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المستخلص
عنوان الدراسة :درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء
التنظيمي للمعلمات.
اسم الباحثة :عفيفة أحمد محمد األسمري.
الدرجة العلمية :ماجستير في اإلدارة التربوية والتَّخطيط للعام الدراسي ( 1438هـ 2017/م) ,جامعة أم القرى,
كلية التربية,قسم اإلدارة التربوية والتخطيط ,مكة المكرمة.
اسم المشرف :عبد اهلل أمحد سامل الزهراين.
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض
اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات ,إضافة إلى التعرف على الفروق ذات الدِّاللة اإلحصائية بين متوسطات
درجات استجابة عينة الدراسة نحو درجة ممارسة التفويض اإلداري ,ودرجة تقديرات الوالء التنظيمي تبعا لمتغيرات
(المؤهل العلمي ,وسنوات الخدمة ,والتخصص) والتعرف على العالقة االرتباطية بين استجابات العينة لدرجة ممارسة
التفويض اإلداري للقائدات والوالء للمعلمات ,واعتمدت الدِّراسة المنهج الوصفي التَّحليلي واالستبانة أداة لعينة من ()374
معلمة ,وقد استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( )spssلتحليل استجابات أفراد عينة
الدراسة.
نتائج الدراسة  :توصلت الدِّراسة إلى النتائج التالية:
 حازت درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري بصةةةةةةورة عامة على درجة (عالية)بمتوسط حسابي لالستبانة يساوي ( )4.19وانحراف معياري يساوي (.)0.537
حاز الوالء التنظيمي للمعلمات بصورة عامة على درجة (عالية) بمتوسط حسابي لالستبانة يساوي ( , )3.87وجاءتمجاالت الوالء التنظيمي مرتبة على النحو اآلتي :حصل الوالء األخالقي على المرتبة األولى بمتوسط حسابي (,)3.98
وانحراف معياري( ,)0.490تاله الوالء المسةةتمر في المرتبة الثانية بمتوسةةط حسةةابي بل ( ,)3.85وانحراف معياري
( ,)0.679ثم جاء مجال الوالء العاطفي الذي حصةةل على المرتبة الثالثة بمتوسةةط حسةةابي ( ,)3.79وانحراف معياري
(.)0.863
وجود فروق ذات داللة إح صائية عند م ستوى داللة (  ) α≤0.05حول درجة ممار سة التفويض اإلداري تعزى لمتغير(المؤهل الدراسةةةي ,وسةةةنوات الخبرة ,التخصةةةص) حيا كانت لصةةةالص الحاصةةةالت على درجة البكالوريوس ,ولصةةةالص
ذوات الخبرة من 10سنوات فأكثر ,و لصالص التَّخصص األدبي.
 وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة)  ) α≤0.05حول درجة تقدير عينة الدِّراسةةةةةة للوالء التنظيميتعزى لمتغير (المؤهل الدراسةةةي ,وسةةةنوات الخبرة ,والتخصةةةص) وكانت لصةةةالص الحاصةةةالت على درجة البكالوريوس
ولصالص ذوات الخبرة من 10سنوات فأكثر ,
أ َّما من حيا التَّخصص فكان لصالص المعلمات في التَّخصص األدبي.
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)بين متوسةةةةةةطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسةةةةةةةα≤0.05 ( وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مسةةةةةةتوى داللة ومتوسةةط تقديرات أفراد العينة لدرجة الوالء التنظيمي أي أنَّه كلما زاد التَّفويض زاد تبعا لذلا الوالء,التفويض اإلداري
.التنظيمي والعكس صحيص
 وبالعمل على تمكين, والوالء التنظيمي, على ضةةةوء النَّتائج أوصةةةت الدِّراسةةةة بتعزيز عمليات التفويض:التوصةةةيات
.المعلمات بشكل فاعل قبل تفويضهن بالصَّالحيات اإلدارية من خالل التَّعليم والتَّدريب

Abstract
Title of the Study: "The Practice Degree of Administrative Authority of Secondary
School Leaders in Makkah and its Relationship to Organizational Loyalty of Parameters."
Researcher's name: Afifah Ahmed Mohammed Al-Asmari.
Degree: Master degree in Educational Administration and Planning in school year
(1438 H/2017) – Umm Al-Qura University – Faculty of Education - Educational
Administration and Planning Department – Makkah.
Supervisor: Abdullah Ahmed Salem Al-Zahrani.
Objectives of the Study: The study aimed to:
1.

To identify The practice degree of administrative authority of

secondary school leaders in Makkah and its relationship to organizational loyalty of
parameters.
2.

To identify statistically significant differences between the average

scores of the study sample's response to the practice degree of administrative
authority and the degree of organizational loyalty estimates depending on the
variables (educational qualification, years of service, specialization).
3.

To identify the correlation relationship between the sample

responses to the practice degree of administrative authority and the loyalty of the
parameters.
Methodology of the Study: The study followed the descriptive analytical method.
Sample of the Study: The study sample consisted of( 374) parameters.
Tool of the study: The researcher used the questionnaire for a sample consisted of
(374) parameters.
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Statistical Method: The researcher used the program of Statistical Packages for
Social Studies (SPSS) to analyze the study sample responses.
Findings of the Study: The study reached to the following results:
1.

The practice degree of administrative authority of secondary school

leaders in Makkah generally got a high degree in an arithmetic average of the
questionnaire equal to (4.19) and a standard deviation equal to (0.537).
2. The organizational loyalty of parameters got generally a high degree in an
arithmetic average of the questionnaire equal to (3.87) and the fields of
organizational loyalty were arranged as follows: the moral loyalty ranked first with
an arithmetic average (3.98) and a standard deviation (0.490), followed bythe
permanet loyalty in the second rank with an arithmetic average(3.85) and a
standard deviation (0.679), then the field of emotional loyalty in the third rank with
an arithmetic average (3.79) and a standard deviation (0.863).
3.

There are statistically significant differences in the level of

significance(α≤0.05) about the practice degree of administrative authority due to
the variable (educational qualification, years of experience), where they were for
those who have a degree of bachelors and who have experience of 10 years and
over.
4. There are statistically significant differences in the level of significance (α≤0.05)
about the degree of the study sample estimate of organizational loyalty due to the
variable (educational qualification, years of experience, specialization).They were
for those who have a degree of bachelors and who have experience of 10 years and
over, but in terms of specialization, they were for the parameters in the literary
specialization.
5.

There are a positive correlation relationship in the level of

significance (α≤0.05) between the average of the sample individuals estimates of
the practice of administrative authority and the average sample individuals
estimates of the degree of organizational loyalty, that is, the greater the authority
increased, the greater organizational loyalty increased accordingly and vice versa.
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Recommendations of the study: On the findings of the study, we can have the
following recommendations:
To strength en the authority processes and organizational loyalty.

1.

To work to empower parameters and attorneys actively before

2.

authorizing them for administrative powers through education and training.

مقدمة:
في ظل تطلع المجتمعات في الوقت الحاضةةر نحو مؤسةةسةةات تربوية عصةةرية حديثة ذات مسةةتوى أداء مرتفع,
ومتميز قادرة على تحقيق خدمات تعليمية على مسةةةةةةتوى من الكفاءة يواكب أعلى مقاييس التربية والتعليم ,كان البد من
االسةةةتجابة إلى دعوات تطبيق مبادإل اإلدارة المفتوحة والالمركزية وتفويض الصةةةالحيات ,وصةةةوال إلى درجة المعرفة
والمهارة واالحتراف اإلداري في المدارس.
ولعل التطور الذي صةةةةةةاحب مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم الحديثة ,والنمو المطَّرد في حجمها وصةةةةةةعوبة عملية اتخاذ
القرارات؛ أدى إلى زيادة التعقيد في التنظيم ,وأدى إلى بروز العديد من المعوقات والمؤثرات التي أحاطت بالعمليات
اإلدارية الحديثة ,وباألشةةكال والترابط المتبادل ما بين اإلدارة والعاملين ,فعندما يتسةةع نطاق العمل يصةةبص من الص ةعوبة
على مدير أو إدارة القيام بجميع األنشةةةطة اإلدارية المطلوب في الوقت والكفاءة المناسةةةبة ,لهذا يتوجب العمل على إيجاد
آلية في التَّنظيم؛ تؤهل العاملين وتمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات السةةةةةةريعة وإيجاد حلول مناسةةةةةةبة دون الرجوع إلى
اإلدارة ,مما يتطلب تفويض بعض السةةةلطات المدير إلى موظفيه حتى يتمكن من القيام بالواجبات المنوطة به ,فالتفويض
اإلداري يهدف إلى تمكين المنظمة في تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة دون تأخير من خالل تمكين العاملين وتفويضهم باتخاذ
القرار وتحمل المسؤولية (مهنا.)2006 ,
يعد تفويض الصالحيات اللبنة األساسية في تأهيل الموظف ومنحه صالحيات محددة لممارسة السلطة وتحمل
مسةةةةؤوليات وظيفية ليشةةةةكل أحد األعمدة التي تقوم عليها اسةةةةتراتيجية اإلدارات التعليمية لمواجهة التحديات والتطورات
المتالحقة ,ولجعلها أكثر قابلية للنمو واالزدهار وتحقيقا للكفاءة والفاعلية ,وأكثر اسةةةةةةتجابة للمتغيرات اإلدارية الحديثة؛
فإن اإلدارة وجدت أن بإمكانها تقليص األعمال ,وحفز دوافع العاملين لزيادة اإلبداع من خالل التَّفويض اإلداري للقوى
العاملة لديها؛ وحتى تضمن المؤسسة الحد األدنى لتحقيق أهدافها وضمان سير العمل في الوحدات اإلدارية وعدم توقفه,
كما َّ
أن التفويض اإلداري يتيص لإلدارة العليا فرصةةةة االسةةةتفادة من وقتها بصةةةورة أمثل عوضةةةا من االنشةةةغال باألعمال
الروتينية ,ويسهم بشكل فعال في عملية التطوير وتحسين اساليب اتخاذ القرار.
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َّ
إن الوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس من األهداف التي تسةةةةةةعى إليها اإلدارات التربوية حيا يمثل ركيزة
التطور والتقدم في كل منظمة ,فهو االنتماء للمنظمة ,واالخالص في العمل ,وبذل أقصى جهد لزيادة انتاجيتها ,وبحسب
( :)Al-Ma’ani, 2013, p884فإن العالقة بين الموظفين ومنظماتهم تبنى على أساس الوالء للعمل والمنظمة ,والوالء
هو العامل النفسي الذي يعكس ارتباط الشخص بالمنظمة.
ومن خالل اسةةةةتعراد الدراسةةةةات التي تناولت التفويض والوالء كل على حده ,أو تناولته مع متغير آخر مثل
الرضا الوظيفي أو غيره ,تظهر قلة هذا النوع من الدراسات ,ومما سبق نستنتج َّ
أن المؤسسات التربوية بحاجة إلى رؤية
تساعد على تفهم العالقة بين التفويض اإلداري والوالء التنظيمي.

مشكلة الدراسة:
يعد تركيز السلطة لدى أغلب المسؤولين من أهم المشكالت اإلدارية التي تواجهها العديد من المؤسسات
الخاصة والحكومية ,مما يؤدِّي إلى بطيء في تنفيذ األعمال ,وانشغال اإلدارة باألعمال الروتينية ,بدال عن األعمال
اإلدارية الهامة ,ونتيجة لذلا ظهر توجه كبير لدى العديد من المؤسسات واإلدارات الحديثة إلى تفويض إدارات الوحدات
والمراكز اإلدارية بالتَّصرف إداريا واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى اإلدارة المركزية .وحيا َّ
إن التفويض اإلداري
والوالء التنظيمي من أهم الموضوعات التي القت اهتمام الباحثين في علم اإلدارة ,ويأتي الوالء التنظيمي عن طريق عدة
وسائل تنتجها اإلدارة ,ويعد التَّفويض اإلداري أحد أهم أسباب زيادة الوالء التنظيمي لألفراد والعاملين,فهو يعززالثقة
بالنفس,
وينمي المهارات اإلدارية لديهم ويساعد على بناء عالقات إيجابية بين الرئيس والمرؤوسين بكل رضا ووالء ,ومما يؤ ِّكد
على أهمية التَّفويض اإلداري ما جاء في توصةةةيات أعمال المؤتمر الثاني العربي للموارد البشةةةرية (13مارس)2013 ,
باإلمارات العربية المتحدة في الجلسة الثالثة؛ حيا ركزت أوراق العمل على التخطيط االستراتيجي وأثره في استقطاب
الموارد البشةةةرية ,واسةةةتقطاب الكفاءة األكاديمية؛ لتحقيق الميزة التنافسةةةية ,وأثر تمكين العاملين في تطوير أداء الموارد
البشةةةرية كاسةةةتراتيجية حديثة تسةةةتخدم في زيادة رضةةةا العاملين في المؤسةةةسةةةات الخدمية ,إلى جانب التَّفويض اإلداري
كأسلوب حديا إلدارة الموارد البشرية ,وأثره في تحسين األداء الوظيفي للعاملين بالمنظمات.
وقد أشةةةةارت بعض الدراسةةةةات إلى التَّغيرات اإليجابية للتفويض في جميع جوانب اإلدارة المدرسةةةةية بما فيها
إعداد القيادات الفاعلة ,والعالقة الطرديَّة بين التفويض اإلداري ,وإدارة الوقت .
و أشةةةةةةارت دراسةةةةةةة الوذيناني ( ,)2015والغامدي()2010إلى أن الوالء التنظيمي يتوقف على عدة عوامل
منها :العدالة التنظيمية ,والثقة بالعاملين ,ووضع آلية لنشر ثقافة سلوك المواطنة التنظيمية في الو سط المدرسي لماله من
دور مسةةاهم في رفع مسةةتوى الوالء التنظيمي ,وقد جاءت هذه الدراسةةة الحالية اسةةتجابة لتوصةةيات دراسةةات سةةابقة مثل
دراسة (جويحان )1995,حيا أوصت بضرورة اهتمام مديري المدارس بتطبيق التفويض وإجراء المزيد من ال ِّدراسات
في هذا المجال.

6

ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة في هذا المجال ,فهي تتلمس الحاجة إلى والتفويض المقنن لضةةةةةةمان سةةةةةةير
العملية التربوية وتحقيق األهداف المنشودة ,من النَّاحية التَّطبيقية وزيادة الوالء التَّنظيمي لمعلمات المرحلة الثانوية.
وبناء على ما سةةةةةبق تكمن مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة في أنه من المالح ميل العديد من القائدات في مدارس التربية
والتعليم الثانوي بمكة المكرمة إلى تركيز السةةلطة وعدم منص تفويض إداري للمرؤوسةةات في المدارس في القضةةايا التي
تقتضةةةي المصةةةلحة العامة اتخاذ قرار فوريا؛ مما يؤدي إلى إبطاء العمل وإضةةةعاف فاعليته ,ويترتب عليه بعض اآلثار
السةةةةةلبية التي تواجه المدراس وإداراتها ,والتي من أهمها ضةةةةةعف الحماس للعمل ,وارتفاع معدالت ال َّدوران الوظيفي,
وعليه تسةةةةعى الدِّراسةةةةة للكشةةةةف عن عالقة التَّفويض اإلداري لقائدات المدارس الثانوية بالوالء التَّنظيمي للمعلمات في
المدارس الثَّانوية بمكة المكرمة ,وبذلا تتح َّدد مشكلة الدِّراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي:
ما درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وماعالقته بالوالء التنظيمي
للمعلمات من وجهة نظر عينة الدراسة؟
أسئلة الدراسة:
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
)1مادرجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للتفويض اإلداري من وجهة
نظر عينة الدراسة ؟
 ) 2ما درجة تقدير معلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للوالء التنظيمي في مجال(الوالء العاطفي,
الوالء األخالقي ,الوالء المستمر) لديهن؟
 )3هل توجد فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى داللة ( )α≥0,05بين متوسةةةةطات تقديرات أفراد عينة
الدراسةةةةة لدرجة ممارسةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري تعزى لمتغيرات الدراسةةةةة (المؤهل
الدراسي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص)؟
 )4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0,05بين متوسطات تقديرات أفراد
عينة الدِّراسةةةةةةة لدرجة الوالء التنظيمي للمعلمات في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة تعزى لمتغيرات الدراسةةةةةةة
(المؤهل الدراسي ,عدد سنوات الخبرة ,التخصص)؟
 )5هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصةةةائيا عند مسةةةتوى داللة (  )α≥0,05بين متوسةةةط تقديرات أفراد العينة
لدرجة ممارسةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات من وجهة
نظر عينة الدراسة؟
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أهداف الدراسة:
سةةةةعت الدراسةةةةة إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في التَّعرف على درجة ممارسةةةةة قائدات المدارس الثانوية
بمكة المكرمة للتفويض اإلداري ,وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر عينة الدراسةةةة ,ويتفرع عن الهدف
الرئيس األهداف الفرعية التالية:
 )1التعرف على درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري من وجهة نظر عينة
الدراسة.
) 2التعرف على در جة الوالء التنظيمي للمعل مات في م جال(الوالء ال عاطفي ,الوالء األخالقي ,الوالء المسةةةةةةتمر) في
المدارس الثانوية بمكة المكرمة من وجهة نظر عينة الدراسة.
 )3التعرف على داللة الفروق بين متوسةةةةطات اسةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةة حول درجة ممارسةةةةة قائدات
المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للتفويض اإلداري والتي تعزى لمتغيرات الدراسة (المؤهل الدراسي ,عدد سنوات
الخبرة ,التخصص).
 )4التعرف على داللة الفروق بين متوسةةةةةطات اسةةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةةة لدرجة الوالء التَّنظيمي للمعلمات في
المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة والتي تعزى لمتغيرات الدراسة (المؤهل الدراسي,
عدد سنوات الخبرة ,التخصص).
 )5التعرف على نوع العالقة االرتباطية بين متوسةةطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسةةة قائدات المدارس
الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات.
أهمية الدراسة:
تتحدد أهمية الدِّراسة من خالل محورين األول األهمية العلمية ,والثاني األهمية العملية وذلا كما يلي:
األهمية العلمية:
تبرز أهمية الدِّراسة العلمية مماتناولته من نظريات وآراء معرفية وربطها بين متغيرين كبيرين في اإلدارة.تأ ّمل الباحثة أن تساهم هذه الدِّراسةفي إثراء المكتبة العلميةالسعودية والعربية بمادة نظرية حديثة في مجال إدارةالمؤسسات بشكل عام والتعليمية بشكل خاص.
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األهمية العملية:
تستمد الدِّراسة الحالية أهميتها من أهمية تحقيق أعلى مستوى كفاءة في إدارات المدارس وفياتخاذها لقراراتها ,من خالل تطبيق أسلوب التفويض اإلداري.
 ت فيد الدراسة الحالية القائمين على التربية والتعليم وقائدات المدارس في دعم المعلمات وتمكينهن وتفويضهنصالحيات محددة؛ لتحقيق أفضل مستويات من الوالء واالنتماء التنظيمي.
يؤمل من نتائج الدِّراسة الحالية اإلفادة منها في تحسين مستويات التفويض اإلداري بشكل إيجابي ورفع الكفاءةاإلدارية والوالء التَّنظيمي ,وتخفيض معدل دوران العمل لدى معلمات المدارس
الثانوية بمدينة مكة المكرمة.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
الحدود الموضةةةةةةوعية  :ركزت هذه الدراسةةةةةةة على درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة
للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر عينة الدِّراسة.
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمة.
الحدود البشةةةةةرية :طبقت هذه الدراسةةةةةة على عينة ممثلة قدرها()374من معلمات المدارس الثانوية الحكومية
بمكة المكرمة.
الحدود الزمانية :طُبِّقت هذه الدراسة في الفصل األول من العام (1437هـ1438-هـ).
مصطلحات الدراسة:
التفويض اإلداري:هوأن يعهد المدير أو الرئيس اإلداري ببعض صالحياته الممنوحة له بموجب
النظام إلى بعض مرؤوسيه (الشريف ,2011 ,ص.)209
ويعرف التفويض اإلداري إجرائيا على أنَّه قيام قائدة المدرسة الثانوية بمكة المكرمة بتفويض بعض
الصالحيات التي تقوم بها المعلمات لتأهيلهن وتدريبهن على بعض المهام اإلدارية ,وتحملهم مسؤولية حسن اإلنجاز.
الوالء التنظيمي :هو مجموعة من المواقف اإليجابية القوية نحو المنظمة يتم إظهارها من خالل
االلتزام والتمسةةةةةةةا بأهداف وقيم المنظمة ,فهو تفضةةةةةةيل الفرد لخيار بقائه في المنظمة بدال من تركه الع مل (الفارس,
 ,2011ص.)77
ويعرف الوالء التَّنظيمي إجرائيا على أنَّه شعور معلمة المرحلة الثانوية بمكة المكرمة بحبها للمدرسة والتزامها
الداخلي بأهدافها ,وقيمها ,ورغبتها في االستمرار في العمل فيها وتطويرها الذي يقاس من خالل االستبيان.
الوالء العاطفي :وهو مدى انتماء االفراد للمنظمة  ,وارتباطهم مع أهدافها والسةةةةةةعي لتحقيقها ,والرغبة في
استمرارية العضوية فيها ,واحساسهم بأن البيئة التنظيمية التي يعملون بها تسمص بالمشاركة الفعالة ,في مجريات اتخاذ
القرارات سواء ما يتعلق بالعمل او باالفراد أنفسهم (سليمان,وهب.)2011,
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ويعرف الوالء العاطفي اجرائيا على أنه درجة إحسةةاس معلمة المرحلة الثانوية بمكة بأن بيئة المدرسةةة تسةةمص
لها بالمشاركة الفعالة في عملية صنع القرارات ,سواء فيما يخصها او يخص العمل.
الوالء األخالقي :وهو مشةةاعر التزام األفراد العاملين وبقائهم في المؤسةةسةةة ,ويأتي ذلا من خالل تعزيز ودعم
المؤسةةةسةةةة الجيد لألفراد فيها ,والسةةةما لهم بالمشةةةاركة والتفاعل االجتماعي ,وليس كل ذلا في طريقة تنفيذ إجراءات
العمل ,ولكن من أجل المساهمة في تطوير األهداف ,والتخطيط ووضع سياسات المؤسسة(.)AL-Maani,2013
ويعرف الوالء األخالقي إجرائيا على أنه تبني معلمة المرحلة الثانوية بمكة المكرمة لقيم وأهداف
المدرسة ,واعتبارها جزء من من قيمها وأهدافها الخاصة ,مما يشعرها بااللتزام والبقاء في المدرسة.
الوالء المسةةتمر:وهو يعني قيمة االسةةتثمار التي يمكن أن يحققها الفرد العامل اذا ما أسةةتمر مع المؤسةةسةةة ,أو
قيمة الخسارة التي يتكبدها اذا ما قرر االنتقال إلى مؤسسة أخرى(.)AL-Maani,2013
ويعرف الوالء المسةةةةةةتمر إجرائيا أنه تكريس معلمة المرحلة الثانوية بمكة لحياتها والتضةةةةةةحية بمصةةةةةةالحها
الخاصة ,من أجل البقاء مع الجماعة بالمدرسة دون النظر لما تحقق من مكاسب عند تركها المدرسة.
قائدة المدرسة هي القائـةةةدة المحلـةةةية للمدرسة ,والتي تقوم بتنفيذ السياسة التَّعليمية لل َّدولة عن طريق ما يتا له
من مـوارد بشرية ومالية وفقا للمعايير السائدة في هذا النظام (اللخاوي.)2008 ,
وتعرف إجرائيا على أنها القائدة المؤهلة تأهيال علمياوفنيا في المدرسةةةة الثانوية بمكة المكرمة والمسةةةؤولة عن
تنفيذ العمليات اإلدارية والتعليمية واتخاذ القرارات ضمن العمليات اإلدارية داخل المدرسة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعريف التفويض اإلداري:
تفويض َّ
الصةةةةالحيات أو تفويض السةةةةلطات تم تعريفه اعتمادا على نوع وماهية العمل وطبيعته ,فقد تم تعريف
الصَّالحيات على أنَّها "الـةةةةصالحيات التـةةةةي يمنحهـةةةةا المسؤول لموظفيه ألداء مهام محددة مع تحمل الطرفين لمسؤولية
تنفيذ هده المهام" (الحلو ,2010 ,ص ,)13في حين تم تعريف تفويض َّ
الصةةةالحيات على أنها عملية قيام المدير بإسةةةناد
مسةةةةةئوليات مح َّددة مناظرة للمرؤوسةةةةةين الـةةةةةةةةةةةذين قبلوا هذه المسةةةةةئوليات (حنفي2006 ,م ,ص ,)239كما نالح أن
(اللوزي )2010,عرف عملية تفويض السةةةةةةلطة بأن يعهد الرئيس اإلداري وفقا لألنظمة والقوانين المعمول بها ألحد
مرؤسيه للقيام ببعض المهام ضمن نطاق وظيفتة ,فهو أسلوب يترتب عليه عدم تمركز السلطة بيد شخص المدير لوحدة
 ,ألن هذا التمركز يؤدي إلى عرقلة سةةةير األعمال والقيام بها دون الدراسةةةة والتأني وإضةةةاعة الوقت وإطالة اإلجراءات
اإلدارية  ,كما عرف تفويض السةةةةلطة بأنها :تخويل إداري ذو سةةةةلطة معينة بتلا السةةةةلطة إلى إداري آخر ,أو من وحدة
تنظيمية ألخرى ,بغرد تحقيق واجبات معينة ,وفي نفس الوقت عدم التَّخلص من السةةةةةةل طة أو التنازل عنها نهائيا,
فالمدير الذي يقوم بالتفويض يحتف دائما بسةةةلطته؛ ولكنه يمنص اآلخرين السةةةلطة في العمل داخل نطاق محدد ويسةةةتعيدها
في أي وقت )الجيوسي وجاد هللا.)2000 ,
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وعرفها (الصةةةةةةيرفي )2003 ,على أنَّها عملية السةةةةةةما االختياري بنقل جزء من السةةةةةةلطة من الرئيس إلى
المرؤوس ,وعندما يقبل األخير هذا التفويض فإنه يلتزم بأداء الواجبات التي يكلفه بها رئيسةةةةةةه ويمارس الصةةةةةةالحيات
الالزمة ألدائها ويصبص مسؤوال أمام رئيسه عما قام به من أعمال.
وهنا نجد أن التفويض سما اختياري كماورد بالتعريف السابق لنقل جزء من السلطة للمرؤس,
وقد عرفت من قبل الملتقى التربوي (,2005ص  )49على أنه" الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية
تحكم تصرفات المرؤوسين وأفعالهم".
ونالح من تلا التَّعاريف َّ
َّ
والصةةالحية تتسةةاويان في المقصةةود من التفويض فالس ةلطة والمسةةئولية
أن الس ةلطة
والمسائلة عناصر (خطوات) التفويض ,فالسلطة يقصد بها الحق المخول التخاذ القرارات وإعطاء األوامر والتَّ صرف,
وذكر (براون)29, 2010,أنه يعني بأن المدير مازال يحتف بالسةةةةةلطة والرقابة والمسةةةةةؤولية ,وأن القيام بأمور مغايرة
يعني التخلي.
كما هناك فرق بين السةةةةلطة والمسةةةةؤولية ,فالسةةةةلطة هي قوة فعلية لتنفيذ إرادة القيادة اإلدارية ,وهي الحق في
اتخاذ قرارات تنفيذية تحكم تصةةرفات المرؤوسةةين وأفعالهم ,حيا إن كل شةةخص يملا سةةلطة يكون مسةةؤوال عن نتائج
قراراته ,في حين ليس كل مسةةةؤول له الحق في ممارسةةةة السةةةلطة ,وهذا يقودنا إلى َّ
أن السةةةلطة عبارة عن التزام من قِبل
األفراد أثناء أداء بعض الواجبات الموكلة لهم لتحقيق نتائج وغايات معينة ,أ َّما المسةةةةةةؤولية ,فهي التزام أخالقي من قِبل
َّ
فإن السةةةةةلطة هي التي يتم تفويضةةةةةها؛ َّ
الشةةةةةخص للقيام باألعمال الموكولة إليه ,ومما سةةةةةبق َّ
ألن فيها تحقيق غايات ,أ َّما
المسؤولية فهي ال تفود وتعتبر مجرد التزام (الحربي ,والحقباني.)2013 ,
وتسةةتخلص الباحثة مما سةةبق تعريفا للتفويض اإلداري بناء على التعاريف التي سةةبق اسةةتعراضةةها والتي تجمع
اكثرها على التزام أداء الواجبات المكلفة وبذلا يمكن تعريفه على أنه :أسلوب إداري يعتمد مبدأ الالمركزية ,يتم اللجوء
إليه لزيادة كفاءة أداء المؤسةةةسةةةة من خالل تفويض بعض صةةةالحيات المدير إلى المرؤوسةةةين ,للقيام بتسةةةيير العمل دون
الحاجة إلى الرجوع إلى المدير ,واتخاذ قرارات بشكل ونطاق يحدده المدير أو اإلدارة.
أهداف التفويض اإلداري:
تسةةةعى كل مؤسةةةسةةةة إلى تحقيق أهدافها ,وأحد الوسةةةائل التي يمكن إتباعها هي تفويض السةةةلطة لما له من آثار
وأهداف تنعكس على المؤ س سة والموظفين من مدراء ومرؤو سين ,والهدف الرئي سي لتفويض ال سلطة هو الت شجيع على
ا ستخدام الموارد ب صورة أكفأ وتي سير عمل المؤ س سات بطريقة أكثر مرونة وا ستجابة ,ومن ثم تعزيز األداء بوجه عام,
ولما كان األداء يتحسةةةن عندما يتم تفويض صةةةالحيات ومسةةةؤوليات إدارية مباشةةةرة إلى أوثق الناس صةةةلة بالعملَّ ,
فإن
المؤسسات الرائدة تحرص على َّ
أن توفير ما يلزم المديرين من سلطة ومرونة للمساهمة في رسالة المؤسسة,

11

وقد شهدت السَّنوات األخيرة أيضا اتجاها ملحوظا في اإلدارات العامة نحو إيجاد أسلوب إداري أكثر ثقة وأقل
تقييةةدا من خالل زيةةادة تفويض سةةةةةةلطةةة لمةةديري للموظفين ,ومن الممكن تلخيص أهةةداف التفويض في النقةةاط التةةاليةةة
(درويش ,والشمري:)2010
-

إعطاء الفرصةةةةةةةة للرئي

األعلى للقياه بمهامه الرئيسةةةةةةيةَّ :
إن تفويض السةةةةةةلطة من الرئيس إلى

المرؤوسةةين يمكنه من مراقبة ومتابعة كل ما يدور من أنشةةطة وعمليات داخل المؤسةةسةةة ,وتوفير الوقت والجهد,
وأيضا ممارسة التوجيه واإلشراف.
-

إتاحة الفرصةةةةةةةة لابداك واالبتكار :يعمل تفويض السةةةةةةلطة على تنمية مهارات وقدرات الموظفين

المفوضةةةين من خالل تفويضةةةهم في مجال التَّخطيط والتنظيم ,كما يسةةةاعد على اكتشةةةاف القدرات اإلبداعية لديهم
وتنميتها وإتاحة الفرصة لهم بأن يصبحوا مدراء في المستقبل.
 تنمية الشعور بالثقة لدى المرؤوسين وإعدادهم لتحمل المسؤولية :يساهم تفويض السلطة بمشاركة الموظفينالمفوضةةةين في اتخاذ القرارات في المؤسةةةسةةةة ,وهذا يمنحهم ثقة المدراء ,وبالتَّالي خلق شةةةعور الحماس للعمل ,ومن ثم
الوالء واالنتماء للمؤسسة ,وهذا من شأنه أن يعمل على تقوية العالقات بين الموظفين.
 تخفيض التكاليف :من خالل تفويض الس ةلطة يمكن تقليل الكثير من اإلجراءات الروتينية ,وبالتالي خفض قيمةالمواد المستهلكة والتقليل من استهالك اآلالت واألجور ,وهذا يؤدِّي إلى ترشيد األداء وتحقيق األهداف.
 المبحث الثاني :الوالء التنظيمي: تمهيد:-

إن العالقة بين الموظفين ومؤسساتهم تبنى على أساس الوالء للعمل والمؤسسة ,والوالء هو العامل النفسي الذي
يعكس ارتباط ال َّشخص بالمؤسسة ,فالوالء يرتبط بتحقيق أهداف المؤسسة ,فالموظف األكثر والء ,هو أكثر إتباعا
ألهداف وقيم المؤسسة .

 تعريف الوالء التنظيمي: لقد أقرت العديد من الدراسات بوجود العالقة اإليجابية بين والوالء والرضا عن العمل واإلنتاجية حيا تم تعريفالوالء التنظيمي على أنه :ذلا الشعور الذي يجمع أهداف الموظف مع
 أهداف المؤسةةسةةة بحا تتوحد تلا األهداف ,ويشةةعر الموظف خاللها َّأن هدف المؤسةةسةةة هو هدفه ,مع رغبته في
االسةةةةةةتمرارية فيها واإلخالص لها ومحافظته على قيمها وتبنيه لتلا القيم ,واالفتخار بها (الروسةةةةةةان ,والعموش,
.)2009
 وعرف (اللوزي ,2003 ,ص )119الوالء التنظيمي بأنه :امتثال الفرد لقيم وأهــداف المؤسسة ورغبته فــياالستمرار كعضو فيها.
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 كما عُرف الوالء على أنه " :االلتزام بالمشاركة في العمل؛ أي :هو التزام الفرد ودعمه للمؤسسةخارج نطاقتوقعات الوظيفة والمكافآت ,وكذلا االلتزام باستمرار الدعم والتَّأييد للمؤسسة بغض النظر عن التحوالت والتغيرات
التي تحصل في المشاعر والظروف" (الفارس ,2011 ,ص.)78
 خصائص الوالء التنظيمي يتميز األشخاص ممن يمتلكون درجة كبيرة من الوالء التنظيمي باالعتراف والقبول العالي باألهداف التنظيميةللمؤسسة التي يعملون فيها ,والقابلية لوضع كافة امكانياتهم وقدراتهم في سبيل إنجاز األهداف التنظيمية ,وميول
كبير لالستمرار بالعمل داخل المؤسسة والسَّعي لحماية المؤسسةوتطورها (العتبي والسواط.)1997 ,
 ويرى البعض أن من لديه الوالء التنظيمي يتميز بالدرجة الكبيرة من االندماج داخل المؤسسةواالستمرار بالعملضمن كوادرها ,والسعي الدائم والمتواصل للمحافظة على المؤسسة وتطويرها وتعزيز موقفها التنافسي (الكايد,
.)1999
 وفي هذا السياق قدم البعض عددا من الخصائص والمميزات لمفهوم الوالء التنظيمي ,والتي تتمثل بما يلي (بطا ,:)2006
  -1الوالء التنظيمي هو حالة يتم التعرف عليها من خالل مجموعة من الممارسات والمواقف وسلوكيات الرؤساء والمرؤوسين داخل التنظيم. -2يظهر الوالء التنظيمي نتيجة عدد من الظروف والمتغيرات البشرية والتنظيمية. -3من غير الممكن أن يصل الوالء التنظيمي لدى العاملين إلى درجة الثبات. أهمية الوالء التنظيمي: لقد القى مفهوم الوالء التنظيمي اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والمختصين في مجال السلوك التنظيمي ,باعتبارهسلوكا وأمرا محببا ومطلوبا من قبل الجميع في المؤسسة ,ويسهم في بلورة أهداف العاملين داخل المؤسسة وتطوير
آلية تنفيذه وتحقيقه لهذه األهداف (عبد الباقي.)2004 ,
الدراسات السابقة:
درا سة (الحارثي )2015،بعنوان" :التفويض اإلداري عالقته بتحسين األداء لدى مديري المدارس الثانوية
بمدينة الطائف".
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هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التفويض اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة
الطائف ,كما هدفت إلى التعرف على مسةةةتوى تحسةةةن األداء اإلداري في المدارس الثانوية بمدينة الطائف ,وقد اسةةةتخدم
الباحا المنهج الوصةةفي المسةةحي ,وتم اسةةتخدام االسةةتبانة كأداة للدراسةةة ,وتم التأكد من صةةدقها وثباتها لعينة عشةةوائية
تكونت من معلمي مدارس الثانوية بالطائف البال عددهم ( )723معلما من مجتمع الدراسةةةة الذي تكون من جميع معلمي
المدارس الثانوية بالطائف البال عددهم ( )1237معلما ,وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
أ َّن تقدير درجة ممارسة التفويض اإلداري من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطة لألداة ككل.تبين من النتائج أن مجال (شؤون الطلبة) قد حصل على المرتبة األولى وبدرجة ممارسة عالية.عدم وجود فروق ذات دالله حول (درجة ممارسةةة التفويض اإلداري) تعزي لمتغير (المؤهل العلمي ,التخصةةص) علىمجاالت (العمل الفني واإلداري ,شؤون الطلبة) ,وعلى المقياس الكلي ألداة الدراسة.
وجود فروق ذات داللة إحصةةةائية حول (درجة ممارسةةةة التفويض اإلداري) تعزى لمتغير (المؤهل العلمي) على مجالالعالقات اإلنسانية حيا كانت لصالص (دراسات عليا).
أن تقدير عالقة التَّفويض اإلداري بمستوى تحسن األداء من وجهة نظر المعلمين قد جاءت بدرجة (عالية) لألداة ككل.تبين من النتائج وجود عالقة (إيجابية) ذات داللة إحصائية بين مجاالت (درجة ممارسة التفويضاإلداري)  ,وبين مجاالت (مسةةتوى تحسةةين األداء) ,وقد أوصةةت الدراسةةة بمنص المرؤوسةةين صةةالحيات أوسةةع بشةةان
األمور المالية والمشتريات وتشجيع المدراء على منص صالحية تقويم األداء الوظيفي داخل المدرسة.
دراسةةةةةةة (ال امدي )2015 ،بعنوان" :التفويض وعالقت ها بإدارة الوقت "دراسةةةةةةة تطبيقية على مديراتالمدارس بمحافظة بالجرشي".
هدفت الدراسةةة إلى التعرف على العالقة بين عناصةةر التفويض وإدارة الوقت لدى مديرات المدارس الحكومية
بمحافظة بلجرشةةةةي ,ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصةةةةائية في آراء المديرات حول محاور الدراسةةةةة وفقا
لمتغيراتهم الشخ صية (العمر ,المؤهل العلمي ,سنوات الخبرة ,عدد الدورات التدريبية) ,وكان ذلا بسبب وجود ضعف
في التفويض وإدارة الوقت ,وقد اسةةتخدمت الباحثة المنهج الوصةةفي التحليلي ,واالسةةتبانة كأداة للدراسةةة ,وقد بل مجتمع
الدِّراسة 40مديرة وتم جمعها بنسبة  %100وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
توجد عالقة ارتباط طردية قوية بين عناصر التَّفويض وإدارة الوقت لدى مديرات المدارس الحكومية بمحافظة
بلجرشي ,وال توجد فروق آلراء المديرات حول محاور الدراسة تعزي لمتغيراتهم الشخصية( :المؤهل العلمي ,سنوات
الخبرة ,عدد الدورات التدريبية) بينما توجد فروق دالة إحصائيا بين محور إدارة الوقت ومتغير العمر لصالص الفئة
العمرية من 30إلى أقل من40سنة ,فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور التفويض مع متغير العمر,
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وهذا يعني أن الفئة المستهدفة وهم مديرات المدارس الحكومية ببلجرشي كانت استجابتهم متجانسة وال يوجد فروق في
االستجابات على الرغم من وجود اختالف في المتغيرات ال َّشخصية وقد أوصت الدِّراسة بالعمل على وضع حوافز
مشجعة للمديرات الالتي يستخدمن التفويض وينجزون أعمالهم في األوقات المحددة واعتماد اإلنجاز بالتَّفويض ضمن
نقاط مؤشرات األداء الوظيفية مما يمنص المديرة ومدرستها ميزة عن بقية المدارس ,وضرورة تعريف المديرات بأهمية
الوقت ,ومعرفة أساليب إدارته وتعميم منشورات إدارية.
دراسةةةةة (قط  )2015،بعنوان" :القيم اإلدارية السةةةةائدة لدى مديرات مدارس المرحلة الثانوية بمدينة مكة
المكرمة وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات".
هدفت الدراسةةةةةةةة إلى التعرف على عالقة القيم اإلدارية لدى مديرات المدارس الثانوية بمكة المكرمة بالوالء
التنظيمي للمعلمات ,وقد اسةةةتخدم المنهج الوصةةةفي المسةةةص كمنهج للدراسةةةة ,وتكونت عينة الدِّراسةةةة من مجتمع الدراسةةة
والبال عددهن ( ) 280من معلمات المرحلة الثانوية ,وتم اسةةةةةةتخدام اسةةةةةةتبانة للقيم اإلدارية ونموذج للوالء التنظيمي,
وخل صت الدرا سة إلى َّ
أن م ستوى الوالء التنظيمي ب صفة عامة هو بدرجة كبيرة وجاء الوالء األخالقي في مقدمة الوالء
التنظيمي يليه (بالمرتبة الثانية) الوالء المسةةةةتمر ,ثم (بالمرتبة الثالثة) الوالء العاطفي ,ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصةةةةائية بين الدرجة الكلية للقيم اإلدارية ,والدرجة الكلية للوالء التنظيمي ,وأوصةةةةت الدراسةةةةة باالسةةةةتفادة من خبرات
مديرات المدارس الثانوية وممارسةةةةتهن للقيم اإلدارية وتنمية ممارسةةةةات المديرات ,وعقد ندوات وورش ولقاءات دورية
تركز على القيم اإلدارية لما لها من أهمية في تشكيل السلوكيات اإليجابية لدى األفراد والجماعات.
السةةةةةةةائد لدى المدارس الثانوية للبنات وعالقته
 دراسةةةةةةةة (الهندي )2016 ،بعنوان" :المناخ التنظيمي َّبمستويات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمات بمحافظة جدة".
هدفت الدراسةةة إلى الكشةةف عن مسةةتوى توافر أبعاد المناظ التنظيمي السةةائد في المدارس الثانوية للبنات بجدة
من وجهة نظر المعلمات ,إضةةافة للكشةةف عن مسةةتوى رضةةائهن الوظيفي ووالئهن التنظيمي ,ومعرفة ما إذا كانت هناك
عال قة ارتباطية بين مسةةةةةةتوى توافر أبعاد المناظ التنظيمي ومسةةةةةةتويات الرضةةةةةةا والوالء للمعلمات وتحديد الفروق بين
المتوسةةةةةةطات في اسةةةةةةتجابات العينة تبعا للمتغيرات (العمر ,الحالة االجتماعية ,المسةةةةةةتوى التعليمي ,المؤهل العلمي,
التخصص ,عدد سنوات الخبرة في مجال التدريس ,وحضور ندوات ودورات تدريبية في اإلدارة التربوية) ,وقد استخدم
المنهج الوصةةةةةفي االرتباطي واالسةةةةةتبانة كأداة دراسةةةةةة طبقت على عينة قوامها( )200معلمة من معلمات الثانوية بجدة
وتوصلت الدراسة إلى:
وجود ارتباطات موجبه ودالة إحصةةةةةةائيا بين أبعاد المناظ التنظيمي والدرجة الكلية وبين الوالء التنظيمي لدىمعلمات الثانوية بجدة.

منهج الدراسة:
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في هذه الدراسةةةة تم اسةةةتخدام المنهج الوصةةةفي ,الذي يعتبر من أهم مناهج البحا العلمي" ,الذي يُعنى بدراسةةة
الواقع أو الظاهرة كما هي ,ويهتم بوصةةةةفها وصةةةةفا دقيقا ,ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وتعبيرا كميا"( .عبيدات ,عدس ,عبد
الحق.)80: 2013 ,
حيا تم االسةةةةتعانة به في بيان الوصةةةةف لواقع التفويض اإلداري لدى قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة,
وواقع الوالء التنظيمي للمعلمات ,وتحديد الخصةةةائص المختلفة لمتغيرات الدراسةةةة من خالل المعلومات التي تم تجميعها
من خالل أداة الدراسة ,وتحليل العالقة ما بين التفويض اإلداري والوالء التنظيمي في المدارس الثانوية بمكة المكرمة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسةةةةةةة من كافة معلمات المدارس الحكومية الثانوية بمدينة مكة المكرمة ,والبال عددهن في
تلا المدارس ( )1573معلمة ,حسةةةةب اإلحصةةةةائية التي تم الحصةةةةول عليها من اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير بمكة
المكرمة للعام  1437هـ1438/هــ ,بالفصل الدراسي األول.
وذلا حسب خطاب التسهيل الممنو للباحثة ملحق (. )159
والجدول التالي يوضص مجتمع الدراسة حسب مكاتب التعليم بمكة المكرمة.
جدول رقم ()3-1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حس مكات التربية والتعليم بمدينة مكة
عدد المعلمات

النسبة

المكت
شرق مكة

373

%24

غرب مكة

283

%18

شمال مكة

329

%21

جنوب مكة

268

%17

وسط مكة

320

%20

المجموك

1573

%100

يتبين من الجدول رقم ( )3-1أن معظم المعلمات من مكتب الشرق  ,حيا بلغت نسبتهن (,)24%
بينما كانت نسبتهن بمكتب الغرب ( , )18%وفي مكتب الشمال كانت نسبتهن ( ,)21%بينما كانت نسبتهن في
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مكتب الجنوب ( , )17%وفي مكتب الوسط كانت نسبتهن ( )20%ويالح مدى التمثيل النسبي المتساوي إلى حد ما بين
المكاتب الخمس مما يمكن اعتباره المجتمع الكلي .
إجراءات تطبيق الدراسة:
اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة:
االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.بناء وتطوير أداة الدراسةةةةة من خالل األدب النظري والدراسةةةةات السةةةةابقة ذات العالقة المباشةةةةرة بموضةةةةوعالدراسة (درجة ممارسة التفويض اإلداري ,مستوى الوالء التنظيمي).
إعداد األداة بصورتها النهائية ,والتَّحقق من صدقها وثباتها.ت قدمت الباحثة بخطاب من جامعة أم القرى لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة ,وذلا لتسةةةهيل مهمةالباحثة والبدء بالتَّطبيق على معلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة ملحق رقم ( )4و(.)5
 قامت الباحثة بتطبيق أداة الدِّراسةةةةةةةة على معلمات المدارس الحكومية الثانوية بمكة المكرمة البال عددهن( )1573معلمة بطريقة العينة العشوائية الطبقية بلغت (.)374
تم اسةةةةتخدام برنامج الحزم اإلحصةةةةائية للعلوم االجتماعية ( )spssلمعالجة البيانات والحصةةةةول على النتائج,حيا تم تنظيم النتائج وترتيبها وفقا ألسئلة الدراسة ,ومناقشتها ,وربطها بالدِّراسات السابقة ,والوصول إلى االستنتاجات
والتوصيات والمقترحات.
األسالي والمعالجات اإلحصائية:
لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة ,تم االعتماد على برنامج (. (spss
حيا تم ترميز البيانات إلى الحاسةةةةب اآللي حسةةةةب مقياس ليكرت الخماسةةةةي في اإلجابة على األسةةةةئلة ,وذلا
حسب الدرجة التالية:
درجة ( )1تعبر عن :غير موافقة بشدة.
درجة ( )2تعبر عن :غير موافقة.
درجة ( )3تعبر عن :موافق بدرجة متوسطة.
درجة ( )4تعبر عن :موافقة.
درجة ( )5تعبر عن :موافقة بشدة.
مقايي

اإلحصاء الوصفي :وذلا لوصف مجتمع الدراسة وعينتها وتحديد خصائصها ,باالعتماد على النسب

المئوية والتكرارات ,وترتيب متغيرات الدراسةةة حسةةب أهميتها النِّسةةبية اعتمادا على قيم الوسةةط الحسةةابي وذلا لمعرفة
مدى ارتفاع أو انخفاد استجابات أفراد عينة الدِّراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ,وترتيبها
حسب أعلى متوسط حسابي ,واالنحرافات المعيارية للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدِّراسة لكل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة ,ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي.
17

اإلحصاء التحليلي :بغرد اختبار فرضيات البحا حيا تم اعتماد استخدام اختبار (ت) ( , )T- testواختبار
التباين األحادي ( )NE WAY ANOVAالختبار فرضيات الفروق.

ملخص النتائج:
توصلت الدِّراسة إلى النَّتائج التالية:
 )1أشةةةةةةةارت النتائج إلى أنه يتم تفويض المعلمات في المدارس الثانوية بمدينة مكة ,بدرجة (عالية),
ومتوسط حسابي لالستبانة يساوي ( ,)4.19وانحراف معياري يساوي ( ,)0.537حيا بينت الدراسة أ َّن
القائدات يقمن بتفويض المعلمات بالقيام بالعديد من األمور اإلدارية ,وكانت أعلى درجة في التفويض هي
في "توزيع الطَّالبات على قاعات االمتحان نهاية الفصةةةةل الدراسةةةةي" بمتوسةةةةط بل ( )4.47تاله "توزيع
الطَّالبات على صفوف المدرسة بداية االعام الدراسي" بمتوسط حسابي بل (.)4.37
 )2أشةةةةةةةارت النتائج إلى وجود درجة ( عالية) من الوالء التنظيمي لدى المعلمات في المدارس الثانوية
بمدينة مكة ,بمتوسةةةط حسةةةابي لالسةةةتبانة يسةةةاوي ( ,)3.87وجاءت مجاالت الوالء التنظيمي مرتبة على
النحو اآلتي :حصل الوالء األخالقي (المعياري) على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ,)3.98وانحراف
معياري ( ,)0.490تاله الوالء المسةةةةةتمر في المرتبة الثانية بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي بل ( ,)3.85وانحراف
معياري ( ,)0.679ثم جاء مجال الوالء العاطفي (التأثيري) الذي حصةةةةةةل على المرتبة الثالثة بمتوسةةةةةةط
حسابي ( ,)3.79وانحراف معياري ( .)0.863
 )3أشةةةةةةارت النَّتائج إلى َّ
أن الوالء العاطفي ,أو التأثيري كان على مسةةةةةةتوى عال من التقدير حيا بينت
النتائج إلى َّ
أن المعلمات يشةةةعرن بالرَّاحة والطمأنينة عند ممارسةةةة العمل بشةةةكل يومي ,كما أنهن يشةةةعرن
بالفخر واالعتزاز حين التحدث عن المدرسة مع اآلخرين ,ويشعرن بارتباط شخصي تجاه المدرسة بغض
النظر على الجوانب المادية فيها ,كما يشعرن بالرَّغبة القوية في االستمرار في العمل الحالي دون االلتفات
إلى العرود الوظيفية األخرى.
 )4أشةةةةةةارت النَّتائج إلى أن الوالء األخالقي (المعياري) كان على مسةةةةةةتوى عال من التقدير حيا بينت
النتائج َّ
أن المعلمات تؤدِّى أداء مهام العمل بكل أمانة وإخالص ,كما يشعرن بالمسؤولية تجاه إنجاز العمل
المطلوب ,وباحترام الزميالت في المدرسة ,وهن يشعرن بالسعادة النتمائهن لمهنة التدريس.
 )5أشارت الدراسة إلى َّ
أن الوالء الدائم كان على مستوى عال من التقدير حيا بينت النتائج أن المعلمات
يشةةعرن بالرضةةا عن قرار العمل في المدرسةةة ,كما يشةةعرن أن العمل يضةةيف لهن مكانة مرموقة ,وأنهن
سةةيدافعن عن سةةمعة المدرسةةة بشةةكل مسةةتمر ,كما يشةةعرن َّ
أن تطوير حياتهن المهنية ينصةةب في تحسةةين
موقعهن الوظيفي في العمل.

 )6أشةةارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصةةائية عند مسةةتوى داللة ( ) α≤0.05بين متوسةةطات
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تقدير أفراد عينة الدِّراسةةةةة حول درجة ممارسةةةةة القائدات للتفويض اإلداري بحسةةةةب المتغيرات (المؤهل
الدراسي ,التخصص) لصالص اللواتي يحملن البكالوريوس ولصالص التخصص األدبي.
)7أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α≤0.05بين متوسطات تقدير أفراد عينة
الدِّراسة حول درجة ممارسة القائدات للتفويض اإلداري تعزى لمتغير(عدد سنوات الخدمة) لصالص اللواتي عدد سنوات
عملهن من  10س ةنوات فأكثر ,مقابل اللواتي عدد سةةنوات عملهن أقل من 5سةةنوات,وكذلا اللواتي عدد سةةنوات عملهن
من  5إلى أقل من  10سنوات.
 )8أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
لدرجة الوالء التنظيمي تعزى لمتغير (المؤهل ,التخصةةص) لصةةالص المعلمات ذوات التخصةةص األدبي ولصةةالص حملة
البكالوريوس.
)9أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة
لدرجة الوالء العاطفي تعزى لمتغير (عدد سنوات الخبرة) لصالص المعلمات ذوات الخبرة  10سنوات فأكثر.
)10أشةةةارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصةةةائيا عند مسةةةتوى داللة (  ) α≤0.05بين متوسةةةطات تقديرا
أفراد عينة الدراسةةة لدرجة ممارسةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري ومتوسةةط تقديرات أفراد
العينة لدرجة الوالء التنظيمي في كافة المحاور.
ثانياً :التوصيات:
على ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى التَّوصيات التالية:
)1

العمل على تعزيز عمليات التفويض اإلداري المدروسةةةةةةة في المدارس الثانوية بمكة المكرمة لما لها

من أثر هام على الوالء التنظيمي.
)2

العمل على تعزيز الوالء التنظيمي من خالل تنمية شةةةعور المعلمات بتوافق أهدافهن الشةةةخصةةةية مع

أهداف المدرسة ,وتنمية شعورهن بالعمل لدى المدرسة والمسؤولية تجاهه مدارسهن.
 )3العمل على تمكين المعلمات بشكل فاعل قبل تفويضهن بالصالحيات اإلدارية من خالل التعلم
والتدريب مما يرفع مستوى شعورهن بالثقة والقدرة على إنجاز العمل الموكل إليهن.
 )4منص صالحيات أكثر للمشاركة في تحديد أساليب التقويم للمنهاج ,وتفعيل برامج الزيارات الميدانية داخل وخارج
المدارس.
)5

تفعيل دور اإلرشاد االجتماعي لحل المشكالت وتقوية العالقات اإلنسانية داخل المؤسسة التعليمية.
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 )6العمل على تعميم نتائج لدِّراسةةةةة لما لها من أهمية في تحقيق المدارس الثانوية بمكة المكرمة في زيادة كفاءة األداء
من خالل تفويض الصالحيات ,وزيادة مستوى الوالء التنظيمي لدى المعلمات فيها.
)7

توصةةةةةةي الباحثة بإجراء المزيد من الدِّراسةةةةةةات والبحوث فيما يتعلق بتفويض َّ
الصةةةةةةالحيات والوالء

التنظيمي مع التركيز على التمكين االداري.
ثالثاً :المقترحات.
إن هذه الدراسةةةةةة هي امتداد للدراسةةةةةات والجهود السةةةةةابقة في هذا المجال ,ونتائج هذه الدراسةةةةةة تفتص المجال
لدراسات مستقبلية يمكن إيجازها كما يلي:
إجراء دراسة لعملية التفويض اإلداري على مستوى مدارس المملكة العربية السعودية.إجراء دراسة لمعرفة أهم معيقات تفويض السلطة من وجهة نظر قائدات المدارس والمعلمات بالتعليم العام.-دراسة مقارنة للوالء التنظيمي في المدارس الحكومية واألهلية بالمملكة العربية السعودية.
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