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 الملخص

المدارس األساسية الخاصة في  ي التمكين اإلداري لدى مدير مستوى هدفت هذه الدراسة تعرف       

ولتحقيق هدف الدراسة  .محافظة العاصمة عمان وعالقته باألداء الـوظيفي من وجهة نظر المعلمين

األولى استبانة بحثت في التمكين اإلداري  .وطورت أداتين ،االرتباطي المسحياستخدمت الباحثة المنهج 

فويض الصالحيات، التحفيز، فرق العمل، وشملت خمسة مجاالت )االتصال ومشاركة المعلومات، ت

( فقرة، أما االستبانة الثانية والتي بحثت في األداء الوظيفي 48التدريب( وتكونت بصورتها النهائية من )

( 371) تم اختيار. وقد هماتم التأكد من صدق وثبات( فقرة، 50للمعلمين تكونت بصورتها النهائية من )

تابعة لمحافظة العاصمة عمان وهي: لواء  ألوية ةاسية الخاصة من ثالثمعلًما ومعلمة في المدارس األس

 :الجامعة، لواء ماركا ولواء وادي السير. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 (.4.07جاء مرتفًعّا إذ بلغ المتوسط الحسابي ككل )التمكين اإلداري  ى إن مستو  -1



 ج

 (.4.09بلغ )جاء مرتفًعا بمتوسط حسابي  إن مستوى األداء الوظيفي -2

  ( بينα 0.05=)عند مستوى داللة  حصائيةاإن هناك عالقـة ارتباطية ايجابية ذات داللة  -3

  .((0.57 بلغ معامل االرتباط بينهم أذ للمعلمين التمكين اإلداري واألداء الوظيفي -4

 

تحسين  بالتأكيد على أهمية التمكين االداري لمعلمي المدارس لما لذلك من أهمية في الدراسةوأوصت 

 أدائهم الوظيفي في العملية التربوية.
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Abstract 

    This study aimed at identifying the level of administrative empowerment of 

private primary schools principals in Amman capital governorate and its 

relation to job performance from the point of view of teacher’s perspective. To 

achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive 

correlation method and developed two tools. The first questionnaire was a 

examined that the administrative empowerment and included five areas 

(communication and information sharing, delegation of powers, motivation, 

work teams, training). Containing (48) items. However, the second 



 ه

questionnaire containing, which examined the performance of teachers, the 

validity and reliability of the two instruments were ascertained. Total of (371) 

teachers were selected from private primary schools. They were selected from 

three brigades belonging to the capital city of Amman: the University liwa, the 

Markka liwa and the Wade at Sir liwa. The results of the study showed the 

following: 

1- The level of administrative empowerment was high, with the average 

arithmetic as a whole (4.07). 

2 - The level of performance was high with an average of (4.09). 

3 - There is a positive correlation relationship of statistical significance at the 

level of (α=0.05) between administrative empowerment and the performance 

of teachers, when the correlation coefficient between them 0.57). 

The study recommended the importance of the administrative empowerment 

of schoolteachers because of its importance in improving the learning 

process.
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