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 اإلهداء         
 والتفاؤل وااليمان من تعلمت منها معنى الصبرو  نبع الحنان إلى

 .عمرهاالدتي الغالية أطال هللا في و 

نه ألعلم جل الأضحي من أوأن  ،نساها وهي المثابرةأبصمه لن  ي  قدوتي في الحياة الذي ترك ف إلى
 ما نملك ىغلأ  نهأل ب الوطننح وعلمني كيف ،الرصيد الدائم الذي يفتخر ويعتز به

 ستاذ عزيز الشعيبي أطال هللا في عمره.والدي الغالي األ

 ولالتي تحملت الكثير من أجلي وكانت وما زالت السند األالغالية شريكة حياتي  إلى

 نهى.زوجتي 

من هم سبب  إلىمن هم قطعة مني  إلىوح والقلب ودقاته روح الر  إلىما في وجودي  ىغلأ  إلى
 جوان. -سعادتي في الحياة أبنائي األعزاء يمان

 من كانوا نبراس يضيء حياتي األشقاء إلىفتخر وأعتز بهم أالسند الذي  إلى

 خ بهاء.عالء واأل الدكتور

 عمارهم.أ ل هللا في ات على قلبي وأزواجهّن وأبنائهّن أطاالغالي القلب تاوحبيب الشقيقات إلى

 كابر.األ ساسية العليابديا األ / سلفيت ومعلمي مدرستي ذكورمكتب التربية والتعليم عزاء فياأل إلى

 .على جهودهشكرا  له خ الداعم لي دكتوري باسم شلش هو بمقام األو  دكتوري الغالي إلى

 العز والشرف لهذا الوطنمن صنعوا  إلىالرجولة والكرم و عرفات رمز  روح الشهيد الرمز ياسر إلى

 من دافعوا عن ثرى هذا الوطن الغالي إلىو  ،طيافبراء بمختلف االنتماء واألالغالي شهداءنا األ
 من سالت الدماء الزكية وهي إلى ،سرانا البواسلالقابعين خلف قضبان االحتالل أ

 رمز التضحية والبطولة. الوطن الغالي جرحانا البواسل ثرى تدافع عن 

 .به فلسطينوأفتخر  عتزأ الذي الحبيب  طالب وطني إلى ...العالم .........هذا الب كل ط إلى

 الذي تمثل في رسالتي. المتواضعهديكم هذا الجهد أ 

 
 سالمة محمد محمد عزيز الباحث:     
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 شكر وتقدير         

جهد بكل  للخالق، وإلى من كان الداعم والمساند والمعزز الذي عمل معي خيرا  أو  وال  أالشكر 

ن يصل أجل أالذي علمني معنى الصبر من ، ن تخرج رسالتي بأفضل حلتهاأجل أمن  وإخالص

 مشرفي على هذه الرسالة. ،شلش مباس د. ،نسان إلى الهدف المنشوداإل

   عضاء لجنة أ  ،رسالتي ويراجعون  من وقتهم الثمين وهم يقرؤون  ا  كبير  ا  مضوا وقتأإلى من 

 لمالحظات التي أثروا بها رسالتي.شكرهم على اأ، المناقشة

  فكانوا السند  ،علينا طوال مسيرتنا الدراسية ةالذين لم يبخلوا بأي معلوم رمكاساتذة األإلى األ

 والداعم لنا في جميع مراحل الدراسة.

 شكركمأ ،ة في الدراسات العليااإلداريإلى عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، والهيئة 

 وها.معماق قلبي على جهودكم التي بذلتأ  من

 إلكمال دراسةول الذي كان المشجع األ ةستاذ ياسر سالماأل ،خ كبيرأإلى من هو بمقام 

فتخر أخ والصديق والداعم والمساند الذي نعم األ ،مةعلي بأي معلومة قيّ  يبخلولم  ،الماجستير

 عتز به.أ و 

لجهودها شكرا  ي مكتب التربية والتعليم/ سلفيت إلى األخت عبير سالمة مشرفة اللغة العربية ف

 في تدقيق هذه الرسالة. لمبذولةا

لجهوده  شكرا   إلى األخ معزوز صبيح مشرف اللغة االنجليزية في مكتب التربية والتعليم/ سلفيت

 المبذولة في الترجمة لملخص الرسالة باللغة االنجليزية.

ستاذ مروان زهد صاحب القلب األ ،كتابة رسالتي لي في ا  ومساند ا  ومعزز  ا  إلى من كان داعم

 .قلبي أعماق منشكرك أ ،الطيب
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 ملخص                                             
وعالقته باالنضباط المدرسي لدى مديري  اإلداري مكين الت  درجة هدفت الدراسة إلى معرفة      

من وجهة  ،نطيـفلس ظات الشمالية( في)المحاف عليم فيربية والتّ في مديريات التّ  الحكومية المدارس

، بسيطةواختيرت عينة عشوائية  ،االرتباطيّ  الوصفيّ . اعتمدت الدراسة المنهج مديري المدارس نظر

طبقت عليهم االستبانة، كما  ( من مديري المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية319) ضمت

وذلك العينة أجريت معهم مقابلة،  من مديري المدارس من مجتمع الدراسة وخارج( 10شملت )

 .الحصول على البيانات النوعية إلثراء نتائج الدراسة الكميةألغراض 

مديري المدارس الحكومية في لدى  اإلداري التمكين  درجة ممارسةأظهرت نتائج الدراسة أن      

وأظهرت ، (81.3)وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ ، رتفعةم تجاء المحافظات الشمالية

مستوى  ، وجاءتفويض الصالحيات للمديرينأن أهم الوسائل التي تمنحها الوزارة  المقابلةنتائج 

كما أظهرت نتائج . (22.4)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعا   اإلنضباط المدرسي

التعليمات المتعلقة القوانين و  وضوح ومرونة تكزات لعملية االنضباط المدرسيأهم المر أن  المقابلة

درجة ممارسة كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في متوسطات  .باالنضباط

المؤهل و  ومستوى المدرسة، ،الجنسمتغيرات )ل تبعا  لدى مديري المدارس الحكومية  اإلداري التمكين 

ى عدم وجود فروق دالة وأشارت النتائج أيضا  إل. (، وموقع المدرسةسنوات الخبرةو العلمي، 

المؤهل و  ومستوى المدرسة، ،الجنس)باختالف:  ممارسة االنضباط المدرسيإحصائيا  في متوسطات 

ذات  يجابيةإ أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط كما .(، وموقع المدرسةسنوات الخبرةو العلمي، 



 ن
 

ومستوى ممارسة  اإلداري مكين التدرجة ممارسة ( بين α≤.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية"  الحكومية المدارس فيالمدرسي  االنضباط

 (..34) حيث بلغ ي فلسطينف

، المحافظات الحكومية ، االنضباط المدرسي، مديري المدارساإلداري التمكين  المفتاحية:الكلمات 
  الشمالية.
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Abstract 

     The study aimed to find out the degree of administrative empowerment and its 

relationship with school discipline among the principals of government schools in the 

directorates of education in the (Northern Governorates) of Palestine, from the school 

principals' point of view. The study adopted the descriptive correlative approach, and a 

simple random sample was chosen that included (319) principals of government schools 

in the Northern Governorates, who the questionnaire was applied on. The study also 

included (10) school principals from the study community and outside the sample, with 

whom an interview was conducted, for the purpose of obtaining qualitative data to 

enhance the quantitative study results.  

     The results of the study showed that the degree of administrative empowerment 

among government school principals in the Northern Governorates was high, as 

indicated by the arithmetic average, which reached (3.81). The results of the interview 

showed that the most important means granted by the Ministry to principals is the 

delegation of powers, and the level of school discipline practice was high, as indicated 

by the arithmetic average, which amounted to (4.22). The results of the interview also 

showed that the most important pillars of the school discipline process are the clarity 

and flexibility of laws and instructions related to discipline. The results of the study also 

showed that there were no statistically significant differences in the average degree of 

administrative empowerment practice among government school principals according to 

the variables (gender, school level, educational qualification, years of experience, and 

school location). The results also indicated a statistically significant positive correlation 

at the significant level (α≤.05) between the degree of practicing administrative 

empowerment and the level of practicing school discipline in government schools in the 

directorates of education in the "Northern Governorates" in Palestine where it reached 

(.34). 

Key words: Administrative empowerment, School discipline, Government school 

principals, Northern Governorates. 
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 األول الفصل

 ومشكلتها الدراسة خلفية

 المقدمة 1.1

خاصة وأنها تشكل  ،المؤسسات التعليمية ال سيما المدارس من المؤسسات األكثر حساسية دتع     

 المجتمعات لدى التنمية معيار عليها التي يتوقف، المستقبلية المنظومة المنتجة للكفاءات العلمية

 ،المدرسي اإلداري المدارس العنصر األكثر حيوية وأهمية في مجال العمل  يروويمثل مد ،المختلفة

ة اإلداريضمن الحدود  مومسؤولياته مديري المدارس صالحيات وتعد .نجازه بالشكل المطلوبإو 

 ويتابعالتنظيم المؤسسي الذي يوجه أداء المدارس ويشرف عليها، من قبل  موالتفويض المخول له

ليهم عبر إة والفنية الموجهة اإلداريعمل مديري المدارس ومدى التزامهم باللوائح والتعليمات 

 في النظام الهيكلي المؤسسي لوزارة التربية والتعليم. اإلداري التسلسل 

وتزايد حاجة المؤسسات  ،الهائل في المعلوماتية والتسارع ،في ظل التطور العلمي والتقني      

صبح من الضروري أ ،هداف المطلوبةستراتيجيات فاعلة لتحفيز العاملين فيها نحو تحقيق األإلتبني 

 ،البشري  على العنصر اهتمامها أن تركز -وعلى رأسها مؤسسات التعليم-والمهم لهذه المؤسسات 

في  مهما   عنصرا   اإلداري األمر الذي يجعل من التمكين  ،وتحسين مستوى أدائه، دافعيته واستثارة

لما له من دور في تحقيق االنضباط في المؤسسات التربوية "المدارس" وأثر ذلك على  ؛طارهذا اإل

 (.2017)خلف هللا،  التحصيل العلمي وسير العملية التعليمية بسالسة كما ينبغي

 من أجل هالسعي لتطوير  هيلالتي يجب الحفاظ ع العنصر البشري أحد مقومات المنظمة، يعد      

بكفاءة  لتعم نتستطيع أي منظمة أ والالموضوعة،  األهداف قتحقيل األفضل،نحو  بهاالرقي 

  كفاءة أفضلهم الختياروالوقت  لد والماهالج لا البشرية، وبذهبموارد االهتمام ن ية دو لوفاع

ومزيدا  من التفويض في زيدا  من الحوافز هم موتمنح تمكينهم، فتوفر لهم التدريب المناسبو 
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 نتمكي منوالمقصود  واإلبداع،المبادأة على  هم، كما تشجعالصالحيات، واتخاذ القرارات بالمشاركة

 (.2015اإلدارة )بدير وآخرون، إرشاد  ن ودو  هى اتخاذ القرارات بنفسلع هرفع قدرت فالموظ

المستمر على  اإلداري للتطوير والتحسين  ةاإلداريد التمكين الوظيفي بوصفه أحد المداخل تميع     

والتنظيمية  ةاإلداريوالعاملين، ومشاركتهم في اتخاذ القرار، وكسر الحدود  اإلدارةإيجاد الثقة بين 

هتمام بنظم تحفيز العاملين وتوجيههم، وغرس مبدأ ديمقراطية والعاملين، واالاإلدارة الداخلية بين 

نتاجية، إلرضا، وزيادة االل بروح الفريق، وتحسين جودة الخدمة، وتحقيق ، ودعم مفهوم العماإلدارة

، وتحسين مثل للطاقات الكامنة لدى العاملين، وتحفيزهم ذاتيا  األ واالستثماروالفاعلية التنظيمية، 

)أرناؤوط،  التنظيمي لديهم وااللتزاممدركاتهم بشأن قدرتهم على أداء أعمالهم، وزيادة الرضا الوظيفي 

2020.) 

في رؤيتها للحد من المشكالت السلوكية في المدارس الفلسطينية تستند وزارة التربية والتعليم       

التي بموجبها تلتزم بتوفير أفضل السبل إليجاد بيئة تعليمية  ،الفلسطينية إلى الرؤية العامة للوزارة

ومؤسسات  ،ولياء األموروتدعم إشراك أ ،يجابيةوتنمي الشخصية اإل ،تعزز حب االستطالع ةآمن

بما يعزز التوقعات اإليجابية تجاه أداء الطلبة وتصرفاتهم  ؛المجتمع المحلي في العملية التربوية

 (.2014)وزارة التربية والتعليم،  ولين في مجتمع حضاري متقدمؤ ليصبحوا مواطنين مس

ط المدرسي آثارا  إيجابية ُتظهر العديد من الدراسات العلمية والتجارب العملية أن لالنضبا      

على مستوى التحصيل العلمي، وأداء المعلمين، والبيئة النفسية العامة، وأجواء العملية التعليمية 

بعموميتها؛ فكلما كانت مستويات االنضباط المدرسي في حدودها العليا كان مستوى التحصيل 

 يتحقق األداء التعليمي . فالأفضل، وأداء المعلمين أعلى في ظل بيئة تعليمية تفاعلية ناجحة

في ظل الفوضى، وعدم االنضباط المدرسي حتى لو توافرت عوامل النجاح المادية المتميز 

المختلفة، وهذا يؤكد أن االنضباط المدرسي عامل مهم ومركزي في مجال قدرة المؤسسات التعليمية 
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توى أدائهم وإنجازاتهم، سواء فيما على تحقيق أهدافها العليا المتمثلة في مخرجاتها وهي الطلبة، ومس

يتعلق بالتحصيل العلمي، أو مستوى االنضباط السلوكي، والقيمي، وفقا  لقيم المجتمع وعاداته 

 .(Arum & Ford, 2012)وتقاليده 

في المؤسسات التعليمية على مستوى المدارس بمراحلها  اإلداري إن انتشار ثقافة التمكين      

على صعيد إيجاد قيادات مدرسية ميدانية رديفة للقيادات في األهمية  ر غايةالمختلفة لهو أم

ا اقتضت الضرورة، األمر قادرة على اإلبداع وتحّمل المسؤوليات حيثم ة العليا، بحيث تكون اإلداري

إلى إيجاد مستويات متميزة من االنضباط العام في المدارس؛ الرتباط حالة االنضباط  الذي سيؤدي

وثيق بمؤهالت ومهارات اإلدارات المدرسية، وطواقم الهيئات التدريسية بالمقام المدرسي وبشكل 

ومدى قدرتها على إدراك مهارات الضبط المدرسي بزواياها التربوية والقانونية واألخالقية  ،األول

 (.2009)الفاضل، 

ومدى لية المحافظات الشمالمديري مدارس  اإلداري درجة التمكين  تقصي تحاول هذه الدراسة     

داء ألا فيوتأثير ذلك  ،مستوى االنضباط المدرسي العام في المدارس الفلسطينية فيتأثير ذلك 

 .العام لتلك المدارس ومدى تحقيقها ألهدافها المطلوبة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

 هيدية في الوقت الذي أصبحت فيلمؤسساتنا التربوية تدار بنظريات تق عدد من زالتما       

ى لع نكا كنتيجة لذل .والتغيير السريع ،التحديث هيالمحيطة  لى بيئة العملالسمة الغالبة ع

 ،والتجديد ،بات التطويرلمتط لويوفر ك المحيطة، التحديات ليستجيب لك نالتربوي أم النظا

 نوالتحسي ،عدد المستويات التنظيمية وتقليل، واألنظمةوائح لالفي مرونة  نبما يضم نوالتمكي

  الجو المناسب. قتحقي خالل نم اإلنجازوتعزيز ثقافة  ،لمستمرا
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وعالقة ذلك بمتغيرات لها عالقة  ،اإلداري موضوع التمكين  إلىقد أشارت الدراسات السابقة        

ز الروح بالعملية التعليمية مثل: تعزيز ثقة المرؤوسين بأنفسهم، وزيادة دافعيتهم للعمل، وتعزي

فريق، كل ذلك كان له تأثير على االنضباط المدرسي، كما أشارت عمل كالمعنوية لديهم، وال

، ودوره الحيوي، وتأثيره اإليجابي في دفع متغيرات العملية اإلداري الدراسات إلى أهمية التمكين 

التعليمية نحو األداء األفضل، ال سيما في مجال االنضباط المدرسي الذي يساعد في تحسين 

، وجعلها فلسفة تربوية اإلداري د على ضرورة االهتمام بعملية التمكين تحصيل الطلبة، مما يؤك

 (.2016عامة ضمن سياسات وزارات التربية والتعليم بوجه عام )سالم، 

 فقد بناء  على ما تقدم، وما الحظه الباحث بوصفه مديرا  إلحدى المدارس في محافظة سلفيت،     

 س اآلتي:سعت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئي

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  اإلداري ما درجة التمكين 

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين وعالقته باالنضباط المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس؟  

 :اآلتية سئلةاأل الرئيس السؤال من ويتفرع     

مديريات التربية والتعليم  الحكومية في مدارساللدى مديري  اري اإلدالتمكين  درجةما  السؤال األول:

 في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس؟

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية ما مستوى  :السؤال الثاني

 ة نظر مديري المدارس؟والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجه

في تقديرات أفراد  (α≤.05) عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية يوجدهل  السؤال الثالث: 

التربية والتعليم في"  لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات اإلداري التمكين  عينة الدراسة لدرجة

المؤهل العلمي، و ، مستوى المدرسةو جنس، )التعزى إلى متغيرات: المحافظات الشمالية" في فلسطين 

 ؟موقع المدرسة(و ، عدد سنوات الخبرةو 
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في تقديرات أفراد  (α≤.05) عند مستوى الداللةفروق ذات داللة إحصائية  يوجدهل  :السؤال الرابع

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم  عينة الدراسة لمستوى 

مستوى المدرسة، والمؤهل العلمي، و  ،الجنس"المحافظات الشمالية" في فلسطين تعزى لمتغيرات )في 

 موقع المدرسة(؟و  سنوات الخبرة،و 

 ومستوى  اإلداري التمكين  درجة هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بين :السؤال الخامس

التربية والتعليم في "المحافظات المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات  االنضباط

 ؟الشمالية" في فلسطين

  فرضيات الدراسة 3.1

 لتحقيق أهداف الدراسة، وضعت الفرضيات اآلتية:      

أفراد  في تقديرات (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى:

المدارس الحكومية في مديريات التربية  لدى مديري  اإلداري التمكين عينة الدراسة لدرجة 

تعزى إلى  والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .الجنسمتغير 

أفراد  في تقديرات (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الثانيةالفرضية 

ى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية لد اإلداري التمكين  عينة الدراسة لدرجة

تعزى إلى  والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .مستوى المدرسةمتغير 

أفراد في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثالثة:

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية  اإلداري مكين التعينة الدراسة لدرجة 
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تعزى إلى  والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .متغير المؤهل العلمي

أفراد  في تقديرات (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الرابعة:

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية  اإلداري التمكين  دراسة لدرجةعينة ال

تعزى إلى  والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .عدد سنوات الخبرةمتغير 

 ديراتفي تق (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الخامسةالفرضية  

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية  اإلداري التمكين  أفراد عينة الدراسة لدرجة

 .موقع المدرسةتعزى إلى متغير والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :السادسةالفرضية 

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات  عينة الدراسة لمستوى أفراد 

 .الجنستعزى إلى متغير التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :السابعةالفرضية 

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات  وى أفراد عينة الدراسة لمست

 .مستوى المدرسةتعزى إلى متغير التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

أفراد في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الثامنةالفرضية 

اط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية االنضب عينة الدراسة لمستوى 

 .المؤهل العلمي تعزى إلى متغيروالتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 
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في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :التاسعةالفرضية 

ي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات االنضباط المدرس أفراد عينة الدراسة لمستوى 

  سنوات الخبرة. عدد تعزى إلى متغيرالتربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :العاشرةالفرضية 

مديري المدارس الحكومية في مديريات  االنضباط المدرسي لدى أفراد عينة الدراسة لمستوى 

 .موقع المدرسةتعزى إلى متغير التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

 (α≤.05) عند مستوى الداللةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية  :ية عشردالحاالفرضية 

دارس الحكومية في مديريات المدرسي في الم االنضباط ومستوى  اإلداري التمكين  درجة بين

 .التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

  الدراسة أهداف 4.1

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:     

والتعليم في مديريات التربية  الحكومية لدى مديري المدارس اإلداري التمكين  درجةالتعرف إلى  - أوالً 

 في " المحافظات الشمالية" في فلسطين.       

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس في مديريات التربية والتعليم في  التعرف إلى مستوى  - اً ثاني

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين. 

لدى مديري  ري اإلداالتمكين  راد عينة الدراسة حول درجةالتعرف إلى الفروق في تقديرات أف – ثالثاً 

في مديريات التربية والتعليم في" المحافظات الشمالية " في فلسطين تعزى إلى  الحكومية المدارس

 (. ، وموقع المدرسةمستوى المدرسة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرةو  ،الجنس) متغيرات
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المدرسي لدى  االنضباط راد عينة الدراسة حول درجةالتعرف إلى الفروق في تقديرات أف - رابعاً 

مديري المدارس في مديريات التربية والتعليم في" المحافظات الشمالية " في فلسطين تعزى إلى 

 (. موقع المدرسةمستوى المدرسة، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، و و  ،الجنس) متغيرات

ى مديري االنضباط المدرسي لد مستوى و  اإلداري التمكين  درجة عالقة بينال عنالكشف  – خامساً 

 في مديريات التربية والتعليم في" المحافظات الشمالية " في فلسطين.  الحكومية المدارس

  أهمية الدراسة 5.1

هذه الدراسة من خالل موضوع البحث ومضمونه وبقدر أهمية البحث تكون جدواه  تكمن أهمية     

 الدراسة البحثية في اآلتي: وأثره اإليجابي في خدمة أهدافه في المجتمع، وقد تمثلت أهمية هذه 

 األهمية النظرية :أوالً 

 تتجلى أهمية الدراسة من الناحية النظرية في عدة محاور:     

لدى مديري  االنضباط المدرسي ومستوى  اإلداري التمكين  قاعدة معرفية في درجة تشكل -1

 .المدارس

 اإلداري التمكين   وهوفي المجتمع أال ا  حيوي ا  أهميتها من كونها تعالج موضوع تستمد -2

واالنضباط المدرسي، وبالتالي ستشّكل هذه الدراسة منطلقا مهما  للدراسات ذات العالقة بهدف 

 .الّتوسع والبناء عليها في مجاالت أخرى حول الموضوع
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 األهمية التطبيقية :ثانياً 

 هم في:إضافة قاعدة بيانات جديدة ومقبولة؛ تس في يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة     

 لتطوير درجة أهم التوصيات  االعتبارتقديم تغذية راجعة للمسؤولين وصانعي القرار لألخذ بعين  -1

في المدارس الحكومية  االنضباط المدرسي ي المدارس الحكومية ومستوى لدى مدير  اإلداري التمكين 

 في المحافظات الشمالية.

ثراء المكتبة العربية بهذا النوع وتساعد في إ، أهمية للباحث في مجال عمله كمدير مدرسة لتمثّ  -2

 .من الدراسات

مجالها ومضمونها في مكاتب التربية والتعليم  فادة المسؤولين وذوي العالقة فيإفي  تسهمقد  -3

 .للباحثين وطلبة الدراسات العليا ، وتشكل أساسا  عمليا  ووزارة التربية على حّد سواء

 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1 

تتحدد نتائج الدراسة وتعميماتها بالعوامل اآلتية حيث ستجري هذه الدراسة في إطار المحددات      

 اآلتية:

 محافظات الشمالية" في فلسطين. العلى مديريات التربية في " تاقتصر  :المكانية الحدود 1.6.1

 .2021-2020إجراء هذه الدراسة في العام الدراسي  تاقتصر  :الحدود الزمنية 2.6.1

في مديريات التربية والتعليم في  الحكومية على مديري المدارس تاقتصر  :ود البشريةدالح 3.6.1

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين.

 اإلداري تتمثل حدود الدراسة المفاهيمية في تفسير مصطلحات التمكين : الحدود المفاهيمية 4.6.1

 ذات العالقة والصلة. واالنضباط المدرسي وتوضيح أهم المتغيرات والمفاهيم

في استجابات المبحوثين على فقرات أداة  تتمثل الحدود الموضوعية :الحدود الموضوعية 5.6.1

 الدراسة الذين ستكون الدراسة من وجهة نظرهم.
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كما أن تعميم نتائج الدراسة الحالية سيكون مقيدا  بدالالت صدق وثبات األدوات المستخدمة،      

وضوعية ألفراد عينة الدراسة على هذه األدوات من جهة، وعلى مجتمعات ومدى االستجابة الم

 مشابهة لمجتمع الدراسة من جهة أخرى.

 متغيرات الدراسةاإلجرائية لاالصطالحية و التعريفات  7.1

 :اآلتية المصطلحات على الدراسة اشتملت      

لتحفيزية بهدف تحسين عملية تتضمن مجموعة من الممارسات ا" :اصطالحاً  اإلداري التمكين  

لة أية قيود بين از إو  داء، وزيادة فرص مشاركة العاملين وانخراطهم في عملية اتخاذ القرارات،األ

 .((Meyerson & Dewettinck, 2012 "دارة العليااإلالعاملين و 

 قيام المسؤول بتفويض صالحياته أو جزء منها للموظفين بحيث: بأنه ويعرفه الباحث إجرائياً       

عن المركزية والقرارات  بعيدا   ،تهماعمل مؤسس إطاريكون لديهم حرية اتخاذ القرارات في 

 .ضافة إلى تزويد هؤالء الموظفين بالمهارات والخبرات الالزمة لهم في مجال عملهمإ ،البيروقراطية

وية، المسؤول األول في مدرسته وهو المشرف على جميع شؤونها: الترب" اصطالحًا: مدير المدرسة 

ة، واالجتماعية، والقدوة الحسنة لزمالئه، ويؤثر على سلوك وتوجهات العاملين اإلداريوالتعليمية، و 

 (.: 200833من حوله إلنجاز أهداف محددة" )وزارة التربية والتعليم، 

الشخص الذي يشغل أعلى منصب إداري داخل التنظيم الهيكلي  بأنه: ويعرفه الباحث إجرائياً      

ة كافة اإلداريالتعليمية "المدرسة"، وهو المسؤول المباشر عن األعمال واألنشطة الفنية و للمؤسسة 

داخل مدرسته، كما يعد المسؤول أمام مديرية التربية عن أي خلل فني أو إداري قد يحدث في 

 مدرسته. 

العقبات  "اإلجراءات التي تهدف إلى تدعيم العملية التربوية وإزالة :اصطالحاً  المدرسي االنضباط

عن صعوبات التكيف لدى بعض  التي تعيق وصولها إلى أهدافها، وال سيما ما كان منها ناجما  
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الطلبة مع البيئة المدرسية، بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم االنضباط الذاتي، وينعكس ذلك على أنماط 

ن الواجبات التي سلوكهم اإليجابي والبناء، واكتسابهم ألنماط السلوك االجتماعي المقبولة، وهو م

  (. 106: 2014تقع على جميع أفراد المجتمع المدرسي وباألخص مدير المدرسة ومعلميها")عطوى، 

يعبر عن حالة االلتزام بتطبيق التعليمات والقوانين  مفهوم بأنه: ويعرفه الباحث إجرائياً      

ي أة بالشكل المطلوب ودونما المدرسية واللوائح كافة ذات العالقة، بما يسهل سير العملية التعليمي

 .عوائق



 

 

 الفصل الثاني 

 النظري والدراسات السابقة طاراإل

 النظري  اإلطار 1.2 

  اإلداري التمكين  1.1.2                           

 االنضباط المدرسي  2.1.2               

 الدراسات السابقة  2.2                    

  اإلداري الدراسات المتعلقة بالتمكين  1.2.2                           

  الدراسات المتعلقة باالنضباط المدرسي 2.2.2                           
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 الفصل الثاني                

 النظري والدراسات السابقةطار اإل

من خالل مراجعة لألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة،  عاما   يتناول هذا الفصل توضيحا       

حيث سيتم مناقشة متغيرات الدراسة األساسية الدراسات السابقة واألدبيات النظرية المتعلقة بها، 

في تفعيل دافعية العاملين وتحفيز نشاطهم وتعزيز  هاما   باعتباره عنصرا   اإلداري وهي التمكين 

ذلك سيتم مناقشة مفهوم الرضا الوظيفي لديهم داخل المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها، ك

ثره على جودة التعليم وبالتالي المساهمة في أينعكس  ا  ساسيأ ا  االنضباط المدرسي باعتباره متطلب

 رفع مستوى التحصيل العلمي لدى طلبة المدارس.

 النظري  طاراإل 1.2

 مقدمة 

صالحيات من قبل يتحقق من خالل مبدأ تفويض ال حديثا   إداريا   نهجا   اإلداري يمّثل التمكين      

ة األدنى منه في التسلسل اإلدارية إلى مرؤوسيه، ومن هم في المستويات اإلداريمسؤول الهيئة 

في إفساح المجال أمام المرؤوسين  اإلداري البيروقراطي المتعارف عليه، وتكمن أهمية التمكين 

تنمية روح اإلبداع، بحرية مساحة أكبر في اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم، و 

 دون أدنى شك.على أداء المؤسسات  واالعتماد على الذات، األمر الذي سينعكس إيجابا  

بوضوح في المؤسسات التعليمية ال سيما المدارس منها،  اإلداري عليه تظهر أهمية التمكين      

ضباط المدرسي على االن خاصة في مجال تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها، الذي بدوره يؤثر

تحقيقه من األولويات الرئيسة التي ال بد منها، بهدف تحقيق األهداف التعليمية والتربوية  الذي يعد

بالشكل المطلوب، حيث يؤدي غياب االنضباط المدرسي إلى التسبب في حالة من الفوضى التي 

تظهر أهمية تفويض ال يمكن من خاللها أن تسير العملية التعليمية كما هو مراد لها، ومن هنا 
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المدارس  وتحديدا   في مجال المؤسسات التعليمية عموما   اإلداري الصالحيات وتحقيق فلسفة التمكين 

 (.2013ي، والسويعي الطعان منها)

ينبغي مراعاة الظروف والشروط والمعايير التي ينبغي  اإلداري في مجال الحديث حول التمكين      

يات والتمكين، فال شك أن هنالك معطيات عامة ينبغي توافرها توافرها في موضوع تفويض الصالح

خالل تفويض الصالحيات من قبل المسؤول تجاه مرؤوسيه، لعل من أهمها الظروف البيئية 

للمؤسسة التعليمية نفسها، وعدد طالبها، ومستوياتهم العلمية، والمرحلة الدراسية، وطبيعة الهيئة 

يعة المؤهالت التربوية والعلمية وسنوات الخبرة لكل من المديرين التدريسية، والمجتمع المحلي، وطب

والمعلمين على حد سواء، حيث إن لتلك االعتبارات أهمية بالغة في مجال تحديد آليات تفويض 

الصالحيات ومستواها، فكل بيئة تعليمية لها ظروفها الخاصة التي من خاللها تتحدد طبيعة 

 (. 2015)شقورة،  وياته المسموح بهاومست اإلداري ومستويات التمكين 

من خالل هذا اإلطار النظري سيتم التعرض لكافة المتغيرات المتعلقة بهذا الشأن وبما يرتبط      

، والمتغير التابع اإلداري بمتغيرات الدراسة الرئيسة ويخدمها، وهي المتغير المستقل وهو التمكين 

 وهو االنضباط المدرسي.

 ري اإلداالتمكين  1.1.2

 طارإنه تفويض مديري المدارس صالحيات وظيفية في أعلى  اإلداري يعّرف التمكين و       

 المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها وتحفيزهم وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة )الجرايدة

 (.2014 ،والمنوري 

دارة إعاملين للمشاركة في نشطة التي تؤهل البأنه جميع األ اإلداري تعريف التمكين  يمكنكما      

    (.2013الكريمين، من خالل تفويضهم صالحيات تضمن ذلك ) ،المؤسسة التي يعملون فيها
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بأنه تفويض الصالحيات من الرئيس لمرؤوسيه وتركهم ينفذون  اإلداري ف التمكين رّ  وقد عُ          

، وتوفير البيئة المناسبة مهمةبعد تأهيلهم الكافي ألداء تلك ال ،عمالهم دون تدخل وبحرية تامةأ 

  .(Anderson & Sandman,  2009)والمالئمة لعملهم 

عمال الموكلة نجاز األإيتمحور حول قدرة العاملين على  اإلداري في حين كان مفهوم التمكين       

ن في ظل و حيث يعمل المرؤوس ،ة دون تدخل مباشر من المسؤولاإلداريليهم في المؤسسة إ

 (.2011)ستوم،  ة ومساءلة تامةصالحيات كامل

هم في تهيئة العاملين لتحمل المسؤولية واالعتماد على الذات اإلداري ويسيساعد التمكين  قد      

وبالتالي تعزيز حرصهم  ،وزيادة دافعيتهم وتحفيزهم ورفع مستوى انتمائهم للمؤسسة التي يعملون فيها

فويض الصالحيات والبعد عن المركزية الجامدة ويأتي هذا كله من خالل ت ها،نجاحإعلى نجاحها و 

 وقوالب البيروقراطية الجاهزة، وتأهيل العاملين من خالل تقديم الخبرات لهم وتدريبهم في مجال

 (.2010السكارنة، عملهم )

ينعكس  جرائي تطبيقيإهو مفهوم  اإلداري مفهوم التمكين  يرى الباحث أنبناء  على ما تقدم      

 رات الميدان فيادإقسام أمن خالل قيام  ،أداء المؤسسات التعليمية بوجه عام على مستوى  أثره

 األمر ،المدارس يري من صالحياتها لمد بتفويض جزء -على سبيل المثال-مديريات التربية والتعليم

كما يزيد التمكين  مهامهم وأنشطتهم التطبيقية بسهولة ويسر، ويساعدهم في تنفيذ الذي يمّكنهم

 من ذلك العمل بانتماء وتفان   تجاه عملهم، ويجعلهم جزءا    يرين وحافزيتهمن دافعية المدم اإلداري 

في تحقيق األهداف المطلوبة للمؤسسة، بما في ذلك تحقيق أعلى مستوى ممكن من االنضباط العام 

الذي بدوره ينعكس على األهداف العامة لهذه المدارس والمتمثلة في رفع مستوى  ،في مدارسهم

 حصيل العلمي من جهة، وتحقيق رسالة التعليم في جوانبها القيمية واألخالقية من الجهة األخرى.الت
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 اإلداري أهمية التمكين  1.1.1.2

ومنها ما يعود بالنفع على  ،منها ما يتعلق بالموظف ،أهمية متعددة الجوانب اإلداري للتمكين       

فويض الصالحيات من قبل رّب العمل لصالح المؤسسة التي يعمل فيها الموظف، فما من شك أن ت

ما من شك أن ذلك  ،موظفيه بعد تزويدهم بالمهارات الالزمة والتدريبات المطلوبة علميا وعمليا

كما  ،سينعكس على نفسية الموظف ويحسن من دافعيته للعمل واالنتماء للمؤسسة التي يعمل فيها

مكانات إيسعى بقوة وبكل ما لديه من طاقات و  فيجعله ،يعزز التمكين ثقة المرؤوس بنفسه وبرئيسه

 (.2009صالح، و  الدوري ) بهدف خدمة مؤسسته وتطورها

من خالل  ،يجابية عديدة تعود بالنفع على المؤسسة ورّب العملإثار آ اإلداري  للتمكين      

 اري اإلدحيث يفسح التمكين  ،نتاج بالشكل المطلوبورفع مستوى جودة مخرجات اإل ،دائهاأتحسين 

ما يسهم في تحقيق المؤسسة ألهدافها العليا  ؛كثر أهميةأمور أمام المسؤول المجال لالنشغال في أ

 (.2008، الطائي وقدادهوسهولة ) بشكل أكثر يسرا  

وكذلك الحال بالنسبة  ،لكل من الموظف أو العامل اإلداري مدى أهمية التمكين  ذلك تتضحوب     

 هدافها.أ تحقيق  للمؤسسة نفسها ومدى قدرتها على

 اإلداري متطلبات التمكين  2.1.1.2

هداف المرجوة منه، في تحقيق األ ط ينبغي توافرها حتى ينجحمتطلبات وشرو  اإلداري للتمكين       

كما  ،هساسيا لنجاحأحيث يعّد مبدأ تفويض الصالحيات من قبل رب العمل لمرؤوسيه شرطا 

 ليها في عملهمإيحتاجون  التي كافة والخبرات والمعارفالمهارات بيتطلب التمكين تزويد المرؤوسين 

(Spreitzer, 2008). 

مام مرؤوسيه في المشاركة أن يفسح المجال أينبغي لرّب العمل  اإلداري لنجاح عملية التمكين       

من المهام  في صنع القرارات المتعلقة بنشاطهم داخل المؤسسة وبالتالي سيكون الموظف جزءا  
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نجاح العمل بكل طاقاته وليس مجرد منفذ لألوامر والتعليمات، إعلى  حريصا   ،منوطة بهعمال الواأل

 ،اإلداري نجاح مبدأ التمكين إيساهم في  هاما   كذلك يعّد مفهوم العمل بروح الفريق الواحد متطلبا  

 منه في حالة القرارات حيث يتشارك الفريق في وجهات النظر للحصول على القرار األكثر صوابا  

 .(2007)المحاسنة،  الفردية أو االرتجالية

في تطور المؤسسات  مهما   يشكل عامال   اإلداري أن مفهوم التمكين  باإلجمال يرى الباحث      

سس أعلى  ومبنيا   لكن يشترط أن يكون هذا التمكين مدروسا   ة،هدافها المرجو أ وقدرتها على تحقيق 

سس التي ينبغي مراعاتها وكذلك متطلبات العمل واأل ،مكانياتهمإمنطقية تراعي قدرات العاملين و 

يحقق التمكين ن أأجل  وكذلك القوانين والضوابط الالزم تطبيقها من ،عند تفويض الصالحيات

   مبتغاه دون مشاكل وعوائق. اإلداري 

 اإلداري معوقات التمكين  3.1.1.2

دارات لمسؤوليات من قبل اإلشكال تفويض الصالحيات واأمن  شكال   اإلداري يعّد التمكين      

من سالسة تنفيذ المهمات  ، األمر الذي يعني مزيدا  داريا  إالمستويات األدنى منها  إلىالعليا 

واالبتعاد عن المركزية والقوانين البيروقراطية وقوانينها وقوالبها الجامدة، وهذا ينعكس حسب 

في دمج  مهم لما لذلك من دور  ؛داءبآخر على مستويات األ أوة الحديثة بشكل اإلداريالتوجهات 

شراكها في اتخاذ القرارات وتحمل إالموجودة في ميدان التنفيذ و  الدنيا أوة اإلداريالكوادر 

ن من نشاط األفراد العاملين ويزيد من األمر الذي يزيد من الدافعية للعمل ويحسّ  ،المسؤوليات

)البنا  يا للمؤسسات بالشكل المطلوبهداف العلنتاجيتهم، وبالتالي المساهمة في تحقيق األإ

 (.2015والخفاجي، 

وترتبط بتحديات واقعية  يءعملية معقدة بعض الش اإلداري عملية التمكين  أن يالحظلكن       

فمنها ما يتعلق بطبيعة البنية  ؛وترجع هذه التحديات إلى معيقات متعددة ،ثناء التطبيقأوعملية 
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ال سيما المؤسسات ذات  ،قراطي القائم في كثير من المؤسساتة والتسلسل الهرمي البيرو اإلداري

ن النظام الهرمي إحيث  ؛العالقة بالتعليم وهي مديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها

ال في حاالت معينة إحيان بتفويض الصالحيات للمرؤوسين التسلسلي ال يسمح في كثير من األ

 اإلداري مكانية تفعيل مبدأ التمكين إدون  وحائال   لذي يقف عائقا  األمر ا ،وضمن حدود ضيقة للغاية

 (.2004، يعقوببالشكل الالزم والمطلوب حيثما استدعت الضرورة وتطلبت الحاجة )ال

وفي المؤسسات الحكومية على  القوالب البيروقراطية الجامدة في المؤسسات عموما   يالحظ أن      

 جزءا   وصفهادارية هرمية قائمة بإنما هي أنظمة إ ،تعليمال سيما مؤسسات ال ،وجه التخصيص

وليس من السهل تغييرها أو حتى تعديلها بما يتطلبه التمكين  ،من النظام المؤسسي الموجود ساسيا  أ

 فمثال   ،المطلوب، ولعل ذلك له ما يبرره من وجهة نظر المستويات العليا وصانعي القرارات اإلداري 

مام تفويضهم أ ساسيا  أرؤوسين وقلة تدريبهم وضعف تجاربهم عائقا قد يشكل ضعف خبرات الم

فيلجأ  ،لما في ذلك من مجازفة ومخاطر قد تلحق بالمؤسسة ؛الصالحيات من قبل المسؤول عنهم

 .(2013 البغدادي والبدراوي،ة )اإلداريعندها المسؤول إلى مبدأ المركزية 

منها  و جزءا  أة العليا من فقدان صالحياتهم رياإلداكذلك قد يمّثل تخّوف بعض المستويات      

في  اإلداري آخر أمام تفعيل مبدأ التمكين  وقد يمّثل ذلك عائقا   ،لصالح المستويات األدنى

المؤسسات المختلفة بما فيها المؤسسات التعليمية، وهذه مشكلة تكاد ال تخلو منها جميع المستويات 

 .(Evans & Lindsay , 2017) ةاإلدارية في المؤسسات المختلفة ونظمها اإلداري

حجام عن تفويض آخر من عوامل اإل كما يشّكل فقدان ثقة الرؤساء بمرؤوسيهم عامال       

وقد يرجع ذلك إلى عوامل متعددة لعل من أهمها عدم قناعة المستويات  ،الصالحيات بسهولة

نجاز المهام اتهم الالزمة إلوضعف خبر  ،هموتجارب همومهارات الموظفين ة العليا بقدراتاإلداري

 (.2015)قريشي والسبتي،  واألعمال



 

20 
 

يأتي موضوع الحفاظ  ،اإلداري ضافة  لما تقدم من عوائق وتحديات أمام تطبيق مبدأ التمكين إ     

ة اإلداريعلى سّرّية بعض المهام واألنشطة الخاصة بالعمل على سلم أولويات بعض القيادات 

سرار أدارة اطالع المستويات الدنيا على بعض ويات العليا في اإلتلمسالعليا، فقد ال تحبذ بعض ا

لما قد يسببه  ،دارات العليابقائها ضمن صالحيات اإلإوضرورة  ،و أهمية سريتهاألحساسيتها  ؛العمل

دائها أو أكشف هذه المعلومات من مشاكل وتعقيدات معينة وبما يمس بأمن المؤسسة أو مستوى 

 (.2012ر )البريدي والرشيد، ذلك من قضايا وأمو  طبيعة عملها أو نحو

 هو التباين الذي قد يكون قائما   اإلداري تطبيق مبدأ التمكين  معيقاتيالحظ بأن من  أيضا       

وعدم االنسجام  ،دارات العليا ورؤية المرؤوسين بخصوص تطبيق أهداف المؤسسةحول رؤية اإل

دارات العليا تحجم عن تفويض صالحياتها إلوالتوافق في هذا الصدد، األمر الذي يجعل ا

التي  ،طار المحدد الذي يخدم رؤيتها وأهدافهامن الخروج عن اإل خوفا   ،الدنيا ةاإلداري للمستويات

 (.Baird &Wang, 2010) تتعارض مع رؤية المرؤوسين وطبيعة توجهاتهم في تطبيق األهداف

 دارات العليا عائقا  الرغبة في التغيير من قبل اإلفي النهاية قد يكون النظام التقليدي وعدم       

لعدم تفويض الصالحيات والتمسك بالبيروقراطية وقوالبها الجامدة، حيث ينبغي  ا  مباشر  ا  آخر وتحدي

يجابياته في العمل، فقد إمن قناعة تامة بجدوى التفويض و  ن يكون التفويض في الصالحيات نابعا  أ

 باعتباره نهجا   دارات العليابه من قبل الكثير من اإل مرغوبا   دارة نهجا  سلوب التقليدي في اإليكون األ

يمثل لها أهمية اعتبارية معينة تتعلق بقوة النفوذ والسيطرة داخل المؤسسة، حيث يصعب  اعتباريا  

 اإلداري مام تفعيل التمكين أ كبيرا   ما يمثل تحديا   ،دارات العليا بسهولةتغيير مثل تلك الرؤى لدى اإل

 .(2014، )األسمر المؤسسات بالشكل المطلوب في تلك

طار أن هنالك العديد من التحديات التي ما زالت تواجه تطبيق هذا اإل الحظ فييعليه       

في المؤسسات المختلفة ال سيما مؤسسات التعليم في فلسطين، فهنالك تحديات  اإلداري التمكين 
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لتقليدي المركزي والتمسك بمبدأ البيروقراطية الجامدة في دارات العليا وتحبيذها للنمط اترتبط باإل

وكذلك من أجل الحفاظ على بعض  ،على نفوذها في المؤسسة ومراكزها االعتبارية حفاظا   ؛عملها

وخبراتهم ومعارفهم في  دارات بقدرات موظفيهاسرار المؤسسات، وقد يكون ذلك لضعف ثقة تلك اإلأ

 (.2015)الزاملي،  همالمطلوبة من نجاز المهماتإمجال 

على  اإلداري حظ أن هنالك معيقات وتحديات أمام تفعيل مبدأ التمكين يالمن جانب آخر      

داراتهم في مجال إواختالف رؤاهم مع  ،مثل قلة خبراتهم في مجال العمل ،صعيد الموظفين أنفسهم

 ،للمؤسسات اإلداري الهيكلي  هنالك التحديات المتعلقة بالنظام خيرا  أعمال المنوطة بهم، و إنجاز األ

ة اإلداريفي مجال توزيع المهام والصالحيات بين المستويات  بيروقراطيا   تسلسليا   الذي يفرض نمطا  

قبال على األمر الذي يستدعي تعديالت جوهرية في هذا النظام قبل اإل ،المؤسسات المختلفة داخل

 (. 2011)العمري،  ل الالزمبالشك اإلداري دارية بهدف تفعيل التمكين إي تفويضات أ

 ومراحله اإلداري خطوات التمكين  4.1.1.2

 تطلبات العمل وتشعبنتيجة تزايد م ،في ظل التزايد المستمر للحاجة لتفويض الصالحيات     

وزيادة مساحة  التمكين،وتداخلها كان ال بّد من اللجوء إلى  وتشابكها وتعقيدها أعمال المؤسسات

 .(2011، القضاة والطراونة)لين في المؤسسات التعليمية لعاملدى ا الصالحيات

 أمرا   اإلداري يأتي موضوع تحديد خطوات مرحلية كمستلزمات لتطبيق التمكين  ،من جانب  آخر     

أو مراحل  اإلداري ينبغي التخطيط له بعناية واهتمام، وهنا يتوجب معرفة أن خطوات التمكين  جرائيا  إ

بحيث يتعلق  ،نبين يتوقف عليهما نجاح تفعيل التمكين من عدمهتطبيقه تتحدد من خالل جا

دارات العليا وقناعتها بمبدأ تطبيق التمكين وأهميته وجدواه، في الجانب األول في مدى قابلية اإل

حين يتعلق الجانب الثاني بمدى ما يمتلكه الموظفون من مهارات وخبرات ومعارف وتجارب تمّكنهم 

سن من خالل حُ  ،اإلداري لمطلوبة منهم بالشكل الصحيح في ظل بيئة التمكين من القيام بالواجبات ا
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خفاقات إهداف مؤسستهم بالشكل الصحيح ودونما أ استخدام السلطة المفوضة لهم بما يخدم تحقيق 

 (.2014)عفانة، و تقصيرأ

من قبل  منها ا  و جزءأللصالحيات  ساس تفويضا  الذي يتضمن باأل اإلداري ن تطبيق التمكين إ     

نما يتضمن وقبل كل إ ،ة الدنيا والتنفيذيةاإلدارية العليا للمرؤوسين في المستويات اإلداريالمستويات 

 هداف العامة للتمكينن األأفما من شك  ،شي ضرورة تحديد مبررات التمكين ودواعيه للمؤسسة

وتنمية قدرات  ،جمهوروتحسين خدماتها لل ،نتاجيةتتحدد في مجال رفع كفاءة المؤسسة اإل نأينبغي 

تحمل  أوتفعيل مبد ،وشعورهم بأهميتهم للمؤسسة وزيادة انتمائهم لمؤسستهم ،الموظفين وتطويرها

دارة األعمال المنوطة إداراتهم في إوالتشاركية مع  ،واعتمادهم على قراراتهم الذاتية، المسؤولية لديهم

 (.2006)ملحم،  بهم وتنفيذها بالشكل الصحيح

يمان به من قبل إأن تفعيل التمكين بحاجة ماسة إلى وجود  على ما تقدم، يتضح جليا   بناء        

وزيادة  ،فضلأوكذلك أهميته في إنجاز المهام بشكل  ،ة العليااإلداريو المستويات أرّب العمل 

 اإلداري فاعلية المؤسسات في القيام بواجباتها بالشكل المطلوب، وعدا عن ذلك سيبقى التمكين 

 ،ندراوس ومعايعةارض الواقع )أن يصل مرحلة التطبيق العملي على أا نظريا  ال يمكن له مفهوم

2008.) 

ضرورة العمل بروح الفريق المتكامل من خالل  اإلداري كذلك فإن من خطوات التمكين      

سواء على صعيد المرؤوسيين في المؤسسة أو على صعيد عالقة الرؤساء  ،مجموعات العمل

وتذليل المصاعب والتحديات  ،من خالل المشاركة والتعاون في تنفيذ المهام ،والعكسسين و بالمرؤ 

ثناء تأديتهم ألعمالهم، فالعمل بروح الفريق الواحد يضمن عدم العشوائية أالتي قد تواجه الموظفين 

لي التقليل وبالتا ،فكار لتحديد الخيارات المناسبةكما يكفل تفاعلية األ ،واالرتجالية في اتخاذ القرارات

ضافة إلى أن مبدأ التشاركية في العمل يمنح المرؤوسين إخطاء والتجاوزات، هذا من حدوث األ
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ما ينعكس بدوره على تحقيق  ،من الدافعية للعمل وروح االنتماء والوالء لمؤسستهم وعملهم مزيدا  

 .(2017)الطراونة والنهدي،  هداف العامة للمؤسسةاأل

حيث ينبغي مراعاة  ،اإلداري مة لتطبيق التمكين ءالموظفين األكثر مال تأتي مرحلة اختيار      

فحتى تنجح عملية  ،مواصفاتهم الوظيفية وضرورة مطابقتها للتوصيف الوظيفي للعمل وطبيعته

كما ينبغي يتوجب اختيار الموظفين المؤهلين والقادرين على تحّمل مسؤولية  اإلداري التمكين 

ن تزود أدارة العليا ومن جانب آخر ينبغي على اإل ،وتبعاته، هذا من جانبوأعبائه  اإلداري التمكين 

كل ما يحتاجونه من التدريب بوتفويض الصالحيات لهم  اإلداري موظفيها قبل تطبيق التمكين 

 -Al) ليهمإداء المهام الموكولة أليها في إوبالخبرات العلمية والعملية التي يحتاجون  ،الالزم

Suhimat,  2016). 

 تكون  أالّ بمعنى يجب  ،تتوقف عملية تزويد العاملين بالتدريبات والمهاراتأال ينبغي  كما     

 نإحيث  ،مرن تكون عملية ديناميكية مستمرة حيثما تطلب األأنما يتوجب إ ،عملية آنية مؤقتة

نتاج وتحديات العمل المؤسسي بشكل عام هي قائمة ومتجددة نتاجية وظروف اإلاإلالمتغيرات 

تكون عمليات التدريب والتأهيل للموظفين داخل المؤسسات مواكبة أن  وبالتالي فاألصل ،مستمرةو 

 (.2015)شقورة،  للتغير في طبيعة التحديات والصعوبات القائمة في كل زمان ومكان

ن توضح لموظفيها باستمرار وبشكل أدارة العليا في المؤسسة ينبغي على اإل لما تقدمضافة إ     

ن أالتي ينبغي  ،واألهداف المتوقعة منهم ،هداف التمكين وغايات تفويض الصالحيات لهمأ متزامن 

لكي يكونوا على دراية بها وعلى معرفة بآليات تطبيقها والحدود الزمنية التي  ؛ق من خاللهمتحق  

 (.2008المجد،  أبو) يفترض إنجازها خاللها

ت فاعل يتم من خالله آمن خالل نظام مكافدارة وضع آليات للتحفيز يتوجب على اإل كذلك     

ودون ذلك سيكون  ،نجزوا مهامهم ضمن الخطة المعتمدة وفي الوقت المحددأتكريم العاملين الذين 
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ليهم بالشكل إبالمهام الموكلة  مكانية قيامهمإعلى مدى دافعية العاملين و  هنالك خلل كبير جدا  

 .(2008الجميلي، )المطلوب 

 بأن هنالك خطوات مرحلية متكاملة ينبغي تبنيها من قبليرى الباحث  تقدم ذكرهمن خالل ما       

هدافه أ عن تحقيق  عاجزا   اإلداري ودون ذلك يبقى التمكين  ،العليا في المؤسسات المختلفةاإلدارات 

والعمل  ،هداف التمكينأ همها تحديد أ  ،وتنحصر هذه الخطوات في عدة مجاالت ،بالشكل المراد

وتزويد العاملين بالمهارات والخبرات التي  ،والعمل التشاركي في مجموعات ،فريقضمن روح ال

 ،وتدريبهم المستمر لمواكبة التحديات المستجدة في مجال عملهم ،داء مهامهمأيحتاجونها في 

عطاء الوقت الكافي للموظفين وحرية العمل الكاملة إ حيث ينبغي  ،وضرورة عدم استعجال النتائج

 هداف المطلوبة كما ينبغي. وتفويض الصالحيات لتحقيق األ ،مكين التفاعليضمن مبدأ الت

 الشروط الواجب توافرها في المؤسسة المستهدفة بالت مكين 5.1.1.2

هنالك مجموعة من المتطلبات التي تشكل البيئة الحاضنة الالزم توافرها في المؤسسة المراد      

فهنالك الخصائص والمواصفات والمتطلبات الواجب  ،على موظفيها اإلداري تطبيق مبدأ التمكين 

يضا الخصائص والمتطلبات التي ينبغي على المستويات أوهنالك  ،توافرها في الموظفين أنفسهم

تلك المتطلبات أمرا  غاية في األهمية في  عدحيث ت ،ن توفرها للعاملين في المؤسسةأة العليا اإلداري

ومبدأ تفويض  اإلداري وبدون ذلك سيكون التمكين  ،شكل المطلوبوتفعيله بال اإلداري مجال التمكين 

 ن تتسبب في الفوضىأمردود عكسي قد يؤدي إلى آثار سلبية وخيمة يمكن  اذ الصالحيات أمرا  

وما إلى ذلك من األنشطة  ،والتخبط والعشوائية واالنتهازية ،وضياع المهام والمسؤوليات ،ةاإلداري

 يار المؤسسة على المدى البعيد.التي من شأنها التسبب بانه

المؤسسة المراد تفويض الصالحيات لموظفيها أن تكون مستويات  فيبناء  على ذلك، يتوجب       

دارة العليا فيها على درجة كافية من الوعي بمفهوم التمكين وأهميته وجدواه وحدوده وآليات اإل
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وأن يكون هنالك  ،طارية للمؤسسة في هذا اإلوأن يتم تقديم الدعم والمساندة المادية والعمل ،تطبيقه

 ،دارة العليا والمؤسسة بهدف معالجة القضايا والمشاكلتغذية راجعة وتعاون تكاملي تشاركي بين اإل

ة العليا نهج التطوير الدائم اإلداريضافة إلى تبني القيادة إ ،ومواجهة التحديات بطريقة تعاونية بّناءة

ومشاركة  ،بداعات وتحفيزها بالطرق المالئمةسسة وتنمية المواهب واإلفراد المؤ أوالمستمر لقدرات 

نشطة ة الدنيا والتطبيقية في صياغة الخطط والبرامج ذات العالقة بالمهام واألاإلداريالمستويات 

ضمن ، مر ذلكإلى جنب توفير مخططات مرنة وقابلة للتعديل حيثما تطلب األ المختلفة، جنبا  

 (.2009والتعاوني المتكامل )الرشيدي، فريق العمل الجماعي 

ة اإلداريوتفويض الصالحيات من المستويات  اإلداري أن تطبيق التمكين عليه يرى الباحث       

له  ومخططا   ن يكون مدروسا  أجراء دقيق وينبغي إنما هو إالعليا تجاه العاملين في المؤسسات 

جراء يحتاج إلى بيئة إنما هو إ اإلداري ن التمكين أومن جانب آخر فينبغي مالحظة  ،بشكل جيد

دارات العليا وطبيعة منها ما يتعلق باإل ،تطبيقية مناسبة وبشروط محددة تتمثل في معايير معينة

ومنها ما يرتبط بطبيعة المؤسسة نفسها وخصائص  ،دراكها لمفهوم التمكين وآليات تطبيقهإفهمها و 

وتفويض الصالحيات  اإلداري تفاعلهم مع مبدأ التمكين  مكانيةإو  ،الموظفين فيها ومؤهالتهم وقدراتهم

لن  اإلداري وبغير هذه المتطلبات والشروط فإن التمكين  ،مكانية المتوافرة لديهمومستوى هذه اإل ،لهم

خفاقات وانحرافات ال يحمد إلى العكس من ذلك قد يتسبب في بل ع ،يؤدي الغرض المطلوب منه

 دلتي تع، اتطبيقه دون مراعاة الشروط والمتطلبات الالزم توافرهاعقباها على المؤسسة فيما لو تم 

 البيئة الحاضنة والمواتية لتحقيق فاعلية التمكين وكفاءة تفويض الصالحيات بالشكل المطلوب.

 والتفويض اإلداري العالقة بين التمكين  6.1.1.2

ل مشاركة المرؤوسين في إلى مفاهيم متعددة تدور جميعها حو  اإلداري يشير مصطلح التمكين      

صناعة القرار وتطبيقه، األمر الذي ينعكس بدوره على دافعيتهم تجاه العمل وتحملهم للمسؤولية، ما 
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يؤثر بشكل إيجابي على أداء المؤسسة وقدرتها في تحقيق رؤيتها وأهدافها بشكل سلس ودونما 

منه في  أدنىه لمن هو عوائق، في حين يعالج مفهوم التفويض توكيل المسؤول لجزء من مهام

 ضمن حدود معينة وفي نطاق الضوابط والمعايير المهنية للمؤسسة. اإلداري التسلسل الهرمي 

بناء  على ما سبق يظهر لنا بأن هنالك عالقة معينة بين التمكين والتفويض؛ فمن ناحية فإن       

سؤول ضمن حدود معينة كليهما يتضمن بشكل أو بآخر مبدأ قيام الموظف بالعمل بتوكيل من الم

تراعي الضوابط القانونية للمؤسسة، لكن وفي الوقت نفسه فإن هنالك فرقا  بين المفهومين؛ ففي 

الوقت الذي يكون فيه التمكين توكيال  من قبل اإلدارة العليا للموظف بأداء مهمات معينة، فإن هذا 

في ظل حرية وإمكانات تسمح  كامال   التوكيل يتضمن تحمال  لمسؤولية العمل بالكامل كونه تفويضا  

للموظف بإنجاز العمل بالشكل المطلوب، في حين يعني التفويض توكيل المسؤول للموظف بالقيام 

 (.2009بعمل معين ضمن حدود وضوابط بشكل آن  ومؤقت )المعاني وأخو رشيدة، 

لتقصير تبقى على برغم تضمن ذلك مسؤولية على الموظف، إال أن المسؤولية النهائية عن ا      

المسؤول المفّوض للصالحيات وال يعفى منها كما هو الحال في التمكين، وبذلك نالحظ بأن 

تمكين في الصالحيات التمكين يشمل بالضرورة التفويض، في حين أن التفويض هو جزء من ال

 (.2018الضفيري، ( والمسؤوليات
 

  االنضباط المدرسي 2.1.2

المدرسي من خالل المساهمة في تحقيق العملية التعلمية التعليمية تظهر أهمية االنضباط      

ألهدافها بالشكل الصحيح، حيث تعتبر الفوضى وسوء السلوك لدى الطلبة وعدم التزامهم بالقوانين 

في هذا الصدد، لذا تلجأ الكثير من األنظمة التربوية إلى وضع لوائح قانونية  أساسيا   المدرسية عائقا  

 طلبة المخالفين بهدف تعديل سلوكهم وتحقيق االنضباط المدرسي المطلوب.وإجراءات لل
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يعّد االنضباط المدرسي إحدى الوسائل التي ُيلجأ إليها بهدف التحكم في سلوك الطالب أو      

مجموعة من الطالب لتحقيق أهداف تربوية وتعليمية، وبذلك فاالنضباط المدرسي هو مجموعة 

مدارس بالتقيد بإجراءات قانونية محددة ضمن حدود رؤية رسالة وزارة التربية إجراءات إللزام طلبة ال

 (. 2011والتعليم وبما يضمن سير العملية التعليمية بشكلها الطبيعي )الهذلي، 

كذلك يعرف االنضباط المدرسي بأنه مجموعة اإلجراءات التربوية التي يتم تبنيها في المدارس،      

التعليمية بالشكل المطلوب وبما يتناسب ورؤية وزارة التربية والتعليم  بهدف ضمان سير العملية

 (. 2011)األفندي، 

وقد عرف االنضباط المدرسي بأنه التزام طلبة المدرسة بمجموعة اللوائح القانونية المدرسية      

ات التربوية التي تكفل سير العملية التعليمية دونما مشاكل أو عوائق، سواء ما يتعلق منها بالتعليم

 (.2008السلوكية أو التعليمات األكاديمية )الداهوم، 

من خالل ما تقدم، يرى الباحث أن االنضباط المدرسي مفهوم تربوي يشير إلى التزام طلبة      

المدارس بالقوانين والتعليمات المدرسية كافة، المنبثقة من رؤية وزراة التربية والتعليم، سواء على 

والسلوكي أو على صعيد التعليمات األكاديمية، بما يضمن سير العملية التعليمية  الصعيد التربوي 

 بالشكل الطبيعي المطلوب.
 

 أهمية االنضباط المدرسي 1.2.1.2

وضرورية من أجل تحقيق األهداف التربوية والتعليمية  مهمةبيئة االنضباط المدرسي بيئة تعد      

ضباط المدرسي يصعب تحقيق األهداف التربوية والتعليمية في أي مدرسة، وبدون تفعيل آليات االن

ستراتيجيات االمطلوبة، لذا كان ال بد من االهتمام بموضوع االنضباط المدرسي من خالل تبّني 

تكفل الوصول إلى منظومة قانونية فاعلة ضمن حدود رؤية وزارة التربية والتعليم، بهدف تحقيق 
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نونية، األمر الذي سيسهم بشكل فاعل في تحقيق االنضباط التزام الطلبة بهذه المنظومة القا

 المطلوب، الذي بدوره سينعكس على جودة التحصيل واإلنجاز لدى الطلبة.

تظهر أهمية البيئة المدرسية المنضبطة من خالل التزام الطلبة بالقوانين والتعليمات عليه       

لتحصيل العلمي؛ فالبيئة المدرسية التي المدرسية، األمر الذي ينعكس بدوره على جودة مستوى ا

تمتاز بالفوضى السلوكية لطلبتها حتما  ستكون بيئة سلبية وغير مالئمة للدراسة، في حين يفسح 

االنضباط المدرسي المجال أمام الطلبة لتحقيق أداء أكاديمي متميز في ظل الهدوء والنظام، ما 

وقت التعليم لغايات تخدم العملية التعليمية )طه،  يتيح الفرصة لالستيعاب والتركيز، واستغالل كامل

2019.) 

فيما يخص احترام  إيجابيا   إضافة لما تقدم ذكره فإن االنضباط المدرسي للطلبة يعطي انطباعا       

المعلم، وإظهار هيبته أمام طلبته، وكذلك إظهار هيبة التعليم وأهميته في نظر الطلبة، األمر الذي 

علم بنفسه وقدراته، وتحسين نفسيته، وبالتالي زيادة دافعيته للعمل وتحفيزه ينعكس على ثقة الم

 .(Kindiki, 2009) لإلنجاز بالشكل النموذجي، في ظل محبته وانتمائه لعمله ولطلبته

مدى أهمية االنضباط المدرسي في مستوى أداء الطلبة وتحصيلهم  بذلك يظهر للباحث      

التزامهم بقيم المجتمع وتقاليده ضمن رؤية المدرسة المنسجمة العلمي من جهة، وكذلك في مدى 

بالضرورة مع قيم المجتمع، لذا كان ال بد من االهتمام بعملية االنضباط المدرسي وترسيخها 

ودعمها في المؤسسات التعليمية كافة ال سيما المدارس، فدون االنضباط ال يمكن لنا أن نتحدث 

، وعلى صعيد ترسيخ المنظومة القيمية تحصيل العلمي أوال  عن مستوى أداء جيد على صعيد ال

 .واألخالقية وبناء جيل واع  بمسؤولياته في المجتمع ثانيا  
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 العوامل المؤثرة في االنضباط المدرسي 2.2.1.2

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر في درجة االنضباط ومدى التزام الطالب بقوانين المدرسة      

لعل تحليل هذه العوامل والبحث فيها ومحاولة معالجتها وتهيئتها، بما يتناسب وتحقيق وأنظمتها، و 

ويشغل الكثير من الباحثين في  في البيئات المدرسية لهو أمر مهم أعلى درجات االنضباط الممكنة

قضايا التعليم ورفع جودة األداء المدرسي ومستوى التحصيل لدى طلبة المدارس، لذا ينبغي توضيح 

هم العوامل التي تسهم في رفع مستوى االنضباط المدرسي لدى الطلبة، األمر الذي سينعكس بدوره أ 

ستراتيجي للمؤسسات التعليمية بمراحلها ورفع كفاءة التحصيل العلمي كهدف اعلى جودة التعليم 

ة، المختلفة، حيث ترتبط العوامل المؤثرة في االنضباط المدرسي بوجه عام بثالثة جوانب أساسي

هي: الخصائص المادية للمدرسة نفسها، وكذلك الخصائص النفسية والمهنية والتعليمية للمعلم، 

 الخصائص التعليمية واإلدراكية والنفسية للطالب. وأخيرا  

عندما نتحدث عن دور المدرسة وأثرها على درجة انضباط الطلبة ومدى التزامهم بالقوانين      

نى شك عن المقومات القانونية والمادية والفيزيقية التي تتوافر في المدرسية، فإننا نتحدث دون أد

بيئة التعليم المدرسي بوجه عام، حيث يندرج تحت هذا اإلطار اللوائح والقوانين الضابطة لبيئة 

 (.2012العملية التعليمية بوجه عام )الوادي، 

لعالقة بضبط سلوك الطلبة بما فال شك أن منظومة قوانين العقوبات المدرسية واللوائح ذات ا      

ا  في تحقيق لتعليمية، ال شك أن لها أثرا  مهمينسجم ورؤية وزارة التربية والتعليم التربوية وا

المستويات المطلوبة من االنضباط في البيئات التعليمية المدرسية وبمستوياتها كافة، حيث ستؤثر 

يجابي في تحقيق مستوى االنضباط المدرسي قوانين العقوبات المدرسية المالئمة والفعالة بشكل إ

المطلوب، على العكس من قوانين العقوبات التي تعاني من الفجوات والخلل وعدم القابلية للتطبيق 
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والقياس في كثير من األحيان، ما يسهم في ارتفاع مستويات الفوضى والحوادث غير المرغوب فيها 

 (2007داخل البيئات التعليمية المدرسية )عزب، 

التجهيزات الفنية والمواصفات المهنية داخل المدرسة من العوامل الهامة  من جانب آخر، تعد     

والمؤثرة في عملية االنضباط المدرسي، ويدخل ضمن هذه المفاهيم التجهيزات الحاسوبية ووسائل 

تعليمية وبيئة التعليم المتاحة، مثل غرف المختبرات التطبيقية والتجهيزات الحاسوبية والبرمجيات ال

خدمات اإلنترنت الالزمة، وكل ما له عالقة بتسهيل بيئة التعلم والتعليم داخل حدود المدرسة، بما 

في ذلك التجهيزات ذات العالقة بالراحة النفسية للطلبة وتحفيز قدراتهم واستلهام دوافعهم تجاه 

تخطيط الطرقات والمساحات العملية التعليمية، ال سيما الحدائق المدرسية وتصميمات المباني و 

 (.2013الخضراء )الشمري، 

نية والفنية الجمالية ذات أثر البيئة المدرسية بمعطياتها المادية وتجهيزاتها التعليمية المه تعد     

في تحسين الظروف النفسية واإلدراكية للتعلم عند الطلبة، األمر الذي يساهم بطريقة أو بأخرى  مهم

للتعلم، ما يسهم وبشكل تلقائي في ارتفاع مستوى تقّبل الطالب للقوانين  بتحفيز دافعية الطلبة

المدرسية وانسجامهم النفسي والمادي مع بيئاتهم المدرسية وبالتالي تحقيق مستويات أعلى من 

 .(Bear, 2010)االنضباط المدرسي 

بي داخل البيئة إضافة لما تقدم، وفي سياق الحديث عن العوامل المؤثرة في االنضباط الطال     

التعليمية المدرسية، يظهر دور المعلم كأحد أهم عناصر العملية التعليمية في التأثير على درجة 

انضباط طلبته، وانسجامهم وتوافقهم مع القوانين المدرسية ومدى التزامهم بها، وهنا من الضروري 

يمي في حقل تخصصه، ألن أن نتحدث عن المؤهالت العلمية للمعلم ومدى إتقانه وتمّكنه األكاد

ذلك من المعايير المهمة التي تنعكس بدورها على احترام طلبته له وتقديرهم لجهوده وجودة أدائه، 

ومدى ثقتهم بخبراته وقدراته وانعكاس ذلك على ثقتهم بمعلمهم وملهمهم وقدوتهم، وبعكس ذلك 
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ينعكس على مدى التزامهم سيكون المعلم شخصية مهتزة وغير جديرة بثقة الطالب، األمر الذي 

 (.2009بتوجيهات معلمهم وبالتالي على مستوى االنضباط العام في المدرسة )الحراحشة والخوالدة، 

كذلك عندما نتحدث عن أثر المعلم في االنضباط المدرسي فإنه ال ينبغي إهمال المؤهالت      

فسية في تفهم طلبته ومراعاة رغباتهم التربوية، ومدى قدرة المعلم على إتقان األساليب التربوية والن

وتوجهاتهم الفكرية واندفاعاتهم النفسية، ألن في ذلك إمكانية الحتوائهم واحتواء مشاكلهم وسوء 

انضباطهم والتزامهم بقوانين المدرسة، وعليه نالحظ بأن مؤهالت المعلم العلمية والتربوية تشكل 

ويات أفضل من االنضباط المدرسي لدى الطلبة في تحقيق مست فاعال   ومساهما   أساسيا   عامال  

 (.2011)المزين وسكيك، 

في سياق الحديث عن العوامل المؤثرة في االنضباط المدرسي علينا أال نهمل دور الطالب       

نفسه في هذا الّسياق، فالطالب هو محور العملية التعليمية وهدفها األساسي، وقد تمت اإلشارة فيما 

علم والبيئة المادية المدرسية وأثر ذلك في عملية االنضباط المدرسي، وبما أن سبق إلى دور الم

عناصر العملية التعليمية ومقوماتها تؤثر بشكل تكاملي على بعضها البعض ضمن منظومة العملية 

التعليمية الشاملة، فإنه لمن الضروري الحديث هنا عن دور الطالب نفسه ومدى تأثيره ومساهمته 

 (.2020النضباط المدرسي )شاكر، في عملية ا

في مدى دافعية  يمية للطالب هي مؤشر ذو مدلول مهمفال شك أن الخلفية التربوية والق     

الطالب لالنضباط داخل البيئة المدرسية، أو عدم االنضباط بوجه عام، فالمفاهيم التربوية المرتبطة 

هي من العوامل المؤثرة في بلورة شخصية بنشأة الطالب األسرية والمنظومة األخالقية المجتمعية 

الطالب وصقل توجهاته الفكرية والسلوكية، التي ستلقي بظاللها على مدى القابلية العامة لدى 

الطالب بااللتزام واالنضباط مع بيئته التي يعيش فيها بوجه عام، ال سيما بيئته التعليمية داخل 

في تشكيل البنية اإلدراكية لدى الطالب وتقويم  إطار مدرسته، فاألسرة هي المحدد األول المؤثر



 

32 
 

السلوك لديه وتعديله، وهذا ال يعني بأي حال من األحوال إهمال الدور التربوي للمدرسة في هذا 

 (.2020الجانب وأهميته )خلف، 

، الذي يمكن أن يعزز باالهتمام والمتابعة إضافة لذلك يعّد المستوى اإلدراكي المكتسب وراثيا       

العوامل غير المباشرة التي قد تؤثر في قابلية الطالب لالنضباط المدرسي، ال سيما وأن أعلى  من

مستويات االنضباط تكون لدى طلبة التحصيل العلمي المرتفع، في حين ترتفع نسبة الفوضى وعدم 

االنضباط لدى الطلبة ذوي التحصيل العلمي المتدني، ويعزى ذلك إلى جنوح الطالب سّيئ 

يل إلشغال وقته في افتعال المشاكل السلوكية، واالحتجاج الضمني على أدائه المتدني التحص

 (.2020)شاكر، 

من خالل ما تقدم يظهر جليا للباحث أن العوامل المؤثرة في عملية االنضباط المدرسي لدى      

هي البيئة الطلبة إنما يمكن تحديدها بشكل أساسي من خالل متغيرات العملية التعليمية نفسها و 

إلى جنب دور المعلم ومؤهالته العلمية ومهاراته  المدرسية، وتجهيزاتها الفنية والعلمية والتربوية، جنبا  

التربوية كصاحب رسالة مجتمعية سامية، وكذلك دور الطالب وخلفيته التربوية والقيمية واألخالقية، 

سواء، إضافة لمستويات اإلدراك الخلقية التي تعمل على تشكيلها البيئة األسرية والمدرسية على حدّ  

 لدى الطالب. 

 تحديات تحقيق االنضباط المدرسي 3.2.1.2  

 ات غير المرغوب فيهاإن من أهم معايير االنضباط الصفي هو القدرة على التحكم في السلوك     

لمدرسة التي قد يقوم بها الطالب، سواء داخل الغرفة الصفية أو ضمن إطار تواجده داخل حدود ا

خالل فترة الدوام المتعارف عليها، والمقصود هنا بسلوك الطالب غير المرغب فيه: كل سلوك فعلي 

أو لفظي أو ضمني للطالب قد ينجم عنه ضرر مباشر أو غير مباشر يمكن أن يعيق تحقيق هدف 

ام، وعليه الحصة الصفية أو تحقيق األهداف العامة لرؤية المدرسة أو رؤية وزارة التعليم بوجه  ع
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يعّد االنضباط المدرسي وسيلة أساسية ال بد  من تحقيقها ضمن حدود معينة وقوانين محددة حتى 

تتمكن المدرسة من تنفيذ أجنداتها التعليمية والتربوية ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم المستمدة من 

 قيم المجتمع وأهدافه وأعرافه وبرامجه.

يات التي تعيق تحقيق االنضباط المدرسي وضبط سلوك بعض الطلبة، هنالك الكثير من التحد     

وإمكانية التحكم في هذا السلوك وتوجيهه بالشكل المالئم، ولعل من هذه التحديات أو المعيقات 

طبيعة التنشئة األسرية للطالب، التي لها دور هام في تشكيل البنى الفكرية األساسية له في مراحل 

حيث إن سلوكات الطالب عموما في الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه خالل  نموه العقلي األولى،

الدوام المدرسي أو خارجه إما هي انعكاس انفعالي بتأثر واضح مرتبط باالنفعاالت السلوكية التي 

 (. 2007تراكمت لديه خالل نشأته األولى داخل أسرته )عزب، 

واإلمكانات اإلدراكية لدى الطلبة في درجة االلتزام  كما ال يمكن لنا إهمال دور القدرات العقلية     

واالنضباط الصفي، فالفروق الفردية اإلدراكية لدى الطالب من األمور المؤثرة في عملية االنضباط 

الصفي، فما من شك أن المادة التعليمية أو طبيعة المهارة السلوكية أو الحركية المراد من الطالب 

ا ترتبط بعالقة وثيقة بمستويات الذكاء الموروثة لدى الطالب، وكذلك استيعابها أو تطبيقها، إنم

طبيعة الفرص والحوافز المتوفرة لهم في مجال التعليم، وزيادة الدافعية والتدريب واالهتمام والمتابعة 

 (.2013من قبل أولياء األمور )الشمري، 

سيكون الطالب أكثر قدرة على عليه، فطبيعي جدا إذا ما تهيأت جميع المقومات المذكورة       

التحصيل الدراسي، وبالتالي زيادة انسجامه مع النظام التعليمي وانضباطه السلوكي في مدرسته، 

بعكس الطالب الذي يعاني من تأخر إدراكي ومعرفي في ظل عدم االهتمام والمتابعة وغياب 

خرا ومتدنيا  في تحصيله، ما يدفعه الفرص المواتية والمحفزة للتعليم، األمر الذي يجعل منه طالبا متأ

لعدم االنسجام العام مع بيئته التعليمية وبالتالي زيادة فرص عدم االنضباط لديه، وتزيد المشكلة 
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تفاقما في ظل عدم وجود برامج وخطط تعليمية فاعلة بهدف مراعاة الفروق الفردية في العملية 

ال تحقيق االنضباط المدرسي، خاصة وأن التعليمية، األمر الذي يزيد من حدة المشكلة في مج

العالقة بين مستوى التحصيل ودرجة االنضباط تكاملية ومتداخلة؛ فاالنضباط من شروط رفع 

مستوى التحصيل، وكذلك فإن التحصيل الجيد للطالب من أسباب انسجامه مع بيئته التعليمية 

 (.2009وانضباطه السلوكي العام خاللها )الرشودي، 

لما تقدم، وفي أحيان كثيرة، قد تكون القوانين المدرسية من األسباب المباشرة أو غير  إضافة     

المباشرة في التسبب بظاهرة عدم االنضباط المدرسي، وهنا يجب أن نوضح بأن على المنظومة 

ي القانونية الضابطة في البيئة التعليمية المدرسية أن تكون مالئمة مع الواقع التربوي والتعليمي الذ

يعيشه الطالب، حيث إن التشدد والمبالغة في التقيد الحرفي بنصوص القوانين وعدم مرونتها قد 

في دفع بعض الطلبة  يتسبب في نتيجة عكسية لدى بعض الطلبة، وقد يكون ذلك التشدد سببا  

 (.2013للتمرد على القوانين المدرسية خاصة في مرحلة المراهقة )الشمري، 

د تكون منظومة القوانين الهشة والضعيفة، أو التساهل في تطبيق القوانين من جانب  آخر ق     

المدرسية، أو الخلل في تطبيقها حيثما لزم األمر، من مسببات عدم االنضباط المدرسي على وجه 

المنظومة القانونية الضابطة في البيئة التعليمية المدرسية  ينبغي أن تكون العموم، وبذلك نالحظ أنه 

ومالئمة للواقع المدرسي الذي يعيشه الطلبة، دونما تراخ  أو تشدد على حدّ  سواء )عبد متوازنة 

 (.2020السالم، 

بذلك يمكن أن يلخص الباحث التحديات التي يمكن أن تواجه تحقيق االنضباط المدرسي       

إلدراكية والقدرات بعدة جوانب، من أهمها البيئة األسرية والتنشئة التربوية للطالب، كذلك المستويات ا

العقلية للطلبة بما في ذلك الفروق الفردية للطلبة داخل غرفة الصف الواحدة، إضافة إلى مدى 



 

35 
 

مالءمة القوانين المدرسية للواقع التربوي وإمكانية التطبيق بما يالئم المواقف المختلفة دونما إفراط 

.  وتشدد أو تفريط وتراخ 

 رسيآليات تحقيق االنضباط المد 4.2.1.2

عند الحديث عن آليات تحقيق االنضباط المدرسي فنحن نتحدث عن إجراءات عملية وخطوات      

ينبغي االلتزام بتنفيذها بغية الوصول إلى حالة عامة من االنضباط المدرسي، ورغم أن هذه 

ن، اإلجراءات قد تتشعب وتتداخل وتتعدد مجاالتها، إال أن تلك اإلجراءات يمكن تلخيصها في جانبي

يمثل األول منها المدرسة وقوانينها، في حين يمثل الجانب الثاني المعلم ودوره في تحقيق 

 االنضباط.

تقع على عاتق المدرسة مسؤولية كبيرة جدا في مجال تحقيق االنضباط المدرسي، من خالل      

ويتأتى ذلك من  إدارتها وقوانينها ورؤيتها العامة ضمن األهداف والرسالة التي تقوم على تنفيذها،

خالل مجموعة من اإلجراءات التطبيقية التي تساعد في تحقيق االنضباط بالشكل المطلوب، فال 

شك أن الروتين والملل من األسباب التي قد تدفع بعض الطلبة إلى افتعال المشاكل وخرق قواعد 

ل البيئة الفيزيقية االنضباط المدرسي، لذا كان من الضروري بمكان أن ُتعنى إدارة المدرسة بتفعي

التي من شأنها تقليل ضغوط الروتين وتهيئة مناخ تفاعلي بين الطلبة، وتطبيق آليات العمل 

الجماعي بروح الفريق، وتعزيز قيم المجتمع، وتفعيل روح المبادرة وبرامج الرحل المدرسية، والتوعية 

ذبة واألنشطة التجريبية واإلجرائية، التربوية، وكسر الجمود والروتين من خالل الوسائل التعليمية الجا

وتعزيز قدرات الطلبة وتنمية مهارات التفكير واإلبداع لديهم، وغرس قيم الحرية والتعبير عن الرأي 

 (.2008في نفوسهم )الليثي، 

إضافة لما تقدم ينبغي على إدارات المدارس تفعيل نظام التحفيز للطلبة الملتزمين بقوانين      

تفعيل نظام التعزيز السلبي لدى الطلبة الذين يخرقون قواعد االنضباط المدرسي،  المدرسة، وكذلك
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إلى جنب مع توعية الطلبة الدائمة بأهمية االنضباط وااللتزام بالقوانين وانعكاس  ويأتي ذلك جنبا  

ذلك على مستوى أدائهم وتحصيلهم، كذلك ينبغي على إدارات المدارس التواصل مع قسم اإلرشاد 

وي وتوجيه الطلبة ذوي السلوكات غير المنضبطة من خالل التوعية المدروسة، بما في ذلك الترب

التعاون مع أولياء األمور في هذا الشأن، ومحاولة تفهم سلوك الطالب غير المرغوب فيه، والبحث 

 (. 2000عن المسببات والعمل على معالجتها بحكمة وتخطيط سليم )القريوتي، 

لم فهو العنصر األكثر فاعلية في العملية التعليمية، وعليه من المسؤوليات أما بخصوص المع     

الكثير في مجال تحقيق االنضباط المدرسي، ال سيما داخل الغرفة الصفية وكذلك خالل البيئة 

التعليمية المدرسية بوجه عام، فمن الضروري بمكان في هذا اإلطار أن يتمتع المعلم بالحكمة 

بمبادئ المفاهيم التربوية الالزمة للتعامل مع السلوكات الجانحة للطالب، فالمعلم العالية واإللمام 

وقبل كل شيء هو القدوة والنموذج المثالي الذي يحتذى به من وجهة نظر طالبه، وكذلك ينبغي أن 

يكون، فال يجب أن تهتز هذه الصورة النموذجية للمعلم في نظر طالبه وإنما يتوجب على المعلم أن 

ل على تعزيزها من خالل أفعاله، فإذا اختلت هذه الصورة أمام الطالب سيكون من الصعب يعم

على المعلم أن يكون ذا أثر فاعل في تحقيق دوره في مجال االنضباط المدرسي )القحطاني، 

2011.) 

علمية يتعزز دور المعلم ودوره في االنضباط المدرسي من خالل قوة شخصيته ومكانته ال      

، إضافة إلى مدى امتالكه مهارات التواصل اإلنساني اإليجابي وقدرته أدائه العلمي وكفاءته وقدرة

على تفهم طالبه ومساعدتهم في حل مشاكلهم، وتحفيزهم وتنمية مهارات اإلبداع لديهم، األمر الذي 

انهم بأهمية من قناعاتهم بمعلمهم، وإيم يجعله محال  لثقة طالبه به، والتزامهم بتوجيهاته، انطالقا  

 (.2009االلتزام بأوامره وتعليماته واحترامهم له وتفانيهم واجتهادهم في تحقيق ذلك )القاضي، 
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الدور األكثر فاعلية الذي إلدارة المدرسة والمعلمين فيها  بناء  على ما تقدم الحظ الباحث بأن     

من المفاهيم التربوية يتوقف عليه مستوى االنضباط المدرسي، فالمدرسة تحمل رسالة ورؤية ض

إلى جنب مع الرسالة التعليمية السامية،  والقيمية واألخالقية المنسجمة مع قيم المجتمع النبيلة، جنبا  

ومن خالل اإلجراءات التطبيقية المتعلقة بالبيئة المدرسية بمختلف جوانبها يمكن إلدارة المدرسة أن 

تحقيق المستوى المطلوب من االلتزام واالنضباط تجعل المناخ التعليمي العام مواتيا  ومناسبا  ل

المدرسي، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الهيئات التدريسية في المدارس يمكن تحقيق التكامل في 

القدوة لدى الطالب  في هذا الجانب، باعتباره النموذج ا  ومهم فاعال   هذا اإلطار، كون المعلم عنصرا  

 ة وامتلك من المهارات ما يؤهله لذلك بجدارة واقتدار.ستراتيجيات تربويإذا ما تبنى ا

 أنواع االنضباط المدرسي 5.2.1.2

بالنسبة للنظام التعلمي التعليمي بوجه  عام؛ حيث ال  يمّثل االنضباط المدرسي أهمية كبيرة جدا       

منضبطة، يمكن للعملية التعليمية أن تحقق مبتغاها بالشكل المطلوب دونما إيجاد بيئة تعليمية 

ضمن لوائح قانونية وتعليمات واضحة ومحددة، فمهما امتلكت المؤسسة التعليمية من بنية تحتية 

متميزة على صعيد الكادر التعليمي والمناهج والرؤية التربوية، يبقى االنضباط أداة هامة وفاعلة 

اط المدرسي لتحقيق األهداف المرجوة والمطلوبة، وسنتطرق في هذا اإلطار إلى أنواع االنضب

 والمتمثلة في االنضباط الفوقي واالنضباط الذاتي.

 االنضباط الفوقي  

يقصد باالنضباط الفوقي توظيف الكادر التعليمي مجموعة من القوانين واألنظمة والتعليمات      

الطالب جبريا ، من خالل تقييد حركته والتحكم في سلوكاته غير  كالتي من شأنها ضبط سلو 

تفعيل األنشطة واألعمال والمهام الصفية وإشغال وقت الطالب بها، كذلك يتحدد المرغوبة، و 

االنضباط الفوقي من خالل منظومة العقوبات الرادعة الموجودة في اللوائح المدرسية وكل ما من 
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شأنه أن يؤثر في استجابات الطالب، وكبح جماح دافعيتهم الفتعال المشاكل والخروج عن المألوف 

الغرف الصفية أو خارجها ضمن البيئة المدرسية التعليمية، فعلى سبيل المثال يلتزم سواء داخل 

الطالب داخل الغرفة الصفية بعدم اإلجابة عن أسئلة معلمه إال بعد أخذ الموافقة على ذلك، وهكذا 

بالنسبة لجميع سلوكات وأنشطة الطالب األخرى حيث إنهم بحاجة إلى موافقة معلميهم على أي 

 (.2006نوون القيام به في هذا الشأن )أبو جادو، نشاط ي

 االنضباط الذاتي  

يتشكل االنضباط الذاتي لدى الطالب في مدرسته من خالل االبتعاد عن الجبرية والتسلط تجاه      

وديمقراطية، عن طريق عملية التوافق واالنسجام التي تنشأ بين  الطالب، وتفعيل أساليب أكثر إقناعا  

جهة ومجموعة القوانين واألنظمة المدرسية المعمول بها من الجهة األخرى، بحيث الطالب من 

يكون الطالب على قناعة تامة بضرورة االلتزام بعدم الخروج عن المألوف وافتعال سلوكات تتعارض 

مع قوانين المدرسة وأنظمتها، وعليه يمكن أن تتعزز تلك القابلية والتوافق بين الطالب والقوانين 

رسية من خالل التنشئة األسرية للطالب، وكذلك من خالل النظام اإلرشادي والتوجيه في المد

 (.2009المدرسة نفسها )العاجز والبنا، 

 باالنضباط المدرسي اإلداري عالقة التمكين  6.2.1.2

ة التي تعمل على توسيع صالحيات اإلدارات اإلداريمن األساليب  اإلداري يعّد التمكين      

عن تعقيدات  ، بهدف دفع تلك اإلدارات إلى إنجاز أعمالها بشكل أكثر سالسة، بعيدا  المدرسية

لنجاح المؤسسات في تأدية رسالتها وتحقيق رؤيتها ضمن األهداف  البيروقراطية الجامدة، وصوال  

في مجال التعليم المدرسي يمنح إدارات المدارس  اإلداري العامة المطلوبة، وبالتالي فالتمكين 

ات مرنة لتنفيذ أهدافها العامة ضمن رؤيتها للواقع الميداني ومتطلباته، وبما ينسجم والرؤية صالحي

 العامة لوزارة التعليم.



 

39 
 

ال بّد منه لتحسين مستوى تحصيل الطلبة واالرتقاء  أساسيا   لّما كان االنضباط المدرسي شرطا        

إلدارات المدارس في اتخاذ اإلجراءات  ومساعدا   محفزا   عامال   اإلداري به لألفضل، أصبح التمكين 

المالئمة للوصول إلى مستوى االنضباط الالزم في مدارسهم، األمر الذي يسهم في تحسين مستوى 

التحصيل بالضرورة، وهذا يندرج في إطار تحقيق األهداف اإلستراتيجية العامة ألية إدارة مدرسية 

 (.2020ضمن رؤية وزارة التعليم في أي بلد كان )شبير، 

باالنضباط المدرسي هي عالقة إيجابية  اإلداري عليه يرى الياحث بأن عالقة التمكين       

لدى إدارات المدارس وهيئات التدريس ساعد ذلك  اإلداري بالضرورة؛ فكلما ازدادت فرص التمكين 

، وبما على توسيع صالحيات المديرين والمعلمين على حّد سواء في مجال اتخاذ القرارات المناسبة

يتالءم مع الواقع لضمان التزام الطلبة بقوانين المدرسة وانضباط سلوكهم ضمن هذا اإلطار، األمر 

الذي سينعكس على مستوى التحصيل العلمي للطلبة بشكل إيجابي، وهذا بطبيعة الحال سيسهم 

ام، دون أدنى شك في تحقيق األهداف العامة المطلوبة ضمن رؤية المؤسسات التعليمة بوجه ع

 والمدارس على وجه التخصيص. 
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 الدراسات السابقة 2.2

هنالك مجموعة من الدراسات السابقة التي تقاربت مع هذه الدراسة في بعض الجوانب      

على متغيرات الدراسة إلى محورين، وتمثل المحور  واألفكار، وقد قسمت الدراسات السابقة بناء  

تعلق بالدراسات التي ف، أما المحور الثاني اإلداري كين األول في الدراسات التي تتعلق في التم

تناولت االنضباط المدرسي، وهذه الدراسات كانت عربية وأجنبية وتم تقديمها وترتيبها من األحدث 

 إلى األقدم. 

  اإلداري الدراسات المتعلقة بالتمكين  1.2.2

ية تزيد من دافعية المعلمين مقترحات عمل إلى التعرف (2020) أرناؤوط هدفت دراسة أجراها     

 ،ليهمإمن خالل زيادة حجم الصالحيات الممنوحة  ،للقبول بوظائف إدارية في مجال التعليم

تمثلت و عن بيروقراطيات العمل الجامدة،  ا  بعيد ،وتمكينهم من مهامهم بشكل أكبر وأكثر مرونة

اطق سكنية متعددة وعشوائية من ومعلمة من المرحلة الثانوية في من ( معلما  195عينة الدراسة في )

استخدم المنهج الوصفي التحليلي كونه أكثر  حيث والية شمال سيناء بجمهورية مصر العربية،

، وأظهرت الدراسة المناهج العلمية تلبية الحتياجات الدراسات التربوية عموما بما فيها هذه الدراسة

وجود ضعف واضح في بلمين والمعلمات وجود شعور عام لدى عينة الدراسة من المعنتائج مفادها 

في مجال صنع القرار   وقد تركز هذا الضعف عموما   ،وتفويضهم للصالحيات مجال تمكينهم إداريا  

قبال إل وجود رغبة ضعيفة جدا   إلىكما توصلت الدراسة  ،وتنمية الكفاءة الذاتية والنمو المهني

 ،من الرغبة في العمل في هذا المجال انطالقا   ،المعلمين والمعلمات على شغل وظائف إدارية

 .واقتصرت الرغبة في هذا االتجاه فقط بما يحقق للموظف امتيازات وحوافز على وجه التخصيص

في مدارس  اإلداري التعرف إلى واقع التمكين  (2018شعيبات وآخرون )هدفت دراسة أجراها      

( مدرسة 40روا عينة عشوائية طبقية من )مدينة رام هللا من وجهة نظر المديرين أنفسهم، حيث اختا
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من مدارس مختلفة في مدينة رام هللا في فلسطين بما يخدم متغيرات دراستهم، حيث استخدم المنهج 

في مدارس  اإلداري الوصفي التحليلي في دراستهم، وأظهرت الدراسة نتائج مفادها أن درجة التمكين 

المديرين، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات المحافظة المذكورة كانت مرتفعة من وجهة نظر 

في  اإلداري دالالت إحصائية في مجال تقدير أفراد عينة الدراسة من المديرين لواقع التمكين 

ومتغير سنوات خبرة  ،مستوى المدرسةمدارسهم، حيث عزت الدراسة سبب تلك الفروق إلى متغير 

 المديرين.

اج وحسونهدفت دراسة أجراها       على األداء  اإلداري التعرف إلى أثر التمكين  (2018ة )الحج 

(، استخدم المنهج 60الوظيفي للعاملين في مدارس العينة وذلك من خالل عينة مدارس بلغت )

الوصفي االرتباطي، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها أن هنالك عالقة وثيقة ذات داللة إحصائية بين 

، كما أظهرت للعاملين الوظيفي ءااألدوبين مستوى نة عمان في مدارس مدي اإلداري مستوى التمكين 

 . الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لمتغير مستوى المدرسة لصالح المدارس الثانوية

وعالقته بمتغيرات  اإلداري التعرف إلى موضوع التمكين  (2017الحربي ) سعت دراسة أجراها     

( مدرسة من المدارس األهلية الثانوية في مدينة مكة 40موجها  لعينة من )محددة، وَصّمم استبيانا  

المكرمة بالسعودية لتحقيق أغراض الدراسة، حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، 

في منطقة الدراسة بمتغيرات ذات  اإلداري وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها ارتباط مستوى التمكين 

 الخبرة والمشاركة في الدورات التدريبية ومستوى الثقة وغيرها. عالقة، مثل سنوات

في المدارس األهلية  اإلداري التعرف إلى واقع التمكين  (2017العتيبي )سعت دراسة أجراها      

الثانوية في مدينة الرياض بالسعودية، وتسليط الضوء على أهم معيقاته، واقتراح حلول في هذا 

( مدرسة أهلية ثانوية كعينة دراسية، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، 25الشأن، من خالل دراسة )

على مستوى  اإلداري وبالتالي فإن للدراسة أهمية بالغة في الكشف عن التحديات التي تواجه التمكين 
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التمكين على العمل ودافعية المعلمين للعمل بمهنية  كفاءةالدراسة  أظهرت نتائجالتعليم المدرسي، 

وبالتالي التقليل من  ،لفريق، وهذا بال شك من شأنه أن يرفع من مستوى التحصيل العلميح او ور 

الفوضى نحو مزيد من االنضباط، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها أن هنالك معيقات متعددة تواجه 

المسؤولين وعدم ثقة  ،في منطقة الدراسة، منها ضعف خبرة المديرين والمعلمين اإلداري التمكين 

 ء تفويض الصالحيات.إزا

لدى إدارات المدارس  اإلداري التعرف إلى واقع التمكين  (2016الروقي )هدفت دراسة أجراها      

مدرسة، بغية معرفة أثر  (30في محافظة عفيف من خالل عينة من المدارس العشوائية بلغت )

والعمل بروح  ،يةواألسرة الصف ،واالنضباط ،والتحصيل ،اإلنجاز)التمكين على متغيرات، مثل 

، أظهرت الدراسة نتيجة مفادها أن هنالك أثرا  ذا داللة إحصائية بين درجة (والثقة المتبادلة ،الفريق

ومستوى جودة األداء المهني في المدارس الحكومية موضوع الدراسة، كما تطرقت  اإلداري التمكين 

ء التحديات التي تواجه مدير ، سوااإلداري الدراسة إلى التحديات التي تواجه تطبيق التمكين 

 المدرسة، أو التحديات المتعلقة بخصائص المعلم، أو قوانين وتعليمات مكاتب التربية والتعليم.

في المدارس الحكومية  اإلداري التعرف إلى أثر التمكين  (2016مصطفى )هدفت دراسة أجراها      

لعمل من المعلمين والمعلمات، اعتمدت في محافظة طولكرم الفلسطينية على الروح المعنوية لفريق ا

المنهج  استخدم( مدرسة من مدارس محافظة طولكرم، 45الدراسة عينة عشوائية مكونة من )

الدراسة أثر التمكين على ثقة المعلمين بأنفسهم وبقدراتهم، األمر نتائج  الوصفي التحليلي، وأظهرت

ادة دافعيتهم للعمل بطريقة أكثر إيجابية الذي انعكس على جودة األداء وتحسين تحصيل الطلبة وزي

فيما يتعلق بانضباط العملية التعليمية ككل، بما فيها انتظام الطالب والتزامهم بقوانين المدرسة 

وارتفاع مستوى تحصيلهم العلمي، األمر الذي يتداخل بطريقة أو بأخرى مع مضمون الدراسة 
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في المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  رجةلد ، وكذلك أظهرت الدراسة فروق الحالية وأهدافها

 .تبعا  لمتغير موقع المدرسة، والمؤهل العلميمحافظة طولكرم 

ة في عينة اإلداريالتعرف إلى واقع تفويض الصالحيات  (2015)الصغير هدفت دراسة أجراها      

رفة معوقات ( مدرسة، وكذلك مع60من مدارس مدينة الرياض الثانوية الحكومية التي بلغت )

تفويض الصالحيات، استخدم المنهج الوصفي التحليلي االستنتاجي في دراسته واالستبيان كوسيلة 

لجمع البيانات، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها أن هنالك تفويضا  للصالحيات في منطقة الدراسة 

 طبيعة المهام. لمتغيرات متعددة، منها الخبرة والثقة بالمرؤوسين و  ولكن بشكل متباين، تبعا  

التعرف إلى مستوى تفويض القيادات التربوية للسلطة،  (2013حشيش )سعت دراسة أجراها      

ودرجة تأثير ذلك على األداء المهني والوظيفي لمديري المدارس في مدينة غزة الفلسطينية، من 

لتحليلي ( مدرسة من مدارس المدينة، حيث استخدم األسلوب ا65خالل عينة عشوائية بلغت )

اإلحصائي والمنهج الوصفي التحليلي واالستبيان لغرض تحقيق أهداف دراسته، وأظهرت الدراسة 

ة العليا اإلدارينتيجة مفادها أن هنالك عالقة إيجابية بين درجة تفويض السلطة من قبل المستويات 

الذي يخدم الدراسة  في مديريات التربية والتعليم ومستوى األداء المهني والوظيفي للمعلمين، األمر

ومستوى أداء التحصيل لدى  ،الحالية في مجال أثر تفويض السلطة على االنضباط المدرسي

 الطلبة.

أثر تمكين القيادة والمعلمين  إلىالتعرف  Sagnak, 2012)) ساجناكسعت دراسة أجرتها      

خالل عينة الدراسة التي  وتحفيز اإلبداع لديهم على المناخ االبتكاري في المدارس االبتدائية، من

( مديرا ومديرة، تم اختيارهم عشوائيا من بين 55( من المعلمين والمعلمات و )710تكونت من )

االستبانة كأداة جمع للبيانات المطلوبة،  تاستخدم( مدرسة ابتدائية في مدينة نجاد في تركيا، 55)

يانات والوصول إلى االستنتاجات كما وظف معامل ارتباط بيرسون وتحليل االنحدار في تحليل الب
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من خالل االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، وأظهرت الدراسة نتائج مفادها وجود 

عالقة ذات مدلول إحصائي بين المناخ االبتكاري وسلوك المعلمين اإلبداعي، وأن المناخ اإلبداعي 

القة بين سلوك المديرين في مجال بدرجة متوسطة بخصوص الع في منطقة الدراسة كان متوفرا  

 تمكين القيادة والسلوك اإلبداعي لدى المعلمين. 

مستوى القيادة والتمكين  إلى التعرف (Bonduris, 2011) سريو بوند هدفت دراسة أجراها     

 ،ن في مدرسة "مارك توين المتوسطة" في والية ميسوري األمريكيةو الذي يتمتع به المعلم اإلداري 

استندت على أسلوب دراسة الحالة  حيثسويات أداء عالية من قبل كادرها التعليمي، تيز بمالتي تتم

من أجل تحديد أهم المعايير التي  ،معلمين ومدير المدرسة المذكورة (4في )لعينة الدراسة المتمثلة 

في، في أدائه الوظي متميزا   جعلت من الكادر التعليمي في مدرسة "مارك توين المتوسطة" كادرا  

مقابالت مع معلمي عينة الدراسة  الكمي والنوعي من خالل المنهج الوصفي التحليلياستخدم 

بشكل إيجابي  ن أن المعلمين في المدرسة المذكورة يتعاونو أظهرت الدراسة نتائج مفادها ومديرهم، 

من قبل وكامل مع إدارتهم في تنفيذ مهامهم وأعمالهم، إضافة إلى وجود دعم كبير وتشجيع وتحفيز 

في مجال إنجاز المهام المطلوبة بالشكل المراد،  ،الهياكل التنظيمية العليا إلدارة المدرسة ومعلميها

 األمر الذي أسهم بشكل فاعل في أدائهم اإليجابي.

ة لدى اإلداريالتعرف إلى مقدار تفويض السلطة  (2010وطفة ) أبوهدفت دراسة أجرتها      

حافظات قطاع غزة، ثم دراسة أثر ذلك التفويض على مدى فاعلية إدارات المدارس الثانوية بم

اإلدارات المدرسية في قيامها بمهامها الموكلة إليها، من خالل عينة عنقودية من مدارس محافظات 

( مدرسة، حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها 90القطاع بلغت )

واضحا  ذا داللة على تحسين مستوى كفاءة اإلدارات المدرسية وفاعليتها أن لتفويض السلطة أثرا  

 ة بالشكل المطلوب. اإلداريفي تأدية واجباتها المهنية و 
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 الدراسات المتعلقة باالنضباط المدرسي 2.2.2

مقومات الضبط في اإلدارات المدرسية بمرحلة التعليم عن  (2019محمد ) كشفت دراسة أجراها     

التطرق لشروط تطبيق الضبط المدرسي وواقعه في منطقة  إلىإضافة  ،في مصر األساسي

من مديرين  ،( شخصا  260عينة الدراسة من ) تكونت ،تمثلت وسيلة البحث في االستبيانو  ،الدراسة

بمدارس التعليم األساسي الحكومية في  ،ومساعديهم ومن مشرفين وموجهي أنشطة ورواد فصول

المنهج الوصفي التحليلي  ستخدمتالية: )الفيوم، المنيا، القاهرة، الشرقية(، االمحافظات المصرية ال

أن االنضباط المدرسي في مدارس عينة الدراسة  مفادها ي، وأظهرت الدراسة نتائجبشكل أساس

همال إ و  ،ضعف الموازنات المخصصة للتعليم إلىوأرجعت الدراسة األسباب من خلل واضح، عاني ي

، كما أظهرت عدم دم تفعيل لوائح العقوبات المدرسية بالشكل المطلوب والالزموع ،أولياء األمور

   . وجود فروق بين توجهات المديرين والمديرات لمقومات الضبط في اإلدارت المدرسية في مصر

دور االنضباط المدرسي في تحقيق  إلىالتعرف  ((Mussa, 2015موسى أجرتها  دراسةهدفت      

 التحليلي استخدم المنهج الوصفي حيث تنزانيا،فضل في منطقة دار السالم أكاديمية أمستويات 

أن  مفادها نتائجأظهرت الدراسة  ،للوصول إلى النتائج المطلوبة( مدرسة 35لعينة مكونة من )

من حيث المناهج وتجهيزات الغرف الصفية المناسبة  متطورا   تعليميا   المدارس التي تمتلك نظاما  

كاديميا  أ  داء  أوتحقق  ،فضلأنما تتميز بانضباط مدرسي إ ،نظمة التربوية المتقدمةوالقوانين واأل

االنضباط المدرسي في تحقيق مستويات مستوى  ، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق فيأعلى

 . تبعا  لمتغير المؤهل العلمي لمدير المدرسة تنزانيافضل في منطقة دار السالم أكاديمية أ

التعرف إلى أهم المتغيرات والعوامل المتعلقة  (,koki 2015) كوكي أجراها سةدرا سعت     

بالمدرسة، التي يمكن أن تؤثر على االنضباط المدرسي لدى الطالب، من خالل عينة مدارس 

االستداللي المقارن،  المنهج الوصفي استخدمحيث مدرسة في مقاطعة كيتوي،  (40)عشوائية بلغت 
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ج مفادها أن طالب المدارس في مقاطعة كيتوي المركزية في دولة كينيا ال وأظهرت الدراسة نتائ

لتزام بها، بسبب عدم توافر الوقت د والتعليمات المدرسية وأهمية االيزالون غير مدركين لمفهوم القواع

، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة الكافي لديهم لقراءتها واستيعابها واإليمان بها

 .  حسب متغير موقع المدرسة االنضباط المدرسي لدى الطالب ة لمستوى إحصائي
 التعرف   ,Jeloudarand & Goodarzi) 2012) جيلودارند وغودارزي  دراسة أجراها سعت     

المهني في المدارس الثانوية العليا في مدينة طهران  المعلمينلى العالقة بين موقع الضبط وأداء إ

، أظهرت المنهج الوصفي التحليلي استخدم، يرانيا  إ ( مدرسا  187الدراسة من ) تكونت عينة ،يرانيةاإل

الدراسة نتيجة مفادها وجود عالقة إيجابية بين درجة الضبط الداخلي واألداء الوظيفي لدى معلمي 

في الضبط  ، كما أظهرت وجود فروق بين المتوسطات الحسابية في توجهات المعلمينعينة الدراسة

 .لك حسب متغير الجنس ولصالح الذكورالمدرسي وذ

مفهوم االنضباط المدرسي التعرف إلى  (Simatwa, 2012) سماتواأجرتها  هدفت دراسة     

وآليات تحقيقه في مقاطعة بنجوما الكينية، وأّكدت الدراسة من خالل العينة العشوائية المتمثلة من 

 ين في مدارس المقاطعة المذكورة،ياإلدار ( من 30( من المعلمين و)30( من المديرين و)30)

أّن المديرين والمعلمين يستخدمون أساليب  استخدم المنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة

، كما تبين وجود فروق بين توجهات عينة الدراسة تبعا  لمتغير متعددة مثل الطرد والعقاب البدني

 .مستوى المدرسة، وكذلك المؤهل العلمي
التعرف إلى المقومات التربوية في البيئة المدرسية،  (2011)حلس وشلدان  دراسة أجراها هدفت     

ودورها في تعزيز االنضباط السلوكي للطالب والتزامهم بالقوانين والتعليمات المدرسية في مدارس 

مدينة عمان األردنية، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي االستنتاجي في دراستهما ضمن معايير 

مؤثرة مرجعيا ، منها عالقة الطالب بالمعلم، وعالقة الطالب بالمدير، وطبيعة المقومات الفيزيقية 
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التي تتوافر في البيئة المدرسية كبيئة مشجعة على االلتزام بالنظام واالنضباط المدرسي، وتمثلت 

مفادها أن ( مدرسة متنوعة من مدارس مدينة عمان، أظهرت الدراسة نتيجة 80عينة الدراسة في )

هنالك أثرا  ذا داللة إحصائية إيجابية للمتغيرات المذكورة، متفاوتا  في مجال المساهمة في 

االنضباط؛ حيث احتلت عالقة الطالب بالمعلم المرتبة األولى في التأثير على االنضباط ومستواه، 

ل دور البيئة المدرسية في حين احتلت عالقة الطالب بالمدير المرتبة الثانية في التأثير، بينما احت

االنضباط ، وأظهرت النتائج وجود فروق في الفيزيقية المرتبة الثالثة في التأثير على االنضباط

تبعا   السلوكي للطالب والتزامهم بالقوانين والتعليمات المدرسية في مدارس مدينة عمان األردنية

 .لمتغير الخبرة لمديري المدارس

التعرف إلى  ( ,Omoteso & Semudara 2011) يسوا سيمودارااميتسعت دراسة أجراها      

وكذلك  ،السلوكات الصفية السلبية لدى طالب المدارس الثانوية في والية أوندو في دولة نيجيريا

تحديد االستراتيجيات والخطط واآلليات التي يتبعها المدرسون لمواجهة سلوكات الطالب غير 

نوية عشوائية كعينة دراسة من بين مدارس والية أوندو ( مدارس ثا8م تحديد )فت ،منضبطةال

أن  ، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادهاالتحليل الوصفي كمنهجية بحثية ، واستخدم المنهجالمذكورة

وانضباط سلوكات  ،هنالك عالقة مهمة ذات دالئل إحصائية بين فعالية المعلم وكفاءته من جهة

 الطالب المشاغبين من الجهة األخرى.

التعرف إلى أثر درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري  (2008)الكايد هدفت دراسة أجراها      

المدارس على مستوى االنضباط المدرسي للطالب، ومدى تفاعل المجتمع المحلي مع البيئات 

( مدرسة من مدارس مدينة عمان األردنية، واستخدم المنهج 40المدرسية، وتمّثلت في عينة قوامها )

ي التحليلي في هذه الدراسة، وأظهرت الدراسة نتائج مفادها أن هنالك عالقة إيجابية وأثرا  الوصف

واضحا  وكبيرا  بين مستوى الذكاء االجتماعي لمديري المدارس في منطقة الدراسة المذكورة، وبين 
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، ارسمستوى االنضباط العالي وزيادة التفاعل اإليجابي من قبل المجتمع المحلي مع إدارات المد

وذلك تبعا   مستوى االنضباط المدرسي للطالبكما تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق بين 

 .للمديرين ، ومستوى المدرسة لمتغير المؤهل العلمي

التعرف إلى وسائل الضبط الصفي المستخدمة في  (2007) مصطفىسعت دراسة أجراها      

لبديلة المقترحة، حيث تكونت عينة الدراسة من المرحلة األولى من التعليم وماهية الوسائل ا

( مدرسة أساسية في أنحاء متفرقة من العاصمة األردنية عمان، 15الصفوف األربعة األولى في )

حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي والمالحظة العلمية من خالل المتابعة الميدانية، وأظهرت 

 ال التواصل الفاعل بين المعلم والطالب.  الدراسة نتيجة مفادها وجود خلل وفجوة في مج

التعرف إلى طبيعة السلوك اللفظي للمعلم  ( (See & Lim, 2006سي وليمأجراها  دراسةسعت      

( 8والمعزز للطالب كتحفيز له من خالل المدح والثناء عليه، حيث ُأخذت عينة تتكون من )

تدائية عشوائية في مقاطعة بروناي ( مدارس اب4( صفوف ابتدائية من )5مدرسي رياضيات ل )

مورا، وكذلك تم تعيين مجموعة من معلمي الرياضيات لهذا المستوى، ثم بدأ التطبيق لمدة أسبوعين 

من الزمن مع تدوين المالحظات وتزويد المعلمين بالتغذية الراجعة جراء ذلك، حيث استخدم المنهج 

ة، وأظهرت الدراسة نتيجة مفادها أن أسلوب الثناء الوصفي االستداللي والمالحظة والمتابعة الميداني

في تحفيز الطالب وتحسن أدائه  معلم تجاه الطالب إنما له دور مهماللفظي الذي يقوم به ال

  األكاديمي، وزيادة فرص انضباطه الصفي وعدم إثارة المشاكل مع زمالئه.        

متغير الجنس والدافعية للتعلم ومعيار إلى أثر التعرف  (2004) قطاميو  قطامي دراسةهدفت      

مفهوم الذات على حالة االنضباط الصفي العامة في مدارس محافظة الزرقاء األردنية، لدى عينة 

( من طلبة الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن، حيث أظهرت الدراسة نتائج 50مكونة من )



 

49 
 

غيرات المستقلة المذكورة ودافعية الطالب مفادها أن هنالك فروقا  ذات داللة إحصائية بين المت

 لالنضباط، وبالتالي تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي.

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ونتائجها تبين أنها ذات عالقة وثيقة بمتغيرات الدراسة      

دراسات  ومتغيراته، وجاءت ومتغيراته، وكذلك االنضباط المدرسي اإلداري الرئيسة، وهي التمكين 

تمكين ( 2020) أرناؤوط ة، حيث تناولت دراساإلداري األول المتعلقة بمتغير التمكين  المحور

، وتحدثت ة بالمدارس الثانويةاإلداريقبال على شغل الوظائف وعالقته بدرجة اإل ا  المعلمين وظيفي

اسة الحجاج وعالقته باالنضباط، وتحدثت در  اإلداري ( عن التمكين 2018دراسة شعيبات وآخرون )

عن وجود عالقة إيجابية بين التمكين ومستوى األداء الوظيفي، في حين تناولت  (2018)وحسونة 

( واقع 2017وأهم معيقاته، وتناولت دراسة العتيبي ) اإلداري ( واقع التمكين 2017دراسة الحربي )

ا دراسة الروقي في المدارس وأهم معيقاته واقتراح الحلول في هذا الشأن، أم اإلداري التمكين 

على متغيرات اإلنجاز والتحصيل والثقة وغيرها من  اإلداري ( فتناولت أثر التمكين 2016)

 ةفي المدارس الحكومي اإلداري أثر التمكين  فقد تناولت (2016)مصطفى المتغيرات، أما دراسة 

 ( عن2015)الصغير وتحدثت دراسة ،على الروح المعنوية لفريق العمل من المعلمين والمعلمات

( أثر تفويض 2013واقع التفويض ومعوقاته في منطقة الدراسة، وتناولت دراسة حشيش )

 (2012الصالحيات على االرتقاء بالمستوى المهني للموظفين، كذلك تناولت دراسة ساجناك 

Sagnak,)  القيادة والمعلمين والسلوك اإلبداعي وعالقته بالمناخ االبتكاري، كذلك تناولت تمكين

من يقود اآلن: دراسة حالة في قيادة المعلم وتمكينه، وأخيرا  Bonduris, 2011)سة بونديرس )درا

 ( التي تحدثت حول عالقة تفويض الصالحيات بفاعلية اإلدارات المدرسية.2010دراسة أبو وطفة )

ة أما المحور الثاني من الدراسات السابقة والمتعلق بمتغير االنضباط المدرسي في الدراس     

مقومات الضبط المدرسي بإدارة مدارس مرحلة التعليم  (2019الحالية فقد تناولت دراست محمد )
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عن دور االنضباط المدرسي في تحقيق مستويات  (Mussa, 2015)، وتحدث دراسة موسى األساسي

ن تناولت أهم العوامل التي يمكن أ فقد (Koki, 2015)أفضل من األداء األكاديمي، أما دراسة كوكي 

على (Simatwa, 2012) تؤثر على فاعلية االنضباط المدرسي، كذلك فقد أّكدت دراسة سماتو 

 ,2012) جيلودارند وغودارزي آليات تحقيق االنضباط المدرسي وأدواته، بينما تناولت دراسة 

(Jeloudarand & Goodarzi  توقع موقع الضبط واألداء الوظيفي للمدرسين بين حملة الماجستير

( 2011) وشلدان بينما تعّرضت دراسة حلس ،لوريوس في المدارس الثانوية العليا في إيرانوالبكا

 2011) اميتيسوا سيموداراللمقومات التربوية ودورها في تعزيز االنضباط المدرسي، وتناولت دراسة 

Omoteso, Semudara  &)،  دارة السلوكات السلبية الصفية في إالعالقة بين فعالية المعلمين و

( فقد تناولت مستوى الذكاء االجتماعي لدى مديري 2008، أما دراسة كايد )المدارس الثانوية

فقد تناولت الضبط المدرسي في  (2007أما دراسة مصطفى ) المدارس وعالقته بالضبط المدرسي،

 ,See & Lim)  ليمو الحلقة األولى من التعليم األساسي/ دراسة ميدانية، في حين تناولت دراسة سي 

موضوع السلوك اللفظي اإليجابي للمعلم ودوره في تحقيق االنضباط المدرسي، وأخيرا  (2006

( عن أثر المتغير الجنسي لدى الطالب على فاعلية االنضباط 2004) قطاميتحدثت دراسة 

 المدرسي.

ج من ناحية أخرى، فقد وظفت معظم الدراسات السابقة إما المنهج الوصفي التحليلي أو المنه     

الوصفي االرتباطي، أو المنهج الوصفي االستنتاجي، وبالنسبة لمجتمعات الدراسات السابقة فقد 

ين في اإلداريتمحورت بشكل إجمالي حول طلبة المدارس، وكذلك مديري المدارس، والمعلمين و 

 مديريات التربية والتعليم.

سات السابقة في مجال أن جزءا من من المالحظ أن هنالك تشابها  بين الدراسة الحالية والدرا      

، في حين تناول الجزء اآلخر منها اإلداري الدراسات السابقة كانت قد تناولت موضوع التمكين 
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المذكورة موضوع االنضباط المدرسي، أما عن مجال االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة 

اعتباره متغيرا مستقال واالنضباط المدرسي ب اإلداري في أن الدراسة الحالية تناولت التمكين  فتمثل

كمتغير تابع وذلك من وجهة نظر مديري المدارس، وهذا استثناء لم تتطرق إليه أي من الدراسات 

 السابقة.

مجال بناء اإلطار النظري،  المذكورة فيوقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة      

راجع في الدراسة الحالية، إضافة لالستفادة من مراجع الدراسات وكذلك توظيف الدراسات السابقة كم

السابقة في الدراسة الحالية، وأخيرا  سوف تستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة الواردة في 

مجال بناء أداة الدراسة والمتمثلة في االستبيان وصياغة أسئلة االستجابة الخاصة به، تبعا لمتغيرات 

 واالنضباط المدرسي، والمتغيرات المتعلقة بهما. اإلداري لرئيسة وهي التمكين الدراسة ا
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 نتعرف من خالل هذا الفصل على كل من منهج ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية بناء أدوات     

اسة والمعالجة اإلحصائية التي الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات الدر 

 في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها. حثاستخدمها الب

 منهجية الدراسة 1.3

المنهج الذي يهتم بجمع وتلخيص وتصنيف المعلومات  وهو االرتباطياعتمد المنهج الوصفي      

ـياء، أو سلسلة والحقائق المدروسة المرتبطة بسلوك عينة من الناس أو وضعيتهم، أو عدد من األش

من األحداث، أو منظومة فكرية، أو أي نوع آخر من الظواهر أو القضايا، أو المشكالت التي 

يرغب الباحث فـي دراستها، لغرض تحليلها وتفسيرها وتقييم طبيعتها للتنبؤ بها وضبطها أو التحكم 

 دافها.استخدم هذا المنهج نظرا  لمالئمته ألغراض الدراسة وتحقيق أهوقد  . فيها

 وعينتهامجتمع الدراسة  2.3

شمالية من فلسطين، تكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس الحكومية في المحافظات ال     

حسب إحصائيات قسم التخطيط واإلحصاء في اإلدارة العامة ( وذلك 1862) والبالغ عددهم

 (.2020)وزارة التربية والتعليم،  تخطيط في وزارة التربية والتعليملل

وزعت  ( من مديري المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية319تكونت عينة الدراسة من )     

( من مديري المدارس من مجتمع الدراسة وخارج العينة، 10وأجريت المقابلة مع ) ،عليهم االستبانة

م ( من حج%17بنسبة )، وتم احتساب حجم عينة الدراسة باستخدام معادلة )روبيرت ماسون(

  (Robert, 1989). مجتمع الدراسة
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عن طريق الرابط  على أفراد العينة بطريقة عشوائية بسيطة (االستبانة) أداة الدراسة وزعت     

  .، وأجريت مقابلة وجاهية مع المديرين بطريقة العينة الميسرةاإللكتروني الخاص باالستبانة

( 319) استرداد تم بأنه علما  معلومات الشخصية ال متغيرات حسب الدراسة لعينة وصف يلي وفيما       

 .اإلحصائي للتحليل صالحة وجميعها استبانة

 

 والعامه: واًل: متغيرات المعلومات الشخصيةأ

 البيانات الشخصية والعامة توزيع عينة الدراسة حسب (:1.3) جدول

 النسبة المئوية % التكرار المستوى  المتغيرات 

 %47 149 ذكر الجنس

 %53 170 أنثى

 مستوى المدرسة التي تعمل بها
 25% 82 أساسي دنيا

 30% 95 أساسية عليا

 45% 142 ثانوية

 المؤهل العلمي
 

 %65 208 بكالوريوس

 %35 111 دراسات عليا

 اإلداري في العمل  عدد سنوات الخبرة
 25% 81 سنوات 5اقل من 

 17% 53 سنوات 10أقل من -5من 

 58% 185 سنوات فأكثر 10

 %24 77 مدينة موقع المدرسة        

 %76 242 قرية
 

مديري المدارس الحكومية في عينة الدراسة من  من (%53) ( أن1.3) يتبين من الجدول     

يحملون  (%65)منهم يعملون في المدارس الثانوية،  (%45)، من اإلناث المحافظات الشمالية

تقع المدارس التي ( %76) سنوات فأكثر، 10هم خبرة لديمنهم ( %58) ،مؤهل علمي بكالوريوس

 في القرية.يديرونها 



 

55 
 

 وخصائصها الدراسة تاو أد 3.3

 :كاآلتيوالمقابلة  ت أدوات االستبانة،لتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد     

 االستبانةأواًل: 

 تي:، واالنضباط المدرسي كاآلاإلداري تكونت االستبانة من مقياسين هما: التمكين      

 اإلداري التمكين مقياس  -أ

الدراسات األدب التربوي و طالع على االبعد لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، و      

 اإلداري التمكين مقياس  على اعتمد، فقد اإلداري التمكين بالسابقة، وعدد من المقاييس ذات العالقة 

ف اهدأل تها(، وذلك لمالئم2018، ضفيري الو)(، 2020 أرناؤوط،)دراسات كل من المستخدم في 

الفلسطينية، كما هو  المقياس بما يتالءم مع البيئة وطور( فقرة، 46الدراسة. وتكون المقياس من )

 (.بموضح في ملحق )

 االنضباط المدرسيمقياس  -ب

وبعد االطالع على األدب التربوي تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، من أجل      

المستخدم في بعض الدراسات، ومنها: دراسة )عبد  االنضباط المدرسيلدراسات السابقة، ومقياس وا

استنادا  إلى تلك  االنضباط المدرسيمقياس  ، جرى تطوير(2019 ، ودراسة )محمد،(2020 السالم،

المقياس بما يتالءم مع  وطور ( فقرة،16) في صورته األولية منالمقياس وقد تكون الدراسات. 

 (.بالفلسطينية كما هو موضح في ملحق ) البيئة

 لمقاييس الدراسة (Face validity) الصدق الظاهري  1.3.3

عُرضت هذه  ،لمقاييس الدراسةللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين      

متخصصين، كما هو موضح في ملحق ال محكما  من (11في صورتها األولية على ) المقاييس

( كحد أدنى لقبول الفقرة. وبناء  على مالحظات وآراء %85، إذ أعتمد معيار االتفاق )(ت)
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وأضيفت بعض  وحذفتبعض الفقرات، صياغة المحكمين، أجريت التعديالت المقترحة، فُعدلت 

 الفقرات.

 الدراسةالخصائص السيكومترية لمقاييس 2.3.3 

على عينة  المقاييس راسة، طبقتمن أجل فحص الخصائص السيكومترية لمقاييس الد     

على  ووزعتمديري المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية، ( من 20)استطالعية مكونة من 

وجعلها تحقق أكبر  ،المشتركين من مجتمع الدراسة وخارج العينة، وذلك من أجل تطوير االستبانة

الستبانة، والكشف عن أي مشاكل قدر من الدقة، وبهدف التعرف على مدى فهم المبحوثين لفقرات ا

تظهر خالل إجراء الدراسة، وفحص إمكانية تطبيقها، والحصول على معلومات متعلقة بصدق 

األداة وثباتها، ومن خالل العينة االستطالعية تم احتساب معامل االرتباط، واتضح من خالل نتائج 

(، وقورنت 40.)لية جاء أكبر من العينة االستطالعية أن معامل االرتباط للفقرات مع الدرجة الك

(، Garcia & Gonzalez, 2006) بالمعيار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس

وبذلك تكون جميع الفقرات مقبولة إحصائيا، مما يؤكد انسجام فقرات االستبانة مع مجاالتها وعلى 

ستطالعية فقد اتضح من خالل قيمة معامل صدق البناء. أما بالنسبة لثبات األداة لدى العينة اال

، وهذا يؤكد ثبات أداة الدراسة، أي (70.) نه أكبر منأكرونباخ ألفا للدرجة الكلية وللمجاالت على 

 إمكانية الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة أخرى.

 وكانت النتائج كاآلتي:

 :(Construct Validity)صدق البناء لمقاييس الدراسة  (أ

الستخراج قيم  (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  إذ ُحسب ؛استخدم صدق البناء     

هو مبين في الجداول  ، والدرجة الكلية، كمابالمجال الذي تنتمي إليه الفقرات ارتباط معامالت

(2.3( ،)3.3) 
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 (2.3جدول )                                         
 (20)ن=للمجال مع الدرجة الكلية  اإلداري التمكين معامالت ارتباط فقرات مقياس يم ق 

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

قرة
الف

 
االرتباط مع 

 المجال
الهيكل 
 التنظيمي

 المشاركة في
لصال الفعااالت اتخاذ القرار النمو  

 المهني
التعليمات 
 والقوانين

1 .52** 6 .67** 11 .69** 17 .77** 22 .73** 

2 .71** 7 .77** 12 .77** 18 .81** 23 .79** 

3 .76** 8 .67** 13 .78** 19 .79** 24 .79** 

4 .77** 9 .76** 14 .65** 20 .75** 25 .54** 

5 .69** 10 .77** 15 .74** 21 .76** 26 .77** 

    16 .81**     

قرة
الف

 

تفويض 
قرة الصالحيات

الف
 

قرة الحوافز
الف

 

المهارات 
والمعارف 
 والخبرات

27 .74** 32 .85** 37 .83** 

28 .72** 33 .88** 38 .88** 

29 .62** 34 .81** 39 .88** 

30 .79** 35 .88** 40 .83** 

31 .75** 36 .85** 41 .76** 

 (  p < .01 **ًا عند مستوى الداللة )**دال إحصائي 

 وكانت(، .88-.52)تراوحت ما بين  ارتباط الفقرات تمعامالقيم أن ( 2.3) الجدول من يالحظ     

 ,Garcia & Gonzalez) جارسيا وجونزالسحسب ما جاء في  ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا  

  ضح في الملحق )ث(.كما هو مو ( فقرة، 41وبقي عدد فقرات المقياس ) (،2006

 (3.3جدول )
 (20مع الدرجة الكلية للمقياس)ن= االنضباط المدرسي مقياسقيم معامالت ارتباط فقرات 

 االرتباط مع المجال الفقرة االرتباط مع المجال الفقرة
1 .79** 11 .82** 

2 .83** 12 .82** 

3 .80** 13 .78** 

4 .74** 14 .85** 

5 .87** 15 .91** 

6 .65** 16 .87** 

7 .82**   

8 .85**   

9 .86**   

10 .79**   

 (  p < .01 **دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )            
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 وكانت (،.91-.65) تراوحت ما بين ارتباط الفقرات تمعامالقيم أن ( 3.3) الجدول من يالحظ     

 ,Garcia & Gonzalez) يا وجونزالسجارس، حسب ما جاء في ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا  

  كما هو موضح في الملحق )ث(.( فقرة، 16وبقي عدد فقرات المقياس ) (،2006

  الثبات لمقاييس الدراسة: ب(

فقد جرى التحقق من ثبات االتساق الداخلي لكل مقياس،  للتأكد من ثبات مقاييس الدراسة،

بعد استخراج  االستطالعية، العينة بيانات على (Cronbach's Alpha)باستخدام معامل كرونباخ ألفا 

 :ذلك يوضح (4.3) والجدولالصدق، 

 (4.3جدول )
 لمقاييس الدراسة بطريقة معامل كرونباخ ألفامعامالت الثبات 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال األداة

 اإلداري التمكين 

 .89 5 اإلداري الهيكل 

 .88 5 المشاركة في اتخاذ القرار

 .80 6 التصال الفع الا

 .81 5 النمو المهني

 .84 5 التعليمات والقوانين

 .80 5 تفويض الصالحيات

 .87 5 الحوافز

المهارات والمعارف والخبرات 
 .88 5 )التدريب(

 .91 41 الدرجة الكلية 

 92. 16 الدرجة الكلية االنضباط المدرسي

تراوحت  اإلداري التمكين ت كرونباخ ألفا لمجاالت ( أن قيم معامل ثبا4.3يتضح من الجدول )

الثبات لمقياس  لمعام ةقيم كما بلغت(. بينما .91(، وللدرجة الكلية بلغت ).89 - .80ما بين )

قابلة للتطبيق على  مقاييس األداة وتجعل من  مناسبةوتعتبر هذه القيم  ،(.92) اإلنضباط المدرسي

 العينة األصلية.
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 الدراسة ستصحيح مقايي 3.3.3

، ( فقرة41في صورته النهائية من ) اإلداري التمكين تكون مقياس  :اإلداري التمكين مقياس  -أوالً 

(، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه ثكما هو موضح في ملحق ) مجاالت، ثمانيموزعة على 

 .للمقياس اإليجابي

 (16في صورته النهائية من ) االنضباط المدرسيتكون مقياس  :االنضباط المدرسيمقياس  -ثانياً 

 .للمقياسكما هو موضح في ملحق )ث(، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي فقرة، 

 وأعطيت( خماسي، Likertمن المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )قد طلب و 

رجات، ( د3) محايد( درجات، 4) موافق( درجات، 5) موافق بشدة :يلي كما للفقرات األوزان

 ( درجة واحدة. 1) معارض بشدةدرجتان،  (2) معارض

واإلنضباط  ،اإلداري التمكين كل من:  مستوى  تحديدو  الحسابية، المتوسطات تفسير ولغايات

 وذلك درجات،( 5-1) ما بين يتراوح الذي المستوى  وفق العالمة حولت ،الدراسة عينة لدىالمدرسي 

 :اآلتية للمعادلة وفقا  

 لفئة = طول ا       
 1-5=تدرج(لالحد األعلى _ الحد األدنى )ل  

 =1.33 
 3=عدد المستويات المفترضة            

أقل من -2.33)مستوى متوسط  ،(2.33)أقل من  مستوى منخفض: ، هيمستويات ثالثة إلى وصنف

 .(5-3.66)مستوى مرتفع  ،(3.66
 

 المقابلة: ثانياً 

 واإلنضباط المدرسي اإلداري التمكين  ،بمقياسيها (االستبانة)راسة باالعتماد على أداة الد بنيت     

بما  المقابلةأداة  تطور  وذلك لتعزيز النتائج التي استخرجت من خالل تحليل إجابات االستبانة.
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 وتم ،بما يعزز من فقرات مجاالت االستبيان األسئلة، وصيغت جميع يتالءم مع أهداف الدراسة

 لمديرين المديرات لإلجابة عن أسئلة المقابلة ومناقشة النتائج.تصنيفات الستجابة ا عمل

 :بلغ عدد أسئلة المقابلة أربعة أسئلة وهي كاآلتي     

 لديك؟ اإلداري لتطبيق التمكين  وزارة التربية والتعليمالوسائل التي تمنحها ما  السؤال األول:

   ؟من وجهة نظرك مدرسيلتطبيق االنضباط الساسية ما المرتكزات األ :الثانيالسؤال 

وتحقيق االنضباط  اإلداري حسب خبرتك ما التحديات التي تحول دون تطبيق التمكين  :الثالثالسؤال 

 المدرسي؟

ذا أمكن أن توضح أهم المقترحات التي تساعدك في التغلب على التحديات التي إ :الرابعالسؤال 

 المدرسي المرغوب؟ والوصول إلى االنضباط اإلداري تواجهك لتحقيق التمكين 
 

 :أداة المقابلة صدق

المتخصصين في العلوم التربوية واالجتماعية، من  ( محكما  11)على  تم عرض أداة المقابلة    

األداة، ومدى وضوحها، وقدرتها على قياس أهداف  أسئلةوذلك لمعرفة آرائهم حول  ،(تملحق )

متها للغرض ءحية سالمة صياغتها، ومالمن نا األسئلةهذا باإلضافة إلى معرفة صحة  ،الدراسة

لم تكن موجودة،  أسئلةوأضيفت  ، وحذفت أخرى،األسئلةالذي وضعت من أجله، وقد عدلت بعض 

 .من األسئلةجاء  مان على يالمحكم من (%85) واتفق

 
 متغيرات الدراسة 4.3 

  :(التصنيفية) الديمغرافية المتغيرات -أوالً 

 )أساسية دنيا، أساسية عليا، ثانوية( :وياتوله ثالث مست ،مستوى المدرسة*

 )ذكر، أنثى(. :وله مستويان ،الجنس *
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 )بكالوريوس، دراسات عليا(. :وله مستويان ،المؤهل العلمي* 

سنوات  5سنوات، من  5)أقل من  :وله ثالث مستويات ،اإلداري في المجال  عدد سنوات الخبرة* 

 فأكثر( واتسن 10، سنوات 10 واقل من

 )مدينة، قرية(. ن:وله مستويا ،المدرسة موقع* 

 :التابعة اتالمتغير  -ثانياً 

  اإلداري استجابة عينة الدراسة على فقرات مقياس التمكين. 

 .استجابة عينة الدراسة على فقرات مقياس االنضباط المدرسي 

  إجراءات تنفيذ الدراسة 5.3

 :ُنفذت الدراسة وفق الخطوات اآلتية     

 أداة االستبانة فيذإجراءات تن 5.3.1

جمعت البيانات الثانوية من خالل مراجعة الدراسات السابقة والنشرات التي تتعلق بموضوع . 1

 الدراسة.

وذلك بعرضها على مجموعة من  الدراسة، والتأكد من صدقها، أداة بعد االنتهاء من مراجعة . 2

ل وحذف مجموعة من المتخصصين، قام المحكمون بإضافة وتعدي (11)المحكمين عددهم 

 الدراسة. أداة  من فقرات

 الدراسة بالصورة النهائية بعد تعديلها بناء  على مالحظات المحكمين. اة أُعدت أد .3

 أداة بسبب األوضاع الصحية التي تمر بها فلسطين، صممت استبانة الكترونية تمثل فقرات  .4

 عينة الدراسة.الدراسة، ووزع الرابط على 

 لكترونيا  وتبين أنها جميعهاإبعد تدقيقها  استبانة الكترونيا  واعتمدت جميعا   (319) استردت. 5

 .قابلة للتحليل
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(، حتى SPSS25)إلى ملف ( Excel sheetعولج الملف المستلم إلكترونيا  بحيث حول من ). 6

 كان جاهزا  للتحليل واإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها.

حللت البيانات لإلجابة ( SPSS25ات التي جمعت وباستخدام برنامج )باالعتماد على البيان. 7

 .عن أسئلة الدراسة وفرضياتها

 .نوقشت النتائج وفسرت وصوال  إلى التوصيات. 8

 المقابلة أداة إجراءات تنفيذ 5.3.2

( من مديري 10)وفي أيام مختلفة. حيث تم دعوة  على حدة،ا كل وجاهي تمت اللقاءات .1

العينة التي وزعت عليهم  وخارج ،من مجتمع الدراسة للمقابلة الحكومية دارسومديرات الم

 االستبانة. 

وبعد ذلك تم طرح األسئلة دقائق،  ةلمدة عشر و  فكرة البحث على المديرين والمديرات،ُعرضت  .2

 . هموتمت اإلجابة عن األسئلة من قبل عليهم،

 .المئوية لإلجابات ، واستخرجت النسبوصنفت ،المديرين إجاباتدونت  .3

  المعالجات اإلحصائية 6.3

 الذي من خالله استخدمت مجموعة من التحليالت( SPSS25استخدم البرنامج اإلحصائي )      

 :اإلحصائية اآلتية

الديمغرافية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات .1

 داة.المعيارية لكل فقرة من فقرات األ

( الختبار الفروق المعنوية بين Independent Sample t-test( )استخدم اختبار )ت .2

 المتوسطات الحسابية، وذلك حسب المتغير المستقل ذي المستويين مثل الجنس. 
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الختبار الفروق المعنوية بين ( One Way Anova)استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  .3

 عدد مثال ذلك المستويات فأكثر، ثالثال غير المستقل ذيالمتوسطات الحسابية حسب المت

 . اإلداري سنوات الخبرة في مجال العمل 

إحصائي اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق  دال فرق  أقل استخدم اختبار .4

 للمتغيرات المستقلة التي تزيد مستويات متغيراتها عن متغيرين.

درجة لمعرفة داللة العالقة بين  Person Correlation)سون بير )استخدم معامل ارتباط  .5

في المدارس المدرسي  االنضباط ومستوى لدى مديري المدارس  اإلداري ممارسة التمكين 

 الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين.
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة                              

ول هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقد نظمت وفقا  لمنهجية محددة يتنا     

، ويتمثل ذلك في عرض نص السؤال أو أسئلتها وفرضياتهافي العرض، حيث عرضت في ضوء 

الفرضية، يلي ذلك مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية المستخدمة، ثم جدولة البيانات، 

حت عناوين مناسبة، يعقبها تعليقات على أبرز النتائج المستخلصة؛ إذ عرضت النتائج ووضعها ت

 المرتبطة بكل سؤال أو فرضية على حدة.
 

 الدراسة بأسئلة المتعلقة النتائج 1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

والتعليم في  مديريات التربية الحكومية في مدارساللدى مديري  اإلداري التمكين درجة ما 

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس؟

ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لمجاالت لإلجابة عن السؤال األول، 

مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  الحكومية في مدارساللدى مديري  اإلداري التمكين  مقياس

 ( يوضح ذلك: 1.4، والجدول )فلسطين الشمالية" في

 (1.4جدول )
مرتبة حسب  وعلى المقياس ككل اإلداري التمكين  مجاالت مقياسلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  قيمة المتوسط الحسابي

المتوسط  المجال الرتبة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع 42. 4.41 اإلداري الهيكل  1 1
 مرتفع 53. 3.69 المشاركة في اتخاذ القرار 4 2
 مرتفع 42. 4.39 االتصال الفع ال 2 3
 متوسط 57. 3.65  النمو المهني  5 4
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 متوسط 54. 3.61 التعليمات والقوانين 6 5
 مرتفع 47. 3.84 تفويض الصالحيات 3 6
 متوسط 81. 3.21 الحوافز 8 7
 متوسط 66. 3.59 ات المهارات والمعارف والخبر  7 8

 مرتفع 40. 3.81 اإلداري للتمكين  ةالكلي الدرجة       
 

التمكين ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 1.4يتضح من الجدول )

التمكين  مقياس أما المتوسطات الحسابية لمجاالت مرتفع.وبتقدير  ،(3.81ككل بلغ ) اإلداري 

بمتوسط  ،" بالمرتبة األولىاإلداري الهيكل (، وجاء مجال "4.41-3.21ت ما بين )فقد تراوح ،اإلداري 

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط الحوافز، بينما جاء مجال "مرتفع مستوى و  ،(4.41حسابي قدره )

 .متوسط مستوى و  ،(3.21حسابي بلغ )

فراد عينة الدراسة على وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أ     

 كل مجال على حدة، وعلى النحو اآلتي: اإلداري التمكين  مقياسفقرات كل مجال من مجاالت 

 اإلداري مجال الهيكل   (1
 (2.4جدول )

 اإلداري لفقرات لمجال الهيكل ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

 المستوى 

1 5 
توزع المهام والصالحيات الصادرة من وزارة التربية والتعليم 

 مرتفع  66. 4.03 بناًء على خبرتي. 

 مرتفع 61. 4.44 .اإلداري أتواصل مع وزارة التربية والتعليم من خالل التسلسل  4 2

 مرتفع 69. 4.46 أشارك في إعداد الخطة السنوية وصياغتها. 3 3

 مرتفع 58. 4.55 لدي إدراك كامل بالخطة العامة للمدرسة. 2 4

 مرتفع 55. 4.57 لدي تصور واضح عن أهداف العمل الذي أقوم به. 1 5

 مرتفع 42. 4.41 الكلية  الدرجة

 

 اإلداري ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال الهيكل 2.4يتضح من الجدول )

تراوحت  ، فقداإلداري الهيكل  المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أمامرتفع.  (، ومستوى 4.41بلغ )

" في المرتبة لدي تصور واضح عن أهداف العمل الذي أقوم به(، وجاءت الفقرة: "4.57-4.03ما بين )
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توزع المهام والصالحيات (، ومستوى مرتفع، بينما جاءت الفقرة: "4.57األولى، بمتوسط حسابي قدره )

 (، ومستوى مرتفع. 4.03، بمتوسط حسابي بلغ )"ة من وزارة التربية والتعليم بناء  على خبرتيالصادر 

 مجال المشاركة في اتخاذ القرار  (2
 (3.4جدول )

 المشاركة في اتخاذ القرارلفقرات لمجال ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع  66. 3.83 .ى اتخاذ القرارات المدرسيةلعي قدرات وزارة التربية والتعليم تعّزز 1 1

2 3 
المشاركة في  فينني الفرص التي تمكّ  وزارة التربية والتعليمز عزّ ت

 مرتفع 73. 3.71 ها.واتخاذالمتعلقة بالعمل صنع القرارات 

3 2 
قة بتنفيذ برامج جديدة في لرارات المتعفي صنع الق أشارك

 مرتفع 73. 3.80 .المدارس

 متوسط 75. 3.55 على القرارات المتَخذة من قبلي. تثني وزارة التربية والتعليم 5 4

 متوسط 81. 3.58 يتم اشراكي في اتخاذ القرارات بناء  على كفاءتي. 4 5

 مرتفع        53.     3.69 الكلية  الدرجة

 

المشاركة في ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال 3.4من الجدول )يتضح 

لمشاركة في ا المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى مرتفع. 3.69بلغ )اتخاذ القرار 

 يقدرات وزارة التربية والتعليم (، وجاءت الفقرة: "تعّزز3.83-3.55تراوحت ما بين ) اتخاذ القرار، فقد

، مرتفع(، ومستوى 3.83" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )ى اتخاذ القرارات المدرسيةلع

على القرارات المتَخذة من قبلي"، بمتوسط حسابي بلغ  بينما جاءت الفقرة: "تثني وزارة التربية والتعليم

  (، ومستوى متوسط.3.55)

 مجال االتصال الفع ال (3

 (4.4جدول )
 االتصال الفع اللفقرات لمجال ا حسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبالمتوسطات ال

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع 52. 4.65 .طيبة مع العاملين عالقاتحرص على بناء أ 1 1
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 مرتفع 58. 4.50 .من الثقة بين العاملين مفتوح لبناء جو  لعتمد سياسة الباب اأ 2 2

3 3 
معلومات مع لالة لتبادل احرص على توفير قنوات اتصال فع  أ

 مرتفع 57. 4.42 .اآلخرين

 مرتفع 61. 4.17 واضحة. المستخدمة واإلجراءاتتعليمات ال 6 4

 مرتفع 56. 4.28 .وفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهمأ 5 5

 مرتفع 56. 4.34 .ل فعالة ومتطورةهتم بإيجاد وسائل اتصاأ 4 6

 مرتفع 42. 4.39 الكلية  الدرجة

 

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال االتصال الفّعال 4.4يتضح من الجدول )

تراوحت  ، فقداالتصال الفّعال المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى مرتفع. 4.39بلغ )

" في المرتبة طيبة مع العاملين عالقاتحرص على بناء ، وجاءت الفقرة: "أ(4.65-4.17ما بين )

 واإلجراءاتتعليمات (، ومستوى مرتفع، بينما جاءت الفقرة: "ال4.65األولى، بمتوسط حسابي قدره )

  .مرتفع(، ومستوى 4.17)، بمتوسط حسابي بلغ "واضحة المستخدمة

 مجال النمو المهني (4
 (5.4جدول )

 النمو المهنيلفقرات لمجال ا سابية واالنحرافات المعيارية وترتيبالمتوسطات الح
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

1 2 
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  يماتلوالتع األنظمة

 مرتفع 67. 3.79 مهاراتي.تطوير  في تساعدني

2 3 
خطة تدريبية واضحة لتنمية لتعليم وزارة التربية واتتبنى 

 مرتفع 65. 3.71 ي.قدرات

3 4 
 بها أشاركالبرامج التدريبية التي وزارة التربية والتعليم  مـتقي  

 مرتفع 71. 3.69 بشكل دوري.

4 1 
جديد في الواكتساب  ،المستمر للتعلمالفرصة أمامي  إتاحة

 مرتفع  62. 3.89 مجال العمل. 

5 5 
 م من قبل وزارة التربية والتعليمفآت المستخدالمكا ميشجع نظا

 متوسط 1.01 3.16 .ى التطوير الذاتيلع

 متوسط  57. 3.65 الكلية  الدرجة

 



 

70 
 

 النمو المهني( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال 5.4يتضح من الجدول )

تراوحت ما  لنمو المهني، فقدا المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى متوسط. 3.65بلغ )

مجال جديد في الواكتساب  ،المستمر للتعلمالفرصة أمامي  إتاحة(، وجاءت الفقرة: "3.89-3.16بين )

(، ومستوى مرتفع، بينما جاءت الفقرة: 3.89" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )العمل

، بمتوسط "ى التطوير الذاتيلع عليمم من قبل وزارة التربية والتالمكافآت المستخد ميشجع نظا"

  (، ومستوى متوسط.3.16)حسابي بلغ 

 مجال التعليمات والقوانين (5
 (6.4جدول )

 التعليمات والقوانينلفقرات لمجال ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

1 3 
تمثل أنظمة وزارة التربية والتعليم وقوانينها تحديًا أمامي 

 متوسط 78. 3.56 وتفعيله. اإلداري لتحقيق التمكين 

 متوسط 72. 3.62 . اإلداري تنسجم القوانين التربوية مع تحقيق مبدأ التمكين  2 2

 متوسط 75. 3.52 تراعي القوانين التربوية اختالف البيئات التعليمية. 5 3

4 1 
ُيعيق التقي د بنصوص القوانين من قبل اإلدارات العليا تطبيق 

 مرتفع  68. 3.79 .اإلداري التمكين 

 متوسط 75. 3.53 مرونة القوانين التربوية تراعي مستجدات الظروف التعليمية.  4 5

 متوسط  54. 3.61 الكلية  الدرجة

 

الدراسة لمجال التعليمات ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة 6.4يتضح من الجدول )

التعليمات والقوانين،  المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى متوسط. 3.61والقوانين بلغ )

(، وجاءت الفقرة: "ُيعيق التقّيد بنصوص القوانين من قبل اإلدارات 3.79-3.52تراوحت ما بين ) فقد

(، ومستوى مرتفع، 3.79بمتوسط حسابي قدره )" في المرتبة األولى، اإلداري العليا تطبيق التمكين 

، بمتوسط حسابي بلغ "بينما جاءت الفقرة: "تراعي القوانين التربوية اختالف البيئات التعليمية

  (، ومستوى متوسط.3.52)
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 تفويض الصالحياتمجال  (6
 (7.4جدول )

 حياتتفويض الصاللفقرات لمجال ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

1 3 
أمارس الصالحيات المفوضة من قبل وزارة التربية والتعليم 

 مرتفع 70. 3.77 بحرية. 

2 2 
تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعتي وتوجيهي في تنفيذ 

 مرتفع 64. 3.83 الصالحيات المفوضة. 

3 1 
جازي للمهام والصالحيات الممنوحة لي، ُيعزز من الثقة إن

 مرتفع 57. 4.10 بقراراتي.

4 5 
تقوم جهات االختصاص في وزارة التربية والتعليم تنفيذ المهام 

 مرتفع  69. 3.73 الممنوحة لمديري المدارس. 

5 4 
تنسجم معايير تفويض الصالحيات الممنوحة من وزارة التربية 

 مرتفع 67. 3.75 عة مهامي.والتعليم مع طبي

 مرتفع  47. 3.84 الكلية  الدرجة

 

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال تفويض 7.4يتضح من الجدول )

تفويض  المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى مرتفع. 3.84الصالحيات بلغ )

ت الفقرة: "إنجازي للمهام والصالحيات (، وجاء4.10-3.73تراوحت ما بين ) ، فقدالصالحيات

(، ومستوى 4.10الممنوحة لي، ُيعزز من الثقة بقراراتي" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )

مرتفع، بينما جاءت الفقرة: "تقوم جهات االختصاص في وزارة التربية والتعليم تنفيذ المهام الممنوحة 

 (، ومستوى مرتفع.3.73)، بمتوسط حسابي بلغ "لمديري المدارس

 الحوافزمجال  (7
 (8.4جدول )

 الحوافزلفقرات لمجال ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 سطمتو 97. 2.99 ُأكاَفأ بحوافز مناسبة تتالءم وحجم إنجازاتي اإلبداعية. 5 1

2 4 
تتبنى وزارة التربية والتعليم نظامًا عاداًل في تقديم الحوافز بما 

 متوسط 96. 3.03 يتواءم وإنجازاتي.
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3 2 
مة من وزارة التربية والتعليم عنصرًا هامًا في  ُتعد  الحوافز المقد 

 متوسط 98. 3.38 رفع مستوى انتمائي الوظيفي.

4 3 
ة التربية والتعليم مبادراتي يدعم نظام الحوافز الذي تتبناه وزار 

 متوسط 91. 3.27 اإلبداعية الفردية.

5 1 
يسهم التحفيز الممنوح من قبل وزارة التربية والتعليم في زيادة 

 متوسط 90. 3.39 قدرتي على التطور المهني. 

 متوسط  81. 3.21 الكلية  الدرجة

 

الدراسة لمجال الحوافز بلغ ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة 8.4يتضح من الجدول )

تراوحت ما بين  ، فقدالحوافز المتوسطات الحسابية لفقرات مجال أما(، ومستوى متوسط. 3.21)

(، وجاءت الفقرة: "يسهم التحفيز الممنوح من قبل وزارة التربية والتعليم في زيادة قدرتي 2.99-3.39)

، بينما متوسط(، ومستوى 3.39دره )على التطور المهني" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي ق

(، 2.99)، بمتوسط حسابي بلغ "جاءت الفقرة: "ُأكاَفأ بحوافز مناسبة تتالءم وحجم إنجازاتي اإلبداعية

  .متوسطومستوى 

 مجال المهارات والمعارف والخبرات )التدريب( (8
 (9.4جدول )

 المهارات والمعارف والخبرات )التدريب(لفقرات لمجال ا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

1 1 
برامج تدريبية تساعدني في فهم وزارة التربية والتعليم ُتوفر 

 مرتفع 78. 3.67 .اإلداري متطلبات التمكين 

2 3 
ربية والتعليم وزارة التتخضع الدورات التدريبية المقدمة من 

 متوسط 74. 3.64 .اإلداري لعملية تقويم مستمرة بما يتوافق ومتطلبات التمكين 

3 4 
وزارة التربية يوجد تنويع في أساليب التدريب المقدمة من 

 متوسط 77. 3.62 .اإلداري فيما يتعلق بمبدأ تفعيل التمكين  والتعليم

4 2 
النظري  الجانب اإلداري يشمل تدريبي في مجال التمكين 

 متوسط 76. 3.66 والتطبيقي. 

5 5 
من قبل وزارة  اإلداري تتميز عملية تدريبي في مجال التمكين 

 متوسط 92. 3.37 التربية والتعليم باالستمرارية.

 متوسط  66. 3.59 الكلية  الدرجة
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المهارات ( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمجال 9.4يتضح من الجدول )

المتوسطات الحسابية لفقرات  أما(، ومستوى متوسط. 3.59بلغ ) معارف والخبرات )التدريب(وال

(، وجاءت الفقرة: 3.67-3.37تراوحت ما بين ) المهارات والمعارف والخبرات )التدريب(، فقد مجال

لمرتبة " في اتوفر وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تساعدني في فهم متطلبات التمكين االداري "

، بينما جاءت الفقرة: "تتميز عملية تدريبي في مرتفع(، ومستوى 3.67األولى، بمتوسط حسابي قدره )

(، 3.37)، بمتوسط حسابي بلغ "من قبل وزارة التربية والتعليم باالستمرارية اإلداري مجال التمكين 

  .متوسطومستوى 
 
 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  2.1.4

باط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في االنض ما مستوى 

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس؟

 مقياسلُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ، الثانيلإلجابة عن السؤال 

مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في

 ( يوضح ذلك: 10.4، والجدول )الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 (10.4جدول )
 االنضباط المدرسي لمحورالفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياري ا

 المستوى 

1 1 
يعد االنضباط المدرسي قاعدة أساسية لتحقيق األهداف 

 مرتفع  57. 4.59 التعليمية في المدارس.

2 7 
تمكن المعلم من تخصصه يساعده في تحقيق االنضباط 

 مرتفع 60. 4.28 طالصفي.

3 12 
تساعد استراتيجيات التعليم وطرائقه الحديثة في تعزيز قدرات 

 مرتفع 71. 4.11 لدى المعلم. الضبط الصفي

4 3 
تشكل سماتي الشخصية ركيزة أساسية تساعدني في تحقيق 

 مرتفع 57. 4.44 االنضباط المدرسي.
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5 2 
يعد المناخ التعاوني بيني والكادر التعليمي عامال محفزا 

 مرتفع 54. 4.53 لتحقيق االنضباط المدرسي.

6 4 
في تحقيق تقليل العبء الملقى على عاتقي يساعدني 

 مرتفع 68. 4.40 االنضباط المدرسي.

7 6 
تشكل البيئة األسرية الحاضنة الرئيسية في تحديد ميول 

 مرتفع 60. 4.29 الطالب لاللتزام باالنضباط المدرسي.

8 10 
تعزز المواصفات البيئية الجيدة للمؤسسات التعليمية دافعية 

 مرتفع 62. 4.23 الطالب لالنضباط المدرسي.

9 13 
تطبيق قوانين العقوبات المدرسية تساعدني في تحقيق 

 مرتفع 75. 4.08 االنضباط المدرسي.

10 11 
يساهم التعاون بين مجلس اولياء األمور والمؤسسات 

 مرتفع 68. 4.17 التعليمية في تحقيق االنضباط المدرسي. 

11 5 
زيادة االكتظاظ الطالبي في المدارس يشكل تحديًا لتحقيق 

 مرتفع 74. 4.37 المدرسي.االنضباط 

12 15 
تساعد استراتيجيات التدريس التقليدية على تعزيز ميول 

 مرتفع 84. 3.82 الطالب الفوضوية.   

13 14 
يعزز افتقار البيئة التعليمية لألنشطة الالمنهجية من ارتفاع 

 مرتفع 71. 4.03 الفوضوية لدى الطلبة.

14 16 
ة يساهم في تحقيق تشددي في تطبيق العقوبات المدرسي

 متوسط 91. 3.65 االنضباط المدرسي. 

 مرتفع 61. 4.24 في االنضباط المدرسي. الفردية تساهممراعاتي الفروق  9 15

16 8 
تفعيلي لدور المرشد التربوي يساهم في تحقيق االنضباط 

 مرتفع 74. 4.28 المدرسي.

 مرتفع  38. 4.22 الكلية  الدرجة

 

( أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة لمحور االنضباط 10.4يتضح من الجدول )

المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في 

المتوسطات الحسابية  أما(، ومستوى مرتفع. 4.22فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس بلغ )

-3.65تراوحت ما بين ) ، فقدرسي لدى مديري المدارس الحكوميةاالنضباط المد لفقرات محور

(، وجاءت الفقرة: "يعد االنضباط المدرسي قاعدة أساسية لتحقيق األهداف التعليمية في 4.59

(، ومستوى مرتفع، بينما جاءت الفقرة: 4.59المدارس" في المرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدره )
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، بمتوسط حسابي بلغ "رسية يساهم في تحقيق االنضباط المدرسي"تشددي في تطبيق العقوبات المد

 (، ومستوى متوسط. 3.65)

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 2.4

 ىالفرضية األولب المتعلقة النتائج 1.2.4

ديرات أفراد عينة الدراسة في تق (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  اإلداري التمكين  لدرجة

 .الجنستعزى إلى متغير  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

لدى مديري المدارس الحكومية  اإلداري التمكين ممارسة  لدرجةاستخرجت المتوسطات الحسابية      

، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين عليمفي مديريات التربية والت

 (.11.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  ،(Independent Sample t-test) مستقلتين

لدى مديري  اإلداري التمكين لدرجة  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق  (:11.4) الجدول
 الجنستبعا لمتغير  وميةالمدارس الحك

مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 49. 69.- 44. 4.43 41. 4.39 اإلداري الهيكل 

 16. 1.41 53. 3.65 54. 3.74 المشاركة في اتخاذ القرار

 28. 1.08- 41. 4.42 43. 4.37 االتصال الفع ال

 15. 1.46 57. 3.61 56. 3.70 النمو المهني

 39. 85. 50. 3.58 57. 3.63 التعليمات والقوانين

 37. 89. 43. 3.81 52. 3.86 تفويض الصالحيات

 93. 09. 75. 3.21 87. 3.21 الحوافز
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مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المهارات والمعارف والخبرات 
 )التدريب(

3.63 .65 3.56 .67 .96 .34 

 49. 69. 39. 3.80 42. 3.83 الكلية الدرجة

 
ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 11.4) خالل البيانات الواردة في الجدول من     

 أفراد عينة الدراسة لدرجة  في تقديرات (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ديريات التربية والتعليم في "المحافظات لدى مديري المدارس الحكومية في م اإلداري التمكين 

، حسب الدرجة الجنستعزى إلى متغير  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 أكبر ، وهذه القيم جميعا  ( 93.-15.تراوح مستوى الداللة لها ما بين )، مجاالتجميع الالكلية وعلى 

 .(05.)من مستوى الداللة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثانية:بالفرضية  النتائج المتعلقة 4.22.

(α≤.05) لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات

تعزى  مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 ر مستوى المدرسة.متغي إلى

لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  لدرجةستخرجت المتوسطات الحسابية ا     

 األحادي التباين تحليل اختبار واستخدم ،وكذلك االنحرافات المعياريةمديريات التربية والتعليم، 

((One Way ANOVA ،موضح بالجدولين وجاءت النتائج كما هو ألكثر من مجموعتين مستقلتين 

(12.4( ،)13.4.) 
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الحكومية حسب المجاالت  لدى مديري المدارس اإلداري التمكين لدرجة المتوسطات الحسابية (: 12.4جدول )
 مستوى المدرسةلمتغير  والدرجة الكلية تبعاً 

 ثانوية أساسي عليا أساسي دنيا المجال
 4.44 4.39 4.39 اإلداري الهيكل 

 3.71 3.61 3.77 لقرارالمشاركة في اتخاذ ا

 4.40 4.35 4.44 االتصال الفع ال

 3.61 3.65 3.71 النمو المهني

 3.60 3.60 3.62 التعليمات والقوانين

 3.83 3.83 3.86 تفويض الصالحيات

 3.16 3.23 3.29 الحوافز

 3.54 3.63 3.63 المهارات والمعارف والخبرات )التدريب(

 3.80 3.80 3.85 الدرجة الكلية
 

لدى  اإلداري التمكين  الفروق لدرجة داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:13.4) جدول
 مستوى المدرسةلمتغير  الحكومية حسب المجاالت والدرجة الكلية تبعاً  مديري المدارس

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات

 داللة ال

 10. 2 20. بين المجموعات اإلداري الهيكل 
.56 

 

.57 

 
 18. 316 57.03 داخل المجموعات

  318 57.23 المجموع

 المشاركة في اتخاذ القرار
 57. 2 1.14 بين المجموعات

2.01 

 

.14 

 
 28. 316 89.80 داخل المجموعات

  318 90.94 المجموع

 االتصال الفع ال
 16. 2 33. موعاتبين المج

.93 

 

.40 

 
 18. 316 55.78 داخل المجموعات

  318 56.11 المجموع

 النمو المهني
 23. 2 46. بين المجموعات

.72 

 

.49 

 
 32. 316 102.00 داخل المجموعات

  318 102.46 المجموع

 97. 03. 01. 2 02. بين المجموعات 

   29. 316 91.54 تداخل المجموعا التعليمات والقوانين

    318 91.55 المجموع 

 86. 16. 04. 2 07. بين المجموعات 

   23. 316 71.33 داخل المجموعات تفويض الصالحيات

    318 71.40 المجموع 

 51. 67. 44. 2 88. بين المجموعات 

   65. 316 206.07 داخل المجموعات الحوافز
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات

 داللة ال

    318 206.94 المجموع 

 50. 69. 30. 2 61. وعاتبين المجم 

   44. 316 138.78 داخل المجموعات المهارات والمعارف والخبرات 

    318 139.38 المجموع 

 لدرجة الكليةا
 08. 2 15. بين المجموعات

.47 

 

.63 

 
 16. 316 50.55 داخل المجموعات

  318 50.70 المجموع

ال توجد بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 13.4)ن خالل البيانات الواردة في الجدول م     

أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات  (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  اإلداري التمكين 

حسب  ،متغير مستوى المدرسة تعزى إلى مدارسالشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري ال

، وهذه القيم (97.-14.فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بين )، المجاالتجميع الدرجة الكلية وعلى 

  (.05.)من مستوى الداللة  أكبرجميعها 

 الثالثةالفرضية ب المتعلقة النتائج 3.2.4

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  اإلداري التمكين لدرجة 

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

لدى مديري المدارس الحكومية في  اري اإلدالتمكين  لدرجةاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 ، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتينمديريات التربية والتعليم

(Independent Sample t-test)،  (.14.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 
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لدى  اإلداري التمكين لدرجة  اللة الفروق نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار د (:14.4) الجدول
 غير المؤهل العلميتبعا لمت مديري المدارس الحكومية

مستوى  (ت) قيمة دراسات عليا بكالوريوس المجال
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 اإلداري الهيكل 
4.40 .41 4.43 .45 -.58 .56 

 19. 1.32- 57. 3.75 52. 3.67 لمشاركة في اتخاذ القرارا

 08. 1.75- 44. 4.45 41. 4.36 االتصال الفع ال

 56. 58.- 56. 3.67 57. 3.63 النمو المهني

 87. 17. 53. 3.60 54. 3.61 التعليمات والقوانين

 28. 1.09- 44. 3.88 49. 3.81 تفويض الصالحيات

 86. 18.- 84. 3.22 79. 3.20 الحوافز

المهارات والمعارف 
 والخبرات )التدريب(

3.58 .69 3.61 .61 -.37 .71 

 36. 92.- 38. 3.84 41. 3.80 الدرجة الكلية

 
ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 14.4) خالل البيانات الواردة في الجدول من     

أفراد عينة الدراسة لدرجة ي تقديرات ف (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  اإلداري التمكين 

، حسب المؤهل العلميتعزى إلى متغير  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

، وهذه القيم ( 87.-08.ها ما بين )تراوح مستوى الداللة ل، و مجاالتجميع الالدرجة الكلية وعلى 

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر جميعا  

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالرابعة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.24.

(α≤.05)  لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات
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 التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس مديريات

 متغير عدد سنوات الخبرة. تعزى إلى

لدى مديري المدارس  اإلداري التمكين لدرجة ممارسة ستخرجت المتوسطات الحسابية ا     

 التباين تحليل اختبار واستخدم ،وكذلك االنحرافات المعياريةالحكومية في مديريات التربية والتعليم، 

وجاءت النتائج كما هو موضح  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي

 (.16.4(، )15.4) بالجدولين

الحكومية حسب المجاالت  لدى مديري المدارس اإلداري التمكين لدرجة المتوسطات الحسابية (: 15.4جدول )
 دد سنوات الخبرةعلمتغير  والدرجة الكلية تبعاً 

 سنوات 5أقل من  المجال
 10أقل من -5من 

 سنوات فأكثر 10 سنوات
 4.47 4.37 4.30 اإلداري الهيكل 

 3.67 3.74 3.73 المشاركة في اتخاذ القرار

 4.41 4.39 4.36 االتصال الفع ال

 3.65 3.70 3.60 النمو المهني

 3.61 3.71 3.53 التعليمات والقوانين

 3.83 3.87 3.83 ياتتفويض الصالح

 3.16 3.41 3.19 الحوافز

 3.59 3.62 3.58 المهارات والمعارف والخبرات )التدريب(

 3.81 3.86 3.78 الدرجة الكلية
 

الفروق لدرجة ممارسة التمكين  داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:16.4) جدول
 عدد سنوات الخبرةلمتغير  مية حسب المجاالت والدرجة الكلية تبعاً لدى مديري المدارس الحكو  اإلداري 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة 

 87. 2 1.74 بين المجموعات اإلداري الهيكل 

4.96 

 

.01** 

 18. 316 55.49 داخل المجموعات 

  318 57.23 المجموع

 شاركة في اتخاذ القرارالم
 18. 2 36. بين المجموعات

.63 

 

.53 

 29. 316 90.58 داخل المجموعات 

  318 90.94 المجموع

 49. 09. 2 17. بين المجموعات االتصال الفع ال

 

.61 

 18. 316 55.93 داخل المجموعات 
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة 

  318 56.11 المجموع

 النمو المهني
 14. 2 29. بين المجموعات

.45 

 

.64 

 32. 316 102.17 داخل المجموعات 

  318 102.46 المجموع

 17. 1.81 52. 2 1.04 بين المجموعات 

   29. 316 90.52 داخل المجموعات التعليمات والقوانين

    318 91.55 المجموع 

 87. 0.14 03. 2 06. بين المجموعات 

   23. 316 71.34 داخل المجموعات تفويض الصالحيات

    318 71.40 المجموع 

 15. 1.90 1.23 2 2.46 بين المجموعات 

   65. 316 204.48 داخل المجموعات الحوافز

    318 206.94 المجموع 

 93. 0.07 03. 2 06. بين المجموعات 

   44. 316 139.32 داخل المجموعات المهارات والمعارف والخبرات 

    318 139.38 المجموع 

 رجة الكليةالد
 10. 2 21. بين المجموعات

.65 

 

.52 

 16. 316 50.49 داخل المجموعات 

  318 50.70 المجموع

 α≤.01 مستوى عند إحصائيا   دال* *

ال توجد فروق بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 16.4)ن خالل البيانات الواردة في الجدول م 

التمكين  أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات (α≤.05) ةذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في  اإلداري 

، حسب الدرجة متغير عدد سنوات الخبرة تعزى إلى فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بين ، اإلداري ال الهيكل ما عدا مج المجاالتجميع الكلية وعلى 

   (.05.)من مستوى الداللة  أكبر، وهذه القيم جميعها (93.-15.)
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 وتحديد ،لمتغير عدد سنوات الخبرة تبعا   اإلداري الهيكل  مجالالفروق حسب  مواطن إلى للتعرفو      

 والبعدية، وكانت النتائج كما ه يه(، للمقارناتإحصائي )شيف دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد وجهتها،

 (. 17.4) موضح في الجدول

تبعًا لمتغير ، اإلداري مجال الهيكل البعدية حسب  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار (:17.4جدول )
 عدد سنوات الخبرة

برة (J)  سنوات الخبرة (I)  المجال خ نوات ال  الفرق في المتوسطات س

 *16931. سنوات 5أقل من  سنوات فأكثر 10 اإلداري يكل اله

 
 10545. سنوات 10أقل من -5من 

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 تبعا  ، مجال الهيكل التنظيميمتوسطات  بين الفروق مواطن  أن إلى (17.4)يشير الجدول      

 فأكثر.سنوات  10لح من لديهم خبرة لصا ، كانتلمتغير عدد سنوات الخبرة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالخامسة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.25.

(α≤.05) لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين ت أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرا

 ر مديري المدارسمديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظ

 .موقع المدرسةتعزى إلى متغير 

لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  لدرجةاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 ، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتينمديريات التربية والتعليم

(Independent Sample t-test)،  (.18.4)النتائج كما هو موضح بالجدول وجاءت 

لدى  اإلداري التمكين  لدرجة نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق  (:18.4) الجدول
 موقع المدرسةتبعا لمتغير  مديري المدارس الحكومية

مستوى  (ت) قيمة قرية مدينة المجال
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 92. 10.- 43. 4.41 42. 4.41 اإلداري الهيكل 
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مستوى  (ت) قيمة قرية مدينة المجال
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 10. 1.65 53. 3.67 56. 3.78 المشاركة في اتخاذ القرار

 34. 97.- 40. 4.41 49. 4.35 االتصال الفع ال

 *05. 1.96 55. 3.61 62. 3.76 النمو المهني

 *04. 2.12 53. 3.57 55. 3.72 التعليمات والقوانين

 97. 04. 48. 3.84 46. 3.84 تفويض الصالحيات

 *02. 2.37 82. 3.15 75. 3.40 الحوافز

المهارات والمعارف والخبرات 
 )التدريب(

3.68 .69 3.56 .65 1.41 .16 

 10. 1.66 39. 3.79 42. 3.88 الدرجة الكلية

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 18.4) ردة في الجدولخالل البيانات الوا من     

د عينة الدراسة لدرجة في تقديرات أفرا (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  اإلداري التمكين 

، حسب موقع المدرسةتعزى إلى متغير  هة نظر مديري المدارسالشمالية" في فلسطين من وج

، المشاركة في اتخاذ القرار، اإلتصال الفَعال، تفويض اإلداري )الهيكل  الدرجة الكلية وعلى مجاالت

 97.-10.تراوح مستوى الداللة لها ما بين )الصالحيات، المهارات والمعارف والخبرات )التدريب((، و 

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ، وهذه القيم جميعا  (
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فيظهر من خالل الجدول ، )النمو المهني، التعليمات والقوانين، الحوافز( مجاالتأما بالنسبة ل     

لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  أفراد عينة الدراسة لدرجة تقديراتأن السابق 

لية" في فلسطين كانت لصالح مديري المدارس الذين مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشما

  تقع مدارسهم في المدينة.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالسادسة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.26.

(α≤.05)  االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في  أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات

 تربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارسمديريات ال

 .الجنستعزى إلى متغير 

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في  لمستوى استخرجت المتوسطات الحسابية      

 ين مستقلتين، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتمديريات التربية والتعليم

(Independent Sample t-test)،  (.19.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

االنضباط المدرسي في  لمستوى  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق  (:19.4) الجدول
 الجنستبعا لمتغير  المدارس الحكومية

 
 
 

 الدرجة الكلية        

مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

4.24 .37 4.20 .39 1.11 .27 

 
ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 19.4) خالل البيانات الواردة في الجدول من     

 أفراد عينة الدراسة لمستوى تقديرات  في (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" 
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مستوى الداللة لها  وبلغ، الجنستعزى إلى متغير  في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ة، وهذه القيم(27.)

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: السابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  2.4.7

(α≤.05)  االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في  أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات

 سمديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدار 

 متغير مستوى المدرسة. تعزى إلى

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في لمستوى ستخرجت المتوسطات الحسابية ا     

 األحادي التباين تحليل اختبار واستخدم ،وكذلك االنحرافات المعياريةمديريات التربية والتعليم، 

((One Way ANOVA ،ائج كما هو موضح بالجدولينوجاءت النت ألكثر من مجموعتين مستقلتين 

(20.4( ،)21.4.) 

لمتغير  الحكومية تبعاً  في المدارس االنضباط المدرسي لمستوى المتوسطات الحسابية (: 20.4جدول )
 مستوى المدرسة

 الدرجة الكلية
 ثانوية أساسي عليا أساسي دنيا

4.22 4.26 4.19 

 
االنضباط  الفروق لمستوى  داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:21.4) جدول

 مستوى المدرسةلمتغير  الحكومية تبعاً  في المدارس المدرسي

 الدرجة الكلية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة 

 12. 2 25. بين المجموعات

.87 

 

.42 

 14. 316 45.42 داخل المجموعات 

  318 45.67 المجموع
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ال توجد فروق بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 21.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول      

االنضباط  ة الدراسة لمستوى في تقديرات أفراد عين (α≤.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

عليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والت

، (.42مستوى الداللة لها ) بلغفقد ، متغير مستوى المدرسة تعزى إلى من وجهة نظر مديري المدارس

 (.05.)من مستوى الداللة  أكبر ةوهذه القيم

 لةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالالثامنة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.28.

(α≤.05)  االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات

 مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير 

ط المدرسي في المدارس الحكومية االنضبا لمستوى ممارسةاستخرجت المتوسطات الحسابية      

، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين في مديريات التربية والتعليم

 (.22.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  ،(Independent Sample t-test) مستقلتين

االنضباط المدرسي في لمستوى  ة الفروق نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار دالل (:22.4) الجدول
 المؤهل العلميتبعا لمتغير  المدارس الحكومية

 
 
 

 الدرجة الكلية        

مستوى  (ت) قيمة دراسات عليا بكالوريوس
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

4.22 .36 4.26 .40 -.64 .52 

 
ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 22.4) خالل البيانات الواردة في الجدول من     

 أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات  (α≤.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ة" االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالي
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مستوى الداللة  وبلغ، المؤهل العلميتعزى إلى متغير  في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ة، وهذه القيم(52.لها )

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالتاسعة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.29.

(α≤.05)  االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في ينة الدراسة لمستوى أفراد عفي تقديرات

 مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 متغير عدد سنوات الخبرة. تعزى إلى

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في لمستوى ستخرجت المتوسطات الحسابية ا     

 األحادي التباين تحليل اختبار واستخدم ،وكذلك االنحرافات المعياريةمديريات التربية والتعليم، 

((One Way ANOVA ،وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين ألكثر من مجموعتين مستقلتين 

(.423( ،).424.) 
عدد لمتغير  حكومية تبعاً ال في المدارس االنضباط المدرسي لمستوى المتوسطات الحسابية (: 23.4جدول )

 سنوات الخبرة

 الدرجة الكلية
 سنوات فأكثر 10 سنوات 10أقل من -5من  سنوات 5أقل من 

4.28 4.24 4.19 

 
االنضباط  الفروق لمستوى  داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:24.4) جدول

 د سنوات الخبرةعدلمتغير  في المدارس الحكومية تبعاً  المدرسي

 الدرجة الكلية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة 

 25. 2 49. بين المجموعات

1.71 

 

.18 

 14. 316 45.18 داخل المجموعات 

  318 45.67 المجموع
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ال توجد فروق بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 24.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول      

االنضباط  أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات  (α≤.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين 

مستوى الداللة لها  بلغفقد ، د سنوات الخبرةمتغير عد تعزى إلى من وجهة نظر مديري المدارس

 (.05.)من مستوى الداللة  أكبر ة، وهذه القيم(18.)

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: العاشرةالنتائج المتعلقة بالفرضية  4.210.

(α≤.05)  حكومية في االنضباط المدرسي في المدارس الأفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات

 مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .موقع المدرسةتعزى إلى متغير 

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في لمستوى استخرجت المتوسطات الحسابية      

 واستخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين ، وكذلك االنحرافات المعيارية،مديريات التربية والتعليم

(Independent Sample t-test)،  (.25.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

االنضباط المدرسي في  لمستوى  نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق  (:25.4) الجدول
 موقع المدرسةتبعا لمتغير  المدارس الحكومية

 
 
 

 الدرجة الكلية        

مستوى  (ت) قيمة قرية مدينة
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

4.20 .43 4.22 .36 -.52 .60 

 
ال توجد  أنه الفرضية الصفرية، بمعنى نقبل( 25.4) خالل البيانات الواردة في الجدول من     

 أفراد عينة الدراسة لمستوى في تقديرات  (α≤.05) إحصائية عند مستوى الداللةفروق ذات داللة 

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" 
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مستوى الداللة  وبلغ، موقع المدرسةتعزى إلى متغير  في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ةهذه القيم، و (60.لها )

 الحادية عشرة: النتائج المتعلقة بالفرضية  11.2.4

 اإلداري التمكين  درجة بين (α≤.05) عند مستوى الداللةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية       

في "المحافظات االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم ومستوى 

 .الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

المدرسي في  االنضباطومستوى  اإلداري التمكين درجة بين  (بيرسون )استخرج معامل االرتباط           

المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة 

 :( يوضح ذلك26.4، الجدول )رسنظر مديري المدا

 ومستوى ممارسة االنضباط المدرسي اإلداري التمكين  درجةمعامل ارتباط )بيرسون( بين (: 26.4جدول )

 مجاالت التمكين اإلدري  

سي
مدر

ط ال
ضبا

االن
 

كل 
لهي

ا
ي  ر

إلدا
ا

اذ  
اتخ

ي 
ة ف

ارك
مش

ال
رار

الق
 

ال لفع 
ل ا

صا
االت

ني 
مه

و ال
لنم

ا
نين 

قوا
 وال

ات
ليم

لتع
ا

 

ض ا
فوي

ت
ات

الحي
لص

 

وافز
الح

 

ف 
عار

والم
ت 

هارا
الم

رات
لخب

وا
 

ب(
دري

)الت
 

ن 
كي
تم
لل
ة 
لي
لك
 ا
جة
در
ال

ي
ار
إلد
ا

 

.33** .16** .39** .19** .17** .27** .22** .30** .34** 
 

   α≤.01 مستوى عند إحصائيا   دال* *   

توجد نى أنه نرفض الفرضية الصفرية، بمع )26(4. الجدول خالل البيانات الواردة في من          

ومستوى  اإلداري التمكين  درجةبين  (α≤.05)عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية"  االنضباط

  طيةارتبا القةع ويتضح من الجدول السابق أنها ؛في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

المدرسي في  االنضباط ومستوى  اإلداري التمكين  درجة بينبلغ معامل االرتباط بحيث ، موجبة

 بين موجبةارتباط  عالقة وجود ويتضح(، 34.) المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم
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التربية والتعليم المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات  االنضباطو  اإلداري التمكين  مجاالت

 لمجال المشاركة في اتخاذ القرار (16.) تراوحت ما بين ،في "المحافظات الشمالية" في فلسطين

التمكين  درجة تزاد كلما وجميعها دالة إحصائيا ، مما يعني أنه االتصال الفّعاللمجال  (39.)و

ارس الحكومية في المدرسي في المد االنضباط ري المدارس كلما زاد مستوى لدى مدي اإلداري 

مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس 

 .صحيح والعكس

 نتائج المقابالتثانيًا:     

 لديك؟ اإلداري لتطبيق التمكين  وزارة التربية والتعليمالوسائل التي تمنحها السؤال األول: ما 

التي تمنحها الوزارة هي تفويض  مع المديرين تبين أن أهم الوسائلمن خالل لقاء الباحث      

من مديري المدارس وظهر من خالل حديث أحدهم  %80الصالحيات للمديرين، وأجمع على ذلك 

يعزز من تنفيذه لمهامه في المدرسة"،  اإلداري "منح مدير المدرسة صالحيات في مجال التمكين 

ي الوزارة الفرصة في المشاركة في بناء البرامج المدرسية وذلك وتحدثت مديرة مدرسة قائلة" تمنحن

 حسب احتياجات المدرسة والتي أعمل على تقديرها أنا والمعلمات".

 ،المستمر للتعلم من المديرين على أهمية النمو المهني والتي تتيح للمديرين %80وقد أشار      

ل حديث أحد المديرين قائال  "تمنحني مجال العمل، وقد برز ذلك من خالجديد في الواكتساب 

الوزارة الفرصة في المشاركة في بناء البرامج المدرسية"، وتحدث مدير آخر قائال  "تساعدني الدورات 

 مهاراتي".تطوير  وزارة التربية والتعليم في التي تعقدها

طيبة مع  عالقاتبناء من المديرين على أهمية  %90أما بالنسبة لالتصال والتواصل فقد أشار      

الة لتبادل قنوات اتصال فعّ المعلمين والطلبة والمجتمع المحلي وهو ما يعزز لدى مديري المدارس 

اآلخرين، وظهر ذلك من خالل حديث أحد المديرين قائال" تفعيل نظام التواصل معلومات مع لا
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ئة المحيطة أقصد شكاله وأنواعه يوفر لدي تغذية حول ما يحدث في المدرسة والبيأاالجتماعي ب

المجتمع المحلي ووزارة التربية والتعليم"، وتحدثت مديرة مدرسة قائلة " منح المدير صالحيات 

التواصل مع المجتمع المحلي يعزز الثقة عند المدير وعند المجتمع المحلي فيلبي المجتمع المحلي 

نها على إطالع بما يحدث من أولويات المجتمع المحلي أل ا  احتياجات المدرسة وتبقى المدرسة جزء

 في المدرسة".

   ؟من وجهة نظرك لتطبيق االنضباط المدرسيساسية ما المرتكزات األ: الثانيالسؤال  

المرتكزات تبين للباحث من خالل لقاءه مع المديرين بعد أن طرح السؤال الذي يتحدث حول      

دث المديرين حول محاور من وجهة نظرهم، بحيث تح لتطبيق االنضباط المدرسياالساسية 

االنضباط المدرسي وتمت المناقشة بإطار تربوي بحيث أظهر المديرون المحاور التي يرونها بانها 

 األهم في تطبيق االنضباط المدرسي والتي اعتبروها المرتكزات األساسية.

ط أظهر لقاء الباحث مع المديرين كل على حدة أن من أهم المرتكزات لعملية االنضبا     

المدرسي هي وضوح ومرونة التعليمات المتعلقة باالنضباط والتي تحدث عنها المديرون وأجمع 

منهم فقال أحد المديرين "نطبق االنظمة والتعليمات في المدرسة  ونتعامل بروح  %90عليها 

القانون" وتحدثت مديرة مدرسة في نفس السياق حول إطالع المجتمع المحلي على األنظمة 

ت المطبقة في المدرسة وقالت "نعمل على التواصل مع المجتمع المحلي وإشراكهم والتعليما

وإطالعهم على تعليمات االنضباط المدرس"، وقال مدير آخر" تسهل مرونة القوانين التربوية 

والمتعلقة باالنضباط المدرسي علينا من التعامل مع البيئة المدرسية بأريحية تامة"، وقد توافقت 

يرين مع النتائج التي حصل عليها الباحث من خالل االستبيان والتي أظهرت أن جابات المدإ

المجال المتعلق باألنظمة والقوانين جاء مستواه متوسطا  بمعنى أن المديرين يرون في االنظمة 

 والقوانين المعمول بها في المدرسة أحد التحديات لديهم.
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ية لمدير المدرسة تعتبر ركيزة أساسية وتطرق المديرون إلى أن تشكيل السمات الشخص     

على أن المديرين هم قدوة حسنة للمعلمين  %90تساعده في تحقيق االنضباط المدرسي وأجمع 

والطلبة وجاء ذلك من خالل حديث أحد المديرين فقال "تعتبر شخصية المدير وفريق العمل 

 ويحبوه".يمتلك التمكين القيادي قدوة ويحبة الطالب  )كشخص ضابط للنظام(

أما بالنسبة للبيئة المدرسية والتي تعّزز من دافعية الطالب لالنضباط المدرسي فقد أجمع      

من مديري المدارس على أهميتها وقال أحدهم "توفير بيئة جاذبة للطالب يزيد من االنضباط  80%

والدينية يزيد  المدرسي لديهم". وتحدثت مديرة وقالت "أن مشاركة الطلبة في المناسبات الوطنية

انتماؤهم ويعزز من االنضباط المدرسي لديهم"، كما تحدث مدير وقال " خلق روح التنافس البناء 

بين الطلبة يعزز لديهم االنتماء للبيئة المدرسية ويشجعهم على المحافظة على ممتلكات المدرسة 

 من الضياع والتلف".

منهجية من ارتفاع الفوضوية لدى الطلبة كما جاء ويعزز افتقار البيئة التعليمية لألنشطة الال     

نشطة في استجابات المديرون على فقرات االستبانة، وقد أكد المديرون في المقابلة على أن لأل

نشطة الالصفية يعزز الالمنهجة أهمية في تعزيز االنضباط المدرسي فقال أحدهم "االهتمام باأل

 .لدى الطالب الميول نحو االنضباط المدرسي"

وتحقيق  اإلداري حسب خبرتك ما التحديات التي تحول دون تطبيق التمكين : الثالثالسؤال 

 االنضباط المدرسي؟

من المديرين يواجهون نفس  %90من خالل إجابات المديرين على هذا السؤال تبين أن      

من أهمها: ، والتي وتحقيق االنضباط المدرسي اإلداري التي تحول دون تطبيق التمكين  التحديات

جازات المدير بحيث قال أحد المديرين "نظام إنعدم وجود نظام حوافز فَعال يتناسب مع حجم 

نجازات المديرين" وأضاف آخر" أن إيم المتبع ال يراعي الظروف الخاصة بالمدرسة، وال يراعي يالتق
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ن تقييم أداء المديرين الوزارة ال تدعم وتساند مبادرات النجاح الفردية ولكن تتبناها لنفسها"، كما أ

يتأثر باألهواء والعالقات الشخصية وعقب أحد المديرين "أنه يتأثر باألهواء الشخصية"، وأضاف 

م األداء للمديرين"، وتحدث آخر حول نظام المكافآت يآخر "طبيعة العالقة الشخصية تتدخل في تقي

على  نه ال يوزع بناء  ي مهنيا ، أل"نظام المكافآت ال يشجعني بالشكل الكبير على تطوير نفس قائال  

كما تطرق المديرين إلى أن نظام التدريب  ،هواء الشخصية"سس ومعايير واضحة بل حسب األأ

والتأهيل ال يلبي احتياجات مديري المدارس وقال أحد المديرين "إن نظام الدورات ليس ابتداع بل هو 

المؤسسات التربوية"، وأضاف آخر مصمم من الخارج يطبق حسب ما يأتي دون أن يراعي ظروف 

طار النظري فقط، وال ترتقي الى "أن الدورات التدريبية ال تخضع إلى تقييم مستمر وتعتمد على اإل

مستوى التدريب العملي المطلوب، كما أن "طبيعة الدورات التدريبية بحاجة الى بلورة وصياغة 

 تتناسب مع احتياجات المدير".

ي عمل أقسام التربية، وعدم التنسيق مع مديري المدارس تحديا  ويسبب كما يشكل التداخل ف     

االرباك والتخبط لديهم، فتحدث أحد المديرين "نقل معلم تكون كمدير ضائع ما بين اإلشراف وما 

قسام"، وتحدث آخر "آلية نقل المعلمين أو تعيينهم يكون المدير ة وغيرها من األاإلداريبين الشؤون 

 ذلك".آخر من يعلم ب

وكذلك فإن القوانين التربوية المتبعة ال تراعي طبيعة واختالف البيئات التعليمية كما قالت      

نظمة طالب بنفس األ( 600)طالب تعامل نفس مدرسة فيها ( 100)إحدى المديرات " مدرسة فيها 

يق العقوبة ال والقوانين، وكذلك مدارس المدن يكون لها اهتمام أكثر من القرية". والتشدد في تطب

يسهم في تحقيق االنضباط المدرسي كما تنص عليه القوانين، بحيث قالت إحدى المديرات "التلويح 

 بتفعيل العقوبة يؤثر على الطالب أكثر من ايقاع العقوبة".
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صدار القرارات اآلنية والقابلة للتغير بشكل مستمر، وبشكل سريع، إضافة إلى التخبط في هذا باإل

خرى أمثلة مور األري المدارس "موضوع نسبة الغياب وقانون الترسيب وغيرها من األحد مديأقال 

 على تخبط القرار وتعيق العمل وتشكل تحديا  للمديرين".

أمكن أن توضح أهم المقترحات التي تساعدك في التغلب على التحديات التي  إذا: الرابعالسؤال 

 النضباط المدرسي المرغوب؟والوصول إلى ا اإلداري تواجهك لتحقيق التمكين 

ومن أهم المقترحات التي أجمع مديرو المدارس على عرضها، وتساعدهم في التغلب على      

 والوصول إلى االنضباط المدرسي المرغوب: اإلداري التحديات التي تواجههم لتحقيق التمكين 

قات الشخصية الضيقة، *تقديم الحوافز بما يتالئم مع انجازات المدير بعيدة كل البعد عن العال

ن وربطه عليه اآل فضل مماأوتحدثت مديرة مدرسة قائلة "اعداد معايير تقييم مدير المدرسة بشكل 

 في نظام التحفيز".

مور من خالل الدورات وغيرها من األ و طرق في زيادة النمو المهني للمدراءأليات آيجاد إ* 

في اختيار المدراء للدورات التدريبية مثل سس والمعايير وتحدث مدير مدرسة موضحا  "وضوح األ

 دورة القيادة".

مها بشكل مستمر وتحدث مدير يتفعيل واستمرار متابعة الدورات التدريبية لمديري المدارس وتقي *

 مدرسة قائال  "لسنا بحاجة إلى تكرار الدورة مرارا ، بدون أي جديد".

وتحدثت مديرة مدرسة  ،اخل بين أقسام التربيةتدالنظمة والقوانين لمدير المدرسة وعدم وضوح األ *

ستطيع التوجه إلى الجهة المعنية بدون أن اتخبط في معرفة من أقائلة"عندما تكون القوانين واضحة 

 هو المسؤول عن المساعدة وإعطاء المعلومة".

 ن يكون أحدى المديرات "يجب إتاحة الفرصة لمدير المدرسة في اختيار فريق العمل وتحدثت إ *

 مدير المدرسة رئيس اللجنة في اختيار المعلم وليس المشرف".
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العمل بروح القانون الن التشدد بتطبيق العقوبة ال يسهم في تحقيق االنضباط المدرسي بحيث 

"التشدد في تطبيق القانون ينفر الطالب من االلتزام بالدوام ويجعله قابال   تحدث مدير مدرسة قائال  

 للتسرب".

وتحدث أحد المديرين قائال   ،اإلداري خرى في العمل مجتمع المحلي والمؤسسات األ*عدم تدخل ال

"عمل مؤسسات المجتمع المحلي تكميلي لعمل مدير المدرسة، وإطار عمل المؤسسات في المدرسة 

 يحدده المدير".
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 
تضـمن هـذا الفصـل مناقشـة النتـائج التـي توصــلت إليهـا الدراسـة، مـن خـالل أسـئلتها ومـا انبثــق 

مقارنتهــا بالنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســات الســابقة الــواردة فــي هــذه عنهــا مــن فرضــيات، وذلــك ب

 الدراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصوال  إلى التوصيات التي يمكن طرحها في ضوء هذه النتائج.

 الدراسة ومناقشتها نتائج أسئلةتفسير 1.5 

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها 1.1.5

مديريات التربية والتعليم في  الحكومية في مدارساللدى مديري  داري اإلالتمكين  درجةما 

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس؟

التمكين درجة أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس 

بمتوسط حسابي بلغ  بالمرتبة األولى "ري اإلداالهيكل " مجالجاء و  (،3.81مرتفعا  وبلغ )كان  اإلداري 

بمتوسط حسابي بلغ  " في المرتبة األخيرة"الحوافز :مجال ، بينما جاءمرتفعوبمستوى (، 4.41)

 متوسط.بمستوى و  (،3.21)

وهذا ما أظهرته المقابلة مع مجموعة من المديرين والتي بينت أن أهم الوسائل التي تمنحها      

من مديري المدارس وظهر من  %90حيات للمديرين، وأجمع على ذلك الوزارة هي تفويض الصال

يعزز من تنفيذه  اإلداري خالل حديث أحدهم "منح مدير المدرسة صالحيات في مجال التمكين 

لمهامه في المدرسة"، وتحدثت مديرة مدرسة قائلة "تمنحني الوزارة الفرصة في المشاركة في بناء 

 ياجات المدرسة والتي أعمل على تقديرها أنا والمعلمات".البرامج المدرسية وذلك حسب احت
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تجاه تفويض الصالحيات إيجابية، وتمثل وزارة التربية والتعليم ورؤيتها  أن سياسة ويفسر ذلك     

ذلك في منح مديري المدارس صالحيات أكثر مما كانت عليه سابقا ، وهذا بدوره ساعد في عكس 

     .ذلك على نتائج الدراسة

درجة أن نتائجها  تأظهر  ي(، الت2018)شعيبات وآخرون، هذه النتيجة مع دراسة  اتفقتد وق

كما اتفقت مع  ،في مدارس مدينة رام هللا كانت مرتفعة من وجهة نظر المدراء اإلداري التمكين 

(، والتي أشارت إلى آثار التمكين على كفاءة العمل ودافعية المعلمين للعمل 2017دراسة )العتيبي، 

بمهنية وروح الفريق، وهذا بال شك من شأنه أن يرفع من مستوى التحصيل العلمي وبالتالي التقليل 

(، 2020)أرناؤوط، في حين تعارضت هذه النتيجة مع دراسة ، من الفوضى نحو مزيد من االنضباط

وجود  المعلمين مفادهو  المديرين وجود شعور عام لدى عينة الدراسة مننتائج مفادها التي أظهرت و 

 .ضعف واضح في مجال تمكينهم إداريا وتفويضهم للصالحيات

 ومناقشتهانتائج السؤال الثاني  تفسير 2.1.5

االنضباط المدرسي لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  ما مستوى 

 "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس؟

 االنضباط المدرسي لتقديرات عينة الدراسة على مقياسأن المتوسط الحسابي  أظهرت النتائج 

يعد االنضباط المدرسي قاعدة أساسية لتحقيق "( 1الفقرة ) ت، وجاء(4.22)مرتفعا  وبلغ كان 

، (4.59وبمتوسط حسابي بلغ ) وبمستوى مرتفع " بالمرتبة األولىاألهداف التعليمية في المدارس

"تشددي في تطبيق العقوبات المدرسية يساهم في تحقيق االنضباط : (14) بينما جاءت الفقرة

 (.3.65متوسط وبمتوسط حسابي بلغ )" في المرتبة األخيرة بمستوى المدرسي

وقد جاءت نتائج المقابلة مع مديري المدارس متوافقة مع نتائج االستبانة حيث أظهرت نتائج      

نضباط المدرسي هي وضوح ومرونة التعليمات المتعلقة أهم المرتكزات لعملية االالمقابلة أن 
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نظمة منهم فقال أحد المديرين "نطبق األ %80باالنضباط والتي تحدث عنها المديرون وأجمع عليها 

والتعليمات في المدرسة ونتعامل بروح القانون"، والعمل بروح القانون الن التشدد بتطبيق العقوبة ال 

لمدرسي بحيث تحدث مدير مدرسة قائال  "التشدد في تطبيق القانون يسهم  في تحقيق االنضباط ا

 ينفر الطالب من االلتزام بالدوام ويجعله قابال  للتسرب".

أن منح وزارة التربية والتعليم للمديرين المزيد من الصالحيات عزز التمكين  ويفسر ذلك     

غوب، بحيث يتعامل مديرو والذي بدوره عكس على طريقة اإلنضباط المدرسي المر  اإلداري 

     .المدارس بروح القانون بعيدا  عن التشدد في تنفيذ العقوبات

أظهرت أن أسلوب ، والتي ( (See & Lim, 2006وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة سي وليم    

الثناء اللفظي الذي يقوم به المعلم اتجاه الطالب له دور هام في تحفيز الطالب، وتحسن أدائه 

 . كاديمي، وزيادة فرص انضباطه الصفي، وعدم إثارة المشاكل مع زمالءهاأل

أن االنضباط المدرسي في  مفادها أظهرت نتائج(، والتي 2019واختلفت مع دراسة )محمد،      

ضعف الموازنات  إلىوأرجعت الدراسة األسباب من خلل واضح عاني يمدارس عينة الدراسة 

وعدم تفعيل لوائح العقوبات المدرسية بالشكل المطلوب  ،اء األمورهمال أوليإ و  ،المخصصة للتعليم

والتي أظهرت نتائج مفادها أن طالب  (Koki 2015 ,) ، كما اختلفت مع دراسة كوكيوالالزم

المدارس في مقاطعة كيتوي المركزية في دولة كينيا ال يزالوا غير مدركين لمفهوم القواعد والتعليمات 

  تزام بها، بسبب عدم توافر الوقت الكافي لديهم لقراءتها واستيعابها وااليمان بها.المدرسية وأهمية اإلل
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  ومناقشتها تفسير نتائج فرضيات الدراسة 2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية األولى  تفسير 1.2.5

في تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  اإلداري التمكين  ةلدرج

 .الجنستعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

بين متوسطات  (α≤.05)عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى داللة بينت النتائج      

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات  اإلداري التمكين  درجةلالدراسة أفراد عينة  تقديرات

تعزى إلى  التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .الجنسمتغير 

القوانين واألنظمة  يتأثر باختالف جنس المدير حيث انال  اإلداري بأن التمكين  ويفسر ذلك     

     .لصادرة من وزارة التربية والتعليم تطبق على كال الجنسين وال تفرق بين أحد منهماا

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة (، والتي 2017وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحربي،     

 تبعا  لمتغير الجنس.  اإلداري مستوى التمكين إحصائية ل

مستوى أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ل(، والتي 2016واختلفت مع دراسة )الروقي،      

  .تبعا  لمتغير الجنس اإلداري التمكين 

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية  تفسير 2.2.5

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

س الحكومية في مديريات التربية والتعليم في لدى مديري المدار  اإلداري التمكين لدرجة 

مستوى  متغير تعزى إلى "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .المدرسة
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التمكين أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات عدم وجود فروق دالة إحصائيا   بينت النتائج  

"المحافظات الشمالية" في  يريات التربية والتعليم فيلدى مديري المدارس الحكومية في مد اإلداري 

، حسب الدرجة الكلية متغير مستوى المدرسة تعزى إلى فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .المجاالتجميع وعلى 

الممنوح لمديري المدارس لم يتأثر بمستوى المدرسة سواء  اإلداري أن التمكين  ويفسر ذلك     

أو ثانوية وذلك إلن التعليمات التي تعممها وزارة التربية والتعليم تعممها على  أساسية دنيا أو عليا

     .كافة المدارس التابعة لها دون التمييز بين مستويات المدرسة

أظهرت عدم وجود فروق (، والتي 2018، شعيبات وآخرون وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )    

 . مستوى المدرسةتبعا  لمتغير  إلداري امستوى التمكين ذات داللة إحصائية ل

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية (، والتي 2018، الحجاج وحسونةواختلفت مع دراسة )     

  .مستوى المدرسة ولصالح المدارس الثانويةتبعا  لمتغير  اإلداري مستوى التمكين ل

 الفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة ب تفسير 3.2.5    

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد ف

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  اإلداري التمكين لدرجة 

المؤهل تعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .العلمي

أفراد في تقديرات  (α≤.05) عند مستوى الداللةوجود فروق دالة إحصائيا  عدم  جبينت النتائ

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  اإلداري التمكين عينة الدراسة لدرجة 

المؤهل تعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .مجاالتجميع الالدرجة الكلية وعلى  ، حسبالعلمي
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 اإلداري أن الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم للمديرين في مجال التمكين  ويفسر ذلك     

     .ال تميز بين المستويات التعليمية لمديري المدارس

 ةأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائي(، والتي 2016واختلفت مع دراسة )مصطفى،      

  تبعا  لمتغير المؤهل العلمي. اإلداري التمكين لممارسة 

 الفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة ب تفسير 4.2.5

أفراد عينة الدراسة  في تقديرات (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

والتعليم في لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية  اإلداري التمكين  لدرجة

متغير عدد سنوات  تعزى إلى "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 الخبرة.

أفراد  في تقديرات (α≤.05)بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة      

مديريات التربية والتعليم في لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري التمكين  عينة الدراسة لدرجة

متغير عدد سنوات  تعزى إلى "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

النمو ، االتصال الفّعال، المشاركة في اتخاذ القرار) ، حسب الدرجة الكلية وعلى مجاالتالخبرة

 .(هارات والمعارف والخبراتالم، الحوافز، تفويض الصالحيات، التعليمات والقوانين، المهني

التمكين أفراد عينة الدراسة لدرجة في تقديرات  فروق دالة إحصائيا   أظهرت النتائج وجودكما      

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية" في  اإلداري 

 اإلداري على مجال الهيكل  سنوات الخبرة فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس تبعا  لمتغير عدد

 سنوات فأكثر.  10وذلك لصالح من لديهم خبرة 

سنوات على األقل على درجة عالية من  10كون المديرين الذين يمتلكون خبرة  ويفسر ذلك     

القدرة على التعرف على مجاالت العمل المدرسي وقادرين على القيام بواجباتهم بشكل فّعال كونهم 
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هم المعرفة الكبيرة في طبيعة النشاطات واألهداف التي يمارسونها خالل عملهم اليومي لدي

     .ويعكسونها بشكل جيد على عمل المعلمين

أظهرت وجود فروق ذات داللة (، والتي 2016 ،مصطفىوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )    

 . تبعا لسنوات الخبرة إحصائية

 أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية(، والتي 2015صغير، واختلفت مع دراسة )ال     

لمستوى تفويض للصالحيات في منطقة الدراسة تبعا  لمتغير سنوات الخبرة، ودراسة )الحربي، 

في منطقة الدراسة بمتغيرات  اإلداري (، والتي أظهرت نتيجة مفادها ارتباط مستوى التمكين 2017

  .ذات عالقة مثل سنوات الخبرة

 الخامسةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 5.2.5   

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  اإلداري التمكين لدرجة 

موقع تعزى إلى متغير  ديري المدارس"المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر م

 .المدرسة

في بين متوسطات  (α≤.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة     

لدى مديري المدارس الحكومية في مديريات  اإلداري التمكين  أفراد عينة الدراسة لدرجة تقديرات

، حسب موقع المدرسةتعزى إلى متغير في فلسطين  التربية والتعليم في "المحافظات الشمالية"

، المشاركة في اتخاذ القرار، اإلتصال الفَعال، تفويض اإلداري )الهيكل  الدرجة الكلية وعلى مجاالت

 الصالحيات، المهارات والمعارف والخبرات )التدريب(.
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في بين متوسطات  (α≤.05)كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة     

)النمو المهني، التعليمات والقوانين، الحوافز( وذلك لصالح  مجاالتلتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 المدارس التي تقع في المدينة.

أن اهتمام وزارة التربية والتعليم في المدارس الموجودة في المدن وذلك لقربها من  ويفسر ذلك    

     .ات كافة في مركز المدينة، وعقد الدور مصدر صناعة القرار

ذات  أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية(، والتي 2016 ،مصطفىمع دراسة ) واتفقت       

  .داللة إحصائية تبعا  لمتغير موقع المدرسة

 السادسةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 6.2.5

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات  لمستوى 

 .الجنستعزى إلى متغير  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

أفراد في تقديرات  (α≤.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة      

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في عينة الدراسة لمستوى 

 .الجنستعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

تمية لتمكين أن االنضباط المدرسي بالنسبة للمديرين والمديرات هو نتيجة ح ويفسر ذلك    

المديرين في المدرسة وحيث أن مستوى التمكين كما ظهر من خالل التحليل كان مرتفعا ، فقد 

عكس ذلك على االنضباط المدرسي، فمدير المدرسة هو المسؤول األول واألخير عن تطبيق 

ة التربية اللوائح والقوانين بما يراه مناسبا  وصالحا  في تعزيز العملية التربوية وضمن رؤية وزار 

     .والتعليم
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عدم وجود فروق بين توجهات أظهرت (، والتي 2019 ،محمدوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )    

 . المديرين والمديرات لمقومات الضبط في اإلدارت المدرسية في مصر

أظهرت والتي  ,Jeloudarand & Goodarzi) 2012) جيلودارند وغودارزي واختلفت مع دراسة      

  .الضبط المدرسي تبعا  لمتغير الجنس ولصالح المعلمين في إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 السابعةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 7.2.5

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات االنضباط المدرسي في المدارس الحكوملمستوى 

 .متغير مستوى المدرسة تعزى إلى الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

أفراد في تقديرات  (α≤.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة      

رس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في االنضباط المدرسي في المداعينة الدراسة لمستوى 

مستوى تعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .المدرسة

إلى أن الموقع الذي يشغله مدير المدرسة سواء كان في مدرسة أساسية أو ثانوية  ويفسر ذلك     

وانين والتعليمات التي تسهم في عملية االنضباط المدرسي فإنه يحتم عليه اإللتزام بمجموعة من الق

لما لذلك من أهمية في تحسين تحصيل الطلبة، والسيطرة على األوضاع التعليمية داخل المدرسة، 

     .ألن الفوضى هي إحدى إفرازات قلة االهتمام بعناصر البيئة المدرسية ومن ضمنها الطالب والمعلم

أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة (، والتي 2008 ،الكايدة مع دراسة )وقد اتفقت هذه النتيج    

 . لمستوى االنضباط المدرسي تبعا  لمتغير مستوى المدرسة إحصائية

وجود فروق بين توجهات عينة  والتي أظهرت (Simatwa, 2012)سماتوا  دراسة واختلفت مع     

  .الدراسة تبعا  لمتغير مستوى المدرسة
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 الثامنةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 8.2.5

راسة في تقديرات أفراد عينة الد (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات لمستوى 

 متغير المؤهل العلمي. ى إلىتعز  الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

أفراد في تقديرات  (α≤.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة      

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في عينة الدراسة لمستوى 

المؤهل تعزى إلى متغير  مدارس"المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري ال

 .العلمي

أدلة  فقلة، المؤهالت التعليميةالمشكالت لجميع  نفسيواجهون أن المديرين  ويفسر ذلك    

في الوسائل نقص الالمرافق الصحية، و في نقص ال، و ألعداد الطلبة األبنيةوعدم مالئمة المناهج، 

 معلمين مواد في غيرتدريس الة والمجتمع، و العالقة بين المدرسو األجهزة التعليمية، التعليمية و 

تحت إدارتهم بغض النظر عن مستواهم  ةقعاهم هي مشكالت ملموسة لجميع المديرين الو اتتخصص

  .العلمي

 أظهرت عدم وجود فروق في والتي ((Mussa, 2015موسى مع دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة    

تبعا   تنزانيافضل في منطقة دار السالم أديمية كاأاالنضباط المدرسي في تحقيق مستويات مستوى 

 . لمتغير المؤهل العلمي لمدير المدرسة

وجود فروق بين توجهات عينة  والتي أظهرت (Simatwa, 2012)سماتوا  دراسة واختلفت مع     

  .الدراسة تبعا  لمتغير المؤهل العلمي
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 التاسعةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 9.2.5  

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال ت

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في "المحافظات لمستوى 

 متغير عدد سنوات الخبرة. تعزى إلى الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

في تقديرات أفراد  (α≤.05)رت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة أظه     

االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في ستوى عينة الدراسة لم

عدد سنوات تعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

 .رةالخب

أنه على إختالف خبرات مديري المدارس يدركون بأن المشكالت السلوكية تؤثر  ويفسر ذلك    

بشكل كبير على تعليمات االنضباط المدرسي المرغوب، وبما أن الوزراة تعزز من دور المدير في 

مدرسته وتمنحه المزيد من الصالحيات فيصبح هدفه األول هو تحقيق االنضباط في مدرسته حتى 

يتمكن من ايجاد بيئة تربوية صالحة تنشأ جيال  قادرا  على تحمل المسؤولية، وهذا بدوره ينعكس 

     .بشكل سليم على مجتمعه

االنضباط والتي أظهرت وجود فروق في  (2011 ،حلس وشلدان)دراسة نتائج واختلفت مع      

تبعا   رس مدينة عمان األردنيةالسلوكي للطالب والتزامهم بالقوانين والتعليمات المدرسية في مدا

 .لمتغير الخبرة لمديري المدارس
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 العاشرةالفرضية النتائج المتعلقة ب تفسير 10.2.5  

أفراد عينة الدراسة في تقديرات  (α≤.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ية والتعليم في "المحافظات االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربلمستوى 

 متغير موقع المدرسة. تعزى إلى الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

أفراد في تقديرات  (α≤.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة      

ات التربية والتعليم في االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريعينة الدراسة لمستوى 

 .موقع المدرسةتعزى إلى متغير  "المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

االنضباط المدرسي التي يواجهها مديرو المدارس في المدينة والقرية  أن مشكالت ويفسر ذلك    

لمدارس سواء في المدينة أو ال تختلف وخاصة أن مشكالت االنضباط المدرسي والتي تعاني منها ا

شراف التربوي والمباني المدرسية القرية هي مشكالت فنية تتعلق في المعلمين والمنهاج واإل

     .والطالب وأولياء األمور

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  (koki 2015 ,) أجراها كوكي دراسةواختلفت مع      

 .  حسب متغير موقع المدرسة مدرسي لدى الطالباالنضباط ال داللة إحصائية لمستوى 

 الحادية عشرة: النتائج المتعلقة بالفرضية  تفسير 11.2.4

التمكين درجة  بين (α≤.05) عند مستوى الداللةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية       

والتعليم في االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية  ومستوى  اإلداري 

 ."المحافظات الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس

التمكين  درجةمجاالت والدرجة الكلية لبين  موجبة عالقة ارتباطتبين من خالل النتائج وجود        

المدرسي في المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في  االنضباط ومستوى  اإلداري 

 الشمالية" في فلسطين من وجهة نظر مديري المدارس."المحافظات 
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أن منح مديرو المدارس للصالحيات، وإتاحة الفرصة لهم بالعمل في مدارسهم  ويفسر ذلك    

بحكم المسؤولية عن مجريات ما يحدث في المدرسة، لذلك فإن جل اهتمام مديري المدارس هو 

لمسؤولية عن مجريات ما يحدث في تحقيق مستوى عال  من االنضباط في مدارسهم بحكم ا

المدرسة، إضافة إلى ذلك فإن متابعة مشرفو الميدان التابعون لقسم اإلشراف التربوي لمديري 

المدارس من خالل الزيارات الميدانية للتحقق من مدى تنفيذ المديرون للتعليمات والقوانين ضمن 

عكس ننضباط المدرسي المرغوب والذي يالصالحيات الممنوحة لهم والتي بدورها تؤثر في تحقيق اال

     .مجريات سير العملية التربوية بالشكل المطلوب على

 Jeloudarand & Goodarzi) 2012) جيلودارند وغودارزي  دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة مع    

وجود عالقة إيجابية بين درجة الضبط الداخلي واألداء الوظيفي لدى معلمي عينة أظهرت  والتي

 .لدراسةا

 تعليميا   أن المدارس التي تمتلك نظاما  والتي أظهرت  ((Mussa, 2015موسى واتفقت مع دراسة      

 ،من حيث المناهج وتجهيزات الغرف الصفية المناسبة والقوانين واألنظمة التربوية المتقدمة متطورا  

    .فضلأنما تتميز بانضباط مدرسي إ

أن االنضباط المدرسي في مدارس عينة أظهرت التي و (، 2019واتفقت مع دراسة )محمد،      

ضعف الموازنات المخصصة  إلىوأرجعت الدراسة األسباب من خلل واضح، عاني يالدراسة 

 .وعدم تفعيل لوائح العقوبات المدرسية بالشكل المطلوب والالزم ،همال أولياء األمورإ و  ،للتعليم
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 والمقترحاتالتوصيات  3.5

 أواًل: التوصيات

 وصي بما يلي:يالدراسة، فإن الباحث  هفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذ

أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير وتقديم الحوافز المناسبة والتي تتالئم مع حجم   -1

 االنجازات لمديري المدارس. 

لى أسس أن تكون الحوافز المقدمة من وزارة التربية والتعليم لمديري المدارس مبنية ع  -2

 ومعايير واضحة وتبتعد عن العالقات واألهواء الشخصية. 

أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم الدورات التدريبية لمديري المدارس بناء  على   -3

 احتياجاتهم بحيث تشمل الجانب النظري، والتطبيقي، وعمل تقييم بشكل مستمر. 

انين تتصف بالوضوح والمرونة، وتراعي على وزارة التربية والتعليم صياغة أنظمة وقو    -4

 اختالف البيئات التعليمية ومستجداتها. 

ي اتخاذ القرارات، بناء  على أن تعمل وزارة التربية والتعليم على إشراك مديري المدارس ف -5

 تهم، وتقديم الدعم الكبير للقرارات المتخذة من قبلهم.    كفاءا

تساعد على نمو مديري  وبرامج عملشمل آليات والتعليم إعداد خطة ت على وزارة التربية -6

المدارس مهنيا ، وذلك من خالل تفعيل نظام المكافئات حسب أسس ومعايير واضحة 

 تساعدهم في التطوير الذاتي.  

على وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في التعليمات المتعلقة في سياسة الحد من العنف  -7

وذلك من أجل الوصول إلى تحقيق االنضباط المدرسي  المدرسي، بحيث يتناسب مع الواقع

 المرغوب. 
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عدم التشدد في تطبيق العقوبات المدرسية بالشكل الكبير والتعامل من منطلق )تعديل   -8

 السلوك للطالب وليس ايقاع العقوبة عليه(.  

 المقترحات –ثانيًا 

 : ةاآلتي اساتالدر  استنادا  إلى إجراءات الدراسة ونتائجها، يمكن اقتراح     

 .اإلداري مقارنة تجارب دول اقليمية مع تجربة وزارة التربية والتعليم في مجاالت التمكين  -1

 دراسة التطور المهني للمعلمين وعالقته في تحقيق االنضباط المدرسي المرغوب.   -2
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية

بيروت:  ،الوظيفي ودوره في تعزيز القدرات البشرية التمكين(. 2008أبو المجد، محمد جمال. )

 .ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع دار

 للنشر. دار المسيرة ، عمان:علم النفس التربوي (. 2006. )صالح محمد عليأبو جادو، 

تفويض السلطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة (. 2010وطفة، سماهر. )أبو 

 الجامعة(، رسالة ماجستير غير منشورة) ،اإلدارة من وجهة نظر معلميهموعالقته بفاعلية 

 غزة، فلسطين. االسالمية،

 ، مركز البحوث للموظفين بجامعة ام القرى  اإلداري واقع التمكين (. 2014االسمر، منى حسن. )

 .التربوية والنفسية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة       

على شغل  قبالوعالقته بدرجة اإل تمكين المعلمين وظيفياً (. 2020. )أحمد إبراهيم أرناؤوط، 

: 25، عدد ، جامعة العريشدراسة حالة -ة بالمدارس الثانوية بشمال سيناءاإلداري الوظائف

75-83.  
(. انماط الضبط المدرسي السائدة في المدارس الثانوية 2011) االفندي، اسماعيل محمد يوسف.

مؤتمر التواصل والحوار التربوي ة نظر معلمي المدارس، في محافظة بيت لحم من وجه

 .2011اكتوبر/ 31-30 من فلسطين، ، الجامعة االسالمية، غزة،فضلأنحو مجتمع فلسطيني 

 .https://search.mandumah.com/Record/772638متوفر على رابط 

، طوير المؤسساتاإلدارة بالثقة والتمكين: مدخل لت(. 2008ندراوس، رامي ومعايعة، عادل. )ا

 عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع. ربد:إ
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ية فرق العمل في لبفاع وعالقته اإلداري التمكين (. 2015بدير، رامز وفارس، محمد عفانة. )

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ، "ة في قطاع غزةلالدولية العام األهليةالمؤسسات 

 .336-305(: 1) 3، ة واالقتصاديةاإلداري

  (. مستويات ومعوقات التمكين وعالقته بالوالء التنظيمي في 2012والرشيد، نورة. ) هللا البريدى، عبد

دارة اإل دورية، دراسة تطبيقية على عينة من مصارف مدينة بريدة-المصارف السعودية

     .191-161: (2) 52 ،العامة

التنظيمي: اتيجي ومستوى التمكين االستشراف اإلستر (. 2013) .والبدراوي، رافد عادل البغدادي،

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،كمي تحليلي أسلوب

ز استراتيجية التمكين التنظيمي لتعزي(. 2015) .البنا، حسين موسى والخفاجي، نعمة عباس

 . دار األيام للتوزيع والنشر: ناعم ،عمليات إدارة المعرفة فاعلية

 بعد لدى مديري مدارس التعليم ما اإلداري (. واقع التمكين 2014الجرايدة، محمد والمنوري، أحمد. )

  .87-41(: 20) 1 ،مجلة المنارة ،األساسي في محافظة الباطنة شمال سلطنة عمان

 رسالة)، قتها بمستويات التمكينالنماط القيادية وعاأل (. 2008. )الجميلي، مطر عبد المحسن

الرياض، المملكة العربية  ،منيةاألللعلوم ، جامعة نايف العربية (غير منشورة ماجستير

 .السعودية

لدى مديري  اإلداري (. مستوى التمكين 2018. )عادل وحسونة، أسامة محمد الحجاج، ريما

مجلة الجامعة  ،هملمعلمي الوظيفي االداءالخاصة في عمان وعالقته ب المدارس األساسية

   .422-406(: 3) 27 ،والنفسية اإلسالمية للدراسات التربوية
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(. أنماط الضبط الصفي التي يمارسها المعلمون لحفظ 2009الحراحشة، محمد والخوالدة، سالم. )

 -443(: 2-1) 25، مجلة جامعة دمشقالنظام الصفي في مدارس مديرية التربية والتعليم، 

465 . 

هلية بمنطقة لدى مديري المدارس الثانوية اال اإلداري (. واقع التمكين 2017. )ةثعلي الحربي، متعب

 .372-326(: 2) 25 ،مجلة العلوم التربويةالمكرمة،  مكة

ة بمديريات التربية والتعليم لتفويض اإلداريدرجة ممارسة القيادات (. 2013حشيش، خالد. )

، قسم التربية ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،وعالقتها باألداء الوظيفي للمديرين السلطة

 لسطين.ف، غزة ،اإلسالمية الجامعة

المدرسة الفاعلـة ودورهـا فـي تحقيـق البيئـة (. 2011. )، فايز كمالوشلدانداوود درويش  حلس

 ،االنضـباط السلوكي من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانويةى التعليميـة المشـجعة علـ

 عمان: دار مجدالوي للنشر. 

بالسلوك االبداعي لدى مديري وعالقته  اإلداري (. التمكين 2017خلف هللا، محمود إبراهيم. )

   .372-326(: 123) 31. مجلة العلوم التربوية جامعة الكويتالمدارس الثانوية بفلسطين، 

، مجلة العلوم التربويةاألسرة،  . االنضباط المدرسي: أهدافه ودور(2020خلف، أحمد محمد. )

 .145-125 (:1) 2 :الكويت

ة طلبة المدارس الثانوية في دولة الكويت في صنع درجة مشارك(. 2008الداهوم، راشد فليفل. )

غير  )رسالة دكتوراه  ،القرارات المدرسية وعالقتها بدرجة التزامهم باإلنضباط المدرسي

 ردن.ألا(، جامعة عمان العربية، منشورة

        إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات(. 2009لدوري، زكريا مطلك وصالح، أحمد علي. )ا

 عمان: دار اليازورى للنشر والتوزيع. ،عمال األلفية الثالثةأ
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رسالة ماجستير غير ) ،مقومات التمكين في المنظمات األمنية. (2009) .الرشودي، خالد سلمان

 ، المملكة العربية السعودية.الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية (،منشورة

ى توفر سمات العمل وأثرها في االلتزام التنظيمي مد(. 2009الرشيدي، محمد ربيعان عايض. )

، غير منشورة( ماجستير رسالة)، مدراء الدوائر الحكومية في منطقة المدينة المنورة لدى

 . العربية السعودية جامعة مؤتة، المملكة

لدى قادة مدارس التعليم العام في محافظة عفيف،  اإلداري (. التمكين 2016الروقي، مطلق. )

 .258-230(: 8) 5، ة الدولية لالستشارات والتدريبالمجموع

لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات  اإلداري التمكين درجة (. 2015الزاملي، محمد يوسف. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية،  ،غزة وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لديهم

 غزة، فلسطين.  الجامعة االسالمية،

لمديري المدارس الثانوية  اإلداري متطلبات التمكين (. 2016. )عمر مصباح اء الدينسالم، به

معهد البحوث  ،(غير منشورة ماجستير رسالة) ،ضوء إدارة التمي ز بغزة في الحكومية

 العربية، القاهرة. جامعة الدولالعربية،  والدراسات

العاملين في شركة توزيع الكهرباء عالقة المناخ التنظيمي بتمكين (. 2011. )توفيق ستوم، وليد

 فلسطين. غزة، جامعة االزهر، ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،غزة محافظات

 .والتوزيع المسيرة للنشر ، عمان: دارة الفعالةاإلداريالقيادة (. 2010. )خلف السكارنة، بالل

العلمي في  البحث مجلة(. أسباب عدم االنضباط الصفي في عملية التعليم، 2020شاكر، أسماء. )

  .103-83 (:49) 34 ،التربية
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، في ضوء مدخل الجودة اإلداري لتطوير التمكين  تصور مقترح(. 2020شبير، محمد عوض. )

 ،()دراسة تطبيقية على نواب مديري المدارس الحكومية الفلسطينية بمحافظات غزة

  م، السودان.، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلو (دكتوراه غير منشوره اطروحه)

، محمد عوض وزنون، ياسر تيم وعرقوب، صباح مصطفى وشرباتي، نجاة محمد شعيبات

لدى مديري المدارس في فلسطين كما يراه المديرون  اإلداري (. واقع التمكين 2018. )رمضان

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات انفسهم، دراسة ميدانية في مدارس محافظة رام هللا والبيرة. 

 .428-416(: 3) 18، سانيةاإلن

 لدى مديري المدارس الثانوية اإلداري دراسة متطلبات التمكين (. 2015. )يوسف شقورة، محمد

، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،نجاز لديهماال قتها بثقافة وعال بمحافظات غزة

  .، فلسطيناالزهر، غزة

مدرسية باالنضباط المدرسي في المدارس درجة التزام االدارة ال(. 2013. )نواف فالح، الشمري 

(، )رسالة ماجستير غير منشورة ،الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطلبة في دولة الكويت

 ، االردن. الشرق األوسط جامعة

واقع تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية (.  2015الصغير، علي. )

 السعودية.، ، جامعة الملك سعود، الرياض(غير منشورةرسالة ماجستير ) ،الرياضة بمدين

وعالقتها بتفويض السلطة لدى  اإلداري درجة التمكين  (.2018الضفيري، سعد ماطر مزعل. )

-393 (:1) 1 ،مجلة العلوم التربويةالتربية االسالمية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت،  معلمي

427 

، عمان: دار اليازوري للنشر دارة الجودة الشاملةإ(. 2008الطائي، رعد وقداده، عيسى. )

 والتوزيع. 
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ومستوى تطبيق  اإلداري التمكين (. 2017. )ص إبراهيم والنهدي، سميرة محمدالطراونة، إخال

مجلة جامعة ، ة لدى المرأة السعودية: مديرات مدارس منطقة خميس مشيطاإلداري المهارات

 .56-35(: 1) 3 ،بن طالل للبحوثالحسين 

ي قتة بالرضا الوظيفالدارى وعإلالتمكين ا(. 2013. )، عمر سلطاني، حسن احمد والسويعيالطعان

مجلة دراسات  محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية،ي ية فملدى مديرى المدارس الحكو 

 .327-305(: 1) 40عمان،  العلوم التربوية،

بمدارس التعليم حقيق االنضباط المدرسي (. دور االدارة المدرسية في ت2019علي. ) طه، هبة

 .62-36(: 14) 20 ،مجلة البحث العلمي في التربيةاالساسي في مصر، 

مطبعة  :غزة، اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق (.2009). محمدالبنا، العاجز، فؤاد علي و 

 منصور.

-95: (2) 14، دارة االعمالالمجلة االردنية في ا(. االنضباط المدرسي، 2020عبد السالم، هدى. )

107 
األهلية لمديرات المدارس الثانوية  اإلداري  (. واقع التمكين2017. )غلباء فيصل حدجان العتيبي،

     .701-629(: 173) 2، جامعة االزهر، مصر، مجلة كلية التربيةالرياض، ب بمدينة

  ـين رؤى الواقـع وامكانيات العوامل المؤثرة في االنـضباط المدرسـي ب (.2007)عزب، محمد علي. 

 235-288: (3) 13 ،كليـة التربية، جامعة حلوان ،، دراسات تربوية واجتماعيـةالمواجهة        

 ،االدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية(. 2014عطوى، جودت عزت. )

  .دار الثقافة :عمان

 رسالة ماجستير غير)، وعالقته بفاعلية فرق العمل ي اإلدار التمكين (. 2014عفانة، حسن. )

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.(منشورة
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(. التمكين الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى القيادات االكاديمية في 2011العمري، محمد سعيد. )

عة الملك سعود، ة، جاماإلداري، العلوم مجلة جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود، 

 .99-61(:1) 23 الرياض،

لدى مديري المدارس الحكومية بتطبيق  اإلداري عالقة التمكين (. 2009الفاضل، محمد محمود. )

 ،مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مدارس إقليم شمال االردن من وجهة نظر المعلمين

 .جامعة اليرموك، االردن ،(دكتوراه غير منشورة اطروحه)

لدى القادة األكاديميين في الجامعات االردنية في اقليم  اإلداري (. التمكين 2009نجاح. ) القاضي،

 .655-625(: 33) 2، مجلة كلية التربية جامعة عين شمسالشمال من وجهة نظرهم، 

بين (. االدارة بالتمكين لدى القيادات التربوية بمدارس التعليم العام 2011القحطاني، مصلح. )

جامعة عين  ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةودرجة الممارسة،  مالمفهو  إدراك

 .237-198(: 44)لقاهرة، اشمس، 

في تحقيق الرضا  اإلداري (. أثر التمكين 2015قريشي، محمد الطاهري والسبتي، لطيفة أحمد. )

       ،عمالدارة األإالمجلة االردنية في  لدى العاملين بجامعة محمد خيضر بسكرة، الوظيفي

11 (1) :59- 89. 

سلوك التنظيمي: دارسة السلوك االنساني الفردي والجماعي ل(. ا2000القريوتي، محمد قاسـم. )

 .، عمان: دار الشروق في المنظمات المختلفة

ردنية الت اللمرأة في الجامعا اإلداري واقع التمكين  (.2011. )القضاة، محمد أمين والطراونة، نجاة

جتماعية والشخصية المؤثرة من وجهة نظر أعضاء هيئة اللمعوقات التنظيمية واالرسمية وا

 (:4) 26 ،جتماعيةإلنسانية واإل سلسلة العلوم ا، مجلة مؤته للبحوث والدراسات ،التدريس

133-178 
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 عمان: ،الضبط الداخلي لدى طلبة الصفوف األساسية(. 2004) .قطامي، يوسف وقطامي، نايفة

 .والتوزيع دار الشروق للنشر

درجة الذكاء االجتماعي لدى مديري المدارس الثانويـة (. 2008ى احمد. )ركان عيسالكايد، 

في األردن وعالقتها باالنضباط المدرسي لـدى الطلبـة وتفاعـل المدرسة مع المجتمع  العامة

 .األردن، جامعة عمان العربية، غير منشورة( دكتوراه اطروحه )، المحلي

لدى مدراء التربية  اإلداري (. الثقة التنظيمية وعالقتها بالتمكين 2013حمد. )أ الكريمين، هاني

  .189 -160(: 36) 4، مجلة كلية التربيةوالتعليم، 

من وجهة  اإلداري الثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورها في االبداع (. 2008الليثي، محمد. )

، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،مقدسةمديري مدارس التعليم االبتدائي بالعاصمة ال نظر

 ، المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى 

على  في بلورة سمات فرق العمل، دراسة تطبيقية اإلداري ثر التمكين أ(. 2007. )المحاسنة، محمد

 .164-127(: 1) 8 عمان، ،مجلة النهضةالعقبة،  مدينة

المدرسي بإدارة مدارس مرحلة التعليم  مقومات الضبط (.2019. )عماد الدين محمد، مها

  .جمهورية مصر العربية ،جامعة الفيوم، )رسالة ماجستير غير منشورة( ،األساسي بمصر

االنضباط في  بمشكلة (. التواصل الصفي وعالقته2011) ، سليمان وسكيك، سامية.المزين

 والتواصل التربوي،مؤتمر الحوار بمحافظة غزة في ضوء بعض المتغيرات، المدارس الثانوية 

 متوفر على الرابط 2011اكتوبر/ 31-30المنعقد في الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين بتاريخ 

https://education.iugaza.edu.ps/LinkClick.aspx?fileticket=cdV_DmdNH8Q%3D&tabid                                                                                                                         



 

120 
 

وعالقتها بالروح المعنوية لدى  اإلداري درجة التمكين (. 2016. )ابراهيم سالمة مصطفى، شيرين

الحكومية األساسية ومعلماتها في محافظة طولكرم من وجهات نظرهم  المدارسي معلم

 . فلسطين، نابلس، وطنيةجامعة النجاح ال (،غير منشورة رسالة ماجستير) ،أنفسهم

الضبط المدرسي في الحلقة االولى من التعليم (. 2007مصطفى، يوسف عبد المعطي. )

 ، عمان، االردن.األساسي دراسة ميدانية، إدارة الصف المجمعة

وآثاره في إبداع  اإلداري التمكين (. 2009). عقلة مالحكي دعبرشيدة،  وأخو عودة المعاني، أيمن

    ،االعمالدارة إالمجلة االردنية في دراسة ميدانية تحليلية، ، االردنية جامعةالعاملين في ال

5 (2 :)234-259.   
ة، اإلداري، المنظمة العربية للتنمية التمكين كمفهوم إداري معاصر(. 2006ملحم، يحيى سليم. )

 .مصر القاهرة،

المرحلة الثانوية في  واقع االنضباط المدرسي لدى طالبات(. 2011الهذلي، هند بنت مطر. )

 دكتوراه اطروحه )، المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمات والمرشدات الطالبات

 .، جامعة الملك سعود، الرياضغير منشورة(

  دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان: ،في العصر الحديث اإلداري التمكين (. 2012الوادي، محمود. )

 ، السلطة الوطنيةلخطة الخمسية التطويرية االستراتيجيةا. (2008) .لعاليالتربية والتعليم اوزارة 

  الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.

السلطة ، نظام االنضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة(. 2014وزارة التربية والتعليم. )

  .رام هللا، فلسطينالفلسطينية،  الوطنية

ثقة الموظف بالمدير ودورها في إدراكه للتمكين في القطاع  (.2004. )عادل اليعقوب، تمارا

الحكومي دراسة ميدانية من وجهة نظر الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات 
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إربد،  ،كلية الدراسات العليا، جامعة اليرموك (،رسالة ماجستير غير منشورة، )التابعة لها

 االردن. 
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 المالحق

. كتاب التحكيمأ         

الدراسة قبل التحكيم  اةأد .ب  

 ت. قائمة المحكمين 

الدراسة بعد التحكيم  ةث. أدا  
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 الملحق )أ(: كتاب التحكيم

  بسم هللا الرحمن الرحيم       

 جامعة القدس المفتوحة
 كلية الدراسات العليا        

 التربوي اإلدارة واإلشراف  برنامج ماجستير         
            

 ............................................. . المحترم/ة حضرة د

  ،وبعد، تحية واحتراماً            

 وعالقتـه باالنضـباط المدرسـي اإلداري مكـين درجـة الت  "قوم الباحث بإجراء دراسـة موسـومة ب ي     

ــة وا ــة فــي مــديريات التربي ــدى مــديري المــدارس الحكومي ــي  ل ــيم فــي )المحافظــات الشــمالية( ف لتعل

لنيـل درجـة الماجسـتير فـي االدارة واالشـراف  اسـتكماال  ،  "سمـديري المـدار  من وجهة نظرن طيـفلس

 . التربوي من كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة

جية البحثية، مجال البحث والمنه في واطالع وكبيرة لما عرف عنكم من معرفة واسعة ونظرا         

 وضعتقياس ما  مناسبتها فيأرجو التفضل بتحكيم فقرات أدات الدراسة المرفقة، وإفادتي بمدى 

  .وسالمتها صياغة وداللة لقياسه ضمن بيئة الدراسة ومجتمعها، إضافة إلى وضوحها

 مع بالغ شكري وتقديري،

                                 

 الطالب: محمد عزيز محمد سالمة                                                           



 

126 
 

  ب(الملحق )

 

 جامعة القدس المفتوحة
 كلية الدراسات العليا        

 اإلدارة واإلشراف التربوي  برنامج ماجستير         
 
 

 أداة الدراسة قبل التحكيم
  .................... المحترم الدكتور .................................. حضرة األستاذ

 لدى المدرسي باالنضباط وعالقته اإلداري  الت مكين درجة " معرفةقوم الباحث بدراسة تهدف إلى ي
 فلسـطين في( الشمالية المحافظات) في والت عليم الت ربية مديريات في الحكومية المدارس مديري 

بات الحصول على درجة الماجستير في استكماال  لمتطل وذلك ،"المدارس مديري  نظر وجهة من
بدراسة  ةأضع بين أيديكم االستبانة الخاص ة،في جامعة القدس المفتوح التربوي  الدارة واالشرافا

 المدارس مديري  لدى المدرسي باالنضباط وعالقته اإلداري  الت مكين درجة" بالماجستير المتعلقة 
 نظر وجهة من فلسـطين في( الشمالية محافظاتال) في والت عليم الت ربية مديريات في الحكومية

. وللثقة المطلقة بكم، فإنني أرجو منكم تحكيم هذه األداة ليتسنى إتمام رسالة "المدارس مديري 
يق ذلك فقد اطلع الباحث على مجموعة من المقاييس قولتحالماجستير المتعلقة بالبحث المذكور، 

 :ماه جزأين،بهذا المجال. وقد صممت االستبانة من 
 الجزء األول: ويشمل على البيانات الشخصية والعامة.

 .واالنضباط المدرسي ،اإلداري لتمكين ا يمقياسالجزء الثاني: ويتكون من 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 محمد عزيز سالمةالباحث:                                                                
  باسم محمد شلش إشراف: د.                                                              

 بيانات الُمحكم:
 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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يتفق  الذي المربع( في Xأرجو التكرم بوضع إشارة ) :البيانات الشخصية والعامةالجزء األول: 
 وحالتك:

 
 الجزء الثاني:

 اإلداري تمكين أواًل: مقياس ال

ات التحفيزية بهدف تحسين عملية تتضمن مجموعة من الممارس" أنه اإلداري التمكين عر ف ي     

لة أية قيود بين اواز  داء، وزيادة فرص مشاركة العاملين وانخراطهم في عملية اتخاذ القرارات،اال

 .((Meyerson & Dewettinck, 2012 "دارة العليااالالعاملين و 

 سة.لدى عينة الدرا اإلداري تقديرات المتوسطات الحسابية لدرجة التمكين  :عَرف إجرائياً يو      

عدد من الدراسات السابقة والمراجع  إلى، اإلداري التمكين  استند الباحث في تطوير مقياس وقد     

(، والطراونة والنهدي 2018(، وشعيبيات واخرون )2020ومن هذه على سبيل المثال دراسة أرنؤوط )

ي صورته (، وقد احتوى وشمل المقياس ف2014(، والجرايدة والمنورة )2016(، ومصطفى )2017)

 .اإلداري فقرة، وكان جل تركيزه على درجة التمكين  (46)االولية على 

A1 انثى )  (                              )   (             ذكر الجنس 

A2 أساسي دنيا   )   (      أساسي عليا )  (          ثانوي )  ( مستوى المدرسة التي تعمل بها 

A3 بكالوريوس    )   (                        دراسات عليا  )  ( المؤهل العلمي 

A4 عدد سنوات الخبرة 
 )  (   15سنوات واقل من  10نوت )  (     من س 10أقل من 

 سنة فأكثر )   ( 15

A5 (قرية                                 )   (مدينة          موقع المدرسة   (          
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 نباا  المدري  مقياس اال

االجراءات التي تهدف إلى تدعيم العملية التربوية وازالة " أنه نضباط المدرسييعَرف اال       

بات التكيف لدى العقبات التي تعيق وصولها إلى اهدافها، وال سيما ما كان منها ناجما عن صعو 

بعض الطلبة مع البيئة المدرسية بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم االنضباط الذاتي، وينعكس ذلك على 

انماط سلوكهم االيجابي والبناء، واكتسابهم ألنماط السلوك االجتماعي المقبولة، وهو من الواجبات 

: 2014 علميها")عطوى،التي تقع على جميع افراد المجتمع المدرسي وباألخص مدير المدرسة وم

106 .) 

تقديرات المتوسطات الحسابية لدرجة االنضباط المدرسي لدى عينة  ويعَرف إجرائيًا أنه:      

 .الدراسة

النضباط المدرسي إلى عدد من الدراسات السابقة وقد استند الباحث في تطوير مقياس ا      

(، 2011(، والهذلي )2013والشمري ) (،2019دراسة محمد )على سبيل المثال  والمراجع ومن هذه

 أن علما .فقرة (16)(، وقد اشتمل المقياس بالصورة االولية على 2008(، والداهوم )2008والكايد )

 التالي:   النحو على الخماسي ليكرت لتدرج وفقا   ستكون  المقياسين فقرات على اإلجابة

 موافق بشدة موافق محايد  معارض معارض بشدة
1 2 3 4 5 
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انتماء الفقرة  الفقرة الرقم
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 اإلداري المحور األول: التمكين 
 اإلداري الهيكل المجال األول: 

رس تبعا  للكفاءة توزع المهام والصالحيات على مديري المدا  .1
 .والخبرة

       

 اإلداري يتم التواصل مع مديري المدارس من خالل التسلسل   .2
 في الوزارة.

       

        .أسهم في تطبيق الخطة بكفاءة  .3
        .لدي إدراك كامل بالخطة العامة للمدرسة  .4
        .لدي تصور واضح عن أهداف العمل الذي أقوم به  .5

 ي: المشاركة في اتخاذ القرارالثانالمجال 
ى اتخاذ لبقدرات مدير المدرسة ع مديرية التربية والتعليم قتث  .6

 .القرارات المدرسية
       

المشاركة  فيالفرص التي تمكنني  مديرية التربية والتعليمعزز ت  .7
 .المتعلقة بالعملفي صنع واتخاذ القرارات 

       

قة بتنفيذ برامج لرات المتعمديري المدارس في صنع القرا كيشار   .8
 .جديدة في المدارس

       

        يتم احترام القرارات المتخذه من قبلي.  .9
        يشارك مديري المدارس في اتخاذ القرارات بناء  على كفاءتهم.  .10

 الثالث: االتصال الفع الالمجال 
        .طيبة مع العاملين عالقاتيحرص على بناء   .11
        .مفتوح لبناء جو من الثقة بين العاملينلالباب ا يعتمد سياسة  .12
معلومات مع ليحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل ا  .13

 .اآلخرين
       

مؤسسة لالتي يستخدمها في ا واإلجراءاتتتميز التعليمات   .14
 .بالوضوح

       

        .يوفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهم  .15
        .يهتم بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورة  .16

 الرابع: النمو المهنيالمجال 
        .لفي العم مهاراتيى تطوير ليمات علوالتع األنظمةتساعد   .17
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خطة تدريبية واضحة لتنمية قدرات مدير  مديرية التربيةتتبنى   .18
 .المدرسة

       

بشكل ديري المدارس م بها كالبرامج التدريبية التي يشار  متقيـ  .19
 دوري.

       

المستمر واكتساب أشياء جديدة في  للتعلمتتاح الفرصة أمامي   .20
 مجال العمل.

       

        .ى التطوير الذاتيلع مالمكافآت المستخد ميشجع نظا  .21
 التعليمات والقوانين :الخامسالمجال 

يق تمثل أنظمة المؤسسات التربوية وقوانينها تحديا أمام تحق  .22
  .وتفعيله لدى مديري المدارس اإلداري التمكين 

       

 اإلداري تنسجم القوانين التربوية مع تحقيق مبدأ التمكين   .23
 .لمديري المدارس

       

تراعي القوانين التربوية اختالف البيئات التعليمية لدى مديري   .24
 .المدارس

       

العليا تطبيق  ُيعيق التقيد بنصوص بالقوانين من قبل االدارات  .25
 .تمكين مديري المدارس إداريا

       

تراعي القوانين التربوية مستجدات الظروف التعليمية وتحدياتها   .26
 .لمديري المدارس

       

 تفويض الصالحيات  :السادسالمجال 
        بحرية.  إليهميمارس مديرو المدارس صالحياتهم المفوضة   .27
ة وتوجيه مديري المدارس في تنفيذ تقوم االدارات العليا بمتابع  .28

 الصالحيات المفوضة لهم. 
       

يتمتع مديرو المدارس بثقة اإلدارت العليا في قدرتهم على   .29
 تحقيق المهام المفوضة إليهم.

       

تتابع جهات االختصاص في الوزارة تنفيذ المهام الممنوحة   .30
 لمديري المدارس. 

       

صالحيات من االدارات العليا طبيعة تراعي معايير تفويض ال  .31
 المهام الممنوحة لمديري المدارس.

       

 الحوافز: السابعالمجال 
يكافأ مديري المدارس بحوافز مناسبة تتالئم مع حجم انجازاتهم   .32

 .االبداعية
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تتبنى االدارات العليا نظاما عادال في تقديم الحوافز بما يتوائم   .33
 .دارسوانجازات مديري الم

       

ُتعّد الحوافز المقّدمة من االدارات العليا عنصرا هاما في رفع   .34
 .مستوى االنتماء الوظيفي لمديري المدارس

       

يدعم نظام الحوافز الذي تتبناه االدارات العليا المبادرات   .35
 .االبداعية الفردية الخاصة بمديري المدارس

       

المدارس في زيادة قدرتهم على  يسهم التحفيز الممنوح لمديري   .36
  .التطور المهني

       

 ()التدريب والخبراتالمهارات والمعارف  :الثامنالمجال 
ُتوفر برامج تدريبية تساعد مديري المدارس في فهم متطلبات   .37

 .اإلداري التمكين 
       

تخضع الدورات التدريبية المقدمة لمديري المدارس لعملية تقويم   .38
 .اإلداري ا يتوافق ومتطلبات التمكين مستمرة بم

       

يوجد تنويع في أساليب التدريب المقدمة لمديري المدارس فيما   .39
 .اإلداري يتعلق بمبدأ تفعيل التمكين 

       

 اإلداري يشمل تدريب مديري المدارس في مجال التمكين   .40
  .الجانب النظري والتطبيقي

       

المدارس في مجال التمكين تتميز عملية التدريب لمديري   .41
 .باالستمرارية ومتابعة المهام المراد تحقيقها اإلداري 

       

 اإلداري المجال التاسع: التحديات التي تواجه تطبيق التمكين 
المؤسسات التربوية عائقا أمام  في اإلداري يشّكل التسلسل   .42

 .لمديري المدارس اإلداري تفعيل التمكين 
       

ارات العليا تفويض الصالحيات لمديري المدارس ُتَحّجم االد  .43
 خوفا  من فقدان نفوذها.

       

تشكل ثقة االدارات العليا بقدرات مديري المدارس وخبراتهم   .44
 .عائقا يحد من إمكانية تمكينهم إداريا  

       

يعيق تباين الرؤى بين االدارات العليا ومديري المدارس تحقيق   .45
 .اإلداري تطبيق التمكين 

       

تحرص االدارات العليا على توفير المقومات المادية الفيزيقية   .46
 .لمديري المدارس اإلداري التي تساعد في تفعيل التمكين 

       

 المحور الثاني: االنضباط المدرسي 
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يعد االنضباط المدرسي قاعدة أساسية لتحقيق األهداف   .1
 .التعليمية في المدارس

       

من تخصصه يساعده في تحقيق االنضباط تمكن المعلم   .2
 الصفي.

       

تساعد استراتيجيات التعليم وطرائقه الحديثة في تعزيز قدرات   .3
 .الضبط الصفي لدى المعلم

       

تشكل الصفات الكارزمية لمدير المدرسة ركيزة أساسية تساعده   .4
 .في تحقيق االنضباط الصفي

       

ير المدرسة والكادر التعليمي عامال يعد المناخ التعاوني بين مد  .5
 محفزا لتحقيق االنضباط المدرسي.

       

تقليل العبء الملقى على عاتق مديري المدارس يساعد في   .6
 تحقيق االنضباط المدرسي.

       

تساهم البيئة األسرية الحاضنة في تحديد ميول الطالب لاللتزام   .7
 .باالنضباط المدرسي

       

فات المادية الفيزيقية للمؤسسات التعليمية دافعية تعزز المواص  .8
 .الطالب لالنضباط المدرسي

       

تمتاز قوانين العقوبات المدرسية بالكفاءة والفاعلية في تحقيق   .9
 .االنضباط المدرسي

       

يساهم التعاون بين مجلس اولياء األمور والمؤسسات التعليمية   .10
  .في تحقيق االنضباط المدرسي

       

يعد زيادة االكتظاظ الطالبي في المدارس تحديا  لتحقيق   .11
 االنضباط المدرسي.

       

تساعد استراتيجيات التدريس التقليدية على تعزيز ميول   .12
 الطالب الفوضوية.   

       

يعزز افتقار البيئة التعليمية لألنشطة الالمنهجية من ارتفاع   .13
 الفوضوية لدى الطلبة.

       

هم التشدد في تطبيق العقوبات المدرسية في تحقيق يسا  .14
  .االنضباط المدرسي

       

        .في االنضباط المدرسي الفردية للطلبةتساهم مراعاة الفروق   .15
يرفع تفعيل دور المرشد التربوي داخل المدرسة من مستوى   .16

 .تحقيق االنضباط فيها
       

 مع خالص شكري واحترامي،،
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 ملحق)ت(: قائمة المحكمين                                
 الرقم  االسم  الوظيفة  التخصص

 1 أ.د. خالد نظمي عبد الفتاح بني نمرة  جامعة القدس المفتوحة ادارة تربوية
 2 د. جمال محمد حسن بحيص  جامعة القدس المفتوحة ادارة تربوية
 3 باس االغاد. ناصر جاسر ع جامعة القدس المفتوحة ادارة تربوية
 4 محمد حسن ابو خيران أشرفد.  جامعة القدس أبو ديس ادارة تربوية
 5 د. نهى اسماعيل عبد هللا عطير جامعة فلسطين التقنية خضوري  ادارة تربوية
 6 د. أشرف منذر صايغ  جامعة النجاح الوطنية ادارة تربوية
 7 ن صالحهد. محمد عمرا االمريكية  الجامعة العربية ادارة تربوية

 8 د. رفاء جمال عبد الحفيظ الرمحي جامعة بير زيت مناهج علوم وأساليب تدريسها 
 9 الرب ابراهيم ابود. عماد عمر  الجامعة العربية االمريكية مناهج وتدريس

 10 د. رولى جمال عبد الحفيظ الرمحي زيت  / بيرمديرية التربية والتعليم مناهج علوم وأساليب تدريسها
 11 عياش  عبد هللاد. جميل حسين  مديرية التربية والتعليم / سلفيت لغة العربيةال
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 بعد التحكيم أدوات الدراسة(: ثالملحق )
 

 أوالً: االستبيان
 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 شراف التربوي اإلدارة و اإلبرنامج الماجستير في 
 المحترمة المديرة حترم/الم المدير

 تحية طيبة وبعد،

 لدى المدرسي باالنضباط وعالقته اإلداري  الت مكين درجة " معرفةقوم الباحث بدراسة تهدف إلى ي

 فلسـطين في( الشمالية المحافظات) في والت عليم الت ربية مديريات في الحكومية المدارس مديري 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في استكماال   وذلك ،"المدارس مديري  نظر وجهة من

 لذا أعدت هذه االستبانة والمتعلقة بموضوع ،ةفي جامعة القدس المفتوح االدارة واالشراف التربوي 

البحث نرجو تعاونكم ومساعدتكم في تعبئة االستبانة بدقة وعناية وموضوعية، علما  بأن المعلومات 

 لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.التي نحصل عليها ستعالج بسرية تامة و 

 

 لكم حسن تعاونكم اً شاكر 
 

 محمد عزيز سالمةالباحث: 
 

 شلش باسم. د: بإشراف

 :المنايب المربع ف ( X) إشارة بوضع التكرم أرجو              

 :البيانات الشخصية والعامة -األول الجزء              

A1 (        أنثى                                  )   (    ذكر الجنس   ( 

A2  أساسي دنيا   )   (      أساسي عليا )  (          ثانوي )  ( التي تعمل بهامستوى المدرسة 
A3 دراسات عليا )   (                      بكالوريوس )   (     المؤهل العلمي 
A4  فأكثر ) ( سنة 10) (   سنة 10أقل من  -5سنوات ) ( من  5أقل من  اإلداري في العمل  سنوات الخبرةعدد 
A5  (قرية                        )   (مدينة          قع المدرسةمو   (                 
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 إطارتفويض مديري المدارس صالحيات وظيفية في  وُيعرف بأنه اإلداري التمكين  -لجزء الثانيا

تحفيزهم وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الالزمة )الجرايدة والمنوري، المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها و 

2014 :12.) 

 الفقرة الرقم
موافق 

 معارض محايد موافق بشدة
معارض 

 بشدة
اإلداري الهيكل المجال األول:   

1.  
توزع المهام والصالحيات الصادرة من وزارة التربية والتعليم 

           بناء  على خبرتي. 

2.  
وزارة التربية والتعليم من خالل التسلسل أتواصل مع 

           .اإلداري 
           أشارك في إعداد وصياغة الخطة السنوية.  .3
      .لدي إدراك كامل بالخطة العامة للمدرسة  .4
           .لدي تصور واضح عن أهداف العمل الذي أقوم به  .5

المشاركة في اتخاذ القرار المجال الثاني:  

6.  
ى اتخاذ القرارات لعي قدرات زارة التربية والتعليمو  تعزز

           .المدرسية

7.  
المشاركة  فيالفرص التي تمكنني  وزارة التربية والتعليمعزز ت

           .المتعلقة بالعملفي صنع واتخاذ القرارات 

8.  
قة بتنفيذ برامج جديدة في لفي صنع القرارات المتع أشارك

           .المدارس
           على القرارات المتخذة من قبلي. ني وزارة التربية والتعليمتث  .9

           يتم اشراكي في اتخاذ القرارات بناء  على كفاءتي.  .10
االتصال الفع ال المجال الثالث:  

           .طيبة مع العاملين عالقاتحرص على بناء أ  .11
           .ن العاملينمفتوح لبناء جو من الثقة بيلعتمد سياسة الباب اأ   .12

13.  
 معلوماتلحرص على توفير قنوات اتصال فعالة لتبادل اأ

           .مع اآلخرين
           واضحة. المستخدمة واإلجراءاتتعليمات ال  .14
           .وفر بيئة تكنولوجية تمكن العاملين من إنجاز أعمالهمأ  .15
      .هتم بإيجاد وسائل اتصال فعالة ومتطورةأ   .16

النمو المهنيالمجال الرابع:   

17.  
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم  يماتلوالتع األنظمة

           مهاراتي.تطوير  على تساعدني
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 الفقرة الرقم
موافق 

 معارض محايد موافق بشدة
معارض 

 بشدة

18.  
خطة تدريبية واضحة لتنمية وزارة التربية والتعليم تتبنى 

       .يقدرات
           بشكل دوري. بها أشاركالبرامج التدريبية التي  متقيـ  .19

20.  
جديد في الالمستمر واكتساب  للتعلمالفرصة أمامي  تاحةإ

           مجال العمل.

21.  
 م من قبل وزارة التربية والتعليمالمكافآت المستخد ميشجع نظا

           .ى التطوير الذاتيلع
التعليمات والقوانينالمجال الخامس:   

22.  
تمثل أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم تحديا  أمامي 

           وتفعيله. اإلداري لتحقيق التمكين 
           . اإلداري تنسجم القوانين التربوية مع تحقيق مبدأ التمكين   .23
           تراعي القوانين التربوية اختالف البيئات التعليمية.  .24

25.  
ُيعيق التقيد بنصوص القوانين من قبل االدارات العليا تطبيق 

           .اإلداري التمكين 
           مرونة القوانين التربوية تراعي مستجدات الظروف التعليمية.   .26
تفويض الصالحيات: السادسالمجال   

27.  
أمارس الصالحيات المفوضة من قبل وزارة التربية والتعليم 

      بحرية. 

28.  
تقوم وزارة التربية والتعليم بمتابعتي وتوجيهي في تنفيذ 

      الصالحيات المفوضة. 

29.  
نجازي للمهام والصالحيات الممنوحة لي تعزز من الثقة ا

      بقراراتي.

30.  
تقوم جهات االختصاص في وزارة التربية والتعليم تنفيذ 

      المهام الممنوحة لمديري المدارس. 

31.  
تنسجم معايير تفويض الصالحيات الممنوحة من وزارة 

      التربية والتعليم مع طبيعة مهامي.
الحوافز: عالسابالمجال   
      أكافأ بحوافز مناسبة تتالئم مع حجم انجازاتي االبداعية.  .32

33.  
تتبنى وزارة التربية والتعليم نظاما عادال في تقديم الحوافز بما 

      يتوائم وانجازاتي.

34.  
ُتعّد الحوافز المقّدمة من وزارة التربية والتعليم عنصرا هاما 

      في رفع مستوى انتمائي الوظيفي.

35.  
يدعم نظام الحوافز الذي تتبناه وزارة التربية والتعليم مبادراتي 

      االبداعية الفردية.
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 الفقرة الرقم
موافق 

 معارض محايد موافق بشدة
معارض 

 بشدة
المهارات والمعارف والخبرات) التدريب ( :الثامنالمجال   

36.  
ُتوفر وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تساعدني في فهم 

      .اإلداري متطلبات التمكين 

37.  
المقدمة من وزارة التربية والتعليم  تخضع الدورات التدريبية

      .اإلداري لعملية تقويم مستمرة بما يتوافق ومتطلبات التمكين 

38.  
يوجد تنويع في أساليب التدريب المقدمة من وزارة التربية 

      .اإلداري والتعليم فيما يتعلق بمبدأ تفعيل التمكين 

39.  
ري الجانب النظ اإلداري يشمل تدريبي في مجال التمكين 

      والتطبيقي. 

40.  
من قبل وزارة  اإلداري تتميز عملية تدريبي في مجال التمكين 

      التربية والتعليم باالستمرارية.

41.  
ُتوفر وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تساعدني في فهم 

      .متطلبات التمكين
 

ي تهدف إلى تدعيم العملية التربوية " االجراءات التوُيعرف بأنه  اإلنضباط المدرسي -الجزء الثالث
وازالة العقبات التي تعيق وصولها إلى اهدافها، وال سيما ما كان منها ناجما عن صعوبات التكيف لدى 
بعض الطلبة مع البيئة المدرسية بحيث يتمثل الطلبة مفاهيم االنضباط الذاتي، وينعكس ذلك على انماط 

نماط السلوك االجتماعي المقبولة، وهو من الواجبات التي تقع سلوكهم االيجابي والبناء، واكتسابهم أل
 (. 106: 2014على جميع افراد المجتمع المدرسي وباألخص مدير المدرسة ومعلميها")عطوى، 

 موافق الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

يعد االنضباط المدرسي قاعدة أساسية لتحقيق األهداف   .42
 يمية في المدارس.التعل

     

تمكن المعلم من تخصصه يساعده في تحقيق   .43
 االنضباط الصفي.

     

تساعد استراتيجيات التعليم وطرائقه الحديثة في تعزيز   .44
 قدرات الضبط الصفي لدى المعلم.

     

تشكل سماتي الشخصية ركيزة أساسية تساعدني في   .45
 تحقيق االنضباط المدرسي.

     

التعاوني بيني والكادر التعليمي عامال محفزا  يعد المناخ  .46
 لتحقيق االنضباط المدرسي.

     

تقليل العبء الملقى على عاتقي يساعدني في تحقيق   .47
 االنضباط المدرسي.
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 الفقرة الرقم
 موافق
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

 غير موافق
 بشدة

تشكل البيئة األسرية الحاضنة الرئيسية في تحديد ميول   .48
 الطالب لاللتزام باالنضباط المدرسي.

     

لبيئية الجيدة للمؤسسات التعليمية تعزز المواصفات ا  .49
 دافعية الطالب لالنضباط المدرسي.

     

تطبيق قوانين العقوبات المدرسية تساعدني في تحقيق   .50
 االنضباط المدرسي.

     

يساهم التعاون بين مجلس اولياء األمور والمؤسسات   .51
 التعليمية في تحقيق االنضباط المدرسي. 

     

بي في المدارس يشكل تحديا  زيادة االكتظاظ الطال  .52
 لتحقيق االنضباط المدرسي.

     

تساعد استراتيجيات التدريس التقليدية على تعزيز ميول   .53
 الطالب الفوضوية.   

     

يعزز افتقار البيئة التعليمية لألنشطة الالمنهجية من   .54
 ارتفاع الفوضوية لدى الطلبة.

     

يساهم في تحقيق تشددي في تطبيق العقوبات المدرسية   .55
 االنضباط المدرسي. 

     

      في االنضباط المدرسي. الفردية تساهممراعاتي الفروق   .56
تفعيلي لدور المرشد التربوي يساهم في تحقيق   .57

 االنضباط المدرسي.
     

 
 انتهت االستبانة
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 المقابلةثانيًا: 

 جامعة القدس المفتوحة

 العلمي عمادة الدراسات العليا والبحث

 شراف التربوي اإلدارة و اإلبرنامج الماجستير في 
 

 تحية طيبة وبعد،

 وعالقته اإلداري  الت مكين درجةاألسئلة لطرحها كأداة للمقابالت مع المديرين لمعرفة "أعدت هذه  

 في والت عليم الت ربية مديريات في الحكومية المدارس مديري  لدى المدرسي باالنضباط

نرجو تعاونكم ومساعدتكم ، المدارس" مديري  نظر وجهة من فلسـطين في( ليةالشما المحافظات)

، علما  بأن المعلومات التي نحصل عليها ستعالج بسرية تامة ولن تستخدم إنجاز هذا العملفي 

 إال ألغراض البحث العلمي.

 لكم حسن تعاونكم اً اكر ش

 محمد عزيز سالمةالباحث: 

 شلش باسم. د: بإشراف

 

 لديك؟ اإلداري لتطبيق التمكين  وزارة التربية والتعليمالوسائل التي تمنحها ما  ل:السؤال األو

   ؟من وجهة نظرك لتطبيق االنضباط المدرسيما المرتكزات االساسية  :الثانيالسؤال 

وتحقيق االنضباط  اإلداري حسب خبرتك ما التحديات التي تحول دون تطبيق التمكين  :الثالثالسؤال 

 المدرسي؟

اذا أمكن أن توضح أهم المقترحات التي تساعدك في التغلب على التحديات التي  :الرابعؤال الس

 والوصول إلى االنضباط المدرسي المرغوب؟ اإلداري تواجهك لتحقيق التمكين 



 

 

كتاب تسهيل المهمة(: جالملحق )  


