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  شكر وتقدیر
 

 .إلى الشموع التي ذابت في كبریاء

 . لتنیر كل خطوة في دربنا

 . لتذلل كل عائق أمامنا

 . فكانوا رسًال للعلم واألخالق

 . شكرًا لكم جمیعاً 

  نشكركم جمیعكم على جهودكم معنا

ّ وأتممـــت العمـــل فـــي هـــذه ّ اهللا علـــي الرســـالة ،إال أن أتقـــدم بجزیـــل الشـــكر  وال یســـعني بعـــد أن مـــن

ــدكتور عبــد الجبــار توفیــق البیــا وعظــیم العرفــان واالمتنــان  لألســتاذ  ي الــذي أشــرف علــى هــذه الرســالة،تال

والذي  دعمنـي بعلمـه الـوفیر ،وصـبره الواسـع فكـان لتوجیهاتـه القیمـة وأفكـاره النیـرة اكبـر األثـراء فـي إغنـاء 

ُ مني نجازها فله ٕ كما أتقدم بعمیق الشكر والعرفان مـن السـادة أعضـاء  جزیل الشكر والتقدیر، هذه الدراسة وا

  .لجنة التحكیم لمالحظاتهم القیمة على أداة الدراسة 

شجعني وساعدني وأسهم في تعزیز قدراتي في أثناء عملي بهـذا البحـث من وأتقدم بالشكر الجزیل إلى كل 

       . 

 
  الباحث  

  طار ق فواز جمال الحوراني
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  اإلهداء

  
  الى أمي الحبیبة... إلى من علمتني دروس العطاء 

  
  ...إلى أبي الغالي

  
  النا...إلى رفیقة عمري 

  
  )سارة ،حال و كاترینا(أمل حیاتي  ...إلى بناتي 

  
 إلى األهل و األصدقاء جمیعاً 
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  ج مناقشة قرار لجنة ال

  د  شكر وتقدیر      
  هـ  اإلهداء
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  9  حدود الدراسة ومحدداتها

  10  األدب النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني

  11  األدب النظري: أوالً 
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  20  الوالء التنظیمي

  27  الدراسات السابقة: ثانیاً  
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  27  الدراسات التي تناولت تفویض السلطة   - أ

  30  تي تناولت الوالء التنظیميالدراسات ال  - ب

  34  الدراسات التي تناولت العالقة بین تفویض السلطة والوالء التنظیمي - ج      

  37  ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها   - د      

  38  الطریقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  39  منهجیة الدراسة 

  39  مجتمع الدراسة 

  40  سة عینة الدرا

  40  الدراسة  اتاأد
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  67  المراجع العربیة : أوالً 

  72  المراجع األجنبیة : ثانیاً 
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قته  بالوالء التنظیمي دبا وعالأتفویض مدیري المدارس الثانویة للسلطة في مدینة م
  للمعلمین من وجهة نظرهم

  
  إعداد  

  طار ق فواز جمال الحوراني
  
   الدكتور األستاذ إشراف

  تيعبد الجبار توفیق البیا 
 
 الملخص

 
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف إلـــى درجـــة تفـــویض مـــدیري المـــدارس الثانویـــة فـــي مدینـــة مأدبـــا     

وذلـك مـن خـالل اإلجابـة عـن األسـئلة . ظیمي للمعلمین من وجهة نظـرهمللسلطة وعالقته بدرجة الوالء التن

  -:التالیة

 في مدینة مأدبا من وجهة نظر المعلمین؟ للسلطة ما درجة تفویض مدیري المدارس الثانویة -1

مـدیري المـدارس  المعلمین فـي درجـة تفـویض ق ذات داللة إحصائیة بین إستجاباتهل هناك فرو  -2

  ة مأدبا تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة؟في مدین لسلطةل الثانویة

  ما درجة الوالء التنظیمي للمعلمین في المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظرهم؟ -3

المعلمین في درجة الوالء التنظیمـي للمعلمـین  إستجاباتهل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین  -4

 تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة؟

لســلطة  فــي مــدیري المــدارس الثانویــة لاللــة إحصــائیة بــین درجــة تفــویض هــل هنــاك عالقــة ذات د-5

تم تطبیق هذه الدراسة  مدینة مأدبا ودرجة الوالء التنظیمي لمعلمي المدارس الثانویة من وجهة نظرهم؟

   2013-2012خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
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ـــة الدراســـة وكانـــت عی اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي اإلرتبـــاطي معلمـــًا ) 290(مدرســـة و ) 11(ن

ان واستبانة الوالء التنظیمي، وتوصلت الدراسة الى  استبانه تفویض السلطهواستخدم الباحث . ومعلمة

ـــة عـــدم مـــع  درجـــة تفـــویض الســـلطة ودرجـــة الـــوالء التنظیمـــي كانـــت متوســـطة وجـــود فـــروق ذات دالل

لمتغیـر  تعـزىطة فـي المـدارس الثانویـة، تفـویض السـلفي درجـة   )α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى 

  .والخبرة اما بالنسبة للوالء التنظیمي فقد بینت النتائج وجود فروق تعزى للجنس لصالح الذكور الجنس

  : اآلتیةقترح التوصیات ی یها الدراسة الحالیة، فإن الباحثفي ضوء النتائج التي توصلت إلو 

ل المدیرین للمعلمین كان بمستوى متوسط وألجل أظهرت النتائج أن درجة تفویض السلطة من قب .1

االرتقاء بهذا المتوسط الى المستوى المرتفع، یوصي الباحث المسؤولین في وزارة التربیة 

ومدیریات التربیة استحداث دورات تدریبیة للمدیرین یركز فیها على أهمیة تفویض السلطة 

 .للمعلمین 

انت متوسطة وبخاصة لإلناث، ولذلك یوصي الباحث اظهرت النتائج أن درجة الوالء التنظیمي ك .2

باشراك المعلمین وبخاصة المعلمات في النشاطات المدرسیة المختلفة وتحمیلهم مسؤولیات عدة 

 .بحیث یشعر المعلم بأنه جزء مهم من المدرسة
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Secondary school principal’s delegation of authority in the city of Madaba 

and its relationship to organizational loyalty of teachers from their point of 

view 
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Tareq  Fawaz Jamal Al-Hourani 

supervisor 

Prof. Abdul Jabbar Tawfiq Al-Biati  

Abstract 

      This study aimed at identifying the degree of authority delegation to the 

principals of secondary schools in the city of Madaba and its relationship to the 

degree of organizational loyalty of teachers from their point of view by 

answering several questions, such as: 

 1 - What degree of authority delegation among secondary school principals in 

the city of Madaba from the viewpoint of teachers? 

2 -Is there any statistically significant differences between the teachers' point of 

view in the degree of authority delegation in secondary schools in thecity of 

Madaba due to variables of sex and experience? 

3 - What degree of organizational loyalty for teachers in secondary schools in 

the city of Madaba from their point of view? 

 

The sample consised of (11) schools and (290) teachers. And used a 

questionnaire for delegation of authority and the identification of organizational 

loyalty.  

Major results of the study were: 

1. The degree of authority delegation by the principals of the teachers was  

average.  

2. The results showed that the degree of organizational loyalty was  average. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ن 
 

3. The study Showed that the relationship between the degree of delegation of 

authority and organizational loyalty was  positive with a  statistically 

significance. 

Accordingly, researcher recommends conducting a similar study on 

private schools. This study also dealt with the relationship between the degree 

of delegation of authority and the degree of organizational loyalty in public 

schools only. The researcher recommends conducting a similar study on private 

schools.  

Moreover, the study addressed the relationship between the degree of 

authority delegation and the organizational loyalty. There is a need to conduct 

another study to address the relationship between the degree of authority 

delegation among other variables such as regulatory pressure , the effectiveness 

of the teachers’ performance and whether to delegate the authority connect with 

students’  results achievement and performance of scientific research. 
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  األول الفصل

 مقدمة عامة للدراسة
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  األول الفصل
  راسةمقدمة عامة للد

  تمهید

شهدت العقود الماضیة تحوًال جوهریا في دور اإلدارة المدرسیة بحیث أصبحت أكثر إنفتاحًا على 

م بأنفسهم مما أنعكس إیجابًا على العملیة التربویة هالمعلمین، تشاركهم في صنع القرار وتعزز من ثقت

  . إلدارة المدرسیة و المعلمینبشكل عام و أزال الحواجز التي كانت تحول دون التواصل الحقیقي بین ا

من حیث صقل شخصیة الطالب و رسم معالمها لما  بدور بالغ األهمیة تقوم المدارس الثانویة

اإلهتمام باإلدارة المدرسیة  في العملیة التعلیمیة مصلحة الفرد و المجتمع بشكل عام، ولذلك إزداد  یحقق

حتى تتمكن من القیام  ثة في العملیة التعلیمیةوضرورة نمو مفهومها بما یتناسب مع التغیرات الحدی

أضاف التقدم التكنلوجي والعلمي في مختلف المجاالت، وتعدد  حیثبوظیفتها على أكمل وجه 

ً جدیدة على اإلدارة المدرسیة، م ما التخصصات األكادیمیة، واإلزدیاد الملحوظ في أعداد الطلبة أعباء

الى تفویض  یرین، فلجأ عدد من المدالمهام المطلوبة منه جمیعن یقوم بأ جعل من الصعب على المدیر

  .الى بعض المعلمین، حتى یتمكنوا من التفرغ للقیام بالمهام األكثر أهمیة مجزء من سلطاته

حیـث أن عملیـة التفـویض هـذه تتضـمن  .مًال أساسًا فـي اإلدارة التربویـةتفویض السلطة ع أصبح 

 تحـــت یدیـــه التعلیمـــات المحـــددة رة الكافیـــة فـــي أحـــد المعلمـــین ووضـــع، فـــإذا وجـــد المـــدیر المقـــدفنـــًا حقیقیـــاً 

سـتثنائیة منهـا أو اإل األعمـال بدرجـة تجعـلبتلـك المهمـة وتفاصیل العمل والسلطة الكافیة ، فسـیقوم المعلـم 

  ).1998أحمد، ( الخاصة جدا هي التي ترجع للمدیر فقط

 ونوقش تفویض السلطة موضوع طرح تمفقد  عام لبشکتفویض السلطة  نحو للتوجه ونظراً

 تفویض السلطة  یلعبه الذي الدور أهمیة إلبراز محاولة في ل،مجا من كثروأ ،میدان من كثرأ في

 مفاهیم إلى والتطوروبالنظر النهوض لها لیکف بما المؤسسي اإلصالح في ،خاص لبشک اإلداریة
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 شأنها من والتي العالقة لالمشاک من للعدید حالً وتأتي ،الواقع عـم تنسجم فهي ومبادئها تفویض السلطة

    ).2006 ،نعیرات(اإلصالح في بارزاً دوراً تلعب أن

بحاجة الى مناخ تنظیمي تسوده عالقات شخصیة إیجابیة بین اإلدارة وبما أن المؤسسات التربویة 

جوهر المدرسین هم مصدر اإلبداع و االبتكار الذین یمثلون  حقیق األهداف المنشودة ، وأنوالمدرسین لت

العملیة التعلیمیة فهم بحاجة الى تكوین عالقات ایجابیة مع االدارة بحیث یزداد حبهم للعمل ورغبتهم في 

  .بذل كل ما یستطیعوا إلنجاح العملیة التعلیمیة

 األفراد بین لالمتواص لالتفاع بدون وفاعلیة اءةبکف لتعم أنال تستطیع  مؤسسة تعلیمیة أیة نإ

 تعتمد المختلفة والجماعات فاألفراد ،المختلفة ومستویاتها المنظمة أجزاء شتى في المختلفة والجماعات

 والتشاور والتعاون والخبرة والرأي المعلومات لتباد لمث ،متعددة ألغراض البعض بعضها على

   ).2004 ،حریم( والتماسك التعاون إلى یؤدي أن یمکن الترابطا وهذ. وغیرها ما أمرٍ عن واالستفسار

 لمســـاعدة وضـــروریاً  مهمـــاً  عـــامالً  التنظیمـــي الـــوالء مـــن مرتفعـــة مســـتویات علـــى فظـــةالمحا وتعـــد

 إذ المنشـودة، األهـداف وتحقیـق الصـمود مـن یمكنهـا الـذي األداء مـن متمیـزة درجـات تحقیق على المنظمة

 دامواسـتخ العالمیـة المنافسـة إلـىالـذي یعیـدها  الـدور وتحدیـد الوظیفـة متطلبـات فـي المتسارعة التغیرات أن

 للمنظمـة، التنظیمـي الوالء ألهمیة ونظراً . فعالة تعد لم التقلیدي الضبط آلیة أن تعني المعلومات تكنولوجیا

فمـــن  لــذلك. Fischer, 2004)( علیــه والمحافظــة تحقیقــه وبكیفیــة بـــه االهتمــام علــى التركیــز تــم فقــد

 درجــة ن یصــل الموظــف إلــىیمكــن أ خاللهــا مــن التــي المعــاییر إلــى تحقیــق المنظمــة الضــروري أن تســعى

  .في المنظمة للعمل واالنتماء من الوالء عالیة

 للمنظمـة یمكـن أنـه إلـى) Gaertner & Nollen, 1989(  ونـولین غـارتنیر دراسـة وتوصـلت

 المنظمـة إتبـاع ألن وتفـویض السـلطة  عـادل وترقیـات مكافـآت نظام اتباع خالل من موظفیها والء تحقیق

 اإلشـراف عالقـات علـى فقـط التركیز من بدال الموظف والء تحقیق في فعالیة كثرأ یعد األنظمة هذه لمثل
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 إلى یدفعها لها والتزامهم لدیها العمل قوى والء على المحافظة في المنظمات اهتمام فإن ولذلك. والمشاركة

) Schein, 1990(شـین وأكـد. التنظیمي والئه درجة حسب الموظف مكافأة فیه تتم مكافآت نظام تطبیق

 األمـــور معرفـــة علـــى العـــاملین تســـاعد ألنهـــا وقویـــاً  مهمـــاً  مكونـــاً  تعـــد البشـــریة المـــوارد إدارة ممارســـات أن

 . ومكافأته علیه التركیز یتم وما المنظمة في الضروریة

األمر الذي أدى إلى التوجه نحو اإلقالل من عملیة تركیز السلطة في قمة الهرم التنظیمي أو بیـد 

، ألنــه لــم یعــد بمقــدور الــرئیس اإلداري األ علــى والتوســع فــي عملیــة تفــویض الســلطة كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا

الرئیس اإلداري األعلى في أي منظمـة اإللمـام التـام بالوظـائف المتعـددة فـي المنظمـة وحتـى لـو تـوفرت لـه 

كمـا . عالیـةتلك المقدرة فقد ال یتهیأ له الوقت الكـافي بمعالجـة األمـور واألنشـطة كافـة فـي المنظمـة بكفایـة 

بمرور الزمن إلى دولة الرفـاه  أن عملیة تفویض السلطة اإلداریة عملیة تقتضیها طبیعة تطور دور الدولة 

والخــدمات، التــي أخــذت تهــتم بــأمور أخــرى متعــددة ومتنوعــة العنایــة بقطاعــات التعلــیم، والصــحة، والعمــل، 

لــى غیــر ذلــك مــن الوظــائف والمهــاموالتنمیــة االجتماعیــة، والمواصــالت والتنقــل، والصــناعة والتجــار  ٕ  ة وا

  ).2002الشرقاوي، (

مـن المـدارس الثانویـه وال توجـد ایـه معلومـات واضـحه حـول  عدد لیس بقلیـل في مدینه مادبأ وجدی

كمــا . مــدى تفــویض مــدیري هــذه المــدارس الســلطه للمعلمــین و للمــوظفین االخــرین الــذین یعملــون معهــم 

لذلك فإن هذه الدراسة هي محاولة لمعرفة درجـة و   التنظیمي للمعلمینلك على الوالء الیعرف مدى تأثیر ذ

تفویض السلطة لدى مدیري المدارس الثانویة في مدینة مأدبا وعالقته بدرجة الوالء التنظیمي للمعلمین من 

  .وجهة نظرهم
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  :مشكلة الدراسة
  

المدرسـیة وتعـددت مسـؤولیات مـدیر  رةفقـد اتسـع نطـاق اإلدازیادة اعداد الطلبـة فـي المـدارس نتیجة        

كاهــل مــدیر المدرســة وتشــعب مســؤولیاته، وانــه مهمــا  المدرســة، األمــر الــذي أدى إلــى زیــادة العــبء علــى

مكانیـات ٕ  مـدارس فـان أي مـنهم ال یسـتطیع القیـام بمجموعـة األعمـال هـذهالمـدیري  بلغت قدرات وطاقـات وا

  .لوحده، وبدرجة عالیة من اإلتقان

تبعًا لتنوع المهام واألعمال المدرسیة التي وذلك لمدارس في ا اً ویض السلطة مهمتف و حیث أن

ویساعد على  والذي یخلق جوًا یسوده العالقات اإلنسانیة ،تحتاج إلى قیادة تشاركیة وسلطة ال مركزیة 

ثقافة ك تههمیألو  .و ربما یؤدي الى ارتفاع الوالء التنظیمي للمعلمین عمل المدرسي،تطویر وتحسین ال

تفویض  درجه جاءت هذه الدراسة للكشف عن ة في الحفاظ على نسیج العالقات داخل المدارسیتنظیم

    .وعالقته بالوالء التنظیمي للمعلمین ومن وجهة نظرهمفي مدینة مأدبا لسلطة لمدیري المدارس الثانویة 

  :هدف الدراسة واسئلتها

  

 فــي مدینــة مأدبــا للســلطة ري المــدارس الثانویــة درجــة تفــویض مــدی إلــىتهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرف 

  -:وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة. وعالقته بدرجة الوالء التنظیمي للمعلمین من وجهة نظرهم

 في مدینة مأدبا من وجهة نظر المعلمین؟للسلطة ما درجة تفویض مدیري المدارس الثانویة  .1

  مـــدیريجهـــة نظـــر المعلمـــین فـــي درجـــة تفـــویض هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین و  .2

 في مدینة مأدبا تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة؟للسلطة المدارس الثانویة 

  ما درجة الوالء التنظیمي للمعلمین في المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظرهم؟ .3
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ـــوالء .4 ـــة إحصـــائیة بـــین وجهـــة نظـــر المعلمـــین فـــي درجـــة ال ـــاك فـــروق ذات دالل التنظیمـــي  هـــل هن

 للمعلمین تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة؟

فــي للســلطة المــدارس الثانویــة مــدیري هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین درجــة تفــویض  .5

  مدینة مأدبا ودرجة الوالء التنظیمي لمعلمي المدارس الثانویة من وجهة نظرهم؟

 

  فرضیات الدراسة 

درجة تفویض في    (α ≤ 0.05)وى الداللة مست إحصائیة عندال توجد فروق ذات داللة  - 

فـي مدینـة مأدبـا مـن وجهـة نظـر المعلمـین تعـزى لمتغیـرات  للسـلطة المدارس الثانویة مدیري

 الجنس والخبرة؟

فـي درجـة الـوالء    (α ≤ 0.05)ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة  توجد فروقال  - 

 متغیرات الجنس والخبرة؟التنظیمي للمعلمین بین وجهة نظر المعلمین تعزى ل

بــین درجــة    (α ≤ 0.05)ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة  - 

فــي مدینــة مأدبــا ودرجــة الــوالء التنظیمــي لمعلمــي للســلطة تفــویض مــدیري المــدارس الثانویــة 

  المدارس الثانویة من وجهة نظرهم؟

  :أهمیة الدراسة

تنبــع أهمیــة الدراســة مــن جــانبین نظــري  حیــثضــوعها، تكمــن أهمیــة هــذه الدراســة فــي أهمیــة مو 

  -:وعملي وكا یلي
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  الجانب النظري

  -:النظري في ما یأتي  الجانبتتلخص أهمیة 

حسب علم الباحث فإن هذه الدراسة تعتبر أول دراسة تجرى في األردن حول درجة تفویض  مدیري -ا

للمعلمـین مـن وجهـة نظـرهم وهـي بـذلك أول  وعالقتـه بدرجـة الـوالء التنظیمـيللسـلطة المدارس الثانویة 

  .دراسة من نوعها تجرى في مدینة مأدبا بالذات

  .إعداد أداتین لهذه الدراسة یمكن االستفادة منهما في إجراء بحوث ودراسات أخرى -2

 

  الجانب التطبیقي 

طة للمعلمـین حتى یتمكنوا مـن تفـویض السـل الثانویة هذه الدراسة فائدة مهمة للمدیري المدارس تقدم-1

  .التنظیمي لدیهم ءوفق نتائج هذه الدراسة لغرض زیادة أو رفع درجة الوال

السـلطات المفوضـة لهـم ممـا یعـود  اسـتثمار ایسـتطیعو تقدم هذه الدراسة فائدة مهمـة للمعلمـین حتـى -2

 .علیهم بالفائدة العملیة و رفع درجه والءهم التنظیمي بما یؤدي الى تطور العملیه التعلیمیه

تقــدم هــذه الدراســة للمســؤولین فــي وزارة التربیــة والتعلــیم نتــائج مهمــة تســاعدهم فــي وضــع تعلیمــات  -3

  .جدیده لمدیري المدارس الثانویه الجل تفویض السلطه للمعلمین

تعطى هذه الدراسة صورة عن عملیة التفویض، لما لها مـن فائـدة فـي العملیـة اإلداریـة ومـا تحققـه  -4

ا فــي مــن مشــاركة فاعلــة بــی ً ن جمیــع العــاملین فــي المدرســة، ســواء فــي اتخــاذ القــرارات أو النهــوض قــدم

  . عملیة التدریس وشؤون المدرسة المختلفة

تحفز هذه الدراسة المسـؤولین فـي مـدیریات التربیـة والتعلـیم علـى تـدریب اإلداریـین فـي المؤسسـات  -5

بعد إدراك المسؤولین بأهمیة تفویض  التعلیمیة المختلفة على عملیة تفویض السلطة وتشجیعهم علیها،

  .السلطة في العمل اإلداري في المؤسسات
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  :ر یؤمل أن تستفید من  نتائج هذه الدراسة الجهات  التالیةبوبشكل أك

  

ــــــوي  - ــــــل واإلشــــــراف الترب ــــــدریب والتأهی ــــــي إدارة الت ــــــة ف ــــــة متمثل ــــــیم األردنی ــــــة والتعل ــــــك : وزارة التربی وذل

  .المعلمینو المدراء  لتطویر أداء ومهارات

عـــــن طریـــــق اســـــتثمار المعلمـــــین وكفـــــاءاتهم لمســـــاعدتهم فـــــي عملیـــــة االدارة وتنمیـــــة وذلـــــك : المـــــدراء  -

  .لدیهم الوالء التنظیمي

عــــــن طریــــــق المشــــــاركة فــــــي صــــــنع القــــــرار واعتبــــــاره عنصــــــرا مهمــــــا فــــــي بنیــــــة وذلــــــك : المعلمــــــون  -

 .السلطة التربویة

لدراســـــة فـــــي إجـــــراء الدراســـــات والبحـــــوث اإلجرائیـــــة باالســـــتفادة مـــــن هـــــذه ا: البـــــاحثون واألكـــــادیمیون  -

ــــي عملیــــة تفــــویض الســــلطة ودوره الكبیــــر فــــي للوقــــوف علــــى واقــــع  ــــث التطــــور ف المــــدارس مــــن حی

  . في األردنبناء الوالء التنظیمي 

  :الدِّراسة مصطلحات

راسة مصطلحات تتمثل   :یلي بما الدِّ

تخاذ القرارات في نط" :تفویض السلطة ٕ زم إلنجاز الاق محدد و بالقدر التوزیع حق التصرف وا

  ).2010عبد،زیاد،"(مهمات معینه

   .من قبل الباحثالمعده استجابة المعلمین على استبانة تفویض السلطة بأنه  إجرائیاً ویعرف  

حالة توحد العامل مع المنظمة التي یعمل فیها، و مع أهدافها ورغبته بالمحافظة " :الوالء التنظیمي

  )2003العطیة،( "على عضویته فیها
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الثانویة في محافظة مادبا بوظیفتهم المدارس  يمعلم درجة اعتزاز وانشغال"عرف بأنه أما إجرائیًا فی

  .، وفقًا لالستبانة المعدة لهذا الغرض من قبل الباحثوتفضیلها على غیرها من الوظائف

لتابعة لمدیریة تربیة مأدبا ویقصد بها في هذه الدراسة المدارس الثانویة الحكومیة ا: المدارس الثانویة

  .وال تشمل المدارس الثانویة الخاصة

 :حدود الدراسة و محدداتها 

  :الدِّراسة حدود

  :تشمل هذه الدراسة الحدود الزمنیة والمكانیة والبشریة التالیة

تطبیــق هــذه الدراســة خــالل الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي  تــم:الحــدود الزمنیــة - 

2012-2013  

تطبیق الدراسة على المدرس الثانویة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم فـي  تم: ود المكانیةالحد - 

  .مدینه مأدبا 

ومعلمـات المـدارس الثانویـة التابعـة لمدیریـة  يمعلمـتم تطبیق الدراسة علـى : الحدود البشریة - 

  .التربیة والتعلیم في مدینه مأدبا

  :محددات الدراسة

  :هيإن محددات هذه الدراسة   

 .القیاس المستخدمة في هذه الدراسة  اتيصدق وثبات أد -1

راسة نتائج إنَّ  -2 راسة تيأدا على العیِّنة أفراد استجابة بصدق رهنٌ  الدِّ تي ُأعدّت الدِّ   .الغرض لهذا اّل
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  الثّانيالفصل 

ّ  األدب ظري راساتو  الّن ابقة الدّ ّ   الس
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  الثّانيالفصل 

ّ  األدب ظري ابقة الدّراساتو  الّن   السّ

یتضمن هذا الفصل استعراضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

  :وفیما یلي عرضًا لذلك

ّ األدب : أوالً  ظري   :الّن
یتضمن هذا الجزء عرضًا لمتغیري الدراسة األساسیین وهما تفویض السلطة والوالء التنظیمي 

 :وكما یأتي

  :تفویض السلطة

فویض إحدى الصفات األساسیة الي مدیر ناجح، فهي تساعده في توفیر الوقت والجهد الت یعد     

و السیطرة على مختلف اإللمام بجمیع الموضوعات أ حیث یصعب.الضرورین لتحقیق أهداف المنظمة 

، أیمانا مطلقاً  ویؤمن بها المدیرقبل المدیر أو المسؤول وهذه حقیقة واقعة البد أن یعتقد بها المواقع من 

حیث أن . همبعض المسؤولیات إلی حتى تصبح لدیه رغبة واقعیة بضرورة التعاون مع اآلخرین وتوكیل

یؤمن بفكرة اشتراك اآلخرین وتفویض  ممن یشتكي من ضیق الوقت وتزاحم األعمال المدراء بعض

ع الوقت، أو أن یؤمن خوفًا من فشل اآلخرین في المهمة أو ضیا القدرات إلیهم، ولكنه عملیا ال یلتزم بما

  .یبقى بدون عمل

  

 التي الضرورات من السلطة تفویضبأن  )2006مهنا،( لیه فيالمشار إ) 2003( مطاوعوقد قال       

 التعلیم إلدارة الالزمة لاألعما لبک یقوم ان واحد یمکن لشخص ال أنه فکما ،التنظیم عملیة تحتمها

 واحد لشخص الممکن غیر من یصبح تساعهوا اإلداري لالعم مع تضخم نفإ ،التنظیم أهداف وتحقیق
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 ستکون والوظائف األقسام تنظیم عملیة أن كما، التنظیم في تخاذ القراراتإ سلطة لك یمارس أن

بید  یداً ادةـع یسیر ما وظیفة أو ما لقسم المسؤولیة توزیع إلى ذلك ویرجع ،التفویض مستحیلة بدون

  .الوظیفة إنجاز لضمان فیةكا سلطة بتفویض

 بالمدرسة العاملین بإسهامات یصل حیث التربویة اإلدارة في أساساً  عامال السلطة تفویض ریعتبو 

ا تتضمن هذه التفویض عملیة أن حیث لها، األقصى الحد إلى ونتائجها ً ا فن ً  الشخص وجد ما فإذا .حقیقی

 الكافیة لسلطةوا الصحیحة والمصادر العمل وتفاصیل المحددة التعلیمات یدیه تحت ووضعت الفاهم الواعي

 على بالقدرة تتسم ثقة محل سیكون المؤكد فمن العمل، بهذا للقیام االعتماد جواز واخذ بالثقة، شعر ذلك وبعد

ا الخاصة أو منها االستثنائیة تجعل بدرجة األعمال لتنفیذ المنافسة . فقط للمدیر ترجع التي هي جدً

  ) 1998أحمد،(

ریقة صحیحة یكشف عن قدرات المعلمین ویرفع من كما أن التفویض إذا ما نفذه المدیر بط

معنویاتهم ویدربهم على تحمل المسؤولیة و تنمیة اإلتجاهات اإلیجابیة نحو العمل ویدعم الثقة في ما 

بینهم ویسمح لهم بالعمل كفریق متعاون ومتجانس داخل المدرسة، كما أنه یحقق دیمقراطیة اإلدارة 

  )2005مصطفى،.(عمل و تحقیق األهدافالمدرسیة ویتیح الفرصة لتطویر ال

  : مفهوم تفویض السلطه

معنیین  هو نقل مجموعة من صالحیات المدیر إلى أشخاص آخرین بالتفویض یقصد               

إعطاء الصالحیة الالزمة  إحالة مسؤولیة تنفیذ مهمة معینة إلى أحد المرؤوسین مع أو.باتخاذ القرار

           إلىالرئیس  من السلطة من ءجزء لبنق االختیاري احالسم وهو إلنجاز تلك المهمة

رئیسه  بها یکلفه التي الواجبات بأداء یلتزم فانه التفویض هذا األخیر لیقب وعندما ،المرؤوس

 ،الصیرفي(  لأعما من به قام عما رئیسه أمام مسؤوالً ویصبح ألدائها الالزمة الصالحیات ویمارس

2003  .(  
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تمکینه  لغرض للموظف الالزمة السلطة ومنح المسؤولیة ءإعطا لیةعم عن عبارة والتفویض

 الموظف الذي تعیین قرار تبریر لغرض ضروریة عملیة وهو. التنظیم لخدمة مهاراته استثمار من

  )2006مهنا،(.لالعم لمتطلبات الفاعلة والمساهمة الخیر فیه یتوسم نكا

 مؤسسة ألیة بالنسبة التفویض أن عملیة )2006مهنا،(المشار إلیه في  الطبیبأحمد كر ذ ولقد 

 وتحقیق نشاطاتها ممارسة عن عاجزة تقف اإلدارة بدونها حیث ،والضروریة الهامة األمور من تعتبر

 یقوم أن ،مدیرها باستثناء ،فرد أي فیها یملك ال إلى حالة المؤسسة لتص التفویض غیاب وفي ،أهدافها

  . للمؤسسة المرسومة فتحقیق األهدا یصعب وبالتالي ل،األعما من لبعم

تفویض السلطة هي الوسیلة التي تستخدم لمنح سلطات عملیة أن )  1998( وذكر الطویل 

، وذلك لتیسیر ر الذي یمكن لكل منهما العمل فیهوتحدید اإلطا ، لمختلف مستویات النظام اإلداریة معینة

تفویض السلطة یقصد به منح  أن)  1998( ویرى الخشروم  .عملیة إتخاذ القرار عند مستواه األنسب

المدیر ألحد مرؤوسیه سلطة أداء، أو حق أداء عمل معین ، وهذا التفویض في الغالب  مؤقت من جانب

ا جزئي أي ال یستطیع تفویض كل سلطاته لمرؤوسیه    .تفویض مشروط بفترة زمنیة محددة، وأیضً

من خاللها  قوم المدیرعملیة التفویض على أنها العملیة التي ی)  1998( عرف شریفوقد 

فقد رأى )  1999( أما منصور  .بإسناد جزء من عمله األصلي إلى أحد مرؤوسیه، لیقوم بها نیابة عنه

  .في التنظیم عملیة تفویض السلطة من أهم العملیات اإلداریةأن في 

أو  تفویض السلطة بأن یعهد القائد إلى بعض مرؤوسیه واجبات)  1999( كما عرف كنعان  

وتفویض هذه الواجبات  ات معینة، مبینا لهم حدود هذه الواجبات، والنتائج المطلوبة منهم تحقیقها،مهم

ا من سلطته یكون كافیا ً   .إلنجاز هذه الواجبات لمرؤوسیه یقتضي أن یفوضهم قدر

 التعریفــــات تنظــــر للســــلطة علــــى أنهــــا تطبیــــق القــــانون وتحدیــــد الحقــــوقهــــذه معظــــم  ویتبــــین لنــــا أن 

یـؤمر مـن واجبـه  والذي یمارس السلطة في هذا المفهوم من حقه أن یتوقـع الطاعـة، والـذي والواجبات،
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شخصــا آخــر أو اكثــر بــأداء  أن یطیــع، فالســلطة هــي الحــق الــذي یمــنح ألحــد األشــخاص فــي انــه یلــزم

   .أعمال معینة یطلبها منه أو تحدد له

  :المبادىء االساسیة لتفویض السلطة 

  ة وفعالة وقادرة على تحقیق الغرض منها، البد من توافر شروطللقیام بعملیة تفویض ناجح

 جوانبها،   ومبادىء اساسیة عدیدة لیس فقط في الكفاءات البشریة وانما في عملیة التفویض نفسها بكل

  :من أهمها  لتلك الشروط اً عرض )1999(وقدم العمایرة 

المفوض یحدد فیه  انین النافذة في الشركةأي توافقه وانسجامه مع االنظمة والقو : قانونیة التفویض .1

بالجوانب االلتزام الیه وانمفوض وعلیه یجب على كل من المفوض  الواجباتو والمفوض الیه 

  .القانونیة للحفاظ على شرعیة عملیة التفویض

 أي أن التفویض الیكون اال لبعض االختصاصات والسلطات التي قد یساعد: جزئیة التفویض. 2

  .تحقیق الكفاءة والفعالیةتفویضها على 

وان  یجب أن یبلغ التفویض للمفوض الیه بالسلطة للعاملین في المؤسسة كافة: علنیة التفویض .3

  .یكون صریحا الضمنیا وان یكون تفویض السلطات مكتوبا ولیس شفویا 

 توضیح حدود المدیریتوجب على : والسلطات المخولة قبل التفویض العمل توضیح حدود -4

  .طات المفوضة للمرؤوسین، بما یضمن اداء العمل دون الخروج عن قواعده واسالیبهالسل

فقد وضعوا مجموعة من األسس و المبادىء التي ) 2005(أما فلیه، فاروق و عبد المجید، السید 

  :یجب اإلستناد إلیها لكي تؤتى عملیة التفویض ثمارها ومن هذه المبادىء

بات تستند إلى المفوض إلیه، و سلطة تمكن المفوض إلیه توفر جمیع عناصر التفویض من واج -1

 .من إنجاز المهام، و مسئولیة تقع على كاهل المفوض إلیه
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تحدید المسؤلیات والواجبات والصالحیات المفوضة في إطار األهداف المحددة والنتائج المراد  -2

 .تحقیقها

 .تحدید مسار السلطة بوضوح وقة حسب التدرج الوضیفي -3

 .ومحددة للسیاسات والخطط رؤیة واضحة -4

   هداف تفویض السلطةأ

 والتي وسلطاته اختصاصاته بعض  القائد أهداف لتفویض عدة هناك أن ( 1999 ) العمایرة ذكر

  :مثل العلمیة التطبیقات عنها كشفت

تحقیق أكبر عائد ممكن بالنسبة للمرفق الذي تتم فیه عملیة التفویض، فالعمل اإلداري مع  -1

  . م تحقیقه بأقل تكلفة ممكنةالتفویضىیت

  .إعداد رؤساء المستقبل، فالتفویض یحقق إعداد القادة في المستقبل على كل مستوى -2

توفیر مناخ مناسب للعمل، حیث تخلق عملیة التفویض جوًا مناسبا للعمل داخل المنظمة، ألن  -3

  .العامل ستتولد لدیه الثقة بأنه یحقق هدفًا عاماً 

  .دالة اإلجتماعیةاإلنصاف و الع -4

  أن التفویض یهدف إلى تحقیق عدة أمور مثل  )2005( ، فاروق وعبدالمجید، السیدكما ذكر فلیه

یتوقف اإلصالح اإلداري على حسن التخطیط وأسلوب جمع المعلومات والقدرة : اإلصالح اإلداري -1

  .على التقییم ومتابعة التنفیذ

ویعد التفویض  ،ریق تغییر أسالیب األداء اإلداري المختلفهیأتي التطویر عن ط:  التطویر اإلداري -2

 .بالمؤسسة من األسالیب التي تصاحب اإلدارة ذلك حیث أن التطویر یحتاج الى مشاركة جمیع العاملین

حیث أن التفویض یساعد على إكتشاف الكفاءة اإلداریة ومن لدیه إستعداد : توفیر الكفاءة اإلداریة -3

  .للعمل واإلنجاز
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یعد التفویض إحدى وسائل التنمیة اإلداریة حیث یتم إسناد بعض االختصاصات : التنمیة اإلداریة  -4

 .الى العاملین، ویترك لهم حریة التعامل معها

  :بأن أهداف تفویض السلطة تتلخص باآلتي ستنتاجفي ضوء ما تقدم یمكن اإل

 .بكفاءة عالیةإتاحة الفرصة لمدیر المدرسة ألداء أعماله األساسیة األخرى  -1

منح بعض معلمي المدرسة الفرصة كي یثبتوا جدارتهم و إمكانیاتهم بالقیـام بأعمـال إدارة المدرسـة  -2

 .و التي قد یكونوا مدیرین لها مستقبالً 

 .إشراك المعلمین في صناعة القرارات المتعلقة بالمدرسة  -3

 .ر العملیة التربویةتعزیز العالقات االنسانیة القائمة بین المدیر و معلمیه الجل تطوی -4

تبســیط اإلجــراءات وتســریعها، وذلــك باختصــار إحــدى حلقاتهــا، فالمســتویات اإلداریــة األدنــى أكثــر  -5

    قربـــًا مـــن مـــدیرهم أو رئیســـهم لمواقـــع التنفیـــذ، ممـــا یتـــیح لهـــؤالء ســـرعة  البـــت فـــي األمـــور واتخـــاذ 

بذلك یـتم الـتخلص مـن كثیـر مـن القرارات الالزمة والضروریة دون الرجوع إلى المستویات العلیا، و 

 .التعقیدات الروتینیة والهامشیة التي تعمل على تعطیل اإلجراءات أو بطئها

  :خطوات تفویض السلطة

ولـیس أمـرا عشـوائیا أو مزاجیـا  إن تفویض السلطة لیس أمرا روتینیـا یقـوم بـه الـرئیس تجـاه المـرؤوس،     

هو أمر دقیق ومدروس یعتمد على نوعیة المهمـة وقـدرة یتم من خالله تحدید المفوض ونوع التفویض إنما 

ان عملیـة تفـویض السـلطة تحـوي علـى عـدة خطـوات تتضـمن . المفوض على ادائها والسبب في التفـویض

عطــاء الســلطة فــي  ٕ ــأداء مهمــة معینــة و تزویــده بالمعلومــات العامــة عــن تلــك المهمــة، وا تكلیــف شــخص ب

الـذین ألعمـالهم صـلة مباشـرة  –المـدیر بإحاطـة األفـراد اآلخـرین  إستخدام الوسائل المختلفة، بعد ذلك یقـوم

أو غیـــر مباشـــرة بعملـــه، وأخیـــرًا یقـــوم المـــدیر بتحمیـــل هـــذا الشـــخص بمســـؤولیة تادیـــة هـــذا العمـــل بالكفـــاءة 

  .المطلوبة وفي التاریخ المحدد
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 ) 1995(   حتزولیف، مهدي وعالونة، علي وفریحات،حیدر والطراونة، مدو  كامل المغربي،ولقد ذكر  

  :أن هناك ثالث خطوات مترابطة لعملیة تفویض السلطة وهي

  .به أي تحدید العمل المطلوب من المرؤوس القیام: قیام المدیر بتوزیع المهام والواجبات. 1

تحدید و المرؤوس،  أي تحویل بعض الحقوق وبعض السلطات إلى: منح المرؤوس سلطة التصرف. 2

 .تحقیق هدف المنشأة لیها المرؤوس حتى یمكن ألنشطته من المساهمة فيمقدار السلطة التي یحتاج إ

نما  . 3 ٕ تحمل المسؤول لمسؤولیة التفویض، أي التزامه إلنجاز المهمةالمطلوبة، فالمسؤولیة التفوض وا

   .هي التزام أخالقي ال یستطیع المرؤوس التغاضي عنه

  :ها التفویض وهي فقد حدد عدة خطوات اساسیة یعتمد علی) 1988(أما مرسي 

  .تحلیل العمل المطلوب إنجازه -1

  .تحدید أسلوب التنظیم اإلداري مع تحدید المسؤلیات -2

  .توفیر قنوات جیدة لالتصال -3

  .تحدید واضح للصالحیات و االختصاصات المطلوب تفویضها-4

  یستنتج مما سبق عرضه ان خطوات تفویض السلطة تتلخص في ما یأتي 

 .العمل المطلوب من المعلمین القیام بهأن یحدد المدیر  -1

 .یمنح المدیر الصالحیة لتفویض المعلمین القیام ببعض المهام المطلوبة منه -2

 .یتولى كل معلم تنفیذ المهام المناطة به من قبل المدیر -3

  .یتابع المدیر تنفیذ المعلمیت للصالحیات المخولة الیهم -4
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  :  السلطة تفویض عناصر

               التفویض عملیةبـــــــــــــأن  )2000مهنـــــــــــــا،(المشـــــــــــــار الیـــــــــــــه فـــــــــــــي  )2003( حســـــــــــــین حـــــــــــــریمقـــــــــــــال  

)Process of Delegation(  وهي ،العملیة لهذه اإلداریة الوظیفة لتشک عناصر ثالثة لحو تدور:  

  .لأعما من إلیه لیوک ما إلنجاز الفرد به یتمتع الذي الحق هي فالسلطة: السلطة منح - 

 للتحم إلى الوظیفة أنشئت التي االختصاصات أو الواجبات أو لمسؤولیةا إسناد أو المسؤولیة تحدید - 

 الجامعات تسعى التي األهداف هي المسمیات لهذه لواألص :لالعم تعیین أو الوظائف تعیین أو أعبائها

 إلى النظر یمکن األکادیمیة األقسام مجالس إلى الجامعة إدارة لقب سلطة من تفوض فعندما تحقیقها إلى

  .الوظائف أو المهام هذه

 أخالقي التزام بمثابة وهي ،وظیفته مهام بإنجاز الوظیفة لشاغ التزام وهي: المسؤولیة أو لمساءلةا -

 ال أخالقي التزام ألنها تفوض ال فالمسؤولیة. وجه أحسن على إلیه المفوضة لللقیام باإلعما فوض لمن

  .عنه التغاضي یستطیع المرؤوس

بتعیـــــین الواجبـــــات  ملیـــــة تتضـــــمن قیـــــام صـــــاحب الســـــلطةأن التفـــــویض ع) 1988(ویـــــذكر مرســـــي      

تخـاذ اإلجـراءات الالزمـة، بعـدها  ٕ والمسؤلیات التـي یفوضـها، ثـم مـنح االذن باسـتخدام السـلطة وممارسـتها وا

  .في أداء مهامه بطریقة مشروعة ومرضیة متابعة مدى إلتزام من فوضت إلیه السلطة بحسن إستخدامها

    السلطة تفویض أسباب

فویض السلطة هو عامل مهم فـي تخفیـف الظغـط علـى المـدیر إذ ان قیامـه بكافـة األمـور وخاصـة إن ت   

ً قـد تكـون سـببا فـي حـدوث التـوترات  .تلك األمور التي یمكن للغیر القیام بها یزیح عن كاهل المـدیر أعبـاء

ــــه، الیســــتطیع ) 1999(العمــــایره  ذكــــرو  ــــه و طاقاتــــه و إمكانیات ــــام أن أي شــــخص مهمــــا بلغــــت قدرات القی

بمجموعة أعمال لوحده وبدرجة عالیة من اإلتقان، وخصوصًا إذا تعلق هذا العمل فـي مؤسسـات واسـعة و 
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 و. معقدة حیث تعتبـر المؤسسـة التربویـة مـن المؤسسـات المعقـدة ألنهـا تتعامـل مـع نفسـیات بشـریة متعـددة

  :رؤیة اإلدارة فمنهاتختلف و تتنوع أسباب التفویض حس نوع المنظمة و حاجاتها و حسب فلسفة و 

االستخدام األكثر كفاءة لوقت الرؤساء والمرؤوسین، مما یؤدي إلى تقلیل التكالیف وتحسین نوعیة  -1

 .الخدمات بسبب تركیز المسئولین على األمور الهامة والتفكیر الخالق والتجدید والتطویر

العمل، فعن طریق تفویض تبادل أفضل للمعلومات وتعلیم الموظفین مهارات جدیدة تساعد في تطویر  -2

الصالحیات یمكن خدمة الجمهور والمنتفعین بشكل أفضل في كل األوقات بحیث ال تتعطل األمور 

 .في غیاب المدیر المسئول الذي یحتكر كامل السلطات بل یفوض إلى المرؤوسین بعضًا منها

مشاركة بین المدیر وجمیع  تكون) المدرسة(حیث إن إدارة المؤسسة التربویة : تحقیق دیمقراطیة اإلدارة -3

العاملین، وكذلك الجمیع یسهم في حل المشكالت وصنع القرارات، والبعض یساهم في اإلشراف 

 .ومتابعة تنفیذ وتقویم القرارات وكذلك تحمل المسؤولیات

 ألسباب بالتفویض القیام المدیر على یجب)  2004ذیاب، ( المشار إلیه في) 1999(توفیق  وكما قال 

  :  نهام عدیدة

  

  .  شخصیاً بها القیام تمکنه التي تلك بکثیر تفوق قد المدیر إلى المسنودة المهام إن. 1

  .المعلمینلتنمیة  برنامج أي في الجوهریة والخطوة األساسي العنصر هو السلطة تفویض إن. 2

 قد تخلو لحظة أیة ففي ،تنظیمها في عمق إلى بالضرورة تحتاج المؤسسات من مؤسسة لكـــــــــــــــــــ إن. 3

 هذه وفي ،تقاعدهم أو مرضهم أو نقلهم أو ترقیتهم أو شاغلیها وفاة بسبب اإلداریة المناصب بعض

  . سیره في التنظیم یستمر لکي المناصب هذه لشغ غیرهم على یجب الحالة

  :في ضوء ما تقدم یمكن اإلستنتاج بأن أسباب تفویض السلطة تتلخص بما یأتي 
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خالصـهم إن تفویض السلطة یدل على إهتمام ال -1 ٕ مدیر بمعلمیه ورعایته لهـم ممـا یزیـد مـن والئهـم وا

 .للمدرسة

إن تفویض السلطة یـدل علـى إهتمـام المـدیر بالمؤسسـة التربویـة ویعتبـر مثـل هـذا التفـویض سـیاقا  -2

ــوا أحــد معلمــي المدرســة اللــذین  ــذین قــد یكون ــأتون فــي المســتقبل والل ــد المــدیرین اللــذین ســوف ی یفی

 .تفوضت الیهم بعض الصالحیا

 .یخفف تفویض السلطة العبىء عن كاهل المدیر وذلك بتوزیع بعض صالحیاته للمعلمین -3

 .یعمق العالقات اإلنسانیة اإلیجابیة مع المعلمین لغرض رفع كفاءتهم و إمكانیاتهم التدریسیة -4

  الوالء التنظیمي

ض النماذج فیمایلي عرضًا لمفهوم الوالء التنظیمي من حیث أهمیة دراسته و عناصره و بع     

  .للعوامل المساعدة في تكوینه

  مفهوم الوالء التنظیمي

یعبر مفهوم الوالء التنظیمي في الفكر اإلداري المعاصر عن مدى اإلخالص وإلندماج التي یبدیها       

یعرف الوالء التنظیمي بأنه إتجاه حول والء الفرد للمنظمة وهو عملیة مستمرة یقوم و  .الفرد تجاه منظمته

لون في المنظمة من خاللها بالتعبیر عن إهتمامهم وحرصهم على المنظمة واستمرار نجاحها العام

  )1997حریم،.(وبقائها

األداء األمر الذي یؤدي الى حب األفراد لعملهم  رفع كفاءةإن للوالء التنظیمي دورًا مهمًا في    

نحو یة لهم، فاإلتجاهات االیجابیة ومنظماتهم وحماسهم للقیام باألعمال المطلوبة وارتفاع الروح المعنو 

   .تنمي التعاون التلقائي ببذل كل الطاقات في سبیل تحقیق األهداف التنظیمیةالمنظمة 

ستخدام الحوافز المتمثلة ان تحقیق أهداف المنظمة یتم من خالل التأثیر في سلوك األفراد بكما أ     

ُ رواد المدرسة الكالسیكیة، كما أ نهم یرون أن العامل في المنظمة یتجاوب آلیًا مع باُألجور كما یراه
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ُ بزیادة األجور ولكن بعد ظهور المدرسة السلوكیة والنظریات الحدیثة . الحوافز المادیة بحیث یزداد أداؤه

في اإلدارة أكدت جمیعها على أن الحوافز المادیة لم تعد العامل الوحید في إثارة دافعیة األفراد لتحقیق 

بل إن هناك إلى جانبه حوافز معنویة وأبعاد اجتماعیة وتنظیمیة أخرى ال بد من توافرها  أهداف المنظمة،

لتشجیع ودفع األفراد للعمل على إنجاز المهام الموكلة الیهم، مثل الوالء التنظیمي والمشاركة في اتخاذ 

نظمة بزیادة القرارات ورسم السیاسات وتطبیق اإلدارة باألهداف وغیرها، من أجل تحقیق أهداف الم

  ). 1995العضایلة،(انتاجیتها 

عد مفهومًا قدیمًا في مجال العلوم اإلنسانیة، إال      ُ ه لم یحظ أنوعلى الرغم من أن موضوع الوالء ی

باالهتمام الكافي في مجال اإلدارة إال بعد ظهور المدرسة السلوكیة التي أكدت على العالقات اإلنسانیة 

من ضمن  یعد الوالء التنظیمي أن) 1997(یقول الفضلي  حیث. المختلفة وأهمیتها في مجال المؤسسات

لطت علیها األضواء، وتناولتها العدید من البحوث والدراسات بصورة  ُ أبرز المتغیرات السلوكیة التي س

وقد أفرزت مجموعة من البحوث . مبكرة، مقارنة بالعدید من المتغیرات السلوكیة واإلتجاهات األخرى

المیدانیة اآلثار السلبیة النخفاض الوالء على جوانب متعددة من أبرزها انخفاض مستویات  والدراسات

  ).1997الفضلي، (الرضى الوظیفي وارتفاع درجات الضغط واالحتراق النفسي وانخفاض معدالت األداء 

في إلى أهمیة الوالء التنظیمي على أنه عامل رئیس Gabarro, 1992) (وبهذا الصدد، أشار جبارو 

المنظمة، ألن المسؤولیة األساسیة لمن لدیهم هذا الوالء للمنظمة، هي المحافظة على  فاعلیةاستمرار 

العمل واستمراره، والتفاني من أجل استمرار الحیاة في المنظمة بغض النظر عن المكاسب الضروریة، لذا 

 .ن والئه لمنظمتهكان على المؤسسات أن توجد هذا الوالء، وتحمي من یلتزم بعمله، ویهدي م

وعلیه، یمكن القول بأن الوالء التنظیمي یدل على التوافـق مـا بـین أهـداف الفـرد وأهـداف المنظمـة، ممـا 

یجعــل الفــرد یعمــل لتحقیــق أهــداف المنظمــة، كمــا یتضــمن نظــرة الفــرد للتنظــیم نظــرة إیجابیــة، ناتجــة عــن 

  .في البقاء بالمنظمة التوافق بین قیم الفرد وقیم المنظمة، ودالة على رغبة الفرد
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بـأن تـرك الموظـف لمكـان عملـه، یعـد مـن أهـم  (Angle & Perrg, 1981)ج آنجـل وبیـر أوضـح    

ـــوالء  النتـــائج المرتبطـــة بصـــورة دائمـــة بالمســـتویات المنخفضـــة مـــن الـــوالء التنظیمـــي، باإلضـــافة إلـــى أن ال

المؤسسـات، والصـمت الـوظیفي  المنخفض لألفـراد یـرتبط بارتفـاع نسـب الغیـاب والتقـاعس فـي الـدوام داخـل

  .في المؤسسة

عــد مــن القــیم المهمــة، التــي ینبغــي أن یتصــف بهــا  ُ وعلیــه یمكــن القــول بــأن موضــوع الــوالء التنظیمــي، ی

ســالمة، : (ســلوك األفــراد فــي المنظمــة، ویتمثــل الــوالء التنظیمــي بثالثــة  انــواع مــن الســلوك أساســیة، هــي

2003.(  

  . یم التنظیمیةقبول الموظف التام لألهداف والق - 

 . استعداد الموظف التام لبذل جهود استثنائیة لمصلحة المنظمة بغرض الوصول إلى أهدافها - 

لیـة وبشـكل الرغبة الصادقة لدى الموظـف فـي المحافظـة علـى اإلنتمـاء والعمـل فـي المنظمـة بفاع - 

 .مستمر

الص و االنـدماج و المحبـه یعبر مفهوم الوالء التنظیمي في الفكر االداري المعاصر عن مدى االخ      

التي یبدیها الفرد تجاه منظمته، وانعكاس ذلك كله على تقبله الهدافها و سیاسـاتها، وتفانیـه ورغبتـه القویـه 

ویعتبـر الـوالء التنظیمـي ظـاهره . باستمراریة مشاركته فیها، وبذله للجهد المتواصل من اجل تحقیق اهدافها

كمـا . حظتها من خالل سلوكه واخالقـه التـي یظهرهـا فـي منظمتـهنفسیه تنبع من داخل الفرد، و یمكن مال

  .یعتبر ظاهره اجتماعیه تتمثل بتعاون أعضاء الجماعه وتظافر جهودهم من اجل تحقیق اهداف منظمتهم

 مع التنظیم أفراد انسجام مدى لتفحص والمهم األساسي المفتاح التنظیمي الوالء موضوع ویعد

 األفراد بین القائم االنسجام مدى لتفحص والمهم األساسي المفتاح التنظیمي ءالوال موضوع یعد كما . بعضهم

 یكرسوا ألن الكافیة االستعدادات لدیهم الذین هم منظماتهم تجاه المرتفع الوالء ذوو فاألفراد ؛ ومنظماتهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


23 
 

 وانتمائهم ارتباطهم استمرار على للمحافظة دائمة بصورة ویسعوا أعمالهم في والتفاني الجهد من مزیدا

  .2001 )(المخالفي لمنظمتهم

 اتجاه حول والء الفرد للمنظمة، وهو عملیة"فیعرف الوالء التنظیمي بأنَّه  ) 1997( أما حریم

مستمرة یقوم العاملون في المنظمة من خاللها بالتعبیر عن اهتمامهم وحرصهم على المنظمة واستمرار 

حالة توحد العامل مع المنظمة التي یعمل فیها، ومع  بأنه)  2003(وتعرفه العطیة  نجاحها وبقائها

وعلى الرغم من هذا التعدد الواضح في تعاریف مفهوم ". أهدافها ورغبته بالمحافظة على عضویته فیها

الوالء التنظیمي إال أن هناك إجماعًا من قبل الباحثین على أن الوالء التنظیمي مفهوم متعدد األبعاد، 

لترابط بین الفرد والمنظمة، ومدى استعداد األفراد لبذل المزید من الجهد من أجل یعكس مدى االنسجام وا

  .تحقیق أهدافها، وزیادة فعالیتها، فضًال عن الرغبة في البقاء فیها

  

فعرف الوالء التنظیمي بأنه انشغال الموظف بوظیفته واالعتزاز بها ) 2005( أما الرواشدة

القطاونة،  المشار إلیه الفهداوي و) Bushnan(أوضح بوشنانو   .وتفضیلها على غیرها من الوظائف

اقتران فعال بین الفرد والمنظمة بحیث یبدي العاملون الموالون " هو  بأن الوالء التنظیمي) 2004(

للمنظمة رغبتهم في خدمة المنظمة بشكل كبیر على الرغم من حصولهم على مردود أقل، وقدم ثالثة 

  .اإلحساس باالنتماء، واإلسهام الفاعل، واإلخالص: ها الوالء التنظیمي وهيمرتكزات أساسیة یرتكز علی

   :أهمیه الوالء التنظیمي 

هــذا حظــي البــد مــن اإلشــارة إلــى أن مفهــوم الــوالء التنظیمــي یعتبــر مــن المفــاهیم اإلداریــة الحدیثــة وقــد     

لــوالء ل یعــزى هــذا االهتمــام إلــى مــاباهتمــام العدیــد مــن البــاحثین منــذ أمــد بعیــد وحتــى یومنــا هــذا و   المفهــوم

التنظیمــي مــن تــأثیرات هامــة علــى كثیــر مــن ســلوكیات واتجاهــات األفــراد ومالــه مــن انعكاســات علــى الفــرد 

فیفترض أن یكـون الـوالء التنظیمـي مـن أولـى السـلوكیات الطبیعیـة والمهمـة التـي . ءوالمنظمة على حد سوا
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المنظمـات  ةوبالتـالي فـإن للـوالء التنظیمـي أهمیـة فـي حیـا . یتصف بها سلوك األفراد في التنظـیم أنیجب 

ره الواضح على سیر العمل فیها وتحقیقها ألهدافها بشكل فاعل متمیز، وعلى مدى ارتباطه بالسلوك ثوله أ

مـن  لالصـحیحة، أو لیقلـ ة التنظیمي الذي یلعب دورًا هامًا في توجیه األفراد العاملین داخل التنظیم الوجه

  .أو إهماله أو الشعور باإلحباط سلبي كترك العمل أو التغیب عنهسلوكهم ال

سلوکیة ذات ـلوالء التنظیمي إلى وثاقة ارتباطه بعدد من الظواهر الهتمام بااإلیمکن عزو كما 

 ،کافةالمجتمع أبناء م منظمته أأم ص الفرد ـسواء منها ما کان یخ ،جاه الموظف وسلوکهـالعالقة بات

في  غیر محسوسل اصطالحًا مطلقًا یمثل ب، ملموسًال واقعًا ال یمث، آخر كيوي متغیر سلكأفالوالء 

ثم إنه ال یمکن ، الظواهر أو اآلثار الناتجة عن توفره لدى الفرد أو عدمهل علیه من خالل ویستد، ذاته

نتیجة لتفاعالت کثیر  إنهل ب، اإلکراه المختلفةل بوسائفرضًا أو یفرض ، على الوالء جاهزًال الحصو

أنماط للعدید من النظم والسیاسات و هو نتیجةل ب، أو نظاماًعامًال فهو لیس ، والمتغیراتل واممن الع

  ).  2004، الفهداوي والقطاونة(من المتغیراتالعدید  فیهویؤثر ، المتفاعلةك السلو

  :الوالء التنظیمي عناصر

 )Meyer and Allen ,1984(ي كما اشار الیها میر والین للوالء التنظیم عناصرثالث  هناك

یشیر الى قوة رغبة الفرد في اإلستمرار بالعمل في منظمته ورغبته بالمشاركة في : الوالء العاطفي-1

بإدراك الفرد لخصائص معینة في العمل الذي یقوم به ، ومنها الوالء العاطفي  یتأثرو  .تحقیق اهدافها

عمل ،ودرجة المشاركة، كما یتعلق بتناسق االستقاللیة و األهمیة و التنوع و التفاعل بین الفرد و رب ال

 .األهداف ،ویشیر لرغبة الشخص في االستمرار في العمل لتوافقه مع ورغبته في أداء ذلك

یعبر عن إلتزام الفرد األدبي بالبقاء في منظمته وخوفه من أن یترك إنطباع : الوالء األخالقي -2

لى إحساس الفرد بااللتزام األخالقي أو األدبي ویشیر إسيءحوله لدى زمالئه فیما لو ترك عمله فیها 

 .كما یشیر إلى شعور الموظفین بأنهم مضطرین للبقاء بالمؤسسة بسبب ضغوط اآلخرین.بالبقاء بالمنظمة
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ویشیر إلى تقییم الفرد لمقدار ما استثمره في عملة الحالي بالمقارنة بما سیكسبه أو : الوالء المستمر-3

لمنظمة ویشیر لقوة احتیاج الفرد للعمل بالمؤسسة ألنة ال یستطیع تحمل أعباء یخسره إذا ما استمر في ا

  .المعیشة بطریقة أخرى

 : الوالء التنظیمي كما یأتي عناصر)  ( 1988الردایدة وقد بیّن

 هذا ویتم واستمرارها، الجماعة حیاة بقاء أجل من لحیاته الفرد تخصیص به ویقصد :المستمر الوالء : أوالً 

  .الشخصیة واستثماراته الفرد تضحیة لخال من

 إلى المؤدي الفرد بسلوك متمثلة اجتماعیة بعالقات الفرد ارتباط وهو :التالحمي التنظیمي الوالء :ثانیاً  

 عن واالنفصال التفكك إلى المؤدي السلوك عن والتخلي المجموعة، وتالحم بتماسك اإلحساس تقویم

  .الجماعة

لمبادئه  وهو االرتباط بمبادئ الجماعة وبمعاییرها من خالل تنصل الفرد: منضبطالتنظیمي الالوالء :ثالثاً 

  .السابقة، واستسالمه الكامل لقرارات وسلطة الجماعة

 

  :العوامل المساعدة في تكوین الوالء التنظیمينماذج 

نة للوالء التنظیمي لدى األفراد في المؤسسات، إذ تمت ترج ّ مة تعددت الرؤى حول العوامل المكو

  :ما یأتي هذه الرؤى واالجتهادات إلى نماذج یتم من خاللها وصف هذه العوامل، منها

  (Steers):أنموذج ستیرز  -1

أن الخصائص الشخصیة وخصائص العمل وخبرات العمل تتفاعل   )1977( یرى ستیرز    

دافها منظمته ومشاركته لها واعتقاده القوي بأهبمعًا كمدخالت، وتكون میل الفرد لالندماج 

وقیمها، وقبول هذه األهداف والقیم، ورغبته األكیدة في بذل أكبر جهد لها مما ینتج عنه رغبة 

قویة للفرد في عدم ترك التنظیم الذي یعمل فیه وانخفاض نسبة غیابه وبذل المزید من الجهد 
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كوین الوالء وقد بین ستیرز في نموذجه العوامل المؤثرة في ت .والوالء لتحقیق أهدافه التي ینشدها

العوامل والسلوك في التنظیمي وما یمكن أن ینتج عنه من سلوك متبعًا منهج النظم ومصنفًا هذه 

 مجموعات

: وتعرف بـ إذ یرى أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في تكوین الوالء التنظیمي لدى األفراد،

  : اآلتي، وتتمثل بـ(Steers)مدخالت أنموذج 

  ).عمر الفرد، مستوى التعلیم، الحاجة إلى اإلنجاز(شمل أ ـ الصفات الشخصیة، وت

  ).فرص التفاعل، التغذیة الراجعة، الرضى عن العمل(ب ـ صفات العمل، وتشمل 

  ).إتجاهات العاملین، الثقة بالمنظمة، األهمیة الشخصیة(ج ـ الخبرة أثناء العمل، وتشمل 

  

  :، فهي(Steers)أما مخرجات أنموذج ستیرز 

  )في عمله مدى رغبة العامل اإلستمرار. (المیل للبقاء في المنظمةالرغبة و . أ

  )إذ ال بد ان یكون متیقظًا دائم الجاهزیة(.االنتباه والتیقظ في العمل. ب

       ) المنظمة و الى من المعلمینأي نسبة دخول وخروج (. انخفاض نسبة دوران العمل. ج

نجاز المهمات. د ٕ   )ى قدرة الفرد على إنجاز مهامهمد(.األداء الوظیفي طواعیة وا

  )Marsh, R. & Mannari(أنموذج مارش وماناري -2

  دى األفـراد بموجب ـفـي تكوین الوالء التنظیمي ل تمثل العـوامل المساعدة        

  :اآلتيك (Marsh & Mannari,1977) أنموذج         

  .لمجتمع وهي المركز الذي یحتله الفرد في ا:أ ـ المكانة االجتماعیة 

هو الشعور النفسي بالقناعة و االرتیاح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات  و: ب ـ الرضى عن العمل

  .والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بیئة العمل ومع الثقة والوالء واالنتماء للعمل
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   .ترابطهمج ـ تماسك العاملین وهي مدى قوة العالقات اإلنسانیة فیما بینهم ومدى اتفاقهم و 

فهي تشبع حاجتنا في اإلبداع  مكون أساسي لمجال العمل السلیم وهي : د ـ االستقاللیة في العمل    

أكثر إلتزاما ,أكثر إندفاعا,یكونون غالبا أسعد االستقاللیة  الموظفین الذین یشعرون بامتالكهمف الفردي

   .بعملهم و أقل توترا

دا بموجب هذا األنموذج أهم الع وامل التي تسهم في تكوین الوالء التنظیمي وأثر ذلك في دوران وقد حدّ

  .العمل في بعض المؤسسات الیابانیة

راسات: ثانیاً  ابقة الدّ   : السّ

 تفویض السلطةتم الحصول على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع        

وعلى  األحدثإلى األقدم سلها الزمني من والوالء التنظیمي، وفیما یأتي عرض لهذه الدراسات وفقا لتسل

  :آلتيالنحو ا

 الدراسات التي تناولت تفویض السلطة  - أ

 السلطة وتفویض القیادة نمط بین العالقة معرفة إلى تهدفدراسة )  2000 ،دویکات(أجرى 

 نـم ةـطبقی وائیةـعش عینة اراختو ،المعلمین نظر وجهة من الحکومیة المدارس الثانویة مدیري عند

 ،مقیاسین الباحث استخدم وقد ،ومعلمة معلماً) 362( من وتکونت فلسطین لشما دارس محافظاتـم

 الیها ةـالدراس توصلت التي  و من بعض النتائج ،السلطة تفویض ومقیاس ،القیادي النمط مقیاس

 فلسطین لماـش محافظات في الحکومیة الثانویة المدارس مدیري عند السائدة القیادیة األنماطأن 

النمط  أما ،والسلبي ،والدبلوماسي ،الدیمقراطي: یلي کما مرتبة المعلمین نظر وجهة من

 لمجا في السلطة تفویض مستوى كما ظهر أن .السائدة األنماط من یظهر فلم الدیکتاتوري

 الواجبات لمجا أما متوسطة كانت االجتماعیة اتـوالواجب ،ةـالتربوی والواجبات ،الفنیة الواجبات

  .قلیالً فیهما التفویض مستوى انـک دـفق للتفویض الکلیة والدرجة ،اإلداریة
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 بین ما عالقة وجود إمکانیة بحث إلى هدفت دراسة)  Martin,  2001( مارتنكما أجرى 

 لمستویات المدرسین وتصورات لالعم مکان في تفویضهم تویاتـلمس ینـالمدرس تصورات

وقد اختار . األداء اختبارات تقیسها کما الطالب نجاح مستویات ینـوب الطالب تعلیم نحو المسؤولیة

 حساً اظهروا  الذین" میسوري" منطقة غرب جنوبي من اإلعدادیة المرحلة معلمي نـم عینة مكونة

 إلى الدراسة أشارت حیث المدرسة مشارکة تفویض وحجم الطالب إنجاز حجم نحو المسؤولیة من

 اللوم لبقبو مترددین کانوا ولکنهم الطالب نجاح على الثناء لتلقي استعداد على کانوا المعلمین أن

 البـالط نتائج نحو بالمسؤولیة وإحساسه المعلم تفوض أن النتائج أظهرت وقد. الطالب لفش نتیجة

 انـک الطالب إنجاز على التأثیر أنو .المعلم فعالیة وزیادة إیجابي مدرسي مناخ لخلق روریانـض

 إحساس ینـب أو الطالب وإنجاز المعلم تفویض بین رةمباش عالقة وجود عدم كما أظهرت .ثانویاً

  .  الطالب وإنجاز بالمسؤولیة المعلمین

 البلقاء جامعة كادیميأ ممارسة درجة عن الکشف إلى هدفت بدراسة)  2004( الزعبيوقام 

.  فرداً) 60( واختار عینة الدراسة مقدارها. نظرهم وجهة من التفویض لعملیة األردن يـف ةـالتطبیقی

 في الخبرة وسنوات ،الجنس: هي تقلةـمس متغیرات خمسة على اشتملتوقد استخدم استبانة 

: هو واحد تابع متغیر على واشتملت. ـلالعم ةـوطبیع ،صـوالتخص ،العلمیة والمرتبة ،التدریس

 لالتوص تم وقد ،التفویض لعملیة التطبیقیة اـءالبلق ةـجامع في التدریس هیئة أعضاء ممارسة درجة

 وکان ،التباین لوتحلی ،المعیاریة واالنحرافات ،ابیةـالحس المتوسطات باستخراج الدراسة نتائج ىإل

 ةـدرج تـوکان ،الخمسة المجاالت في ما حد إلى منخفضة تفویض درجة علىأنها دلت  أهمهامن 

 وقیمة ،يالِمّهِن والنمو ،القرار اتخاذ: التالي النحو على المجاالت هذه في تنازلیاً مرتبة التفویض

 لمجا في کانت عالیة بها التفویض درجة نتكا التي الفقرات أغلب وأن .والمکانة ،واألثر ،الذات

  .القرار اتخاذ
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اسة هدفت الى التعرف على واقع تفویض الصالحیات لدى مدیري در  )2005(الصغیر وأجرى 

لصالحیات، ولتحقیق المدارس الثانویة بمدینة الریاض، والمعوقات التي تحول دون تفویضهم تلك ا

ذلك إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي معتمدًا اإلستبانة كأداة لجمع البیانات، وطبقت على 

مدیرًا ، وتمت معالجة البیانات بإستخدام ) 99(جمیع أفراد مجتمع الدراسة من المدیرین والبالغ عددهم

). بیرسون(تحلیل التباین ومعامل االرتباط طات الحسابیة، واسلوب التكرارات والنسب المئویة، والمتوس

إن مدیري المدارس یفوضون صالحیاتهم في التخطیط : وقد توصل الباحث الى نتائج من أهمها 

  .كذلك فهم یفوضون صالحیاتهم باإلشراف الفني بدرجة كتوسطة. بدرجة أعلى من المتوسط

و ممارسة االداریین درجه فهم  إلىهدفت الى التعرف  دراسة )2005(ناجي جرى كما أ

و مستوى كفاءة القرار اإلداري المتخذ من  لتفویض السلطة في وزارة التربیة و التعلیم في األردن ،

العالقة بین فهم و ممارسة اإلداریین لتفویض السلطة  إلىفضال عن التعرف  قبل اإلداریین أنفسهم،

أثر مكان العمل على فهم و  إلىالتعرف  و مستوى كفاءة القرار اإلداري المتخذ من قبل اإلداریین، و

 .ممارسة اإلداریین لتفویض السلطة، و على مستوى كفاءة القرار اإلداري المتخذ من قبل اإلداریین

تم و . فردا من اإلداریین العاملین في وزارة التربیة و التعلیم) 337(وقد تكونت عینة الدراسة من 

فقرة ، و الثانیة إستبانة ) 39(والتي تكونت من  السلطة،األولى إستبانة تفویض : استخدام أداتین 

، و بینت نتائج الدراسة أن درجة فهم الداریین لتفویض فقرة ) 37(من كفاءة اتخاذ القرار اإلداري 

، درجة ممارسة اإلداریین لتفویض السلطة كانت عالیة، وان السلطة كانت عالیة و على جمیع الفقرات

، مستوى كفاءة إتخاذ  وأن أن هناك عالقة ایجابیة دالة إحصائیا  كما أظهرتالقرار اإلداري كان عالیًا

و خرجت الدراسة  .بین فهم اإلداریین لتفویض السلطة و ممارستها، و بین كفاءة اتخاذ القرار اإلداري

تعزیز تفویض السلطة ،و تذلیل العوائق التي تعیق عملیة تفویض : أهمها  بمجموعة من التوصیات

جراء المزید من الدراسات المماثلةعلى مؤسسات تربویة أخرىالسلط ٕ    .ة ، وا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


30 
 

 الدراسات التي تناولت الوالء التنظیمي  -  ب

  
ت اطلسلاسة رلفعلي لممااقع والص الى تشخیإھدفت دراسة ب )2000(درویش و الشمري قام 

ـف یرلتعوا. اـبھلع طضـي تـلتداء األءة اھا على كفارثـث وألبحاة ـة عینـمظلمناي ـیضھا فوخالل تفن م

ت ماظلمنایفي في وظلداء األءة اعلى كفا ابيـالیجاه إداري ودورل ـة كعمطسلـلض ایـوتفـوم بمفھ

تم اختیارھم شخصا )  38( وتكونت عینة الدراسة من . صثة بشكل خاولمبحامة ظلمنوا, عامة ورة بص

فقرة، وتوصلت الدراسة الى  )24(وقد استخد الباحثان استبانة مكونة من  ،باألسلوب الطبقي العشوائي

م نج  ةطسلـلم اضھـیوتفـم ي تـلتن ااـللجص واخاـة لألشـقیقدلر اغیدراء لمامتابعة أن   عدة نتائج اھمھا

 عـلمتبوب األسلا ، وأنثة ولمبحامة ظلمنافي داري ألالعمل دم التي ال تخت اجیھاولتض ابعدار صإعنھ 

ى ـعلطرأت لتي دات المستجاعلى دراء لمع االف إطضعن عم ناجف ، ویمیة ضعیظلتندات احولافي 

  .ث یدلحداري االالعمل ا بالیـسأ

دراسة ھدفت إلى تعرف نمط ) John & Taylor, 2001(وأجرى كلٌ من جون وتایلور    

ر  ّ القیادة والمُناخ المدرسي والوالء المؤسسي للمعلمین، وكذلك إلى تطبیق نموذج الوالء التنظیمي المطو

، وقد أعدت استبانتین كأداتین لجمع البیانات، تناولت المُناخ والوالء )Steers, 1977(من قبل 

ً تم اختیارھم بطریقة العینة الطبقیة العشوائیة من بین ) 227(التنظیمین، وتم توزیعھما على  معلما

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة. مدرسة) 20(معلمي 

ى منه عند القیادة التي تركز على االعتباریة وبدرجة التنظیمي أعل كان إدراك المعلمین للوالء

بین الوالء التنظیمي ) α ≥ 0.05 (ووجود عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى. عالیة

ناخ المفتوح ُ بین سلوك القائد ) α ≥ 0.05 (ووجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى. والم

ناخ التنظیميالذي یركّز على اال ُ   .عتباریة والم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


31 
 

الوالء التنظیمي المهني لعضو هیئة التدریس في " بعنوان )  2001( وفي دراسة قام بها المخالفي  

،)  143( عینة الدراسة من  تكونت"  كلیات التربیة بجامعة صنعاء استخدم اإلستبانة لجمع  عضوًا

داللة إحصائیة في درجة  وجود فروق ذات عدم: عدة نتائج منهاوقد خلصت الدراسة إلى  المعلومات

أعضاء هیئة التدریس تبعًا الختالف  تحدید أهمیة الوالء التنظیمي والوالء التنظیمي المهني بین

ال توجد عالقة ارتباط بین الوالء التنظیمي  .والخبرة والعمر االختصاص، والجنسیة، والرتبة األكادیمیة،

 .التنظیمي للمهنة للكلیة والوالء

هدفت إلى إجراء مقارنة ثأثیرات قیادة المدیر في ) Piderit, 2002(وفي دراسة أجراها بیدریت    

سؤاًال ) 80(والء المعلم في المدارس االبتدائیة الكاثولیكیة األمریكیة، وقد تم إعداد استمارة مؤلفة من 

توزیعها على عینة الدراسة البالغة  ألبعاد سلوك القائد والوالء التنظیمي للمعلمین، كأداة لجمع البیانات، تم

  .مدرسة إعدادیة) 53(معلمًا تم اختیارهم بطریقة العینة الطبقیة العشوائیة من بین معلمي ) 510(

  - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

بین صحة القیادة )  α ≥ 0.05 (توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى - 

  .لتنظیميوالوالء ا

القائد الموقفي  بین) α ≥ 0.05 (توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى - 

  .ووالء المعلمین

مدى تأثیر استخدام رؤساء األقسام في  بدراسة هدفت إلى معرفة)  2003( كما قام الخشالي 

الدیمقراطي، والمتساهل في الوالء  األوتوقراطي، :الجامعات األردنیة الخاصة ألنماط القیادة الثالثة

و استخدم  ) 204( المستمر، والمعیاري ألعضاء هیئة التدریس لعینة قوامها  العاطفي، التنظیمي بأبعاده

عن وجود عالقة سلبیة ذات داللة إحصائیة بین نمط القیادة  وكشفت الدراسة اإلستبانة لجمع المعلومات

 ه العاطفي والمعیاري، ولم تظهر هذه العالقة مع الوالء المستمر، وأنالتنظیمي بأبعاد األوتوقراطي والوالء
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بأبعاده العاطفي  هناك عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین نمط القیادة الدیمقراطي والوالء التنظیمي

 أظهرت الدراسة أن هناك عالقة سلبیة والمعیاري، في حین لم تظهر هذه العالقة مع الوالء المستمر، كما

والوالء التنظیمي بأبعاده العاطفي والمعیاري، فیما لم تظهر  ذات داللة إحصائیة بین نمط القیادة المتساهل

  .المستمر هذه العالقة مع الوالء

هدفت إلى تحدید خصائص المدارس ذات األولویة  دراسة )Walker, 2003(والكر واجرى 

وفحص العالقة بین المتغیرات . جمیع المستویات فيالعالیة في جورجیا والتي لها عالقة بوالء الموظفین 

مدرسة ابتدائیة من األنظمة ) 29(الدراسة على  واشتملت عینة. التنظیمیة إلدارة النزاهه في المؤسسة 

وتمثل العینة . مدرسة ابتدائیة 121المدرسیة السبعة في أتالنتا، حیث ثم أختیار المدارس من قائمة تضم 

لقیاس نزاهة المؤسسة و  ىین، األولخدمت هذه الدراسة استبانتاست. الحضریة من مدارس المنطقة% 24

لقیاس والء المعلم إلى النظام المدرسي و مدیر  ةوالثانی. انفتاحیة مدیر المدرسة و انفتاحیة المعلمین

، ومع أن والء المعلم لیس لدیة عالقة بنزاهة المؤسسة أظهرت نتائج الدراسة. المدرسة وزمالئة المعلمین

والء المعلم للمعلمین ن وأ. ذلك فإن والء المعلم لمدیر المدرسة یرتبط بشكل كبیر مع انفتاحیة المدیر

  . یرتبط بإنفتاحیة المعلمین، وبینت وجود عالقة معنویة بین متغیرات الوالء

التنظیمي لدى أعضاء هیئة  دفت إلى قیاس مستوى الوالء هبدراسة ) 2005( قام القحطاني و 

الوالء التنظیمي العاطفي، والوالء المستمر، ( دریس والتعرف إلى العالقة بین الوالء التنظیمي بأبعادهالت

المستوى الوظیفي، ومسماه، والراتب السنوي، (بالعمل وتشمل والعوامل المتصلة) والوالء المعیاري

 في الوالء) المؤهل العلميالجنس، والعمر، والجنسیة، و (أثر المتغیرات الدیمغرافیة  ، ومعرفة)والتصنیف

ومسماه والراتب السنوي،  التنظیمي لدیهم، وأظهرت نتائج الدراسة أن العمر والجنس والمستوى الوظیفي،

والوالء العاطفي، والوالء المعیاري، في حین  والتصنیف المؤسسي ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالوالء المستمر،
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لمستمر، وأن العمر والجنس والمؤهل العلمي والمستوى الوظیفي ا كان المؤهل العلمي مرتبطًا فقط بالوالء

   .تأثیر مهم في الوالء المستمر ومسماه كان لها

مكان (تحدید دور كل من المتغیرات  التعرف إلى الدراسة هدفت دراسةب ( 2005 ) غنام توقام

ومعدل الدخل لألسرة، العمل، ومكان السكن، والمؤهل العلمي، ومجال التدریس، والحالة االجتماعیة، 

في التأثیر على سمات الشخصیة والوالء التنظیمي لدى معلمات المرحلة األساسیة في ) وسنوات الخبرة

 مقیاس الباحثة واستخدمت. فردا  183 الدراسة من  عینةوتكونت  ، المدارس الحكومیة في محافظة نابلس

 وتوصلت فقرة ( 28 ) على أشتمل التنظیمي الوالء ومقیاس ، فقرة ( 39 ) على أشتمل للشخصیة جوردن

 وجود عدمو  .جدا كبیرة المدرسات لدى التنظیمي الوالء درجة أن أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة

 السكن ومكان العلمي والمؤهل العمل لمكان تعزى التنظیمي الوالء درجة في إحصائیة داللة ذات فروق

  .الدخل ومعدل الخبرة وسنوات

مستوى اإللتزم التنظیمي لدى  الىهدفت الدراسة إلى التعرف دراسة ) 2006(حنونة واجرى 

 الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة، وكذلك معرفة مدى تأثیر بعض العوامل الدیمغرافیة العاملین في

سنوات  الجنس، العمر، مستوى التعلیم،(الخاصة بالموظفین على مستویات التزامهم التنظیمي مثل 

موظف وموظفة   340من عینة توقد تكون). مة، المستوى الوظیفي، مكان العمل، ونوع الوظیفةالخد

حیث استخدم الباحث استبانة لقیاس الوالء التنظیمي لدى یعملون في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة 

ظفي وجود مستوى عالي من الوالء التنظیمي لدى مو  :الىالدراسة  وقد خلصت نتائجعینة الدراسة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین مستویات الوالء التنظیمي لدى  .غزة الجامعات الفلسطینیة بقطاع

العمر، مستوى التعلیم، نوع ( والمتغیرات الدیمغرافیة التالیة،  العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة

إحصائیة في مستوى  قة ذات داللةعدم وجود عال.)بالجامعة، المستوى الوظیفي الوظیفة، مدة الخدمة

  ). الجنس، ومكان العمل(الوالء التنظیمي تعزي لمتغیر 
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عن مستوى الرضا الوظیفي والوالء التنظیمي  الى البحثهدفت بدراسة  )2007(العماري توقام

القطریات بجامعة قطر، والتعرف إلى المتغیرات ذات العالقة بكل  لدى عینة من عضوات هیئة التدریس

ن، األولى خاصة بالوالء التنظیمي یالرضا الوظیفي والوالء الوظیفي ،ولتحقیق ذلك استخدمت أدات من

على  ینداتأعبارة، وقد تم توزیع ) 38(عبارة، والثانیة خاصة بالرضا الوظیفي مكونة من ) 13(مكونة من 

لرضا الوظیفي بین ن مستوى الشعور باأ  :الدراسةنتائج  أظهرتعضو هیئة تدریس بجامعة قطر و ) 46(

ولم  . عضوات هیئة التدریس القطریات كان متوسطًا مقابل شعور عال جدًا بالوالء التنظیمي للجامعة

  دالة إحصائیا بین مستوى الرضا الوظیفي  ةتكشف الدراسة عن وجود عالقة ارتباطی

یمي وعالقته التعرف إلى الوالء التنظالى هدفت  دراسةب )2009(والمالحمة خلیفات وقام كل من 

وقد تكونت عینة الدراسة . الخاصة األردنیة في الجامعات بالرضا الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس

تكونت  اسبتانة لقیاس مستوى الرضا الوظیفي  داةأ واستخدمت الدراسة. عضو هیئة تدریس) 559(من

لدى الهیئة  ء التنظیميكما تم إعداد استبانه أخرى تقوم على اكتشاف أبعاد الوال فقرة،) 25(من 

وجود عالقة بین أبعاد الوالء التنظیمي والرضا  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة .التدریسیة

في مستوى ذات داللة إحصائیة ووجود فروق .الجامعات الخاصةفي الوظیفي لدى أعضاء هیئة التدریس 

رات الجنس، والعمر ومدة الخدمة في الجامعة الوالء التنظیمي لدى أعضاء هیئة التدریس تعزى لمتغی

  .والكلیة

  ين  تفویض السلطة والوالء التنظیمالدراسات التي تناولت العالقة بی -جـ

  ,LoVette, Otis, Watts, Susie, Hood,  Joanne (2000( اوتیس وسوزي وجونيقام كل من  

یفیة دراسة رؤسائهم واظهارهم و ك هدفت الدراسة إلى تقییم تصورات المعلمین من مدراء المدارس  دراسةب

المعلمین الذین یستكلمون متطلبات : لمهارات البعثات و العالقات، اجریت الدراسة على مجموعة من 

أظهرت  .درجة الماجستیر، استخدمت الدراسة اسلوب المنهج التحلیلي من خالل جمع التقاریروالبحوث
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وأن المدراء  .عین و المحافظة على مسؤلیاتهمأن المدراء األصغر سنا هم افضل للت : نتائج الدراسة

یة بنظر المعلمین لتعیین وأن عمر المدیر هو العنصر االكثر اهم ،االناث لدیهم مهارات اكثر من الذكور

  .المدراء

  :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها   

والوالء التنظیمي یمكن مالحظة  یض السلطةبتفو من خالل الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة والمتعلقة 

  - : اآلتي

ن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف األهداف التي سعت إلى تحقیقها، واختالف القطاعات إ -1

التي تناولتها، واختالف البیئات التي أجریت فیها فمن هذه الدراسات ما سعى إلى التعرف إلى أثر 

ي وناج) 2004(والزعبي ، )2000(مثل دراسة دویكات  بعة متعددةتفویض السلطة على متغیرات تا

مثل دراسة  ومنها ما سعى إلى بیان العالقة بین الوالء التنظیمي ومتغیرات تابعة اخرى )2005(

، ومنها ما حاول إیجاد العالقة بین متغیرات متعددة مثل الجنس )2005(والقحطاني ) 2001(المخالفي 

  . )2006(وحنونة ) 2005(مثل دراسة غنام  وسنوات الخبرة والرضى الوظیفيوالسن والمؤهل العلمي 

الزعبـي مثـل دراسـة  أن تفویض السلطة یؤثر ایجابا على المشـاركة فـي صـنع القـرارات فـي المؤسسـات -2

، وخلصت بعـض الدراسـات إلـى أن مـا یرفـع مـن كفـاءة تفـویض السـلطة والـوالء )2005(وناجي ) 2004(

دورات التدریبیـة ، وتقــدیم المكافـآت لألفكـار الریادیــة وتشـكیل اللجــان المتخصصـة بدراســة التنظیمـي عقـد الــ

ونــــاجي ) 2005(مثــــل دراســــة الصــــغیر  المقترحــــات التــــي یقــــدمها المــــرؤوس لالســــتفادة مــــن المفیــــد منهــــا

)2005(.  

م ، وغنـــا)2005(، والقحطـــاني )2001(مثـــل دراســـة المخالفـــي وقـــد أظهـــرت بعـــض الدراســـات الســـابقة -3

والعــرب هتمـام الكبیـر الـذي حظــي بـه الـوالء التنظیمــي مـن قبـل الكثیـر مــن البـاحثین المحلیـین اإل )2005(
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واالنسجام . العالقة بین الوالء التنظیمي ومتغیرات عدیدة أخرى قبل الرضى الوظیفيواألجانب فقد تناولت 

القیـادة، وغمـوض األدوار، وقـد بینـت بین المدیرین والعاملین والمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات والتـدریب علـى 

هذه الدراسات بأن هنـاك عالقـة إیجابیـة بـین الـوالء التنظیمـي وكـل هـذه المتغیـرات، أمـا فیمـا یتعلـق بوجـود 

أثر لكل من الجنس والمؤهل العلمي ومرحلة التعلیمیة وسنوات الخبرة، فقد أوضحت بعض الدراسـات عـدم 

بینمـا أظهـرت معظـم الدراسـات أثـرًا للمرحلـة التعلیمیـة علـى الـوالء وجود أثر للجنس على الـوالء التنظیمـي، 

عـدم ) 2006(، وحنونة)2005(، وغنام )2001(المخالفي  مثل دراسة التنظیمي، وأظهرت دراسات أخرى

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي الــوالء التنظیمــي تُعــزى إلــى المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة، كمــا 

ــــل دراســــة القحطــــاني أظهــــرت دراســــات أخــــرى  ــــة  )2009(، وخلیفــــات والمالحمــــة )2005(مث وجــــود دالل

 .إحصائیة في الوالء التنظیمي تُعزى إلى المؤهل العلمي وسنوات الخبرة

منهم أعضاء هیئات تدریسیة مثل دراسة الزعبي  إستخدمت الدراسات السابقة عینات من األفراد - 4

 المعلمین عینات من إستخدم وبعضها) 2003(ودراسة الخشالي ) 2001(دراسة المخالفي  ،) 2000(

ستخدمت دراسات أخرى عینات من )2005(وغنام ) 2001(، مارتن ) 2000(مثل دویكات  ٕ المدیرین  وا

  . 1121-29عدد العینات بین  وقد تراوح )2005(مثل دراسة ناجي 

  .390كعینة طبقیة عشوائیة كان عددها بینما إستخدمت هذه الدراسة المعلمین 

 )2001(المخالفي  اإلستبانة لغرض جمع المعلومات مثل دراسة إستخدمت معظم الدراسات السابقة - 5

 ه الدراسة إستبانتین لمعرفة درجةستخدمت هذ وقد إ) 2003(ووالكر ) 2004(، مركیوري وهنكن 

 .تفویض السلطة و درجة الوالء التنظیمي

ــ       ز هــذه الدراســة عــن غیرهــا مــن الدراســات أنهــا تحــاول الوقــوف علــى درجــة تفــویض الســلطةومــا یمی

للمدیرین في المدارس الثانویة في مدینة مأدبا ودرجة الوالء التنظیمي لمعلمـي المـدارس الثانویـة مـن وجهـة 

ا تحملـه مـن مـن مكانـة علمیـة مرموقـة تـؤثر فـي تقـدم المجتمـع وازدهـاره بمـ شریحة، بما تمثله هذه النظرهم
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خبرات ومؤهالت وبما تبثه في المجتمع من خـالل الجیـل الـذي تدرسـه وتؤهلـه وتخرجـه، وبمـا یمثلـه الـوالء 

التنظیمــي مــن تحفیــز علــى البــذل والعطــاء واإلخــالص واإلنتمــاء للعمــل فــي المــدارس ممــا ســینعكس إیجابــًا 

اإلیجابي لمشاركة هذه الفئة القیادیة فـي على أداءها بما تحمله من أعباء لتطویر المجتمع وأبناءه، واألثر 

للمــدیرین فــي فضــًال عــن أنهــا مــن الدراســات القیلیــة والتــي تتنــاول موضــوع  تفــویض الســلطة .  المجتمــع

   .لمعلمي المدارس الثانویة من وجهة نظرهموعالقة ذلك بالوالء التنظیمي المدارس الثانویة في مدینة مأدبا 
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  الثّالثالفصل 

اءریقة واإلالطّ  ّ   اتجر
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  الثّالثالفصل 

اءریقة واإلالطّ  ّ   اتجر

اءریقة واالللطّ  یتضمن هذا الفصل عرضاً  ّ بما فیها منهج الدراسة ومجتمعها وعینتها واالدوات ات جر

المستخدمة فیها مع كیفیة استخراج صدقها وثباتها والوسائل اإلحصائیة اللالزمة لتحلیل البیانات واجراء 

  :راسة وفیما یأتي توضیح ذلكالد

 : الدِّراسةة منهجیّ 

  .، وهو المنهج المناسب لمثل هذه الدراسةالمنهج الوصفي اإلرتباطي الباحث في دراسته عتمدا

  :الدِّراسةمجتمع 

یتضمن مجتمع الدراسة جمیع معلمـي المـدارس الثانویـة فـي مدینـة مأدبـا مـن الجنسـین وكمـا هـو مبـین 

  .أدناه) 1(في الجدول 

  )1(جدول 

  في مدینة مأدبا المدارس الثانویه و المعلمین حسب الجنسمجتمع 

  عدد المعلمین  عدد المدارس   الجنس

  430  10  ذكور

  490  12  اناث

  920  22  المجموع
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  :الدِّراسةعینة 

  -:ستخدم الباحث طریقتین الستخراج عینة الدراسة ا

مدرسـة ) 11(حیـث تـم إختیـار  .ن المـدارس الثانویـةمجموعـة مـ الختیـارالعینة العنقودیة العشوائیة -1

  .مدرسة 22من مجموع المدارس البالغ عددها  50%لإلناث وهي تمثل ) 6(للذكور و) 5(

 المعلمین والمعلمات من المدارس باستخدام جدول العینة الطبقیة العشوائیة إلختیار-2

     Bartlett, James, Kotrlik, Joe and Higgins, Chadwick (2002)         
  :أدناه) 2(في الجدول  اكم

  )2(جدول رقم
  عینة حسب الجنس

  عدد المعلمین  عدد المدارس   الجنس

  140  5  ذكور

  150  6  اناث

  290  11  المجموع

 

  :الدِّراسة تااأد

  :اداتین هما  بتطویرالباحث  قام

) 2000(ویكات ود   )2005(، وقد تم تطویرها في ضوء دراسة ناجي ستبانه تفویض السلطه إ - 1

  )1(وكما هي مبینة في الملحق  فقرة وامام كل فقرة میزان لیكرت الخماسي )58(وتكونت من 

خدمت الـوالء طور الباحث استبانه الوالء التنظیمي للمعلمین باالسـتفاده مـن بعـض المصـادر التـي اسـت - 2

ـــل دراســـه  ـــاتي، التنظیمـــي مث ـــات و ودراســـه ) 2012(لوكاشـــه و البی وتكونـــت  .)2006( المالحمـــهخلیف

 ).4(وهي مبینة في الملحق امام كل فقرة میزان لیكرت الخماسي و  ةفقر  )50(من
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  :الدِّراسة اتيأدصدق   

تم التحقق من صدق االستبانتین باستخدام الصدق الظاهري بعرضهما على مجموعة من الخبراء  

ضوء االجابة قبول الفقرات وعددهم اربعة، وقد تم في  )3ملحق(في اإلدارة التربویة  من ذوي االختصاص

من المحكمین ) 75(%یل الفقرات التي اتفق بشأنها وتم تعدمن الخبراء  )100%(التي اتفق بشأنها 

 ،)1ملحق ( فقرة ) 58(إستبانة تفویض السلطة تتألف من  توكان حذف الفقرات التي كانت دون ذلكو 

) 50(فقراتها ة الوالء التنظیمي فكان عدد ما استبانأ )2ملحق(فقرة ) 48(فأصبحت بعد التعدیل و الحذف 

  . )5ملحق(فقرة  )43(واصبحت بعد التعدیل ) 4ملحق(بصیغتها األولیة 

  :األداتینثبات 

  :ن من الثبات وهما ینوعالباحث ستخدم ا 

عادة االختبار حیث و االختبار    - 1 ٕ والمعلمات من  تم تطبیق االستبانتبین على مجموعة من المعلمینا

 مدتهاتطبیق االستبانتین بعد مرور فترة زمنیة  تم اعادة ثم معلمًا و معلمة  20عددهم عن  ینةخارج الع

االستبانتین  فتم اعتمادوجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین درجات التطبیقین  وتبینن اأسبوع

تفویض السلطة و إلستبانة ) 0.85(مقداره ) إعادة اإلختبار –اإلختبار (حیث كان مقدار معامل ثبات 

  .أدناه) 3(إلستبانة الوالء التنظیمي و كما هو مبین في الجدول )  0.81(

  

االتساق الداخلي معامل  قام الباحث باستخدام طریقة ستجابة خماسیة وفقا لمقیاس لیكرتألن اال - 3

باتوقد بلغ معامل  الفاكرونباخ  لوالء ستبانة او إل ) 0.88 (إلستبانة تفویض السلطة  يالكلّ  الّث

  : كما هي مبینة في الجدول أدناه) 0.83(التنظیمي 
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  )3(جدول 

  وكرونباخ الفا معامل ارتباط بیرسونباستخدام  الدِّراسةمعامالت ثبات أداة 

بات االستبانة الرقم ّ  كرونباخ الفا معامل الث

 0.88 0.85 تفویض السلطة 1

 0.83 0.81 الوالء التنظیمي 2

  
  :إجراءات الدراسة

سـتبانة یري المـدارس الثانویـة للمعلمـین و تطویر أداتـي الدراسـة وهمـا أسـتبانة تفـویض السـلطة لـدى مـد-1  ٕ ا

  .الوالء التنظیمي لهم

  .الحصول على كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط- 2

بإستخدام العینة الطبقیة االعنقودیة للمدارس  ادبأمن مجتمع معلمي مدارس مدینة مإختیار العینة  - 4

  .لعینة الطبقیة العشوائیة للمعلمینوا

بعرضها على مجموعة من الخبراء التحقق من صدق وثبات األداتین حیث سیتم التحقق من الصدق - 4

  .إعادة اإلختبار، ومعامل كرونباخ الفا - تم التحقق من الثبات باستخدام اإلختبارو 

  .تطبیق اإلستبانتین على عینة المعلمین في مدینة مادبا- 5

  .غ وتنظیم نتائج تطبیق اإلستبانتینتفری- 6

  :الوالء التنظیمي باستخدام اإلجراءات التالیة إستخراج مستوى تفویض السلطة و - 7

 :وفق المعادلة اآلتیة. كبیرة، متوسطة، قلیلة: قد قام الباحث بتقسیم درجة الممارسة إلى ثالث مستویات
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  الحد االدنى للمقیاس - الحد االعلى للمقیاس      

  عدد الفئات                    
  
5 – 1  =4    =1.33 

    3     3  
5   -  1        =1.33  

   3       
  :و بذلك تكون المستویات كما یاتي 

  

  منخفضاً           2.33  -      1

  متوسطاً        3.67   -   2.34

  مرتفعاً            5    -   3.68

  .ا هو مذكور في المعالجة اإلحصائیةو حسب م SPSSتحلیل التباین بإستخدام  - 8

  .و فرضیاتها تفسیر النتائج وفقًا ألسئلة الدراسة - 9

  .كتابة التقریر النهائي للدراسة  -10

 

  :األسالیب اإلحصائیة

لإلجابة عن السؤالین األول والثالث تم استخدام المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والرتبة -1

  .والمستوى

   جابة عن السؤالین الثاني والرابع واختبار الفرضیات الخاصه بها بالنسبه لمتغیر الجنس تم لإل-2    

 .إستخدام اإلختبار التائي        
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ختبار الفرضیات العائدة لها إستخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة الفروق العائدة للخبرة -3 ٕ  .وا

ین تفویض السلطة والوالء التنظیمي لإلجابه عن استخدام معامل اإلرتباط بیرسون لمعرفة العالقة ب-4

ختبار الفرضیه ٕ ختبار مستوى داللته السؤال الخامس وا ٕ   .بإستخدام اإلختبار التائي الثالثه وا

  .استخدام معامل االرتباط بیرسون ومعادلة كرونباخ ألفا إلیجاد الثبات-5
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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 ابعالفصل الر 

  نتائج الدراسة

یتضـــمن هـــذا الفصـــل عرضـــًا للنتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن 

  :أسئلتها، وعلى النحو اآلتي

ما درجة تفویض السلطة لدى مدیري المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظر : السؤال األول

  ؟ المعلمین

تفویض درجة لاب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة عن هذا السؤال تم حس      

بشكل عام ولكل فقرة من  السلطة لدى مدیري المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظر المعلمین

  .ذلك) 4(ویظهر الجدول   ،فقرات أداة الدراسة

  )4(الجدول 
تفویض السلطة لدى مدیري المدارس درجة و  یة واالنحرافات المعیاریة والرتبالمتوسطات الحساب

  مرتبة تنازلیاً   من وجهة نظر المعلمینولكل فقرة من فقرات االستبانة الثانویة في مدینة مأدبا 
  

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

درجة  الرتبة
 التفویض

13 
 على قاعات االمتحان الطلبةیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتوزیع 

 .في امتحان نهایة الفصل
  مرتفعة 1 1.03 4.03

37 
یشجع تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین على تحملهم مسؤولیات 

 .جدیدة 
3.80 1.00 2 

 مرتفعة

 3 1.11 3.79 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة جدول الحضور والغیاب 2
 مرتفعة

 4 1.12 3.73 .بمتابعة الطابور الصباحيیفوض مدیر المدرسة عضو أحد المعلمین  22
 مرتفعة

 5 1.15 3.70 .یفوض مدیر المدرسة المرشد االجتماعي متابعة سلوك الطلبة 11
 مرتفعة

14 
على صفوف المدرسة  الطلبةیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین توزیع 

 .في بدایة العام الدراسي
3.69 1.16 6 

 مرتفعة
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24 
الصف بالرد على استفسار أولیاء األمور  یفوض مدیر المدرسة مربي

 .حول سلوك ابنائهم وتحصیلهم العلمي
  متوسطة 7 1.25 3.67

  متوسطة 8 1.02 3.64 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة االنشطة االجتماعیة 3

38 
تفویض السلطة من قبل المدیر لي یعتبر أسلوبًا مهمًا في تطویر 

 امكانیاتي
3.63 0.97 9 

 متوسطة

39 
یؤدي تفویض المدیر لبعض صالحیاته لي ولغیري من المعلمین إلى 

 .تجنب اإلنفراد في اتخاذ القرارات
3.62 1.10 10 

 متوسطة

 11 0.98 3.61 .یحقق تفویض السلطة من قبل المدیر مزایا لصالح المدرسة 46
 متوسطة

44 
الروتین إن تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یحد من مظاهر 

 .وتعقیداته 
3.57 0.97 12 

 متوسطة

23 
یفوض مدیر المدرسة مربي الصف بالحفاظ على النظام والنظافة 

 .والترتیب في الصف المسؤول عنه
3.57 1.09 12 

 متوسطة

35 
أفضل تفویض للسلطة من قبل المدیر لي ألنه سیؤدي إلى سیر العمل 

 .بسهولة عند غیاب المدیر 
3.54 0.87 14 

 طةمتوس

34 
إن ما یشجع على التفویض من قبل المدیر لبعض مسؤولیاته تخفف 

 .العبئ عنه 
3.53 1.01 15 

 متوسطة

 16 1.23 3.51 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بإعداد السجالت المالیة 8
 متوسطة

20 
یفوض مدیر المدرسة اللجنة المالیة شراء ما یلزم المكتبة من كتب و 

 .أدوات
3.50 1.11 17 

 متوسطة

4 
یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین دراسة حاالت غیاب الطلبة 

 .ومعالجتهم
3.48 1.09 18 

 متوسطة

43 
عند قیام المدیر بتفویض بعض صالحیاته فإنه یسهم في حل المشكالت 

 .القائمة بیسر وسهولة 
3.45 0.97 19 

 متوسطة

1 
رتیب الصفوف یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین  اإلشراف على ت

 .الدراسیة
3.45 1.27 19 

 متوسطة

 21 1.16 3.44 .أعتبر تفویض المدیر لبعض صالحیاته اسلوبًا ناجحًا  42
 متوسطة

40 
یؤدي تفویض المدیر لبعض صالحیاته لي ولغیري من المعلمین إلى 

 .زیادة تقدیري له
3.38 1.23 22 

 متوسطة

12 
ة عملیة تثقیف الطلبة یفوض مدیر المدرسة اللجنة الصحیة متابع

 .صحیا
3.38 1.23 22 

 متوسطة

45 
إن تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یؤدي إلى قیامهم بعملهم 

 .بحماس واتقان 
3.37 1.04 24 

 متوسطة
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41 
تفویض المدیر لبعض صالحیاته عمل جید ویتطلب اإلعداد والتخطیط له 

. 
3.37 1.05 24 

 متوسطة

19 
ة أحد المعلمین شراء ما یلزم المكتبة من كتب و یفوض مدیر المدرس

 .أدوات
3.37 1.17 24 

 متوسطة

 24 1.15 3.37 .یفوض مدیر المدرسة أمین المكتبة تحدید ما تحتاجه المكتبة من كتب 5
 متوسطة

6 
یفوض مدیر المدرسة اللجنة المالیة شراء ما یلزم المدرسة من أدوات 

 .بها في المدرسة ریاضیة ضمن قوانین الشراء المعمول
3.36 1.19 28 

 متوسطة

48 
یساعد تفویض المدیر لبعض صالحیاته على اعداد المعلمین لكي یكونوا 

 .قادة المستقبل وأدارییه
3.34 0.86 29 

 متوسطة

 29 0.89 3.34 .ان تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یوفر بیئة تعلیمیة أفضل 47
 متوسطة

32 
بعض مسؤولیاته للمعلمین یساعد في رفع درجة إن تفویض المدیر ل

 .التفاعل بینه وبین زمالئة المعلمین
3.34 0.96 29 

 متوسطة

33 
تفویض المدیر لبعض مسؤولیاته للمعلمین یسهم في استخدام المواهب 

 .االبداعیة في المؤسسة التربویة  وتعزیزها 
3.31 1.15 32 

 متوسطة

 32 1.25 3.31 .ن اإلشراف الوسائل التعلیمیةیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمی 25
 متوسطة

9 
یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بإعداد قائمة النواقص التي تحتاجها 

 .المدرسة في بدایة كل فصل دراسي
3.31 1.27 32 

 متوسطة

 35 1.19 3.26 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمقابلة أولیاء أمور الطلبة 17
 متوسطة

36 
فسح تفویض المدیر للمعلمین بعض المسؤولیات فرصة إلظهار قدراتهم ی
. 

3.20 1.20 36 
 متوسطة

31 
یفوض مدیر المدرسة عضو هیئة تدریس متابعة حاجة المدرسة للبناء 

 .المدرسي وأمور الصیانة في هذه المدرسة
3.20 1.25 36 

 متوسطة

15 
ة المدرسة یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین اإلشراف على نظاف

 .العامة
3.19 1.10 38 

 متوسطة

 39 1.16 3.17 .یفوض مدیر المدرسة معلم الریاضة تحدید ما یلزم من أدوات ریاضیة 28
 متوسطة

 39 1.22 3.17 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتحضیر اللقاءات بین المعلمین  21
 متوسطة

10 
إلتصال بالمدارس األخرى یفوض مدیر المدرسة معلم التربیة  الریاضیة ا

 .إلقامة االنشطة الریاضیة
3.17 1.22 39 

 متوسطة

 42 1.38 3.15 .المحولین للمدرسة  الطلبةیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بقبول  29
 متوسطة
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18 
یفوض مدیر المدرسة معلم العلوم بتحدید حاجة المدرسة من األدوات 

 .الالزمة للمختبر
 متوسطة 43 1.28 3.12

30 
یفوض مدیر المدرسة اللجنة المالیة القیام بعملیة التجوال في المكتبات 

 .لشراء ما یلزم المدرسة من قرطاسیة
 متوسطة 44 1.28 3.11

 متوسطة 45 1.17 3.09 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة مجلة الحائط 16

 متوسطة 46 1.30 3.03 .العالمات یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة إعداد دفاتر 26

27 
یفوض مدیر المدرسة مربي الصفوف دراسة أسباب فشل بعض الطلبة 

 .علمیاً 
 متوسطة 47 1.15 2.95

7 
یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین باإلعداد الجتماعات مجلس أولیاء 

 .األمور والمعلمین بالمدرسة
 متوسطة 48 1.16 2.93

 متوسطة  0.65 3.40  الدرجة الكلیة

  

تفویض السلطة لدى مدیري المدارس الثانویة في مدینة مأدبا درجة أن ) 4(یالحظ من الجدول 

معیاري  وانحراف) 3.40(، إذ بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام متوسطة تكانمن وجهة نظر المعلمین  

المتوسطات الحسابیة ، إذ تراوحت ةوالمتوسط ةالمرتفع الدرجتین، وجاءت فقرات هذا المجال في )0.65(

یفوض مدیر المدرسة أحد  "التي تنص على) 13(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.93 - 4.03(بین 

 )4.03( ، بمتوسط حسابي"على قاعات االمتحان في امتحان نهایة الفصل  الطلبةالمعلمین بتوزیع 

" التي تنص على  )37(الفقرة  ،  وفي الرتبة الثانیة جاءتةمرتفعدرجة وب) 1.03(معیاري  وانحراف

) 3.80(بمتوسط حسابي " یشجع تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین على تحملهم مسؤولیات جدیدة 

 " التي تنص على) 27(، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة ةمرتفعدرجة وب) 1.00(معیاري  وانحراف

) 2.95(بمتوسط حسابي "  .بعض الطلبة علمیاً یفوض مدیر المدرسة مربي الصفوف دراسة أسباب فشل 

 "التي تنص على) 7(، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة ةمتوسطدرجة وب ،)1.15(معیاري  وانحراف

"  یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین باإلعداد الجتماعات مجلس أولیاء األمور والمعلمین بالمدرسة

  .ةمتوسطدرجة وب )1.16(معیاري  وانحراف) 2.93(بمتوسط حسابي 
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هل هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض : السؤال الثاني

  ؟السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمتغیري الجنس والخبرة

هل هناك فروق ذات داللة " واختبار الفرضیة األولى والتي تنص على تمت االجابة عن هذا السؤال 

" وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمتغیري الجنساحصائیة بین 

  : كما یأتي

 :متغیر الجنس -1

فویض وجهة نظر المعلمین في درجة تلتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

 )10(یظهر الجدول و ) t-test(بار كما تم تطبیق اخت، الجنستبعا لمتغیر  ،السلطة في المدارس الثانویة

   .ذلك

  )5(الجدول 
  واختبار ، تفویض السلطة في المدارس الثانویةلدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

)t-test( الجنس، تبعا لمتغیر  

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد  الجنس
 المعیاري

  مستوى  تقیمة 
 الداللة

 0.063 3.688 0.582 3.54 140 ذكر

   0.69 3.27 150 إنثى

 ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 5(تشیر النتائج في الجدول  

α(   ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر ، تفویض السلطة في المدارس الثانویةفي درجة )المحسوبة  )ت

وبهذا یتم قبول الفرضیة الصفریة التي تقول  ة الكلیةللدرج )0.063(، وبمستوى داللة )3.688(إذ بلغت 

هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض السلطة في بأنه لیس " 

 ." المدارس الثانویة تعزي لمتغیر الجنس
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 :الخبرةمتغیر  -2

یة بین وجهة هل هناك فروق ذات داللة احصائ "لالجابة عن السؤال الثاني والذي ینص على

واختبار  الخبرة؟ ي المدارس الثانویة تعزي لمتغیرنظر المعلمین في درجة تفویض السلطة ف

بین الفرضیة الصفریة التي تقول بعدم وجود فروق ذات دال لة احصائیة عند مستوى الداللة 

  .وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر الخبرة

تفویض السلطة في المدارس لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  

   .ذلك )6(یظهر الجدول ، و الخبرةتبعا لمتغیر  ،الثانویة 

  )6(الجدول 
تبعا لمتغیر  ،تفویض السلطة في المدارس الثانویة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  الخبرة

 دالعد  الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.653 3.47 85 سنوات 5اقل من 
 0.672 3.32 95 سنوات 10الى اقل من  5من 
 0.638 3.42 110 فأكثر سنوات 10من 

 0.653 3.47 85 المجموع
  

تفویض السلطة لدرجة وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 6(یالحظ من الجدول      

على  )سنوات 5اقل من  ( فئة الخبرةاصحاب ، إذ حصل ، تبعا لمتغیر الخبرةارس الثانویةفي المد

بالرتبة الثانیة ) سنوات فأكثر  10من (وجاء اصحاب فئة الخبرة ، )3.47(بلغ أعلى متوسط حسابي 

إذ  )سنوات 10الى اقل من  5من (فئة لوأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ) 3.42(بمتوسط حسابي بلغ 

، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة )3.32( لغب

)0.05 ≤ α(  تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي )One way ANOVA( وجاءت نتائج تحلیل ،

  :)7(التباین على النحو الذي یوضحه الجدول 
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  )7(الجدول 
، تبعا تفویض السلطة في المدارس الثانویة درجة في فروق لیجاد داللة اتحلیل التباین األحادي ال

  لمتغیر الخبرة

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
 0.283 1.266 0.54 2 1.081 بین المجموعات
   0.427 287 122.494 داخل المجموعات

    289 123.575 المجموع
 ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 7(ر النتائج في الجدول تشی        

α(  المحسوبة إذ  ف ة، استنادًا إلى قیم، تبعا لمتغیر الخبرةتفویض السلطة في المدارس الثانویةفي درجة

 "ي تقول وبذلك فقد تم قبول الفرضیة الصفریة األولى والت )0.283(، وبمستوى داللة )1.266(بلغت 

بعدم وجود فروق ذات دال لة احصائیة عند مستوى الداللة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض 

  ".السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر الخبرة

الـوالء التنظیمـي للمعلمـین فـي المـدارس الثانویـة فـي مدینـة مأدبـا مـن وجهـة  درجة ما: السؤال الثالث

  ؟نظرهم

الوالء  درجةلعن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لإلجابة      

بشكل عام ولكل فقرة من فقرات  التنظیمي للمعلمین في المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظرهم

  .ذلك) 8(ویظهر الجدول   ،أداة الدراسة

  )8(الجدول 
الوالء التنظیمي للمعلمین في المدارس  درجةو اریة والرتب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی

  مرتبة تنازلیاً  ،أداة الدراسةولكل فقرة من فقرات  الثانویة في مدینة مأدبا من وجهة نظرهم

 المجال الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة المعیاري

الوالء درجة 
 التنظیمي

 مرتفعة 1 3.68 4.08  .أؤدي عملي في المدرسة برغبة وحماس 20

 مرتفعة 2 1.16 3.83 .أتجنب الحصول على إجازات غیر ضروریة عن العمل في المدرسة  9
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ال في هذه المدرسة  3 ّ ً وفع  مرتفعة 3 2.57 3.81 .أعتبر نفسي عضوًا بناء

 مرتفعة 3 0.90 3.81 .تربطني بزمالئي صداقة تمتد خارج نطاق العمل 28

 مرتفعة 5 1.03 3.76 .قبل أفضل لهذه المدرسةأهتم كثیرًا لتحقیق مست 12

25 
أشعر بضرورة االلتزام والحفاظ على النظام واالنضباط في المدرسة 

 .التي اعمل بها
 مرتفعة 5 0.92 3.76

 مرتفعة 7 1.00 3.73 أعتقد أن قیمي الشخصیة متماثلة مع قیم مدرستي 24

 مرتفعة 8 1.06 3.72 .ارًا صائباً أعتقد أن قراري في العمل في هذه المدرسة كان قر  1

 مرتفعة 8 1.06 3.72 أستحسن القیام  باألعمال التي تعود بالفائدة على المدرسة 43

 مرتفعة 10 1.13 3.68 .أفضل مصلحة العمل في المدرسة على مصلحتي الشخصیة  11

 مرتفعة 10 0.85 3.68 .أقدم أفكار جدیدة لزیادة مرونة العمل وتسهیله 26

 متوسطة 12 0.71 3.66 .أقوم بإیجاد أجواء مناسبة للعمل مع زمالئي في المدرسة 27

 متوسطة 13 1.31 3.64 .تتوافق أهداف مدرستي مع أهدافي الشخصیة  22

 متوسطة 14 1.17 3.61 .أرى أنّ مدرستي هي أفضل مدرسة بین المدارس  10

 متوسطة 14 1.12 3.61 .الشخصیة أحافظ على ممتلكات المدرسة كما أحافظ على ممتلكاتي 36

 متوسطة 16 1.15 3.60 .أحب المدرسة التي أعمل قیها كما أحب بیتي  18

 متوسطة 16 1.17 3.60 .أكره االنقطاع عن العمل في المدرسة  21

37 
أحرص على معاملة المستفیدین من المدرسة معاملة حسنة وذلك 

 .لجلب السمعة الجیدة للمدرسة التي أعمل فیها
 متوسطة 16 1.19 3.60

 متوسطة 19 1.22 3.59 .أتحدث باعتزاز عن عملي في هذه المدرسة 7

 متوسطة 19 1.22 3.59 .یكسبني بقائي بالعمل في المدرسة إحترام زمالئي وتقدیرهم لي  8

 متوسطة 21 1.09 3.58 .أرغب باإلستمرار في العمل في هذه المدرسة  6

 متوسطة 21 1.15 3.58 .لمدرسة بسوء أو بنقد سلبي أستاء عندما یذكر أحد ا 17

 متوسطة 21 1.07 3.58 .أقلق عندما یغیب أحد الزمالء عن العمل 29

 متوسطة 24 1.24 3.57 .أحرص على أداء واجباتي في المدرسة بدون تقصیر 2

 متوسطة 25 1.15 3.56 .تتأثر أمور كثیرة في حیاتي إذا ما تركت العمل في المدرسة 35

 متوسطة 25 1.08 3.56 .أمضي وقتًا یتعدى الدوام الرسمي من أجل مصلحة المدرسة 40

23 
أؤمن بأن الحقوق المعطاة لي من هذه الوظیفة ستؤمن لي مستقبل 

 .وحیاة كریمة 
 متوسطة 27 1.38 3.55
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 متوسطة 28 1.05 3.54 .أقدم صورة جیدة عن المدرسة لآلخرین 5

39 
مهاراتي التي أحتاجها بعملي في المدرسة  ألتحق بدورات تطور من

 .حتى لو كانت على حسابي الخاص
 متوسطة 28 1.09 3.54

 متوسطة 30 1.11 3.53 .یعد بقائي في المدرسة نابعًا من حاجتي للعمل فیها 32

 متوسطة 31 1.20 3.50 .أحافظ على الدوام المنتظم في المدرسة  4

 متوسطة 32 1.26 3.46 .ل واإلجازاتأفكر في عمل المدرسة أثناء العط 38

 متوسطة 33 1.08 3.44 .أسعى للتخفیف من الشعور بالغربة لدى زمالئي الجدد في العمل 30

 متوسطة 34 1.28 3.43 أشعر بالسعادة بأن أعطیت لي فرصة العمل في هذه المدرسة 42

 متوسطة 35 1.14 3.42 .أشعر بارتباط داخلي تجاه هذه المدرسة  13

 متوسطة 36 1.17 3.41 .أدافع عن المدرسة بقوة عندما ینتقدها أحد نقدًا سلبیًا  19

 متوسطة 37 1.22 3.38 .أساعد زمالئي في إنجاز أعمالهم بعد انهاء عملي 31

 متوسطة 38 1.03 3.37 .أعمل بنفس الحماس في أي قسم من أقسام المدرسة 33

41 
لتي أعمل فیها هو نجاحي أشعر بأن النجاح الذي تحققه المدرسة ا

 .أیضاً 
 متوسطة 38 1.08 3.37

 متوسطة 40 1.13 3.35 .لدي ثقة بأن المدرسة تحافظ على الموظفین المتمیزین بالعمل فیها  14

 متوسطة 41 1.10 3.31 .أشعر بالضیق إذا ما تم نقلي ألي سبب من المدرسة 34

 متوسطة 42 1.00 3.27 .أؤمن ایمانًا عمیقًا بأهداف هذه المدرسة  16

 متوسطة 43 0.93 3.22 .أشعر بأن مشكالتي في المدرسة تعالج بسرعة  15

 متوسطة  0.78 3.57 الدرجة الكلیة
  

الوالء التنظیمي للمعلمین في المدارس الثانویة في مدینة مأدبا من  درجةأن ) 8(یالحظ من الجدول       

 فقرات، وجاءت )0.78(معیاري  وانحراف) 3.57(حسابي ، إذ بلغ المتوسط المتوسطة تكان وجهة نظرهم

، )3.31 - 4.08(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین ةالمتوسطالمرتفعة و  الدرجتینفي الدراسة أداة 

، " أؤدي عملي في المدرسة برغبة وحماس "التي تنص على) 20(وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 

 )9(،  وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ةمرتفع وبدرجة) 3.68(اري معی وانحراف) 4.08( بمتوسط حسابي
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بمتوسط حسابي " أتجنب الحصول على إجازات غیر ضروریة عن العمل في المدرسة " التي تنص على 

التي ) 16(، وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة  ةمرتفع وبدرجة) 1.16(معیاري  وانحراف) 3.83(

معیاري  وانحراف) 3.27(بمتوسط حسابي "  .انًا عمیقًا بأهداف هذه المدرسة أؤمن ایم " تنص على

أشعر بأن مشكالتي  "التي تنص على) 15(، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة  متوسطة وبدرجة )1.00(

  .متوسطة وبدرجة )0.93(معیاري  وانحراف) 3.22(بمتوسط حسابي " في المدرسة تعالج بسرعة 

درجة الوالء التنظیمي  بین وجهة نظر المعلمین فيهل هناك فروق ذات داللة احصائیة  :السؤال الرابع

  ؟ في المدارس الثانویة تعزي لمتغیري الجنس والخبرة

فروق ذات داللة بعدم وجود " واختبار الفرضیة الصفریة الثانیة التي تقول  تمت االجابة عن هذا السؤال

 "الجنس  في المدارس الثانویة تعزي لمتغیررجة الوالء التنظیمي احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في د

 : على النحو اآلتي

  

 :متغیر الجنس. 1

في  للمعلمین الوالء التنظیميدرجة لتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة         

  .ذلك )9(ر الجدول یظهو ) t-test(كما تم تطبیق اختبار ، الجنستبعا لمتغیر  ،المدارس الثانویة

  

  )9(الجدول 
  واختبار ، الثانویةفي المدارس الوالء التنظیمي لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

)t-test( الجنس، تبعا لمتغیر  

 المتوسط الحسابي العدد  الجنس
االنحراف 
 المعیاري

  مستوى  تقیمة 
 الداللة

 0.023 5.119 3.8 3.80  140 ذكر

   3.35 3.35 150 إنثى
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  )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  إلى) 9(تشیر النتائج في الجدول  

 )ت( ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر ، في المدارس الثانویة للمعلمین درجة الوالء التنظیميفي 

حیث كان الفرق لصالح الذكور   للدرجة الكلیة )0.023(، وبمستوى داللة )5.119(المحسوبة إذ بلغت 

بعدم وجود فروق  "بدلیل ارتفاع متوسطهم الحسابي وبذلك تم رفض الفرضیة الصفریة الثانیة التي تقول 

ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر 

  ." الجنس

 :الخبرةمتغیر  .1

بعدم وجود فروق ذات داللة  "السؤال الرابع واختبار الفرضیة الثانیة التي تقول  ألجل االجابة عن

احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر 

في الوالء التنظیمي لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة " الخبرة 

   .ذلك )10(یظهر الجدول ، و الخبرةتبعا لمتغیر  ،انویة من وجهة نظر المعلمین المدارس الث

 

  )10(الجدول 
 ،في المدارس الثانویة  للمعلمین الوالء التنظیميلدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  الخبرةتبعا لمتغیر 

 العدد  الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.758 3.65 85 سنوات 5اقل من 

 0.824 3.46 95 سنوات 10الى اقل من  5من 

 0.763 3.59 110 فأكثر سنوات 10من 

 0.784 3.57 290  المجموع
  

 الوالء التنظیميلدرجة وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ) 10(یالحظ من الجدول      

على أعلى متوسط  )سنوات 5اقل من  ( لخبرةفئة ااصحاب ، إذ حصل ، تبعا لمتغیر الخبرةللمعلمین
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بالرتبة الثانیة بمتوسط ) سنوات فأكثر  10من (وجاء اصحاب فئة الخبرة ، )3.65(بلغ حسابي 

 إذ بلغ )سنوات 10الى اقل من  5من (فئة لوأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ) 3.59(حسابي بلغ 

ت ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطا)3.46(

)0.05 ≤ α(  تم  تطبیق تحلیل التباین األحادي )One way ANOVA( وجاءت نتائج تحلیل ،

  :)11(التباین على النحو الذي یوضحه الجدول 

  )11(الجدول 
في المدارس  الوالء التنظیمي للمعلیندرجة في لفروق یجاد داللة اتحلیل التباین األحادي ال

  ، تبعا لمتغیر الخبرةثانویة ال

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة
 0.230 1.477 0.904 2 1.808 بین المجموعات
   0.612 287 175.657 داخل المجموعات

    289 177.465 المجموع

 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى وجود عدم  إلى) 11(تشیر النتائج في الجدول         

≤ α(  ف ة، استنادًا إلى قیم، تبعا لمتغیر الخبرةفي المدارس الثانویة الوالء التنظیمي للمعلمینفي درجة 

" وبذلك تم قبول الفرضیة الثانیة والتي تقول   )0.230(، وبمستوى داللة )1.477(المحسوبة إذ بلغت 

حصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس بعدم وجود فروق ذات داللة ا

  ". الخبرةالثانویة تعزي لمتغیر 

هل هناك عالقة ارتباطیة بین درجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من : السؤال الخامس

  ؟ وجهة نظرهم

عدم وجود عالقة " تي تنص على واختبار الفرضیة الصفریة  الثالثة وال السؤالهذا لإلجابة عن      

 تم حساب معامل االرتباط بین " لدرجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من وجهة نظرهم ارتباطیة
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بیرسون،   ارتباط باستخدام معاملدرجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من وجهة نظرهم 

  .یبین هذه النتائج) 12(والجدول 

  )12(الجدول 

 باستخدام معامل درجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من وجهة نظرهمل امل االرتباط معقیمة 
  بیرسون ارتباط

 الوالء التنظیمي المجال

  تفویض السلطة
 **0.845 معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

  ) 0.01( دال احصائیًا عند مستوى **

 ≥ αذات داللة إحصائیة عند مستوى یجابیة ارتباطیة اعالقة  وجود )12(یظهر من الجدول 

 معامل االرتباط بلغإذ  ،بین درجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من وجهة نظرهم) (0.05

عدم " الصفریة  الثالثة والتي تنص على  تم رفض الفرضیةوبذلك ) 0.00(مستوى داللة وب )0.845(

  . " جة الوالء التنظیمي من وجهة نظرهم وجود عالقة ارتباطیة لدرجة تفویض السلطة ودر 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج
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 الخامسلفصل ا

  نتائج مناقشة ال

  :وعلى النحو اآلتي الدراسة،لنتائج التي توصلت إلیها هذه مناقشة ایتضمن هذا الفصل عرضًا ل

ارس الثانویة في مدینة مأدبا من ما درجة تفویض السلطة لدى مدیري المد:  مناقشة السؤال األول

  ؟ وجهة نظر المعلمین

قد تبین أن أهم فقرة ذات أعلى و  ان درجة تفویض السلطة كانت متوسطة، )6(من الجدول  تبین      

على  الطلبةیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتوزیع " والتي تنص على  ) 13(متوسط حسابي هي

على  الطلبةأن توزیع یعود إلى بدو أن السبب في ذلك وی "الفصل قاعات االمتحان في امتحان نهایة 

قاعات االمتحان مهمة یصعب على المدیر القیام بها لوحده وذلك فهو یستعین بالمعلمین ألداء هذه 

 یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین " والتي نصها ) 2(ونفس الشيء یمكن أن یقال عن الفقرة . المهمة

عضو احد المعلمین یفوض مدیر المدرسة "  نصهاالتي ) 22(الفقرة  و. "ور والغیاببمتابعة جدول الحض

والطابور الصباحي وهي  بألنها جمیعها تتحدث عن متابعة الحضور والغیا ."بمتابعة الطابو الصباحي

. نیة امور الیستطیع المدیر لوحده متابعتها ولذلك فربما یعمد الى احد المعلمین بهذه المسؤولیات الروتی

" والتي نصها) 7(أما الفقرات التي جاءت بدرجة متوسطة فهي تعتبر غیر روتینیة وأكثر أهمیة كالفقرة 

 "یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین باإلعداد الجتماعات مجلس أولیاء األمور والمعلمین بالمدرسة 

. فشل بعض الطلبة علمیاً یفوض مدیر المدرسة مربي الصفوف دراسة أسباب " والتي نصها) 27(والفقرة 

فهي " یفوض مدیر المدرسة احد المعلمین بمتابعة اعداد دفاتر العالمات" والتي نصها ) 26(والفقرة  " 

ویل الصالحیات بهذه االمور خقضایا اكثر أهمیة وقد جاءت بمستوى ادنى حیث ال یعمد المدیر الى ت

حیث كان تفویض السلطة لدیه ) 2005ناجي ( الى المعلمین بشكل مطلق، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة

والتي بینت ان درجة تفویض )  2004الزعبي (ونتیجة ) 2000وریكات (مرتفعا، بینما تختلف مع نتیجة 
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السلطة منخفضة غیر أن الزعبي بینت نتائجه ان درجة تفویض السلطة في مجال اتخاذ القرار فقط 

  .ةجاءت مرتفع

ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض هل هناك فروق : السؤال الثاني

  السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمتغیري الجنس والخبرة؟

هل هناك فروق ذات داللة " تمت االجابة عن هذا السؤال واختبار الفرضیة األولى والتي تنص على 

 رس الثانویة تعزي لمتغیري الجنساحصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض السلطة في المدا

  : كما یأتي" والخبرة

 :متغیر الجنس

  )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم أظهرت نتائج التحلیل االحصائي       

المحسوبة إذ  )ت( ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر تفویض السلطة في المدارس الثانویة، في درجة 

بأنه " تم قبول الفرضیة الصفریة التي تقول للدرجة الكلیة وبهذا  )0.06(، وبمستوى داللة )3.69(بلغت 

هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة تفویض السلطة في المدارس لیس 

ة  من وقد یعزى ذلك الى أن تفویض السلطة هو أمر حتمي، فهو ضرور ، "الثانویة تعزي لمتغیر الجنس

عن المدیر، ومساعدته في انجاز مهامه،  نه بهذه العملیة یتم تخفیف العبءضرورات عملیة التنظیم، أل

ع المدارس سواء كان المعلمون بها یفهي غیر مقتصرة على معلم او معلمة انما هي سیاسة تتبعها جم

داریة، ویقع على عاتقهم أن ذكورا ام اناثا، ألن الجمیع مطالب في مدرسته بمشاركة االدارة اعباءها اال

یكونوا مساهمین فاعلین في تحمل المسؤولیة واداء الواجبات المكلفین بها من مدرائهم، فهم سواء أكانوا 

لهذا لم یكن هناك فرق بین الذكور واالناث في هذا  معلمین أم معلمات هم جزء من هذه المدرسة،

هذه الداللة حیث بینت ) 2000، وسوزي، وجوني، اوتیس(وقد اختلفت هذه النتیجة مع دراسة  .المجال

  .وجود عالقة من حیث الجنس في تفویض السلطة لصالح االناث
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 :متغیر الخبرة. 2

 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  أظهرت نتائج التحلیل االحصائي          

≤ α( ف ة، استنادًا إلى قیمتغیر الخبرةفي درجة تفویض السلطة في المدارس الثانویة ، تبعا لم 

وبذلك فقد تم قبول الفرضیة الصفریة األولى والتي  )0.28(، وبمستوى داللة )1.27(المحسوبة إذ بلغت 

بعدم وجود فروق ذات دال لة احصائیة عند مستوى الداللة بین وجهة نظر المعلمین في درجة  "تقول 

وقد یعزى ذلك الى أن السلطة المخولة للمعلم ، "غیر الخبرةتفویض السلطة في المدارس الثانویة تعزي لمت

تكون بسیطة جدا وال تحتاج الى معلمین ذوي خبرات كبیرة فهي اعمال اداریة بسیطة مثل الفقرة التي 

یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتوزیع " والتي تنص على ) 13(احتصلت على أعلى درجة وهي رقم 

فهي أعمال عادیة ال یستطیع المدیر لوحده ،  "حان في امتحان نهایة الفصل على قاعات االمت الطلبة

وقد اختلفت . القیام بها وال تحتاج الى خبرات او مهارات خاصة لهذا لم یكن هناك فروق من حیث الخبرة

حیث بینت وجود عالقة في تفویض السلطة من حیث ) 2000درویش والشمري، (هذه النتیجة مع دراسة 

  .حیث كانت لصالح الخبرة األكبرالخبرة 

الـوالء التنظیمـي للمعلمـین فـي المـدارس الثانویـة فـي مدینـة مأدبـا مـن وجهـة  درجة ما: السؤال الثالث

  ؟نظرهم

الوالء التنظیمي للمعلمین في المدارس الثانویة في  درجةأظهرت نتائج التحلیل االحصائي أن       

وانحراف معیاري ) 3.57(، إذ بلغ المتوسط الحسابي متوسطة تكان مدینة مأدبا من وجهة نظرهم

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة ةالمتوسطالمرتفعة و  الدرجتینفي الدراسة أداة  فقرات، وجاءت )0.78(

أؤدي عملي في المدرسة  "التي تنص على) 20(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )3.31 - 4.08(بین 

وقد یعزى ذلك ، ةمرتفع وبدرجة) 3.68(وانحراف معیاري ) 4.08( ، بمتوسط حسابي" برغبة وحماس

ما یستحقه من تعلیم  هلمهنة التدریس ومحاولته إفادة الطالب ساعیا الى منح هإلى شعور المعلم بحب
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 )9(وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة  . شعورا منه بالوالء لهذه المهنة لذلك جاءت هذه الفقرة بدرجة مرتفعة

بمتوسط حسابي " أتجنب الحصول على إجازات غیر ضروریة عن العمل في المدرسة " نص على التي ت

وقد یعزى ذلك إلى أن المعلم یرتقي بنفسه عن خلق ، ةمرتفع وبدرجة) 1.16(معیاري  وانحراف) 3.83(

ظام أنه یرى نفسه قدوة للطلبة او أن نازة وقد یعود ذلك األعذار الوهمیة من اجل الحصول على االج

االجازات للمدارس كافیا وال یحتاج الى محاوالت ابداء االعذار لغایة الحصول على االجازة لهذا كانت 

أؤمن ایمانًا  " التي تنص على) 16(وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة . هذه الفقرة بالدرجة المرتفعة

 ،متوسطة وبدرجة )1.00(اري معی وانحراف) 3.27(بمتوسط حسابي "  .عمیقًا بأهداف هذه المدرسة

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن المعلمین لیس جمیعهم ینظرون إلى أهداف المدرسة بالنظرة نفسها فهي قد 

تكون خاضعة لوجهات النظر، وقد تكون مبنیة على أسس غیر متفق علیها، وقد یكون المعلم لیس 

وجاءت في الرتبة االخیرة  . ة المتوسطةشریكا في وضع هذه األهداف لهذا جاءت هذه الفقرة بالدرج

) 3.22(بمتوسط حسابي " أشعر بأن مشكالتي في المدرسة تعالج بسرعة "التي تنص على) 15(الفقرة 

، وقد تعزى هذه النتیجة الى أن المعلم یرى أن االدارة متوسطة وبدرجة )0.93(معیاري  وانحراف

التي یتوقعها، فقد یكون المعلم من منطلق شعوره المدرسیة ال تنظر إلى مشاكله المدرسیة بالسرعة 

المدرسیة بنفس الطریقة  مشكالتهبانجاز عمله برغبة وحماس یشعر بأن من واجب االدارة النظر الى 

العماري  (وتختلف هذه النتیجة مع دراسة  .التي یؤدي بها عمله لهذا جاءت هذه الفقرة بدرجة متوسطة

دى المعلمین عال، بینما ارتبطت درجة الوالء التنظیمي في دراسة حیث كان الشعور بالوالء ل) 2007

 .بدرجة الرضا الوظیفي) 2009خلیفات والمالحمة (
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درجة الوالء التنظیمي  بین وجهة نظر المعلمین فيهل هناك فروق ذات داللة احصائیة : السؤال الرابع

  ؟ في المدارس الثانویة تعزي لمتغیري الجنس والخبرة

فروق ذات داللة بعدم وجود " ابة عن هذا السؤال واختبار الفرضیة الصفریة الثانیة التي تقول تمت االج

" احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر الجنس 

  : على النحو اآلتي

 :متغیر الجنس. 1

في   )α ≥ 0.05(ت داللة إحصائیة عند مستوى وجود فروق ذاأظهرت نتائج التحلیل االحصائي 

 )ت( ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر في المدارس الثانویة،  للمعلمین درجة الوالء التنظیمي

 الذكورللدرجة الكلیة حیث كان الفرق لصالح  )0.023(، وبمستوى داللة )5.119(المحسوبة إذ بلغت 

بعدم وجود فروق  "تم رفض الفرضیة الصفریة الثانیة التي تقول  بدلیل ارتفاع متوسطهن الحسابي وبذلك

ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس الثانویة تعزي لمتغیر 

اكثر إلتزاما من اإلناث حیث أن لیس لدیهم أي أعباء  الذكوروقد تعزى هذه النتیجة إلى أن  ،"الجنس

  .ل االعمال المنزلیة و تربیة االطفالإضافیة مث

 :متغیر الخبرة. 2

 )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم أظهرت نتائج التحلیل االحصائي      

 ف ة، استنادًا إلى قیمفي المدارس الثانویة، تبعا لمتغیر الخبرة الوالء التنظیمي للمعلمینفي درجة 

" وبذلك تم قبول الفرضیة الثانیة والتي تقول   )0.230(، وبمستوى داللة )1.477(المحسوبة إذ بلغت 

بعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین وجهة نظر المعلمین في درجة الوالء التنظیمي في المدارس 

وقد یعزى ذلك إلى أن اصحاب الخبرة القلیلة یقبلون على مهنة التعلیم  ،"الخبرة الثانویة تعزي لمتغیر 

بحماس، محاولین بذل اقصى امكاناتهم الثبات وجودهم واظهار عطائهم،محاولین التماشي مع السیاسات 
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التنظیمیة المطروحة امامهم، مقلدین لمن هم اكثر خبرة منهم في هذا المجال، محاولین االندماج بأسرع 

ا بدافع خبراتهم إلى أما اصحاب الخبرات المتوسطة والمرتفعة یكونون قد وصلو . وقت في مهنة التعلیم

اندماجهم الكامل بهذه المهنة واقترانهم الفاعل بها مما ینتج عنه تقبلهم لسیاساتها المطروحة وایمانهم 

بمدى فاعلیتها في انجاز مهامهم وتأدیة واجباتهم بالشكل األمثل، فهو قد اصبح مرتبطا بهذه المهنة عملیا 

  .في هذا المجالووجدانیا لهذا لم یكن هناك فروق في الخبرة 

هل هناك عالقة ارتباطیة بین درجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظیمي من : السؤال الخامس

  ؟ وجهة نظرهم

 αعالقة ارتباطیة ایجابیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  وجودأظهرت نتائج التحلیل االحصائي       

 معامل االرتباط بلغإذ  ،مي من وجهة نظرهمبین درجة تفویض السلطة ودرجة الوالء التنظی) (0.05 ≥

عدم " والتي تنص على  الصفریة الثالثة وبذلك یتم رفض الفرضیة) 0.00(مستوى داللة وب )0.845(

وقد یعزى ذلك . "الوالء التنظیمي من وجهة نظرهموجود عالقة ارتباطیة لدرجة تفویض السلطة ودرجة 

فإنه من الطبیعي أن یزداد ایمان االدارة بقدرته فتسعى إلى اشراكه  إلى أنه كلما زاد الوالء التنظیمي للمعلم

بالسلطة حیث تفوض له بعض السلطات الممنوحة لها ولو كانت بسیطة، وبهذه العملیة تكون االدارة قد 

خففت العبء عن نفسها  وبنفس الوقت منحت المعلم الشعور بأنه عنصر مشارك في االدارة وفي وضع 

نع القرارات حتى لو كانت هذه القرارات بسیطة، فیأتي شعور المعلم بالمسؤولیة نحو السیاسات وفي ص

   .هذه المشاركة مما یزید لدیه الوالء واالنتماء
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  التوصیات
  

  : اآلتیةقترح التوصیات ی یها الدراسة الحالیة، فإن الباحثفي ضوء النتائج التي توصلت إل

ن قبل المدیرین للمعلمین كان بمستوى متوسط وألجل أظهرت النتائج أن درجة تفویض السلطة م .1

االرتقاء بهذا المتوسط الى المستوى المرتفع، یوصي الباحث المسؤولین في وزارة التربیة 

ومدیریات التربیة استحداث دورات تدریبیة للمدیرین یركز فیها على أهمیة تفویض السلطة 

 .للمعلمین 

مي كانت متوسطة وبخاصة لإلناث، ولذلك یوصي الباحث اظهرت النتائج أن درجة الوالء التنظی .2

باشراك المعلمین وبخاصة المعلمات في النشاطات المدرسیة المختلفة وتحمیلهم مسؤولیات عدة 

 .بحیث یشعر المعلم بأنه جزء مهم من المدرسة

، اظهرت العالقة بین درجة تفویض السلطة والوالء التنظیمي كانت موجبة وذات داللة احصائیة .3

فلربما یؤدي بعض صالحیاتهم للمعلمین  بتفویضولذلك یوصي الباحث بتوجیه مدیري المدارس 

  . ذلك الى ارتفاع في والئهم التنظیمي

السلطة ودرجة الوالء التنظیمي في المدارس  تفویضتناولت هذه الدراسة العالقة بین درجة  .4

وكذلك تناولت هذه  .ارس الخاصةالحكومیة فقط، یوصي الباحث باجراء دراسة مماثلة على المد

الدراسة عالقة درجة تفویض السلطة بدرجةالوالء التنظیمي ، وهناك حاجة الجراء دراسة اخرى 

تتناول العالقة بین درجة تفویض السلطة وبین متغیرات اخرى مثل الضغوط التنظیمیة وفاعلیة 

 .ل الطلبة وادائهم العلمياداء المعلمین وفیما اذا كان لتفویض السلطة عالقة بنتائج تحصی
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  :قائمة المراجع

  :المراجع العربیة

  .دار المعارف الجدیدة للنشر والتوزیع: اإلسكندریة .تحدیث اإلدارة التعلیمیة). 1998( أحمد، احمد

 "العالقه بین الضغوط التنظیمیه و الوالء التنظیمي" .)2012(وكاشه، باسمه محمدول البیاتي ،عبد الجبار

  .27- 21) 1( ،32المجلد عربیه للتربیه،المجله ال

 . الجامعیة الدار :االسكندریة. وظیفي مدخل – األعمال إدارة .)1999(جمیل توفیق،

  .عـوالتوزی للنشر المسیرة :عمان.وتطبیق علم اإلدارة). 2000( أحمد ،اهللا وجاد محمد ،الجیوسي

 الحامد دار :عمــــــــــــــــــان. لمااألع منظمات في والجماعات األفراد سلوك .)2004(محمود حسین ،حریم

  .والتوزیع للنشر

 للنشـر زهـران دار :عمـان .المنظمـات فـي األفـراد سـلوك التنظیمـي، السـلوك .( 1997 )حسـین حـریم،

  .والتوزیع

  .والتوزیع للنشر الحامد دار: عمان، 1ط .كلي منظور المنظمات إدارة). 2003(حسین ،حریم

لتــزام التنظیمــي لــدى العــاملین بالجامعــات الفلســطینیة قیــاس مســتوى اإل). 2006(حنونــة، ســامي ابــراهیم 

  .،الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین)رسالة ماجستیر غیر منشورة.( بقطاع غزة

 التنظیمي الوالء على العلمیة األقسام لرؤساء القیادیة األنماط أثر .")2003( اهللا جار شاکر ،الخشالي 

 -التطبیقیة للعلوم المجلةاألردنیة ".الخاصة األردنیة الجامعات في التدریس هیئة ألعضاء

  .124-152 ):1 (، 16 مجلد ،اإلنسانیة العلوم

 االسكندریة مركز: االسكندریة. والوظائف والمهارات المبادئ – األعمال إدارة .)1998( محمد الخشروم،

 .للكتاب
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لرضـا الـوظیفي الـوالء التنظیمـي وعالقتـه با"). 2009(المالحمة، منـى خلـف و خلیفات، عبدالفتاح صالح،

ــــدریس بالجامعــــات الخاصــــة األردنیــــة ــــدى أعضــــاء هیئــــة الت  المجلدمجلــــة جامعــــة دمشــــق، ،"ل

25)3:(1-30.  

ءة كفا ألمثل لرفعب ألسلوالسلطة اتفویض "). 2000( درویش ،ماھر صبري و الشمري، إبراھیم راشد

 .96-51): 82(، مجلة اإلدارة و إلقتصاد.  "لوظیفي داء األا

 الثانویة دارسـالم مدراء عند السلطة تفویض و القیادة نمط). 2000(لالجلی عبد لفیص ،دویکات

 غیر ماجستیر الةـرس( .ینـالمعلم رـنظ ةـوجه من فلسطین لشما محافظات في الحکومیة

  .فلسطین ،نابلس ،الوطنیة النجاح جامعة ،)منشورة

في محافظات شمال  تفویض السلطة لدى مدیري مدارس وكالة الفوث). 2004(ذیاب، أمجد تركي 

، جامعة النجاح الوطنیة، )رسالة ماجستیر غیر منشورة.(فلسطین من وجهة نظر المعلمین

 .نابلس،فلسطین

دور الالمركزیة في إدارة الصراع التنظیمي في وزارات السلطة ). 2010(راضي، أیمن عبدالقادر 

  . إلسالمیة، غزة، فلسطینالجامعة ا ،)سالة ماجستیر غیر منشورةر ( .الفلسطینیة في قطاع غزة

 كلیاتفي  التدریسیة الهیئات ألعضاء باإلنتاجیة وعالقته التنظیمي الوالء. ( 1988 )حسن صالح الردایدة،

  .الیرموك،اربد،االردن جامعة ،)منشورة غیر ماجستیر رسالة .(الحكومیة المجتمع

ردن في عملیة صنع القرار في درجة مشاركة معلمي المدارس الثانویة في األ). 2005(رواشدة، خلفال

، جامعة )أطروحة دكتوراه غیر منشورة( .مدارسهم وعالقتها بشعورهم باألمن ووالئهم التنظیمي

   .، عمان، األردنة للدراسات العلیاعمان العربی

 التفویض ةـلعملی األردن في البلقاء جامعة دیمیيكاأ ممارسة درجة). "2004( ذیاب محمد لدال ،الزعبي

  .305- 337)3( 5مجلد ،یةـوالنفس التربویة العلوم مجلة ،"نظرهم وجهة من
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الممارسات اإلداریة لمدیري المدارس الثانویة العامة في األردن  .)2003(سالمة، رتیبة محمد حسن 

جامعة  ).أطروحة دكتوارة غیر منشورة(وعالقتها بالرضى الوظیفي والوالء التنظیمي للمعلمین، 

  .العلیا، عمان، األردن عمان العربیة للدراسات

 والنشر للطباعة الجامعیة لدارا: االسكندریة .اإلدارة مبادئ في المعاصر المدخل .)1998( علي شریف،

   .والتوزیع

  .دار الجامعة الجدیدة للنشر: دریة، اإلسكنالعملیة اإلداریة، وظائف المدیرین). 2002( الشرقاوي، علي

 االجتماعیة المسؤولیة مدخل – األعمال قطاع في دارةواال التنظیم. )1999(صالح الشنواني،

  .للكتاب االسكندریة مركز :االسكندریة.

واقع تفویض الصالحیات لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة ). "2005(الصغیر،علي بن سویلم

  .،جامعة الملك سعود، الریاض،السعودیة)رسالة ماجستیر غیر منشورة".(لمدینة الریاض

  .والتوزیع للنشر ءصفا دار: عمان، 1ط .الرائدة اإلدارة). 2003(الفتاح عبد محمد ،الصیرفي

  .بـالمکت :القاهرة.المعاصرة وتطبیقاتها أصولها: التعلیمیة رةاإلدا). 1999( محمد أحمد ،الطبیب

 .النظم في والجماعات االفراد سلوك – المنظمي والسلوك التربویة اإلدارة .)1998(هاني الطویل،

   .والتوزیع للنشر وائل دار :مانع،2ط

 رسالة (.األردن في المستقلة العامة المؤسسات في االداریة السلطة تفویض ).1987( جمیل الجبار، عبد

 .ناألرد ،عمان.الجامعة األردنیة.)منشورة غیر ماجستیر

  .دار البدایه :عمانأساسیات علم االداره، ).2010(عبد،زیاد محمد

   .الشروق دار :عمان،1ط.والجماعة الفرد سلوك -المنظمة سلوك .( 2003 ) ماجدة  العطیة،

الـــوالء التنظیمـــي وعالقتـــه بالعوامـــل الشخصـــیة والتنظیمیـــة دراســـة مقارنـــة بـــین ".)1995(العضـــایلة، علـــي 

  .60-33)6(،10، المجلد مؤته للبحوث والدراسات ".القطاعین العام والخاص
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دراسة لبعض المتغیرات ذات العالقـة بـین : ي المجال األكادیميالمرأة ف". )2007( لعماري، بدریة مباركا

مجلـة العلـوم . "الرضا الوظیفي العام والـوالء التنظیمـي لـدى عضـوات هیئـة التـدریس بجامعـة قطـر

  .142 – 99):13(، قطر –التربویة 

    .والتوزیع للنشر  المسیرة دار  :عمان. المدرسیة اإلدارة مبادئ. ) (1999 محمد العمایرة،

الســمات الشخصـیة و الــوالء التنظیمــي لـدى معلمــات المرحلـة االساســیة فــي ). 2005(غنـام، ختــام عبـداهللا 

، جامعــة النجــاح الوطنیــة، )رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة.(المــدارس الحكومیــة فــي محافظــة نــابلس

 .نابلس ، فلسطین

دار : عمـــان.ات التعلیمیـــةالســـلوك التنظیمـــي فـــي المؤسســـ). 2005( فلیـــه، فـــاروق وعبدالمجیـــد، الســـید

  .المسیرة للنشر والتوزیع
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  إستبانة تفویض السلطة بصیغتها النهائیة
  

نادراً   ابداً 
 ً◌ 

 الرقم الفقرات دائماً  غالباً  احیاناً 

 1 .الصفوف الدراسیةترتیب یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین  اإلشراف على      

 2 .ور والغیابیفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة جدول الحض     

 3 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة االنشطة االجتماعیة     

 4 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین دراسة حاالت غیاب الطلبة ومعالجتهم     

 5 . یفوض مدیر المدرسة أمین المكتبة تحدید ما تحتاجه المكتبة من كتب     

ة المالیة شراء ما یلزم المدرسة من أدوات ریاضیة ضمن یفوض مدیر المدرسة اللجن     
 .قوانین الشراء المعمول بها في المدرسة

6 

یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین باإلعداد الجتماعات مجلس أولیاء األمور      
 .والمعلمین بالمدرسة

7 

 8 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بإعداد السجالت المالیة     

یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بإعداد قائمة النواقص التي تحتاجها المدرسة في      
  .بدایة كل فصل دراسي

9 

یفوض مدیر المدرسة معلم التربیة  الریاضیة اإلتصال بالمدارس األخرى إلقامة      
  .االنشطة الریاضیة

10  

  11 ةیفوض مدیر المدرسة المرشد االجتماعي متابعة سلوك الطلب     
 12 .یفوض مدیر المدرسة اللجنة الصحیة متابعة عملیة تثقیف الطلبة صحیا     

یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتوزیع الطلبة على قاعات االمتحان في امتحان      
 .نهایة الفصل

13 

یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین توزیع الطلبة على صفوف المدرسة في بدایة العام      
 .الدراسي

14 

 15 . یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین اإلشراف على نظافة المدرسة العامة     

 16 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة مجلة الحائط     

 17 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمقابلة أولیاء أمور الطلبة     

 18 .ید حاجة المدرسة من األدوات الالزمة للمختبریفوض مدیر المدرسة معلم العلوم بتحد     

  19  .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین شراء ما یلزم المكتبة من كتب و أدوات     
 20 .یفوض مدیر المدرسة اللجنة المالیة شراء ما یلزم المكتبة من كتب و أدوات     

 21 .بین المعلمین یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بتحضیر اللقاءات      

 22 .یفوض مدیر المدرسة عضو أحد المعلمین بمتابعة الطابور الصباحي     
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یفوض مدیر المدرسة مربي الصف بالحفاظ على النظام والنظافة والترتیب في الصف      
 .المسؤول عنه

23 

 یفوض مدیر المدرسة مربي الصف بالرد على استفسار أولیاء األمور حول سلوك     
 .ابنائهم وتحصیلهم العلمي

24 

 25 . یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین اإلشراف الوسائل التعلیمیة     

 26 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بمتابعة إعداد دفاتر العالمات     

 27 .یفوض مدیر المدرسة مربي الصفوف دراسة أسباب فشل بعض الطلبة علمیاً      

 28 .المدرسة معلم الریاضة تحدید ما یلزم من أدوات ریاضیة یفوض مدیر     

 29 .یفوض مدیر المدرسة أحد المعلمین بقبول الطلبة المحولین للمدرسة      

یفوض مدیر المدرسة اللجنة المالیة القیام بعملیة التجوال في المكتبات لشراء ما یلزم      
 .المدرسة من قرطاسیة

30 

مدرسة عضو هیئة تدریس متابعة حاجة المدرسة للبناء المدرسي یفوض مدیر ال     
  .وأمور الصیانة في هذه المدرسة

31 

إن تفویض المدیر لبعض مسؤولیاته للمعلمین یساعد في رفع درجة التفاعل بینه وبین      
 .زمالئة المعلمین

32 

ب االبداعیة في تفویض المدیر لبعض مسؤولیاته للمعلمین یسهم في استخدام المواه     
 .المؤسسة التربویة  وتعزیزها 

33 

 34 .إن ما یشجع على التفویض من قبل المدیر لبعض مسؤولیاته تخفف العبئ عنه      

أفضل تفویض للسلطة من قبل المدیر لي ألنه سیؤدي إلى سیر العمل بسهولة عند      
 .غیاب المدیر 

35 

 36 .المسؤولیات فرصة إلظهار قدراتهم یفسح تفویض المدیر للمعلمین بعض      

 37 .یشجع تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین على تحملهم مسؤولیات جدیدة      

 38 تفویض السلطة من قبل المدیر لي یعتبر أسلوبًا مهمًا في تطویر امكانیاتي      

تجنب اإلنفراد في  یؤدي تفویض المدیر لبعض صالحیاته لي ولغیري من المعلمین إلى     
 .اتخاذ القرارات

39 

 40 .یؤدي تفویض المدیر لبعض صالحیاته لي ولغیري من المعلمین إلى زیادة تقدیري له     

 41 .تفویض المدیر لبعض صالحیاته عمل جید ویتطلب اإلعداد والتخطیط له      

 42  .أعتبر تفویض المدیر لبعض صالحیاته اسلوبًا ناجحًا      

عند قیام المدیر بتفویض بعض صالحیاته فإنه یسهم في حل المشكالت القائمة بیسر      
  .وسهولة 

43 

 44  .إن تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یحد من مظاهر الروتین وتعقیداته      

إن تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یؤدي إلى قیامهم بعملهم بحماس واتقان      
.  

45 

 46  .یحقق تفویض السلطة من قبل المدیر مزایا لصالح المدرسة     
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 47  .ان تفویض السلطة من قبل المدیر للمعلمین یوفر بیئة تعلیمیة أفضل     

یساعد تفویض المدیر لبعض صالحیاته على اعداد المعلمین لكي یكونوا قادة المستقبل      
  .وأدارییه

48 
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   الدِّراسةتي أسماء المحكمین ألدا 
  مكان العمل  االسم  الرقم

  جامعة الشرق االوسط غازي خلیفة. د.أ  1

  جامعة الشرق االوسط  عونیة ابو سنینة. د  2

  جامعة الشرق االوسط محمود الحدیدي. د  3

  جامعة الشرق االوسط  یوسف جراح.د  4
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  إستبانة الوالء التنظیمي بصیغتها األولیة
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  الرقم الفقرات تصلح ال تصلح بحاجة إلى تعدیل التعدیل المطلوب
أعتقد أن قراري في العمل في هذه المدرسة كان قرارًا     

 .صائباً 

1 

 2 .أحرص على أداء واجباتي في المدرسة بدون تقصیر    

ال في      ّ ً وفع  3 .هذه المدرسة أعتبر نفسي عضوًا بناء

 4 .أحافظ على الدوام المنتظم في المدرسة     

 5 .أفتخر بكوني عضو هیئة تدریس في هذه المدرسة     

 6 .أقدم صورة جیدة عن المدرسة لآلخرین    

 7 .أرغب باإلستمرار في العمل في هذه المدرسة     

أتحدث باعتزاز عن عملي في هذه المدرسة       8 

سبني بقائي بالعمل في المدرسة إحترام زمالئي وتقدیرهم یك    
 .لي 

9 

أتجنب الحصول على إجازات غیر ضروریة عن العمل في     
 .المدرسة 

10 

 11 .أرى أنّ مدرستي هي أفضل مدرسة بین المدارس     

أفضل مصلحة العمل في المدرسة على مصلحتي     
 .الشخصیة 

12 

 13 .مستقبل أفضل لهذه المدرسةأهتم كثیرًا لتحقیق     

 14 .أشعر بارتباط داخلي تجاه هذه المدرسة     

لدي استعداد إلنهاء عملي حتى مرحلة التقاعد في هذه     
 .المدرسة 

15 

لدي ثقة بأن المدرسة تحافظ على الموظفین المتمیزین     
 .بالعمل فیها 

16 

 17 .ة أشعر بأن مشكالتي في المدرسة تعالج بسرع    

 18 .أؤمن ایمانًا عمیقًا بأهداف هذه المدرسة     

 19 .أستاء عندما یذكر أحد المدرسة بسوء أو بنقد سلبي     

 20 .أحب المدرسة التي أعمل قیها كما أحب بیتي     

 21 .أدافع عن المدرسة بقوة عندما ینتقدها أحد نقدًا سلبیًا     

 22 .ة وحماسأؤدي عملي في المدرسة برغب    

سأبقى في المدرسة حتى لو توفرت لي وظیفة أخرى براتب     
 .وممیزات أفضل 

23 

 24 .أكره االنقطاع عن العمل في المدرسة     
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 26 .أشعر باإلخالص المطلق لهذه المدرسة     

هذه الوظیفة ستؤمن أؤمن بأن الحقوق المعطاة لي من     
 .لي مستقبل وحیاة كریمة 

27 

سعید في عملي في هذه المدرسة وأفضلها على المدارس     
 .األخرى 

28 

أعتقد أن قیمي الشخصیة متماثلة مع قیم     
 مدرستي

29 

 30 .أستفید من انتقادات زمالئي في العمل    

ضباط في أشعر بضرورة االلتزام والحفاظ على النظام واالن    
 .المدرسة التي اعمل بها

31 

 32 .أقدم أفكار جدیدة لزیادة مرونة العمل وتسهیله    

 33 .أقوم بإیجاد أجواء مناسبة للعمل مع زمالئي في الجامعة    

 34  .تربطني بزمالئي صداقة تمتد خارج نطاق العمل    

 35 .أقلق عندما یغیب أحد الزمالء عن العمل    

لتخفیف من الشعور بالغربة لدى زمالئي الجدد في أسعى ل    
 .العمل

36 

أشعر بالرضى عما أتقاضاه من راتب ومكافآت مادیة     
 .مقابل عملي في هذه المدرسة

37 

 38 .أساعد زمالئي في إنجاز أعمالهم بعد انهاء عملي    

 39 .یعد بقائي في المدرسة نابعًا من حاجتي للعمل فیها    

 40 .بنفس الحماس في أي قسم من أقسام المدرسة أعمل    

 41 .أشعر بالضیق إذا ما تم نقلي ألي سبب من المدرسة    

تتأثر أمور كثیرة في حیاتي إذا ما تركت العمل في     
 .المدرسة

42 

أحافظ على ممتلكات المدرسة كما أحافظ على ممتلكاتي     
 .الشخصیة

43 

یدین من المدرسة معاملة أحرص على معاملة المستف    
حسنة وذلك لجلب السمعة الجیدة للمدرسة التي أعمل 

 .فیها

44 

 45 .أفكر في عمل المدرسة أثناء العطل واإلجازات    

ألتحق بدورات تطور من مهاراتي التي أحتاجها بعملي في     
 .المدرسة حتى لو كانت على حسابي الخاص

46 

لرسمي من أجل مصلحة أمضي وقتًا یتعدى الدوام ا     47 
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 .المدرسة

أشعر بأن النجاح الذي تحققه المدرسة التي أعمل فیها     
 .هو نجاحي أیضاً 

48 

أشعر بالسعادة بأن أعطیت لي فرصة العمل في هذه     
 المدرسة

49 

أستحسن القیام  باألعمال التي تعود بالفائدة على     
  المدرسة

50  
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  ) 5(قالملح
  إستبانة الوالء التنظیمي بصیغتها النهائیة

  
  

  الرقم الفقرات دائماً  غالباً  أحیاناً   نادراً  أبداً 
 1 .أعتقد أن قراري في العمل في هذه المدرسة كان قرارًا صائباً      

 2 .أحرص على أداء واجباتي في المدرسة بدون تقصیر     

ال في       ّ ً وفع  3 .هذه المدرسة أعتبر نفسي عضوًا بناء

 4 .أحافظ على الدوام المنتظم في المدرسة      

 5 .أقدم صورة جیدة عن المدرسة لآلخرین     

 6 .أرغب باإلستمرار في العمل في هذه المدرسة      

 7 .أتحدث باعتزاز عن عملي في هذه المدرسة       

 8 .دیرهم لي یكسبني بقائي بالعمل في المدرسة إحترام زمالئي وتق     

 9 .أتجنب الحصول على إجازات غیر ضروریة عن العمل في المدرسة      

ّ مدرستي هي أفضل مدرسة بین المدارس        10 .أرى أن

 11 .أفضل مصلحة العمل في المدرسة على مصلحتي الشخصیة      

  .أهتم كثیرًا لتحقیق مستقبل أفضل لهذه المدرسة     
 

12 

 13 .رتباط داخلي تجاه هذه المدرسة أشعر با     

 14 .لدي ثقة بأن المدرسة تحافظ على الموظفین المتمیزین بالعمل فیها      

 15 .أشعر بأن مشكالتي في المدرسة تعالج بسرعة      

 16 .أؤمن ایمانًا عمیقًا بأهداف هذه المدرسة      

 17 .لبي أستاء عندما یذكر أحد المدرسة بسوء أو بنقد س     

 18 .أحب المدرسة التي أعمل قیها كما أحب بیتي      

 19 .أدافع عن المدرسة بقوة عندما ینتقدها أحد نقدًا سلبیًا      

 20 .أؤدي عملي في المدرسة برغبة وحماس     

 21 .أكره االنقطاع عن العمل في المدرسة      

 22 .تتوافق أهداف مدرستي مع أهدافي الشخصیة      

أؤمن بأن الحقوق المعطاة لي من هذه الوظیفة ستؤمن لي مستقبل       23 
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 .وحیاة كریمة 

 24 أعتقد أن قیمي الشخصیة متماثلة مع قیم مدرستي     

أشعر بضرورة االلتزام والحفاظ على النظام واالنضباط في المدرسة التي      
 .اعمل بها

25 

 26 .ونة العمل وتسهیلهأقدم أفكار جدیدة لزیادة مر      

 27 .أقوم بإیجاد أجواء مناسبة للعمل مع زمالئي في المدرسة     

 28  .تربطني بزمالئي صداقة تمتد خارج نطاق العمل     

 29 .أقلق عندما یغیب أحد الزمالء عن العمل     

 30 .أسعى للتخفیف من الشعور بالغربة لدى زمالئي الجدد في العمل     

 31 .أساعد زمالئي في إنجاز أعمالهم بعد انهاء عملي     

 32 .یعد بقائي في المدرسة نابعًا من حاجتي للعمل فیها     

  33 .أعمل بنفس الحماس في أي قسم من أقسام المدرسة     
 34 .أشعر بالضیق إذا ما تم نقلي ألي سبب من المدرسة     

 35 .تركت العمل في المدرسةتتأثر أمور كثیرة في حیاتي إذا ما      

 36 .أحافظ على ممتلكات المدرسة كما أحافظ على ممتلكاتي الشخصیة     

أحرص على معاملة المستفیدین من المدرسة معاملة حسنة وذلك لجلب      
 .السمعة الجیدة للمدرسة التي أعمل فیها

37 

 38 .أفكر في عمل المدرسة أثناء العطل واإلجازات     

ألتحق بدورات تطور من مهاراتي التي أحتاجها بعملي في المدرسة حتى      
 .لو كانت على حسابي الخاص

39 

 40 .أمضي وقتًا یتعدى الدوام الرسمي من أجل مصلحة المدرسة     

أشعر بأن النجاح الذي تحققه المدرسة التي أعمل فیها هو نجاحي      
 .أیضاً 

41 

 42 طیت لي فرصة العمل في هذه المدرسةأشعر بالسعادة بأن أع     

  43  أستحسن القیام  باألعمال التي تعود بالفائدة على المدرسة     

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


90 
 

  )6(الملحق 
  الرسمیة راسالت الم

  
 .جامعة الشرق االوسط إلى معالي وزیر التربیة و التعلیم رئیس كتاب - 1

 .لیم للواء قصبة مادباكتاب وزارة التربیة و التعلیم الى السید مدیر التربیة و التع - 2

 .كتاب السید مدیر التربیة و التعلیم للواء قصبة مادبا الى مدیري و مدیرات المدارس الحكومیة - 3
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