة، من خبلل تطوير
ار وتطوير من نموىم الميني، برامج خاصة إلعداد المعممين المبدعين، وتدريبيم باستمر 
 وتطوير وتعديل اتجاىات المعممين نحو اإلبداع والمبدعين0

 الدراسات والبحوث المقترحة:

التي  -استكمااًل لموضوع الدراسة الحالية –يمكن تقديم بعض الدراسات والبحوث المقترحة  
 يمكن إجراؤىا وىي كالتالي:

اإلدارية وعبلقتيا بالتمكين اإلداري ألعضاء ىيئة القيادة التحويمية لدى القيادات   -
 التدريس بجامعة أسوان0

 تصور مقترح لتطبيق أسموب القيادة التحويمية لدى مدراء مدارس التعميم الفني0  -
القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس وعبلقتيا بتحقيق جودة الحياة الوظيفية والرضا   -

 مين0الوظيفي وااللتزام التنظيمي لمعام
 دور التمكين اإلداري في تحقيق الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي0  -
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 0ٔٚ0 صالعربية لمتنمية اإلدارية

(0 تنمية القيادة، بناء القوى الحيوية0 ترجمة: عبد الحكيم الحزامي0 القاىرة: ٖٕٓٓأفوليو، بروس )
 0ٚٗ0 صدار الفجر

 (0 إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظماتٜٕٓٓصالح، أحمد عمي ) ;الدوري، زكريا مطمك
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 0ٖٔ0 األردن0 صكمية العموم التربوية0 جامعة الشرق األوسطمنشورة(0 
(0 التمكين اإلداري وعبلقتو باإلبداع اإلداري لدى مديري ٖٕٔٓسميمان )الزاممي، يوسف إسماعيل 

كمية التربية0 مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة غزة )رسالة ماجستير منشورة(0 
 0ٕ٘0 غزة0 صالجامعة اإلسبلمية

دار  :ىرةالقا 0منظومة الجودة الشاممة: اإلدارة المدرسية والصفية (0ٕٛٓٓ) إبراىيم عباسالزىيري، 
 0٘ٚص 0يالفكر العرب

(0 تمكين معممي المرحمة اإلبتدائية في دولة الكويت، دراسة ميدانية0 ٖٕٔٓالسبوق، محمد سعد )
 0 ٓٗ-ٕٛ(0 ص صٖ)0ٕٛ كمية التربية0 جامعة المنوفية0 مجمة البحوث النفسية والتربوية
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تكافؤ الفرص  -نيجيتوم -(0 عمم اجتماع التربية المعاصر )تطورهٕٕٓٓالشخيبي، عمي السيد)
 0ٜٔ0 صدار الفكر العربيالتعميمية(0 سمسمة المراجع في التربية وعمم النفس0 القاىرة: 

(0 العبلقة بين نمط القيادة لمديري المدارس ٕٓٔٓالتنح، منال محمود ) ;الشريفي، عباس عبد ميدي
(0 ص ٘ٗ)ٔٔالقاىرة0 0 مجمة مستقبل التربية العربياإللزامية وشعور المعممين باألمن0 

 0ٕٓٛ-ٕٓٗص
(0 أثر تمكين العاممين في تحقيق التمييز لممؤسسات األردنية ٕٛٓٓالمعاني، أحمد إسماعيل )

جامعة عمان العربية  المشاركة بجائزة الممك عبداهلل الثاني لمتمييز)رسالة دكتوراة منشورة(0
 0ٖٕٔلمدراسات العميا0 األردن0 ص

(0 قضايا إدارية معاصرة0 ٕٔٔٓالصالح، أسماء ) ;جردات، ناصر ;مدعريقات، أح ;المعاني، أحمد
 0ٕٓٚ0 صدار وائل لمنشر والتوزيعاألردن: 

(0 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء ٕٙٔٓالنعمان، محمد حمود عمي )
0 واالجتماعيةمجمس األندلس لمعموم اإلنسانية لمقيادة التحويمية من وجية نظر المعممين0 

 0ٜٖٔ(0 صٔٔ)ٖٔاليمن0 
في مصر: دراسة  يتمكين المعممين بمدارس التعمىم األساس (0ٕٚٓٓ) ياسر فتحي ي،الينداو 

 0ٚٗص 0(ٖٔ)0ٕ القاىرة0 جامعة عين شمس 0مجمة التربية 0ميدانية
(0 المعجم ٕٗٓٓوأحمد، محمد خمف اهلل ) ;الصوالحي، عطية ;منتصر، عبد الحميم ;أنيس، إبراىيم

 0ٔٛٛمكتبة الشروق الدولية0 ص0 القاىرة: ٗالوسيط0 ط
تمكين معممي مدارس الثانوي العام بمحافظة القاىرة الكبرى لتحقيق (0 ٖٕٔٓحسن، نيمة سيد )

0 المجمس العالمي لجمعيات التربية "0 مجمة التربيةالتزاميم التنظيمي: دراسة ميدانية 
م0 ٖٕٔٓ(0 ٓٗ)ٙٔالجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية0 القاىرة0  -رنةالمقا
 0ٖٔٔص

دار الفجر (0 إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية الثالثة0 القاىرة: ٕٗٔٓخميل، نبيل سعد )
 0ٕٓٚ-0ٕٜٙ ص صلمنشر والتوزيع

التظيمية وفاعمية األداء المدرسي بجميورية (0 الثقافة ٕ٘ٓٓزغمول، إيمان؛ محمد، إيمان أحمد )
الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية0 السنة  مجمة التربية0مصر العربية0 

 0ٖٓ0 ديسمبر0 صٚٔالثانتة0 
(0 دور التمكين اإلداري في تطوير إدارة الموارد البشرية في المنظمات ٕٔٔٓصبلح، عطا اهلل )

المنظمة  مقدمة إلى مؤتمر بعنوان منظمات متميزة في بيئة متجددة0 األردن:المعاصرة0 ورقة 
 0ٖٔٔ-ٜٖٓاإلدارية0 ص صالعربية لمتنمية 
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دار (0 مناىج البحث في التربية وعمم النفس0 القاىرة: ٜٙٛٔكاظم، أحمد خيري) ;عبد الحميد، جابر
 0ٜٙ0 صالنيضة العربية

بيق معايير اإلدارة المتميزة بمدارس التعميم االبتدائي "تط(0 ٕ٘ٓٓعبد الرسول، محمود أبو النور )
0 المؤتمر السنوي الثالث عشر0 االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعميمية0 في مصر"

 0باالشتراك مع كمية التربية ببني سويف الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية
-0ٜ٘ٔ صيناير ٕ٘-ٕٗالمنعقد في الفترة من 0 دار الفكر العربي القاىرة0  الجزء الثالث0

ٜٜٖ0 
تطوير اإلدارة المدرسية بمصر في ضوء متطمبات العصر  (0ٕٛٓٓ) عبد الرسول، محمود أبو النور

(0 0ٕٖ الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية0 القاىرة0 )مجمة التربية0 ومتغيراتو
 0ٜٕٙسبتمبر0 ص

(0 اإلدارة المدرسية المعاصرة في ظل المتغيرات ٕٛٓٓمصطفي، عزة جبلل ) ;بد المنعم، نادية محمدع
 0 0ٙٓ صالمجموعة العربية لمتدريب والنشرالعالمية0 القاىرة: 

 0ٜٙ،0ٜٖ ص صدار البداية(0 القيادة ودورىا في العممية اإلداري0 األردن: ٕٛٓٓعبوي، زيد منير )
(0 تمكين معممي التعميم العام في مصر عمى ضوء خبرات بعض ٕٙٓٓمحمد )عشيبة، فتحي درويش 

 0ٕ٘ٙ(0 صٜٔالدول0 عالم التربية0 السنة السابعة0 )
(0 التمكين اإلدارى لمعمم المرحمة الثانوية العامة في مصر في ٖٕٔٓكاعوه، عبير أحمد عمي أحمد )

معيد الدراسات والبحوث  ضوء االتجاه نحو البلمركزية )رسالة ماجستير غير منشورة(0
  0ٖ٘ٔ-0ٔ القاىرة0 ص ص التربوية0 جامعة القاىرة
(0 المناخ التنظيمي وتمكين المعممين بمدارس الحمقة الثانية من ٕٗٔٓلطفي، سناء محمد محمد )

(0 ٘ٔ)0ٕ القاىرة0 مجمة البحث العممي في التربيةالتعميم األساسي في مصر، دراسة تحميمية0 
 0ٙٔ٘-٘٘ٗص ص

المنظمة العربية لمتنمية (0 التمكين كمفيوم إداري معاصر0 القاىرة: ٕٙٓٓ، يحيي سميم )ممحم
 0ٔٗٓ0 صاإلدارية
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