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 المستخلص

الوالء درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بعنوان الدراسة: 

 التنظيمي للمعلمات.

 .عفيفة أحمد محمد األسمري اسم الباحثة:

معة أم القرى,    م(, جا 2017هـ/ 1438لعام الدراسي )ماجستير في اإلدارة التربوية والتَّخطيط ل الدرجة العلمية:

 .كلية التربية,قسم اإلدارة التربوية والتخطيط, مكة المكرمة

 عبد اهلل أمحد سامل  الزهراين. اسم المشرف:

مة للتفويض هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكر أهداف الدراسة:

بين متوسطات  وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات, إضافة إلى التعرف على الفروق ذات الدِّاللة اإلحصائية اإلداري

 لمتغيرات درجات استجابة عينة الدراسة نحو درجة ممارسة التفويض اإلداري, ودرجة تقديرات الوالء التنظيمي تبعا  

جة ممارسة العالقة االرتباطية بين استجابات العينة لدر )المؤهل العلمي, وسنوات الخدمة, والتخصص( والتعرف على

( 374نة أداة لعينة من )التفويض اإلداري للقائدات والوالء للمعلمات, واعتمدت الدِّراسة المنهج الوصفي التَّحليلي واالستبا

راد عينة تجابات أف( لتحليل اسspssمعلمة, وقد استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية )

 الدراسة.

 :توصلت الدِّراسة إلى النتائج التالية:  نتائج الدراسة

لية( حازت درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري بصةةةةةةورة عامة على درجة )عا-

 (.0.537( وانحراف معياري يساوي )4.19) بمتوسط حسابي لالستبانة يساوي

( , وجاءت 3.87) وييسا لالستبانةالتنظيمي للمعلمات بصورة عامة على درجة )عالية( بمتوسط حسابي  حاز الوالء-

(, 3.98ابي )مجاالت الوالء التنظيمي مرتبة على النحو اآلتي: حصل الوالء األخالقي على المرتبة األولى بمتوسط حس

ري ف معيا(, وانحرا3.85نية بمتوسةةط حسةةابي بل  )(, تاله  الوالء المسةةتمر في المرتبة الثا0.490وانحراف معياري)

عياري م(, وانحراف 3.79العاطفي الذي حصةةل على المرتبة الثالثة بمتوسةةط حسةةابي )(, ثم جاء مجال الوالء 0.679)

(0.863.) 

ممارسة التفويض اإلداري تعزى لمتغير  ( حول درجة α≤0.05)  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة-

التخصةةةص( حيا كانت لصةةةالص الحاصةةةالت على درجة البكالوريوس, ولصةةةالص  لمؤهل الدراسةةةي, وسةةةنوات الخبرة,)ا

 سنوات فأكثر ,و لصالص التَّخصص األدبي. 10ذوات الخبرة من

ة تقدير عينة الدِّراسةةةةةة للوالء التنظيمي ( حول درج( α≤0.05 وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة -

 وسةةةنوات الخبرة, والتخصةةةص( وكانت لصةةةالص الحاصةةةالت على درجة البكالوريوس غير )المؤهل الدراسةةةي,تعزى لمت

 سنوات فأكثر , 10ولصالص ذوات الخبرة من 

ا من حيا التَّخصص فكان لصالص المعلمات في التَّخصص األدبي.  أمَّ



 

3 
 

رات أفراد العينة لدرجة ممارسةةةةةةة (بين متوسةةةةةةطات تقديα≤0.05وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مسةةةةةةتوى داللة ) -

التفويض اإلداري, ومتوسةةط تقديرات أفراد العينة لدرجة الوالء التنظيمي أي أنَّه كلما زاد التَّفويض زاد تبعا  لذلا الوالء 

 التنظيمي والعكس صحيص.

لى تمكين لعمل عتعزيز عمليات التفويض, والوالء التنظيمي, وبابعلى ضةةةوء النَّتائج أوصةةةت الدِّراسةةةة : التوصةةةيات

الحيات اإلدارية من خالل التَّعليم والتَّدريب.  المعلمات بشكل فاعل قبل تفويضهن بالصَّ

 

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. 

 

 



 

5 
 

Recommendations of the study: On the findings of the study, we can have the 

following recommendations: 

1. To strength en the authority processes and organizational loyalty. 

2. To work to empower parameters and attorneys actively before 

authorizing them for administrative powers through education and training. 

 

 مقدمة:

 ذات مسةةتوى أداء مرتفع,عصةةرية حديثة  في ظل تطلع المجتمعات في الوقت الحاضةةر نحو مؤسةةسةةات تربوية

من  ان البدكالتربية والتعليم, قادرة على تحقيق خدمات تعليمية على مسةةةةةةتوى من الكفاءة يواكب أعلى مقاييس ومتميز 

المعرفة  االسةةةتجابة إلى دعوات تطبيق مبادإل اإلدارة المفتوحة والالمركزية وتفويض الصةةةالحيات, وصةةةوال  إلى درجة

 والمهارة واالحتراف اإلداري في المدارس.

ذ والنمو المطَّرد في حجمها وصةةةةةةعوبة عملية اتخاولعل التطور الذي صةةةةةةاحب مؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليم الحديثة, 

اطت بالعمليات وأدى إلى بروز العديد من المعوقات والمؤثرات التي أحادة التعقيد في التنظيم, زيالقرارات؛ أدى إلى 

عوب فعندما يتسةةع نطاق العمل ,اإلدارية الحديثة, وباألشةةكال والترابط المتبادل ما بين اإلدارة والعاملين ة يصةةبص من الصةة 

لعمل على إيجاد الهذا يتوجب في الوقت والكفاءة المناسةةةبة,  المطلوبنشةةةطة اإلدارية بجميع األالقيام أو إدارة على مدير 

ون الرجوع إلى دآلية في التَّنظيم؛ تؤهل العاملين وتمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات السةةةةةةريعة وإيجاد حلول مناسةةةةةةبة 

لطات المدير إلى موظفيه حتى يتمكن من القيام بالواجبات الممما يتطلب اإلدارة,  فالتفويض ه, بوطة نتفويض بعض السةةة 

تفويضهم باتخاذ اإلداري يهدف إلى تمكين المنظمة في تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة دون تأخير من خالل تمكين العاملين و

 (.2006القرار وتحمل المسؤولية )مهنا, 

تحمل تفويض الصالحيات اللبنة األساسية في تأهيل الموظف ومنحه صالحيات محددة لممارسة السلطة و يعد

ات والتطورات مسةةةةؤوليات وظيفية ليشةةةةكل أحد األعمدة التي تقوم عليها اسةةةةتراتيجية اإلدارات التعليمية لمواجهة التحدي

يرات اإلدارية الحديثة؛ المتالحقة, ولجعلها أكثر قابلية للنمو واالزدهار وتحقيقا  للكفاءة والفاعلية, وأكثر اسةةةةةةتجابة للمتغ

يض اإلداري للقوى يص األعمال, وحفز دوافع العاملين لزيادة اإلبداع من خالل التَّفوفإن اإلدارة وجدت أن بإمكانها تقل

ة وعدم توقفه, العاملة لديها؛ وحتى تضمن المؤسسة الحد األدنى لتحقيق أهدافها وضمان سير العمل في الوحدات اإلداري

بصةةةورة أمثل عوضةةةا  من االنشةةةغال باألعمال تيص لإلدارة العليا فرصةةةة االسةةةتفادة من وقتها ي كما أنَّ التفويض اإلداري

 الروتينية, ويسهم بشكل فعال في عملية التطوير وتحسين اساليب اتخاذ القرار.
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الوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس من األهداف التي تسةةةةةةعى إليها اإلدارات التربوية حيا يمثل ركيزة إنَّ 

منظمة, واالخالص في العمل, وبذل أقصى جهد لزيادة انتاجيتها, وبحسب التطور والتقدم في كل منظمة, فهو االنتماء لل

(Al-Ma’ani, 2013, p884) العالقة بين الموظفين ومنظماتهم تبنى على أساس الوالء للعمل والمنظمة, والوالء : فإن

 هو العامل النفسي الذي يعكس ارتباط الشخص بالمنظمة.

ر مثل التفويض والوالء كل على حده, أو تناولته مع متغير آخ ومن خالل اسةةةةتعراد الدراسةةةةات التي تناولت

حاجة إلى رؤية بمما سبق نستنتج أنَّ المؤسسات التربوية و الرضا الوظيفي أو غيره, تظهر قلة هذا النوع من الدراسات,

 تساعد على تفهم العالقة بين التفويض اإلداري والوالء التنظيمي.

 مشكلة الدراسة:

العديد من المؤسسات  اجههاالتي تو اإلدارية المشكالت أهم من المسؤولين أغلب لدى لطةتركيز الس    يعد

ال  عن األعمال وانشغال اإلدارة باألعمال الروتينية, بد الخاصة والحكومية, مما يؤدِّي إلى بطيء في تنفيذ األعمال,

دارات الوحدات إواإلدارات الحديثة إلى تفويض  ونتيجة لذلا ظهر توجه كبير لدى العديد من المؤسساتاإلدارية الهامة, 

لتفويض اإلداري اوحيا إنَّ  والمراكز اإلدارية بالتَّصرف إداريا  واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى اإلدارة المركزية.

طريق عدة يمي عن والوالء التنظيمي من أهم الموضوعات التي القت اهتمام الباحثين في علم اإلدارة, ويأتي الوالء التنظ

ملين,فهو يعززالثقة وسائل تنتجها اإلدارة, ويعد التَّفويض اإلداري أحد أهم أسباب زيادة الوالء التنظيمي لألفراد والعا

 بالنفس,

د  وينمي المهارات اإلدارية لديهم ويساعد على بناء عالقات إيجابية بين الرئيس والمرؤوسين بكل رضا ووالء, ومما يؤكِّ

( 2013مارس, 13ويض اإلداري ما جاء في توصةةةيات أعمال المؤتمر الثاني العربي للموارد البشةةةرية )على أهمية التَّف

باإلمارات العربية المتحدة في الجلسة الثالثة؛ حيا ركزت أوراق العمل على التخطيط االستراتيجي وأثره في استقطاب 

لتنافسةةةية, وأثر تمكين العاملين في تطوير أداء الموارد الموارد البشةةةرية, واسةةةتقطاب الكفاءة األكاديمية؛ لتحقيق الميزة ا

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.

ما فيها بالدراسةةةةات إلى التَّغيرات اإليجابية للتفويض في جميع جوانب اإلدارة المدرسةةةةية وقد أشةةةةارت بعض  

 وإدارة الوقت . إعداد القيادات الفاعلة, والعالقة الطرديَّة بين التفويض اإلداري,

ل (إلى أن  الوالء التنظيمي يتوقف على عدة عوام2010(, والغامدي)2015و أشةةةةةةارت دراسةةةةةةة الوذيناني )

سط المدرسي لماله من العدالة التنظيمية, والثقة بالعاملين, ووضع آلية لنشر ثقافة سلوك المواطنة التنظيمية في الو منها:

بقة مثل دور مسةةاهم في رفع مسةةتوى الوالء التنظيمي, وقد جاءت هذه الدراسةةة الحالية اسةةتجابة لتوصةةيات دراسةةات سةةا

راسات يري المدارس بتطبيق التفويض وإجراء المزيد من الدِّ ( حيا أوصت بضرورة اهتمام مد1995دراسة )جويحان,

 في هذا المجال.
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ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة في هذا المجال, فهي تتلمس الحاجة إلى والتفويض المقنن لضةةةةةةمان سةةةةةةير 

 علمات المرحلة الثانوية.العملية التربوية وتحقيق األهداف المنشودة, من النَّاحية التَّطبيقية وزيادة الوالء التَّنظيمي لم

لتربية وبناء على ما سةةةةةبق تكمن مشةةةةةكلة الدراسةةةةةة في أنه من المالح  ميل العديد من القائدات في مدارس ا

لقضةةايا التي والتعليم الثانوي بمكة المكرمة إلى تركيز السةةلطة وعدم منص تفويض إداري للمرؤوسةةات في المدارس في ا

بعض اآلثار  فوريا ؛ مما يؤدي إلى إبطاء العمل وإضةةةعاف فاعليته, ويترتب عليهتقتضةةةي المصةةةلحة العامة اتخاذ قرار  

ان الوظيفي, السةةةةةلبية التي تواجه المدراس وإداراتها, والتي من أهمها ضةةةةةعف الحماس للعمل, وارتفاع معدالت الدَّور

ظيمي للمعلمات في  بالوالء التَّنوعليه تسةةةةعى الدِّراسةةةةة للكشةةةةف عن عالقة التَّفويض اإلداري لقائدات المدارس الثانوية 

 المدارس الثَّانوية بمكة المكرمة, وبذلا تتحدَّد مشكلة الدِّراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي:

تنظيمي ما درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وماعالقته بالوالء ال

 للمعلمات من وجهة نظر عينة الدراسة؟

 سئلة الدراسة:أ

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 (مادرجة ممارسة قائدات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للتفويض اإلداري من وجهة 1

 نظر عينة الدراسة ؟

 العاطفي, ء( ما درجة تقدير معلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للوالء التنظيمي في مجال)الوال2

 الوالء المستمر( لديهن؟ الوالء األخالقي,

ة ( بين متوسةةةةطات تقديرات أفراد عينα≤0,05( هل توجد فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى داللة )3

ة )المؤهل تعزى لمتغيرات الدراسةةةةالمكرمة للتفويض اإلداري الدراسةةةةة لدرجة ممارسةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة 

 سنوات الخبرة, التخصص(؟ الدراسي, عدد

 ( بين متوسطات تقديرات أفراد α≤0,05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4

يرات الدراسةةةةةةة عينة الدِّراسةةةةةةة لدرجة الوالء التنظيمي للمعلمات في المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة تعزى لمتغ

 صص(؟)المؤهل الدراسي, عدد سنوات الخبرة, التخ

د العينة ( بين متوسةةةط تقديرات أفراα≤0,05( هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصةةةائيا  عند مسةةةتوى داللة ) 5

علمات من وجهة لدرجة ممارسةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للم

 ؟نظر عينة الدراسة
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 أهداف الدراسة:

ثانوية إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في التَّعرف على درجة ممارسةةةةة قائدات المدارس ال سةةةةعت الدراسةةةةة

رع عن الهدف بمكة المكرمة للتفويض اإلداري, وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر عينة الدراسةةةة, ويتف

 الرئيس األهداف الفرعية التالية:

ظر عينة لمدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري من وجهة ن( التعرف على درجة ممارسة قائدات ا1

 الدراسة.

عاطفي, الوالء األخالقي ,الوالء ال2 مات في مجال)الوالء ال مسةةةةةةتمر( في (التعرف على درجة الوالء التنظيمي للمعل

 المدارس الثانوية بمكة المكرمة من وجهة نظر عينة الدراسة.

ات ق بين متوسةةةةطات اسةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةة حول درجة ممارسةةةةة قائد( التعرف على داللة  الفرو3

ي, عدد سنوات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة للتفويض اإلداري والتي تعزى لمتغيرات الدراسة )المؤهل الدراس

 الخبرة, التخصص(.

معلمات في لدرجة الوالء التَّنظيمي للالتعرف على داللة الفروق بين متوسةةةةةطات اسةةةةةتجابات أفراد عينة الدراسةةةةةة  (4

 المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة والتي تعزى لمتغيرات الدراسة )المؤهل الدراسي, 

 عدد سنوات الخبرة, التخصص(.

( التعرف على نوع العالقة االرتباطية بين متوسةةطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسةةة قائدات المدارس 5

 المكرمة للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات. الثانوية بمكة

 أهمية الدراسة:

 :ليتتحدد أهمية الدِّراسة من خالل محورين األول األهمية العلمية, والثاني األهمية العملية وذلا كما ي

 األهمية العلمية:

 إلدارة.بطها بين متغيرين كبيرين في اتبرز أهمية الدِّراسة العلمية مماتناولته من نظريات وآراء معرفية ور-

ل إدارة أّمل الباحثة أن تساهم هذه الدِّراسةفي إثراء المكتبة العلميةالسعودية والعربية بمادة نظرية حديثة في مجات-

 المؤسسات بشكل عام والتعليمية بشكل خاص.
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 :األهمية العملية

 أعلى مستوى كفاءة في إدارات المدارس وفي تحقيق  تستمد الدِّراسة الحالية أهميتها من أهمية-

 اتخاذها لقراراتها, من خالل تطبيق أسلوب التفويض اإلداري.

فويضهن فيد الدراسة الحالية القائمين على التربية والتعليم وقائدات المدارس في دعم المعلمات وتمكينهن  وتت -

 لتنظيمي. صالحيات محددة؛ لتحقيق أفضل مستويات من الوالء واالنتماء ا

ورفع الكفاءة ل إيجابي من نتائج الدِّراسة الحالية اإلفادة منها في تحسين مستويات التفويض اإلداري بشكيؤمل -

 اإلدارية والوالء التَّنظيمي, وتخفيض معدل دوران العمل لدى معلمات المدارس 

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

 حدود الدراسة:

 التالية: اقتصرت  الدراسة على الحدود

: ركزت هذه الدراسةةةةةةة على درجة ممارسةةةةةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة الحدود الموضةةةةةةوعية

 للتفويض اإلداري وعالقته بالوالء التنظيمي للمعلمات من وجهة نظر عينة الدِّراسة.

 كرمة.المدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة الم اقتصرت هذه الدراسة علىالحدود المكانية: 

كومية من معلمات المدارس الثانوية الح(374طبقت هذه الدراسةةةةةة على عينة ممثلة قدرها)الحدود البشةةةةةرية: 

 بمكة المكرمة.

 هـ(.1438-هـ1437: طُبِّقت هذه الدراسة في الفصل األول من العام )الحدود الزمانية

 مصطلحات الدراسة:

 اري ببعض صالحياته الممنوحة له بموجب :هوأن يعهد المدير أو الرئيس اإلدالتفويض اإلداري

 (.209, ص2011النظام إلى بعض مرؤوسيه )الشريف, 

 ويعرف التفويض اإلداري إجرائيا  على أنَّه قيام قائدة المدرسة الثانوية بمكة المكرمة بتفويض بعض

 ن اإلنجاز.هم مسؤولية حسالصالحيات التي تقوم بها المعلمات لتأهيلهن وتدريبهن على بعض المهام اإلدارية, وتحمل

 هو مجموعة من المواقف اإليجابية القوية نحو المنظمة يتم إظهارها من خالل  الوالء التنظيمي:

مل )الفارس, االلتزام والتمسةةةةةةةا بأهداف وقيم المنظمة, فهو تفضةةةةةةيل الفرد لخيار بقائه في المنظمة بدال  من تركه الع

 (.77, ص2011

ا للمدرسة والتزامها رائيا  على أنَّه شعور معلمة المرحلة الثانوية بمكة المكرمة بحبهويعرف الوالء التَّنظيمي إج

 يان.الداخلي بأهدافها, وقيمها, ورغبتها في االستمرار في العمل فيها وتطويرها الذي يقاس من خالل االستب

الرغبة في ي لتحقيقها, واالفراد للمنظمة , وارتباطهم مع أهدافها والسةةةةةةع وهو مدى انتماءالوالء العاطفي: 

تخاذ في مجريات ا استمرارية العضوية فيها, واحساسهم بأن البيئة التنظيمية التي يعملون  بها تسمص بالمشاركة الفعالة,

 (.2011القرارات سواء ما يتعلق بالعمل او باالفراد أنفسهم )سليمان,وهب,
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ة المرحلة الثانوية بمكة بأن بيئة المدرسةةة تسةةمص ويعرف الوالء العاطفي اجرائيا  على أنه درجة إحسةةاس معلم

 سواء فيما يخصها او يخص العمل. لها بالمشاركة الفعالة في عملية صنع القرارات,

ويأتي ذلا من خالل تعزيز ودعم  وهو مشةةاعر التزام األفراد العاملين وبقائهم في المؤسةةسةةة, الوالء األخالقي:

لهم بالمشةةةاركة والتفاعل االجتماعي ,وليس كل  ذلا في طريقة تنفيذ إجراءات  والسةةةما  المؤسةةةسةةةة الجيد لألفراد فيها,

 (.AL-Maani,2013ولكن من أجل المساهمة في تطوير األهداف ,والتخطيط ووضع سياسات المؤسسة) العمل,

 الوالء األخالقي إجرائيا  على أن ه تبني معلمة المرحلة الثانوية بمكة المكرمة لقيم وأهداف  ويعرف

 رسة.والبقاء في المد بااللتزاميشعرها  مما وأهدافها الخاصة, واعتبارها جزء من من قيمها المدرسة,

 أو لمؤسةةسةةة,أسةةتمر مع ا التي يمكن أن يحققها الفرد العامل اذا ما االسةةتثماروهو يعني قيمة الوالء المسةةتمر:

 (.AL-Maani,2013إلى مؤسسة أخرى) االنتقالقرر  ما قيمة الخسارة التي يتكبدها اذا

الحها أنه تكريس معلمة المرحلة الثانوية بمكة لحياتها والتضةةةةةةحية بمصةةةةةة ويعرف الوالء المسةةةةةةتمر إجرائيا  

 تحقق من مكاسب عند تركها المدرسة. دون النظر لماأجل البقاء مع الجماعة بالمدرسة من  الخاصة,

لة عن طريق ما يتا  له يذ السياسة التَّعليمية للدَّوهي القائـةةةدة المحلـةةةية للمدرسة, والتي تقوم بتنفالمدرسة قائدة 

 (.2008من مـوارد بشرية ومالية وفقا  للمعايير السائدة في هذا النظام )اللخاوي, 

كرمة والمسةةةؤولة عن وتعرف إجرائيا  على أنها القائدة المؤهلة تأهيال علميا وفنيا  في المدرسةةةة الثانوية بمكة الم

 ة والتعليمية واتخاذ القرارات ضمن العمليات اإلدارية داخل المدرسة.تنفيذ العمليات اإلداري

 والدراسات السابقة  اإلطار النظري

 تعريف التفويض اإلداري:

لطات تم تعريفه اعتمادا  على نوع وماهية العمل وطبيعته, فق الحيات أو تفويض السةةةة  د تم تعريف تفويض الصةةةةَّ

الحيات على أنَّها "الـةةةةصالحيات ا فين لمسؤولية لتـةةةةي يمنحهـةةةةا المسؤول لموظفيه ألداء مهام محددة مع تحمل الطرالصَّ

الحيات على أنها عملية قيام ال13, ص2010تنفيذ هده المهام" )الحلو,  مدير بإسةةةناد (, في حين تم تعريف تفويض الصةةةَّ

ن (, كما نالح  أ239م, ص2006مسةةةةةئوليات محدَّدة مناظرة للمرؤوسةةةةةين الـةةةةةةةةةةةذين قبلوا هذه المسةةةةةئوليات )حنفي, 

لطة بأن يعهد  الرئيس اإلداري وفقا2010)اللوزي, ل بها ألحد لألنظمة والقوانين المعمو   ( عرف عملية تفويض السةةةةةة 

ر لوحدة فهو أسلوب يترتب عليه عدم تمركز السلطة بيد شخص المدي مرؤسيه للقيام ببعض المهام ضمن نطاق وظيفتة,

لة اإلجراءات ل والقيام بها دون الدراسةةةة والتأني وإضةةةاعة الوقت وإطاسةةةير األعما تمركز يؤدي إلى عرقلة, ألن هذا ال

لطة إلى إداري آخر,  و من وحدة أاإلدارية , كما عرف تفويض السةةةةلطة بأنها: تخويل إداري ذو سةةةةلطة معينة بتلا السةةةة 

ل نة, وفي نفس الوقت عدم التَّخلص من السةةةةةة  هاتنظيمية ألخرى, بغرد تحقيق واجبات معي نازل عن يا ,  طة أو الت هائ ن

لطة في العمل داخل نطاق محدد ويسةةةتعيدها  فالمدير الذي يقوم بالتفويض يحتف  دائما  بسةةةلطته؛ ولكنه يمنص اآلخرين السةةة 

 (.2000الجيوسي وجاد هللا, (في أي وقت 
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لطة م2003وعرفها )الصةةةةةةيرفي,  ن الرئيس إلى ( على أنَّها عملية السةةةةةةما  االختياري بنقل جزء من السةةةةةة 

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.

 مرؤس, وهنا نجد أن التفويض سما  اختياري كماورد بالتعريف السابق لنقل جزء من السلطة لل

 الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية  ( على أنه"49,ص 2005عرفت من قبل الملتقى التربوي ) وقد

 ".تحكم تصرفات المرؤوسين وأفعالهم

الحية تتسةةاويان في المقصةةود من التفويض فالسةة   لطة والصةةَّ لطة والمسةةئولية ونالح  من تلا التَّعاريف أنَّ السةة 

لطة يقصد بها الحق المخول التخاذ القرارات وإعطاء األوامروالمسائلة عناصر )خطوات( التفوي س   والتَّصرف, ض, فال

أمور مغايرة وأن القيام ب والرقابة والمسةةةةةؤولية, (أنه يعني بأن المدير مازال يحتف  بالسةةةةةلطة29, 2010وذكر )براون,

 يعني التخلي.

لطة هي قوة فعلية لتكما  , وهي الحق في نفيذ إرادة القيادة اإلداريةهناك فرق بين السةةةةلطة والمسةةةةؤولية, فالسةةةة 

تائج اتخاذ قرارات تنفيذية تحكم تصةةرفات المرؤوسةةين وأفعالهم, حيا إن كل شةةخص يملا سةةلطة يكون مسةةؤوال  عن ن

تزام من قِبل قراراته, في حين ليس كل مسةةةؤول له الحق في ممارسةةةة السةةةلطة, وهذا يقودنا إلى أنَّ السةةةلطة عبارة عن ال

ا المسةةةةةةؤولية, فهي الاألفراد أ تزام أخالقي من قِبل ثناء أداء بعض الواجبات الموكلة لهم لتحقيق نتائج وغايات معينة, أمَّ

لطة هي التي يتم تفويضةةةةةها؛ ألنَّ فيها خص للقيام باألعمال الموكولة إليه, ومما سةةةةةبق فإنَّ السةةةةة  ا  الشةةةةةَّ تحقيق غايات, أمَّ

 (.2013, الحقباني, والحربيزام )المسؤولية فهي ال تفود وتعتبر مجرد الت

ي تجمع والت وتسةةتخلص الباحثة مما سةةبق تعريفا  للتفويض اإلداري بناء على التعاريف التي سةةبق اسةةتعراضةةها

مركزية, يتم اللجوء اكثرها على التزام أداء الواجبات المكلفة وبذلا يمكن تعريفه على  أنه: أسلوب إداري يعتمد مبدأ الال

لعمل دون ءة أداء المؤسةةةسةةةة من خالل تفويض بعض صةةةالحيات المدير إلى المرؤوسةةةين, للقيام بتسةةةيير اإليه لزيادة كفا

 الحاجة إلى الرجوع إلى المدير, واتخاذ قرارات بشكل ونطاق يحدده المدير أو اإلدارة.

 أهداف التفويض اإلداري:

لطة لما لهتسةةةعى كل مؤسةةةسةةةة إلى تحقيق أهدافها, وأحد الوسةةةائل التي يمكن إتباعها ه من آثار  ي تفويض السةةة 

شجيع وأهداف تنعكس على المؤسسة والموظفين من مدراء ومرؤوسين,  سلطة هو الت سي لتفويض ال لى عوالهدف الرئي

ستجابة, ومن ثم تعزيز األداء سير عمل المؤسسات بطريقة أكثر مرونة وا ستخدام الموارد بصورة أكفأ وتي بوجه عام,  ا

ل, فإنَّ عندما يتم تفويض صةةةالحيات ومسةةةؤوليات إدارية مباشةةةرة إلى أوثق الناس صةةةلة بالعم ولما كان األداء يتحسةةةن

 ,المؤسسات الرائدة تحرص على أنَّ توفير ما يلزم المديرين من سلطة ومرونة للمساهمة في رسالة المؤسسة
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جاد أسلوب إداري أكثر ثقة وأقل وقد شهدت السَّنوات األخيرة أيضا  اتجاها  ملحوظا  في اإلدارات العامة نحو إي 

 , ومن الممكن تلخيص أهةةداف التفويض في النقةةاط التةةاليةةةتقييةةدا  من خالل زيةةادة تفويض سةةةةةةلطةةة لمةةديري للموظفين

 :(2010)درويش, والشمري

 إنَّ تفويض السةةةةةةلطة من الرئيس إلىإعطاء الفرصةةةةةةةة للرئي  األعلى للقياه بمهامه الرئيسةةةةةةية:  -

الجهد, قبة ومتابعة كل ما يدور من أنشةةطة وعمليات داخل المؤسةةسةةة, وتوفير الوقت والمرؤوسةةين يمكنه من مرا

 وأيضا  ممارسة التوجيه واإلشراف.

 يعمل تفويض السةةةةةةلطة على تنمية مهارات وقدرات الموظفينإتاحة الفرصةةةةةةةة لابداك واالبتكار:  -

ة لديهم اكتشةةةاف القدرات اإلبداعي المفوضةةةين من خالل تفويضةةةهم في مجال التَّخطيط والتنظيم, كما يسةةةاعد على

 وتنميتها وإتاحة الفرصة لهم بأن يصبحوا مدراء في المستقبل.

لطة بمشاركة تنمية الشعور بالثقة لدى المرؤوسين وإعدادهم لتحمل المسؤولية: - الموظفين  يساهم تفويض الس 

مل, ومن ثم الي خلق شةةةعور الحماس للعالمفوضةةةين في اتخاذ القرارات في المؤسةةةسةةةة, وهذا يمنحهم ثقة المدراء, وبالتَّ 

 الوالء واالنتماء للمؤسسة, وهذا من شأنه أن يعمل على تقوية العالقات بين الموظفين.

لطة يمكن تقليل الكثير من اإلجراءات الروتينية, وبالتالتخفيض التكاليف:  - ي خفض قيمة من خالل تفويض السةة 

 اف.ت واألجور, وهذا يؤدِّي إلى ترشيد األداء وتحقيق األهدالمواد المستهلكة والتقليل من استهالك اآلال

 المبحث الثاني: الوالء التنظيمي: -

 تمهيد: -

لنفسي الذي إن العالقة بين الموظفين ومؤسساتهم تبنى على أساس الوالء للعمل والمؤسسة, والوالء هو العامل ا -

, هويعكس ارتباط الشَّخص بالمؤسسة, فالوالء يرتبط بتحقيق أهداف ال أكثر إتباعا   مؤسسة, فالموظف األكثر والء 

 ألهداف وقيم المؤسسة .

 تعريف الوالء التنظيمي: -

حيا تم تعريف  لقد أقرت العديد من الدراسات بوجود العالقة اإليجابية بين والوالء والرضا عن العمل واإلنتاجية -

 الوالء التنظيمي على أنه: ذلا الشعور الذي يجمع أهداف الموظف مع 

ه في أهداف المؤسةةسةةة بحا تتوحد تلا األهداف, ويشةةعر الموظف خاللها أنَّ هدف المؤسةةسةةة هو هدفه, مع رغبت -

, والعموش, االسةةةةةةتمرارية فيها واإلخالص لها ومحافظته على قيمها وتبنيه لتلا القيم, واالفتخار بها )الروسةةةةةةان

2009.) 

ي ــفؤسسة ورغبته لمــداف اهال الفرد لقيم وأ( الوالء التنظيمي بأنه: امتث119, ص2003وزي, للوعرف )ا -

 االستمرار كعضو فيها.
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كما ُعرف الوالء على أنه: " االلتزام بالمشاركة في العمل؛ أي: هو التزام الفرد ودعمه للمؤسسةخارج نطاق  -

والت والتغيرات توقعات الوظيفة والمكافآت, وكذلا االلتزام باستمرار الدعم والتَّأييد للمؤسسة بغض النظر عن التح

 (.78, ص2011التي تحصل في المشاعر والظروف" )الفارس, 

 خصائص الوالء التنظيمي -

لتنظيمية باألهداف ايتميز األشخاص ممن يمتلكون درجة كبيرة من الوالء التنظيمي باالعتراف والقبول العالي  -

تنظيمية, وميول سبيل إنجاز األهداف ال للمؤسسة التي يعملون فيها, والقابلية لوضع كافة امكانياتهم وقدراتهم في

 (.1997كبير لالستمرار بالعمل داخل المؤسسة والسَّعي لحماية المؤسسةوتطورها )العتبي والسواط, 

مرار بالعمل ويرى البعض أن من لديه الوالء التنظيمي يتميز بالدرجة الكبيرة من االندماج داخل المؤسسةواالست -

الكايد, )والمتواصل للمحافظة على المؤسسة وتطويرها وتعزيز موقفها التنافسي ضمن كوادرها, والسعي الدائم 

1999.) 

ا يلي )بطا , وفي هذا السياق قدم البعض عددا  من الخصائص والمميزات لمفهوم الوالء التنظيمي, والتي تتمثل بم -

2006:) 

 رسات والمواقف لوالء التنظيمي هو حالة يتم التعرف عليها من خالل مجموعة من المماا -1 -

 وسلوكيات الرؤساء والمرؤوسين داخل التنظيم.  -

 ظهر الوالء التنظيمي نتيجة عدد من الظروف والمتغيرات البشرية والتنظيمية.ي-2 -

 ن غير الممكن أن يصل الوالء التنظيمي لدى العاملين إلى درجة الثبات.م-3 -

 أهمية الوالء التنظيمي: -

تنظيمي, باعتباره هتماما  كبيرا  من قبل الباحثين والمختصين في مجال السلوك اللقد القى مفهوم الوالء التنظيمي ا -

المؤسسة وتطوير  سلوكا  وأمرا  محببا  ومطلوبا  من قبل الجميع في المؤسسة, ويسهم في بلورة أهداف العاملين داخل

 (. 2004آلية تنفيذه وتحقيقه لهذه األهداف )عبد الباقي, 

 الدراسات السابقة:

انوية ( بعنوان: "التفويض اإلداري عالقته بتحسين األداء لدى مديري المدارس الث2015سة )الحارثي،درا

 بمدينة الطائف".
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  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التفويض اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة       

قد اسةةةتخدم في المدارس الثانوية بمدينة الطائف, و الطائف, كما هدفت إلى التعرف على مسةةةتوى تحسةةةن األداء اإلداري

عينة عشةةوائية لالباحا المنهج الوصةةفي المسةةحي, وتم اسةةتخدام االسةةتبانة كأداة للدراسةةة, وتم التأكد من صةةدقها وثباتها 

مي ميع معلجمعلما  من مجتمع الدراسةةةة الذي تكون من  (723تكونت من معلمي مدارس الثانوية بالطائف البال  عددهم )

 ( معلما , وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:1237المدارس الثانوية بالطائف البال  عددهم )

 نَّ تقدير درجة ممارسة التفويض اإلداري من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة متوسطة لألداة ككل.أ-

 رسة عالية.جال )شؤون الطلبة( قد حصل على المرتبة األولى وبدرجة ممامتبين من النتائج أن -

ر )المؤهل العلمي, التخصةةص( على حول )درجة ممارسةةة التفويض اإلداري( تعزي لمتغيعدم وجود فروق ذات دالله -

 مجاالت )العمل الفني واإلداري, شؤون الطلبة(, وعلى المقياس الكلي ألداة الدراسة.

لمي( على مجال ى لمتغير )المؤهل العممارسةةةة التفويض اإلداري( تعزوق ذات داللة إحصةةةائية حول )درجة وجود فر-

 العالقات اإلنسانية حيا كانت لصالص )دراسات عليا(.

 ( لألداة ككل.ر المعلمين قد جاءت بدرجة )عاليةي بمستوى تحسن األداء من وجهة نظأن تقدير عالقة التَّفويض اإلدار-

 ت )درجة ممارسة التفويض يجابية( ذات داللة إحصائية بين مجاالتبين من النتائج وجود عالقة )إ-

ن مجاالت )مسةةتوى تحسةةين األداء(, وقد أوصةةت الدراسةةة بمنص المرؤوسةةين صةةالحيات أوسةةع بشةةا وبين ( ,اإلداري

 المالية والمشتريات وتشجيع المدراء على منص صالحية تقويم األداء الوظيفي داخل المدرسة. األمور

ها بإدارة الوقت "دراسةةةةةةة تطبيقية على مديرات قت( بعنوان: "التفويض وعال2015دراسةةةةةةة )ال امدي، -

 المدارس بمحافظة بالجرشي".

حكومية هدفت الدراسةةة إلى التعرف على العالقة بين عناصةةر التفويض وإدارة الوقت لدى مديرات المدارس ال

ة وفقا  اسةةةةبمحافظة بلجرشةةةةي, ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصةةةةائية في آراء المديرات حول محاور الدر

جود ضعف ولمتغيراتهم الشخصية )العمر, المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, عدد الدورات التدريبية(, وكان ذلا بسبب 

مع وقد بل  مجت في التفويض وإدارة الوقت, وقد اسةةتخدمت الباحثة المنهج الوصةةفي التحليلي, واالسةةتبانة كأداة للدراسةةة,

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: %100 مديرة وتم جمعها بنسبة40الدِّراسة  

بمحافظة  توجد عالقة ارتباط طردية قوية بين عناصر التَّفويض وإدارة الوقت لدى مديرات المدارس الحكومية

لعلمي, سنوات بلجرشي, وال توجد فروق آلراء المديرات حول محاور الدراسة تعزي لمتغيراتهم الشخصية: )المؤهل ا

لعمر لصالص الفئة الدورات التدريبية( بينما توجد فروق دالة إحصائيا بين محور إدارة الوقت ومتغير ا الخبرة, عدد

 غير العمر, سنة, فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور التفويض مع مت40إلى أقل من30العمرية من 
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رشي كانت استجابتهم متجانسة وال يوجد فروق في وهذا يعني أن الفئة المستهدفة وهم مديرات المدارس الحكومية ببلج

االستجابات على الرغم من وجود اختالف في المتغيرات الشَّخصية وقد أوصت الدِّراسة بالعمل على وضع حوافز 

مشجعة للمديرات الالتي يستخدمن التفويض وينجزون أعمالهم في األوقات المحددة واعتماد اإلنجاز بالتَّفويض ضمن 

ات األداء الوظيفية مما يمنص المديرة ومدرستها ميزة عن بقية المدارس, وضرورة تعريف المديرات بأهمية نقاط مؤشر

 .يب إدارته وتعميم منشورات إداريةالوقت, ومعرفة أسال

ة مكة ( بعنوان: "القيم اإلدارية السةةةةائدة لدى مديرات مدارس المرحلة الثانوية بمدين2015دراسةةةةة )قط ،

 ها بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات".المكرمة وعالقت

ة بالوالء هدفت الدراسةةةةةةةة إلى التعرف على عالقة القيم اإلدارية لدى مديرات المدارس الثانوية بمكة المكرم

ع الدراسةةة التنظيمي للمعلمات, وقد اسةةةتخدم المنهج الوصةةةفي المسةةةص كمنهج للدراسةةةة, وتكونت عينة الدِّراسةةةة من مجتم

ء التنظيمي, ( من معلمات المرحلة الثانوية, وتم اسةةةةةةتخدام اسةةةةةةتبانة للقيم اإلدارية ونموذج للوال280هن )والبال  عدد

صفة عامة هو بدرجة كبيرة وجاء الوالء األخالقي في  سة إلى أنَّ مستوى الوالء التنظيمي ب قدمة الوالء موخلصت الدرا

القة ارتباطية ذات داللة بالمرتبة الثالثة( الوالء العاطفي, ووجود عالتنظيمي يليه )بالمرتبة الثانية( الوالء المسةةةةتمر, ثم )

فادة من خبرات إحصةةةةائية بين الدرجة الكلية للقيم اإلدارية, والدرجة الكلية للوالء التنظيمي, وأوصةةةةت الدراسةةةةة باالسةةةةت

ات دورية ت وورش ولقاءمديرات المدارس الثانوية وممارسةةةةتهن للقيم اإلدارية وتنمية ممارسةةةةات المديرات, وعقد ندوا

 تركز على القيم اإلدارية لما لها من أهمية في تشكيل السلوكيات اإليجابية لدى األفراد والجماعات.

ائد لدى المدارس الثانوية للبنات وعالقته 2016راسةةةةةةةة )الهندي، د - ( بعنوان: "المناخ التنظيمي السةةةةةةةَّ

 بمحافظة جدة".بمستويات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للمعلمات 

لبنات بجدة لهدفت الدراسةةة إلى الكشةةف عن مسةةتوى توافر أبعاد المناظ التنظيمي السةةائد في المدارس الثانوية  

هناك  من وجهة نظر المعلمات, إضةةافة للكشةةف عن مسةةتوى رضةةائهن الوظيفي ووالئهن التنظيمي, ومعرفة ما إذا كانت

فروق بين قة ارتباطية بين مسةةةةةةتوى توافر أبعاد المناظ التنظيمي ومسةةةةةةتويات الرضةةةةةةا والوالء للمعلمات وتحديد العال

ل العلمي, المتوسةةةةةةطات في اسةةةةةةتجابات العينة تبعا للمتغيرات )العمر, الحالة االجتماعية, المسةةةةةةتوى التعليمي, المؤه

استخدم  ت ودورات تدريبية في اإلدارة التربوية(, وقدالتخصص, عدد سنوات الخبرة في مجال التدريس, وحضور ندوا

وية بجدة ( معلمة من معلمات الثان200المنهج الوصةةةةةفي االرتباطي واالسةةةةةتبانة كأداة دراسةةةةةة طبقت على عينة قوامها)

 وتوصلت الدراسة إلى:

دى لوالء التنظيمي لرتباطات موجبه ودالة إحصةةةةةةائيا  بين أبعاد المناظ التنظيمي والدرجة الكلية وبين اوجود ا-

 معلمات 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 

عدس, عبد  الواقع أو الظاهرة كما هي, ويهتم بوصةةةةفها وصةةةةفا دقيقا , ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  وتعبيرا  كميا ". )عبيدات,

 (.80: 2013الحق, 

المكرمة,  حيا تم االسةةةةتعانة به في بيان الوصةةةةف لواقع التفويض اإلداري لدى قائدات المدارس الثانوية بمكة

ي تم تجميعها وواقع الوالء التنظيمي للمعلمات, وتحديد الخصةةةائص المختلفة لمتغيرات الدراسةةةة من خالل المعلومات الت

 ية بمكة المكرمة.حليل العالقة ما بين التفويض اإلداري والوالء التنظيمي في المدارس الثانومن خالل أداة الدراسة, وت

 مجتمع الدراسة:

ددهن في عالثانوية بمدينة مكة المكرمة, والبال  كافة معلمات المدارس الحكومية تكون مجتمع الدراسةةةةةةة من 

بمكة ر إلدارة العامة للتخطيط والتطويعليها من ا( معلمة, حسةةةةب اإلحصةةةةائية التي تم الحصةةةةول 1573تلا المدارس )

 هــ, بالفصل الدراسي األول.1438هـ/ 1437المكرمة للعام 

 ( .159) الممنو  للباحثة ملحقوذلا حسب خطاب التسهيل 

 والجدول التالي يوضص مجتمع الدراسة حسب مكاتب التعليم بمكة المكرمة.

 (1-3جدول رقم )

 

 سة حس  مكات  التربية والتعليم بمدينة مكةتوزيع أفراد مجتمع الدرا

 النسبة عدد المعلمات المكت 

 %24 373 شرق مكة

 %18 283 غرب مكة

 %21 329 شمال مكة

 %17 268 جنوب مكة

 %20 320 وسط مكة

 المجموك
1573 100% 

 

 , (%24حيا بلغت نسبتهن ) , تب الشرقمات من مكأن معظم المعل( 1-3يتبين من الجدول رقم )

 

(, بينما كانت نسبتهن في %21( , وفي مكتب الشمال كانت نسبتهن )%18بينما كانت نسبتهن بمكتب الغرب )
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( ويالح  مدى التمثيل النسبي المتساوي إلى حد ما بين %20( , وفي مكتب الوسط كانت نسبتهن )%17مكتب الجنوب )

 المكاتب الخمس مما يمكن اعتباره المجتمع الكلي .

 بيق الدراسة:إجراءات تط

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة:

 نظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.االطالع على األدب ال-

رة بموضةةةةوع وتطوير أداة الدراسةةةةة من خالل األدب النظري والدراسةةةةات السةةةةابقة ذات العالقة المباشةةةة بناء-

 إلداري, مستوى الوالء التنظيمي(.الدراسة )درجة ممارسة التفويض ا

 , والتَّحقق من صدقها وثباتها.إعداد األداة بصورتها النهائية-

همة مقدمت الباحثة بخطاب من جامعة أم القرى لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة المكرمة, وذلا لتسةةةهيل ت-

 (.5( و)4) كة المكرمة ملحق رقمالباحثة والبدء بالتَّطبيق على معلمات المدارس الثانوية بمدينة م

ن امت الباحثة بتطبيق أداة الدِّراسةةةةةةةة على معلمات المدارس الحكومية الثانوية بمكة المكرمة البال  عددهق-

 (.374( معلمة بطريقة العينة العشوائية الطبقية بلغت )1573)

حصةةةةول على النتائج, يانات واللمعالجة الب (spssلعلوم االجتماعية )لتم اسةةةةتخدام برنامج الحزم اإلحصةةةةائية -

وصول إلى االستنتاجات النتائج وترتيبها وفقا  ألسئلة الدراسة, ومناقشتها, وربطها بالدِّراسات السابقة, والحيا تم تنظيم 

 والتوصيات والمقترحات.

 األسالي  والمعالجات اإلحصائية:

 . )spss) لتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة, تم االعتماد على برنامج

ذلا مقياس ليكرت الخماسةةةةي في اإلجابة على األسةةةةئلة, و ز البيانات إلى الحاسةةةةب اآللي حسةةةةبحيا تم ترمي

 حسب الدرجة التالية:

 ( تعبر عن: غير موافقة بشدة.1درجة )

 ( تعبر عن: غير موافقة.2درجة )

 ( تعبر عن: موافق بدرجة متوسطة.3درجة )

 ( تعبر عن: موافقة.4درجة )

 ( تعبر عن: موافقة بشدة.5ة )درج

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

المئوية والتكرارات, وترتيب متغيرات الدراسةةة حسةةب أهميتها النِّسةةبية اعتمادا  على قيم الوسةةط الحسةةابي وذلا لمعرفة 

أفراد عينة الدِّراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية, وترتيبها  مدى ارتفاع أو انخفاد استجابات

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.
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واختبار  ( ,test -T: بغرد اختبار فرضيات البحا حيا تم اعتماد استخدام اختبار )ت( )اإلحصاء التحليلي

 ( الختبار فرضيات الفروق.NE WAY ANOVAالتباين األحادي )

 ملخص النتائج:

 توصلت الدِّراسة إلى النَّتائج التالية:

لية(, لثانوية بمدينة مكة, بدرجة )عافي المدارس اأشةةةةةةةارت النتائج إلى أنه يتم تفويض المعلمات  (1

نَّ (, حيا بينت الدراسة أ0.537(, وانحراف معياري يساوي )4.19ومتوسط حسابي لالستبانة يساوي )

لتفويض هي االقائدات يقمن بتفويض المعلمات بالقيام بالعديد من األمور اإلدارية, وكانت أعلى درجة في 

توزيع ( تاله "4.47) نهاية الفصةةةةل الدراسةةةةي" بمتوسةةةةط بل  االمتحانفي "توزيع الطَّالبات على قاعات 

 (.4.37الطَّالبات على صفوف المدرسة بداية  االعام  الدراسي" بمتوسط حسابي بل )

نوية المدارس الثاعالية( من الوالء التنظيمي لدى المعلمات في ) أشةةةةةةةارت النتائج إلى وجود درجة (2

لى (, وجاءت مجاالت الوالء التنظيمي مرتبة ع3.87وي )بمدينة مكة, بمتوسةةةط حسةةةابي لالسةةةتبانة يسةةةا

نحراف , وا(3.98ى المرتبة األولى بمتوسط حسابي )النحو اآلتي: حصل الوالء األخالقي )المعياري( عل

اف (, وانحر3.85لمسةةةةةتمر في المرتبة الثانية بمتوسةةةةةط حسةةةةةابي بل  )الوالء ا(, تاله 0.490معياري )

توسةةةةةةط لعاطفي )التأثيري( الذي حصةةةةةةل على المرتبة الثالثة بممجال الوالء ا(, ثم جاء 0.679معياري )

 .(0.863(, وانحراف معياري ) 3.79حسابي )

يا بينت حالنَّتائج إلى أنَّ الوالء العاطفي, أو التأثيري كان على مسةةةةةةتوى عال من التقدير  أشةةةةةةارت (3

احة والطمأنينة عند م نهن يشةةةعرن أمارسةةةة العمل بشةةةكل يومي, كما النتائج إلى أنَّ المعلمات يشةةةعرن بالرَّ

غض بالفخر واالعتزاز حين التحدث عن المدرسة مع اآلخرين, ويشعرن بارتباط شخصي تجاه المدرسة ب

غبة القوية في االستمرار في العمل الحا لي دون االلتفات النظر على الجوانب المادية فيها, كما يشعرن بالرَّ

 إلى العرود الوظيفية األخرى.

بينت  شةةةةةةارت النَّتائج إلى أن الوالء األخالقي )المعياري( كان على مسةةةةةةتوى عال من التقدير حياأ (4

جاه إنجاز العمل النتائج أنَّ المعلمات تؤدِّى أداء مهام العمل بكل أمانة وإخالص, كما يشعرن بالمسؤولية ت

 لمهنة التدريس.المطلوب, وباحترام الزميالت في المدرسة, وهن يشعرن بالسعادة النتمائهن 

أن المعلمات  أشارت الدراسة إلى أنَّ الوالء الدائم كان على مستوى عال من التقدير حيا بينت النتائج (5

ن يشةةعرن بالرضةةا عن قرار العمل في المدرسةةة, كما يشةةعرن أن العمل يضةةيف لهن مكانة مرموقة, وأنه

 اتهن المهنية ينصةةب في تحسةةينسةةيدافعن عن سةةمعة المدرسةةة بشةةكل مسةةتمر, كما يشةةعرن أنَّ تطوير حي

 موقعهن الوظيفي في العمل.

 

 

بين متوسةةطات  ( α≤0.05) عند مسةةتوى داللة أشةةارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصةةائية (6
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تقدير أفراد عينة الدِّراسةةةةة حول درجة ممارسةةةةة القائدات للتفويض اإلداري بحسةةةةب المتغيرات )المؤهل 

 حملن البكالوريوس ولصالص التخصص األدبي.الدراسي, التخصص( لصالص اللواتي ي

فراد عينة بين متوسطات تقدير أ ( α≤0.05) عند مستوى داللة (أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية7

سنوات  ي عددالدِّراسة حول درجة ممارسة القائدات للتفويض اإلداري تعزى لمتغير)عدد سنوات الخدمة( لصالص اللوات

ملهن عسةةنوات,وكذلا اللواتي عدد سةةنوات 5مقابل اللواتي عدد سةةنوات عملهن أقل من  نوات فأكثر,سةة 10عملهن من 

 سنوات. 10إلى  أقل من  5من 

مكة المكرمة بأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة الثانوية  (8

ملة التخصةةص األدبي ولصةةالص حالتخصةةص( لصةةالص المعلمات ذوات  ,مؤهل)الجة الوالء التنظيمي تعزى لمتغير لدر

 البكالوريوس.

مكة المكرمة (أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمات المرحلة الثانوية ب9

 .سنوات فأكثر 10برة الخات الخبرة( لصالص المعلمات ذوات )عدد سنورجة الوالء العاطفي تعزى لمتغير لد

ت تقديرا ( بين  متوسةةةطا α≤0.05)  عند مسةةةتوى داللة (أشةةةارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة احصةةةائيا  10

قديرات أفراد أفراد عينة الدراسةةة لدرجة ممارسةةة قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة للتفويض اإلداري ومتوسةةط ت

 في كافة المحاور.العينة لدرجة الوالء التنظيمي 

 ثانياً: التوصيات:

 على ضوء النتائج توصلت الدراسة إلى التَّوصيات التالية:

ما لها العمل على تعزيز عمليات التفويض اإلداري المدروسةةةةةةة في المدارس الثانوية بمكة المكرمة ل (1

 من أثر هام على الوالء التنظيمي.

خصةةةيالتنظيمي من خالل تنمية شةةة العمل على تعزيز الوالء (2 ة مع عور المعلمات بتوافق أهدافهن الشةةة 

 وتنمية شعورهن بالعمل لدى المدرسة والمسؤولية تجاهه مدارسهن. أهداف المدرسة,

الحيات اإلدارية من خالل الت علم  (3  العمل على تمكين المعلمات بشكل فاعل قبل تفويضهن بالص 

 العمل الموكل إليهن.يرفع مستوى شعورهن بالثقة والقدرة على إنجاز  والتدريب مما

داخل وخارج  منص صالحيات أكثر للمشاركة في تحديد أساليب التقويم للمنهاج, وتفعيل برامج الزيارات الميدانية (4

 المدارس.

 تعليمية. وتقوية العالقات اإلنسانية داخل المؤسسة الكالت اإلرشاد االجتماعي لحل المشتفعيل دور  (5
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األداء ما لها من أهمية في تحقيق المدارس الثانوية بمكة المكرمة في زيادة كفاءة العمل على تعميم نتائج لدِّراسةةةةة ل (6

 من خالل تفويض الصالحيات, وزيادة مستوى الوالء التنظيمي لدى المعلمات فيها.

الحيات وال (7 والء توصةةةةةةي الباحثة بإجراء المزيد من الدِّراسةةةةةةات والبحوث فيما يتعلق بتفويض الصةةةةةةَّ

 على التمكين االداري. التنظيمي مع التركيز

 ثالثاً: المقترحات.

المجال   إن هذه الدراسةةةةةة هي امتداد للدراسةةةةةات والجهود السةةةةةابقة في هذا المجال, ونتائج هذه الدراسةةةةةة تفتص

 لدراسات مستقبلية يمكن إيجازها كما يلي: 

 المملكة العربية السعودية.ارس ية التفويض اإلداري على مستوى مدإجراء دراسة لعمل-

 جراء دراسة لمعرفة أهم معيقات تفويض السلطة من وجهة نظر قائدات المدارس والمعلمات بالتعليم العام.إ-

 رنة للوالء التنظيمي في المدارس الحكومية واألهلية بالمملكة العربية السعودية.دراسة مقا-
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 المراجع:

 أوالً: المصادر:

 القرآن الكريم.  0

 ثانياَ: المراجع العربية:

(, المنعقد في االمارات العربية المتحدة, في  2013ليوم الثاني من المؤتمر العربي للموارد البشةةةةةةرية )أعمال ا

 www.hrdiscussion.com/hr47038.htm:, من خالل الموقع االلكتروني2013مارس  13

العاه )تصور  اخ التنظيمي في فاعلية إدارة الت يير بمدارس التعليم الثانويدور المن(: 2009إمام, ناهد عزت )

 رسالة ماجستير جامعة عين شمس, مصر.مقترح(،

اخل تمكين العاملين على تحقيق الرضةةةةةةا الوظيفي د أثر اسةةةةةةتراتيجية(. 2013) باحدي, قدور وبديدة, محمد,

جامعة  , مذكرة الستكمال شهادة الليسانس,التنقي المؤسسات: دراسة حالة المؤسسة الوطنية سوناطراك قسم 

 الجزائر. -قاصدي مريا , ورقلة

ربية التدوير الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لموظفي إدارة الت(.2014البارقي, مصةةةةةةلحة بنت حسةةةةةةين, )

 ية., رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودوالتعليم بالليث )دراسة ميدانية(

ذ فعالية أسةةلو" "لعبة السةةلوك الجيد" في خفض السةةلوك الصةةفي السةةلبي لدى تالمي(.2008بركات, زياد, )

 .دراسة منشورة في جامعة القدس المفتوحة, منطقة طولكرم التعليمية, فلسطين الصف الثالث األساسي،

بقطاك غزة عن نظاه مدى الرضةةةا الوظيفي لدى موظفي المؤسةةةسةةةات الحكومية (.  2009بسةةةيسةةةو, شةةةفا, ) 

 ة بغزة.وزارة الشؤون االجتماعية", رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمي التعويضات المالية "حالة دراسية:

-ان, دار الشةةةةروق للنشةةةةر والتوزيع, عم1, طقضةةةةايا معاصةةةةرة في اإلدارة التربوية(.  2006بطا , أحمد, ) 

 .األردن

مديري المدارس المتوسةةةةةةطة بمدينة مكة المكرمة من وجهة الرضةةةةةةا الوظيفي ل(. 1432البالدي, صةةةةةةالص, ) 

 , رسالة ماجستير, جامعة أم القرى بمكة, المملكة العربية السعودية.نظرهم

التدري ، استراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الجزائرية "(. 2010بن دريدي, منير, ) 

نابة, رسةةةةالة ماجسةةةةتير, جامعة ع –سةةةةونلغاز  –هوية لنقل الكهرباء رية الجدراسةةةةة ميدانية بالمدي – الحوافز"

 منتوري قسنطينة, جمهورية الجزائر.

ارة, , مركز الخبرات المهنية لإلدتفويض السةةةةةةلطة :منهج المهارات اإلدارية(.2000توفيق, عبد الرحمن, )

 .مصر -القاهرة 

ودي من التنظيمي للعاملين بمجل  الشورى السع الروح المعنوية وعالقتها بالوالء(.2010الجريسي, بدر, ) 

 عودية.رسالة ماجستير, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, الرياد, المملكة العربية السوجهة نظرهم، 

لنشةةةةةةر , دار كنوز المعرفة ل1, طإدارة اإلبداك واالبتكار(.2006عبوي, زيد منير, )  و جلدة, سةةةةةةليم بطرس

 .األردن-والتوزيع, عمان

http://www.hrdiscussion.com/hr47038.htm
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ديري درجة تطبيق الالمركزية في التنظيم اإلداري المدرسةةي من وجهة نظر م(".1995جويحان, ماهرة فؤاد )

 , )رسالة ماجستير غير منشوره(, الجامعة األردنية, عمان, األردن.المدارس الثانوية في األردن"

عودي ين بمجل  الشةةورى السةةالروح المعنوية وعالقتها بالوالء التنظيمي للعامل(.2010الجريسةةي,بدر محمد)

 رسالة ماجستير ,جامعة نايف,الرياد.من وجهة نظرهم،

يع , دار الميسةةةةةةرة للنشةةةةةةر والتوزاإلدارة علم وتطبيق(.1999الجيوسةةةةةةي, حمد رسةةةةةةالن, وجاد هللا, جميلة, )

 األردن. -والطباعة, عمان 

وية لدى مديري المدارس الثان التفويض اإلداري وعالقته بتحسةةةةةين األداء(.2015الحارثي, سةةةةةعود مبارك, )

 , رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية.بمدينة الطائف

 األردن.–دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان مبادئ اإلدارة العامة،(.2009) ,حبتور, عبد العزيز صالص

سةةةةلطنة بطى في وزارة التربية والتعليم واقع الوالء التنظيمي لدى القيادات الوسةةةة(.2002الحجري, سةةةةالم, ) 

بية, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التر عمان وعالقته ببعض الخصائص الشخصية والعوامل التنظيمية،

 جامعة السلطان قابوس, سلطنة عمان.

 يةدارأثر المت يرات الشخصية والتنظيمية على واقع تفويض السلطة لدى القيادات اإل(.2011حرب, حسام, )

 .16"دراسة تطبيقية على الوزارات الفلسطينية بغزة", رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية بغزة, ص 

هم ما أ –أهميتها  –محاضةةةةةرة بعنوان، السةةةةةلطة: مفهومها (.2013الحربي, حوريه, والحقباني, الجوهرة, ) 

 بية السعودية.لكة العرالمم -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  أنواعها، – مصادرهايشكلها 

لطة لدى مديري المدارس لوكالئهم في منطق(.2016الحربي, عبد العزيز بن ماجد, ) ة درجة تفويض السةةةةةةد

 سعودية., رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, المملكة العربية الالقصيم، وعالقتها بأداء الوكالء لمهامهم

 بيكان ,الرياد.(, الع1, )طتفويض العمل(,2010براون ,توماس ل )

ف ممارسةةةةة تفويض السةةةةلطة بين الواقع واألهمية في مكات  اإلشةةةةرا(."  (,2003البركاتي,ملكة بنت يحي,)

رى,مكة ,رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير ,قسةةةةةةم اإلدارة والتخطيط,كلية التربية ,جامعة أم القالتربوي بمدينة مكة المكرمة

 المكرمة.

صة بسلطنة نظيمي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخا(. الوالء الت2009الحمداني, مريم بنت سالم, )

 , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة, األردن.ُعمان

سةةةةةةة ,درااثر تفويض الصةةةةةةالحيات  على تنمية المهارات اإلدارية للعاملين(.2010الحلو , عبدالعزيز محمد)

مية , لة  ماجسةةةتيرغير منشةةةورة,الجامعة اإلسةةةالدراسةةةة ميدانية على الجامعات الفلسةةةطينية بقطاع غزة , رسةةةا

 فلسطين.

 ألردن.ا -, عمانتنظيم وإدارة األعمال، المكت  العربي الحديث(.2006حنفي, عبد الغفار, ) 

على  الرضةةةةةةا الوظيفي لدى العاملين وآثارا على األداء الوظيفي:  دراسةةةةةةة تطبيقية(, 2004خوام, حبيب, ) 

 كة المتحدة.لة ماجستير, األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي, المملرسا شبكة الجزيرة الفضائية،
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يفي: تفويض السةةةلطة: األسةةةلو" األمثل لرفع كفاءة األداء الوظ(.2010درويش, ماهر والشةةةمري, إبراهيم, ) 

 قتصاد.وفة, مجلة اإلدارة واالالك -دراسة آلراء عينة من المدراء في الشركة العامة لصناعة األسمدة

بوي            دور جةةامعةةة البةةاحةةة في تنميةةة الوالء لةةدى طةةالبةةاتهةةا من المنظور التر(.2011الزهراني,فةةاطمةةة,محمةةد)    

 ,رسالة ماجستير,قسم أصول التربية,جامعة الباحة,المملكة العربية السعودية.اإلسالمي

 

الرضةةةا األهلية السةةةعودية وعالقتها ب واقع الحوكمة الرشةةةيدة في الجامعات(,  2012الزهراني,خديجة مقبول)

 المكرمة. رسالة ماجستير,جامعة أم القرى,مكةالوظا الوظيفي والوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدري  فيها ،

لمديرين في أثر قواعد العدالة التوزيعية في زيادة الوالء التنظيمي من وجهة نظر ا(,2012السكر,عبدالكريم,)

 ة األردنية,عمان., الجامع3, العدد8ة ميدانية ,الجلة األردنية في إدارة األعمال,المجلد دراسالوزارات األردنية،

راك التنظيمي في وزارات السةةةةةلطة الو2010راضةةةةةي, أيمن, ) طنية (. دور الالمركزية في فاعلية إدارة الصةةةةةا

 غزة. –اإلسالمية  رسالة ماجستير, الجامعة قطاك غزة، –الفلسطينية 

ر , دا1 , طصةةةناعة القرار المدرسةةةي والشةةةعور باألمن والوالء التنظيمي(.2007, )سةةةليمان الرواشةةةدة, خلف

 .األردن -الحامد للنشر والتوزيع, عمان

ء دور نظاه معلومات الموارد البشةةةةةةرية في الوال(.2013مثنى محمد, ) , محمود علي, والعموش, الروسةةةةةةان

, 37عة العدد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصةةةةةادية الجام ،راسةةةةةة ميدانية في القطاك الفندقي األردنيد التنظيمي

 .242, 221ص 

صة بمراحل الرضا الوظيفي وعالقته بفاعلية الذات لدى عينة من معلمي التربية الخا(.2014الزيدان, خالد, ) 

 رسالة ماجستير, جامعة أم القرى بمكة, المملكة العربية السعودية. التعليم بمنطقة حائل،

التربوية  , مجلة العلومقراءات نافعة في اإلدارة المدرسية وعملياتها(.2001ائي, مهدي صالص مهدي, )السامر

 .43والنفسية, العدد. 

 تفويض السةةةةةةلطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقته(:  2 012السةةةةةةحباني, إبراهيم, )

 رة, الجامعة اإلسالمية, غزة.رسالة ماجستير, غير منشو بالرضا الوظيفي لدى معلميهم،

معات درجة تفويض السةةةلطة لدى عمداء الكليات األكاديمية في الجا(. 2014السةةةعود, راتب ورحيم, نظيمة, )

اد الجامعات , دراسة نشرت في مجلة اتحاألردنية الحكومية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى رؤساء األقساه فيها

 العربية للتربية وعلم النفس.

 ,عمان,زمزم.  الرضا والوالء الوظيفي(,2011مان,محمد أحمد,وهب,سوسن عبد الفتا )سلي

جلة العلوه مأثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي، (.2015السةةقاف, صةةفوان أمين, وأبو سةةن أحمد إبراهيم,) 

 .91 – 71, ص 1, عدد 16, مجلد االقتصادية

 –قرطبة لإلنتاج الفني, الرياد, 1ط, خماسةةةةةةية الوالء(.2003)السةةةةةةويدان, طارق والعدلوني, محمد أكرم,

 السعودية.
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  دور التفويض في تحسةةةةةين الممارسةةةةةات اإلدارية للمشةةةةةرفين التربويين بمكات(, 2011الشةةةةةريف, عبد هللا )

 .113لعدد ا -القراءة والمعرفة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية،

 لعراق.ا –للنشر, بغداد  الكتاب دارمبادئ اإلدارة  .( 1999الشماع, خليل محمد حسن, )

ي فالوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة القريات (.  2007الشةةةةةراري,مفضةةةةةي رطيان.)

 ,رسالة ماجستير غير منشورة,كلية الدراسات العليا,عمان.المملكة العربية السعودية

وعالقته باإلنتاجية "دراسةةةةةةة تطبيقية لموظفي جمارك منطقة  الرضةةةةةةةا الوظيفي(.2002الشةةةةةةهري, علي ) 

 ", رسالة ماجستير, أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية, المملكة العربية السعودية.الرياض

اسةةةةة , در( .الوالء التنظيمي وتقييم أثرا على إجمالي الدخل من المبيعات2009الشةةةةواورة, فيصةةةةل محمود, )

 .تطبيقية

واقع تفويض الصةةةةةةالحيات لدى مديري المدارس الثانوية (.2005لي بن سةةةةةةويلم بن حسةةةةةةين, )الصةةةةةةغير, ع

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الملا سعود, السعودية.الحكومية  بمدينة الرياض، 

 األردن. -, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان 1ط(. اإلدارة الرائدة،  2003الصيرفي, محمد عبد الفتا , ) 

لتعليه وزارة التربية وابمدارس الوالء التنظيمي للهيئة اإلدارية والتدريسية (.2006رف عطاري واخرون,)عا

,جمادى الثاني, 2العدد 18المجلد التربوية واإلجتماعية واإلنسانية, أم القرى للعلوم مجلة جامعة  بسلطنة عمان،

 .يوليو-1427

 .ة, مصر, الدار الجامعية, اإلسكندريلفعال في المنظماتالسلوك ا(. 2004عبد الباقي, صال  الدين محمد, )

 , عمان, دار الفكر.البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه(.2013عبيدات, عبد الحق, عدس, )

ركة مصانع شالعالقة بين التَّمكين اإلداري وخصائص الوظيفة في كل من (. 2004العبيدين, بثينة زياد أحمد, )

, جامعة رسةةالة ماجسةةتير غير منشةةورة, عمادة الدراسةةات العليا ومؤسةةسةةة الموانر األردنية،األسةةمنت األردنية 

 مؤتة.

تير غيـةةر , رسـةةالة ماجـةةستفـةةويض الـةةسلطة وأثـةةرا علـةةى كفـةةاءة األداء(.2003العثمان, محمد بن عبـةةد هللا,) 

 .لسعوديةا -منـشورة, جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنية, الرياد 

ماه محمد بن (، واقع الوالء التنظيمي لدى وكيالت األقساه العلمية بجامعة اإل 2014ريفي,ماجدة بنت سعد )الع

 رسالة ماجستير,جامعة أم القرى,مكة المكرمة .سعود اإلسالمي ة من وجهة نظر عضوات هيئة التدري ،

 

سثر .أ(2007العطوي, عامر علي حسين, )  اء أعضاء تحليلية آلردراسة ياقي: العدالة التنظيمية في األداء ال

, يةدالقتصاواية اردإلدسية للعلوم القاجامعة امجلة جامعة القادسية,  الكادر التدريسي في كلية اإلدارة واالقتصاد،

 ول.أل, العدد العاشرالمجلد ا

العاملة  التمكين اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل في المؤسةةةسةةةات األهلية الدولية(.2013عفانة, حسةةةن, ) 

 زة.غ -رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة األزهر في قطاك غزة،
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بارك, )  مدارس منطقة تبوك (.2009العنزي, م لدى وكالء  باإلبداك اإلداري  عالقة تفويض الصةةةةةةالحيات 

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة مؤتة, األردن. التعليمية من وجهة نظرهم،

 ض الصةةةةةةالحيات ودورا في تنمية المهارات اإلدارية لدى موظفات جامعةتفوي(.2014العنقري,هنوف بدا )

 رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة نايف,الرياد.الملك سعود بالرياض،

ا بالرضا أخالقيات العمل اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقته(.2010الغامدي, رحمة بنت محمد, )

لعربية , رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير, جامعة أم القرى, المملكة ات بمنطقة الباحةالوظيفي والوالء التنظيمي للمعلما

 .السعودية

اط القيادة التحويلية وعالقتها بمسةةةةةةتويات الوالء التنظيمي لدى الضةةةةةةب(.2011الغامدي, عبد المحسةةةةةةن, ) 

األمنية,  , رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير, جامعة نايف العربية للعلومالميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة

 الرياد, المملكة العربية السعودية.

دارس التفويض وعالقته بإدارة الوقت دراسةةةةةةةة تطبيقية على مديرات الم(.2015الغامدي, هالة دخيل هللا, )

قسةةم -ير, جامعة الباحة, كلية العلوم اإلدارية والمالية رسةةالة ماجسةةت ,ا1436- 1435بمحافظة بلجرشةةي لعاه 

 كة العربية السعودية.إدارة األعمال, الممل

 صر.م -, المكتبة العصرية, القاهرةإدارة األعمال(.2002غنيم, أحمد, ) 

ل واقع الوالء التنظيمي لدى أعضةةةةةةاء هيئة التدري  بجامعة الملك فيصةةةةةة(. 2009الفال ,سةةةةةةامية بنت أحمد)

امعة الملا ية التربية ,ج,رسالة ماجستير ,كلباألحساء وعالقته ببعض المت يرات الشخصية والعوامل التنظيمية

 فيصل,األحساء.

بناء التأثيرات المحتملة لفضةةةةةةيلة التقوى في الوالء التنظيمي و(,2003الفهداوي ,فهمي,والحوامدة,نضةةةةةةال)

 .  75-53, ص1,العدد3,مجلة دراسات للعلوم اإلدارية مجلد  الفريق

لمشةةةرفات مي لدى المشةةةرفين التربويين واالرضةةةا الوظيفي وعالقته بااللتزاه التنظي(.1429فلمبان, إيناس, ) 

ربية المملكة الع , رسالة ماجستير, جامعة أم القرى بمكة,التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة

 السعودية.

, ميةالسةةةةةلوك التنظيمي في إدارة المؤسةةةةةسةةةةةات التعلي(.2009فليه, فاروق عبده وعبد المجيد, السةةةةةيد محمد,) 

 ألردن.ا-لثانية(, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان)الطبعة ا

مصر, ص  –, القاهرة 3, عدد22المشاركة في اتخاذ القرارات، مجلة اإلداري، مجلد(. 1990القاضي, فؤاد, )

65-90. 

م الشمال قليإأبعاد التمكين اإلداري لدى القادة التربويين في الجامعات الحكومية في (.2010القاضي, نجا , ) 

 ألردن.ا -أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة اليرموك, اربد وعالقته بالتدري  اإلداري،
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مة وعالقتها القيم اإلدارية لدى مديرات مدارس المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكر(.2015قطب, نهى نبيل, )

 عودية.القرى, المملكة العربية الس, رسالة ماجستير, جامعة أم بالوالء التنظيمي من وجهة نظر المعلمات

الة ,رستفويض الصالحيات وعالقته بمعنويات العاملين بجوزات مكة المكرمة(.2010القحطاني,حيى بن سعيد)

 ماجستير,جامعة نايف,المملكة العربية السعودية.

ر غير ة ماجسةةةةتي, رسةةةةالالوالء التنظيمي في الجامعات الرسةةةةمية األردنية(.1999الكايد, جعفر أحمد محمد, ) 

 األردن. -منشورة, كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية, قسم اإلدارة العامة, جامعة اليرموك, اربد 

 .صرم -, المكتب الجامعي الحديا, اإلسكندرية1, ط منظمات وأس  إدارتها(.1999كشا, محمد بهجت, )

 األردن.   -فة للنشر والتوزيع, عمان , مكتبة دار الثقا6, ط (. القيادة اإلدارية 2002كنعان, نواف, ) 

في  دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة ال وث الدولية بمحافظات غزة(. "2008اللخاوي, محمد فتحي )

لجامعة , رسةةةالة ماجسةةةتير غير منشةةةورة, كلية التربية, اتنمية اإلبداك الجماعي لدى معلميهم وسةةةبل تطويرا"

 غزة. -اإلسالمية

ت العربية الوالء التنظيمي وأداء العاملين في القطاك الحكومي في دولة اإلمارا(.2002) حمد,لوتاه, حمده م

  ., رسالة ماجستير غير منشورة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, مصرالمتحدة

-, عمانائل للنشر, الطبعة الثانية, دار والتطوير الوظيفي أساسيات ومفاهيم حديثة(.2003اللوزي, موسى, )

 . األردن

 ,زمزم ناشرون وموزعون, عمان.التنظيم اإلداري واألسالي  والستشارات(, (,2010اللوزي,موسى,)

مدى رضةةةةا موظفي وكالة ال وث العاملين في وكالة ال وث بقطاك غزة عن أنظمة (.2004محيسةةةةن, وجدي, )

 ة.رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية بغز التعويض والحوافز،

لقيادة لدرجة ممارسة مديري المرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن (.2015المطيري, بندر بن عبدالمحسن, )

 بية السعودية., رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, المملكة العرالتشاركية وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين

 , عمان, مؤسسة الوراق.وإنجاز مبدكالوالء التنظيمي: سلوك منضبط م(.1996المعاني, أيمن, )

 ُعمان. –ط , مجلة اإلداري, مسقالوالء التنظيمي لدى المديرين في الوزارات األردنية(.1999المعاني, أيمن,)

لنشةةةةةر , دار الحامد لاإلدارة المدرسةةةةةية في ضةةةةةوء الفكر اإلداري المعاصةةةةةر(. 2007المعايطة, عبد العزيز, )

 األردن.  -والتوزيع, عمان

هد عطيه)ا مدارس التعلي(.2011لمطرفي,عادل بن ف مديري  بالرضةةةةةةةا الوظيفي ل ته  م الوالء التنظيمي وعالق

 رسالة ماجستير ,جامعة طيبة ,المدينة المنورة.العاه،

ة درجة ممارسةةةةة القيادات اإلدارية في الجامعات الفلسةةةةطيني(. 2009وصةةةةفية سةةةةليمان محسةةةةن, )  معمر, أبو

 غزة. –رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسالمية لطة وسبل تفعيلها،بمحافظات غزة لتفويض السد 

ار , دالسةةةلوك التنظيمي: مفاهيم وأسةةة  سةةةلوك الفرد والجماعة في التنظيم(.2004المغربي, كامل محمد, ) 

 الفكر للنشر والتوزيع, عمان.
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,عمان ,دار ماعة في التنظيمالسةةةةةلوك التنظيمي:مفاهيم ،وأسةةةةة  سةةةةةلوك الفرد والج(.1995المغربي,كامل,)

 الفكر للطباعة والنشر 

 .www.multaka.net, من خالل الموقع االلكتروني (. ملخص اإلدارة المدرسية2005الملتقى التربوي, ) 

 دارية, كتاب, صادر عن المنظمة العربية للتنمية اإلالتمكين: مفهوه إداري معاصر(. 2006ملحم, يحيى, )

اسةةةةةةة ميدانية (. المركزية والالمركزية في اتخاذ القرار وعالقتها باألداء الوظيفي: در2003المنديل, خالد, ) 

األمنية,  , رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة نايف العربية للعلومعلى المؤسسات اإلصالحية بمدينة الرياض

 السعودية.-الرياد

 ات المدارس الثانوية بالرياض،جامعةواقع تفويض الصةةةةةالحيات لدى مدير(.2010المبيريا,مهابنت صةةةةةالص)

 ,كلية العلوم االجتماعية,الرياد.اإلماه محمد بن سعود اإلسالمية

 (, القاهرة ,مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.1, )طالتفويض اإلداري(,2014المكاوي,عباهلل ,عاطف,)

ية اتخا(. 2006مهنا, إبراهيم عفيف إبراهيم ) قسةةةةةةةاه ذ القرارات في األالعالقة بين تفويض السةةةةةةلطة وفاعل

سطينية سية في الجامعات الفل ة النجا  , رسالة ماجستير, جامعاألكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدري

 الوطنية. فلسطين.

 .مصر -, القاهرة , مركز تطوير األداء والتنمية2, طمهارات التفويض الفعال). 2003 ( هالل, محمد, 

نت زكريا ال نات وعال2016), لالهندي, خلود ب ثانوية للب مدارس ال لدى ال ئد  ناخ التنظيمي السةةةةةةةا ته (.الم ق

ة, جامعة أم , رسالة ماجستير, كلية التربيبمستويات الرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي للمعلمات بمحافظة جدة

 القرى, المملكة العربية السعودية.

ايف , مركز الدراسةةةةةةات والبحوث, أكاديمية نديالوالء التنظيمي للمدير السةةةةةةعو(.1998هيجان, عبدالرحمن,)

 .السعودية-العربية للعلوم األمنية, الرياد

دى الوالء التنظيمي  ألعضةةةةةةاء هيئة التدري  في ضةةةةةةوء القيادة التحويلية ل(.  2011الوطيان,فهد ناصةةةةةةر.)

 ا سعود,,رسالة دكتوراة إدارة تعليم عالي,جامعة الملرؤساءاألقساه العلمية بالجامعات السعودية

 

 سةةةةةةلوك المواطنةةة التنظيميةةة وعالقتهةةا بةالوالء التنظيمي لةدى مةديرات(.2015الوذينةةاني, رحةاب عواد, )

 لسعودية.اسالة ماجستير, جامعة أم القرى, المملكة العربية مدارس التعليم العاه في مدينة مكة المكرمة، ر

, بحا قهاوعيوبها، والعوامل المؤثرة في تطبيالالمركزية مفهومها، مزاياها، (. 2007الياسةةةةةري, د. إكرام, )

 http://www.fcdrs.comمنشور على االنترنت,     

 , وكالة الغوثالقائد التربوي وتفويض السةةةةةلطات والصةةةةةالحيات(.1990يعقوب, حسةةةةةين وأبو الرز, محمد, )

 األردن. –الدولية, عمان 
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