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 :صلخالم
لتفويض الصالحيات لوكالئهم من وجهة نظر الوكالء في  لتعرف على مدى ممارسة مديري المدارساهدفت الدراسة          
. اختار الباحثان ( وكياًل 354، وشمل مجتمع الدراسة)الثانوية بمحافظة الطائف. اتبع الباحثان المنهج الوصفيالمتوسطة و  المدارس

االستبانة. ولتحليل البيانات استخدم الباحثان برنامج  ة دا أولجمع البيانات استخدم الباحثان . ( وكياًل 120عشوائية بسيطة بلغت ) عينة
ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم . وتوصل الباحثان إلى العديد من النتائج أهمها: SPSS الحزم اإلحصائية

، اإلشراف الفني، مالتنظي، جاءت بدرجة ممارسة عالية. وممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التخطيط
جاءت بدرجة ممارسة عالية. وإن معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم جاءت  التقويمو 

وكذلك  .د على تطبيق تفويض الصالحيات لوكالء المدارسيضرورة التأكب وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثانبدرجة عوق كبيرة. 
ضرورة تقديم دورات تدريبية للمديرين في تفويض  ا. وأيًض مديري المدارس على تفويض الصالحيات لوكالئهمضرورة تحفيز 

  .عمل ورش مناسبة عن تفويض الصالحياتو  الصالحيات.
   الصالحيات. ،التفويض الكلمات المفتاحية:

 
 :المقدمة

ت الذي تزامن في جميع المجاالت وخاصة الجوانب اإلدارية للمؤسسات التربوية في الوق ايشهد العصر الذي نعيش فيه تطورً        
وليات والواجبات والمهام لمدير المدرسة، وقامت وزارة التربية والتعلم باستحداث برنامج منظم ألعمال مدير ؤ معه التطور في المس

وتطبيق كافة عمليات اإلدارة المدرسية ووظائفها باالعتماد على شراف اإللكتروني والذي يقوم على تنفيذ المدرسة كما يعرف باإل
يتم إعطاء الصالحيات من قبل مدير البرنامج وهو مدير المدرسة إلى الوكيل والمرشد الطالبي  هالبرنامج اإلداري، والذي عن طريق

ورائد النشاط  ويقوم المدير بالمتابعة والتوجيه لسير العمل. كما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تذليل العقبات ومواجهة المشكالت 
في الهيكل التنظيمي  اأساسيً  امرؤوسين. ويعد تفويض السلطة أمرً الرئيس إلى ال اإلدارية لنظام المركزية عن طريق تفويض صالحيات

 للمنظمات ومنها المنظمات اإلدارية. فكلما زاد تفويض السلطة زادت الالمركزية والعكس صحيح. 
منافع ومزايا حقيقية لكل طرف لوظيفة المدير. وإذا استخدم بفعالية فإنه يترتب عليه  اوضروريً  اأساسيً  االتفويض عنصرً  يعتبر      

 تم التفويض في المهام اليومية الصغيرة أو مهام القيادة األساسية ، سواءً أفضل يعطي نتائجإن التفويض  في عملية التفويض.
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ومسؤوليات وكيل  ،للمدير من حيث المسؤوليات والمهام التي يجب أن يقوم بها ولوكيل المدرسة دور مماثل .(5: 2001)برس،
وإذا أعطي الوكيل الصالحيات الممكنة فإن مسؤولياته ومهامه تصبح نفس  ،هي نفس مسؤوليات مدير المدرسة االمدرسة تقريبً 

وجاء في  .ها مدير المدرسةولو تغيب مدير المدرسة فإن الوكيل يقوم بجميع األعمال والمهام التي يقوم ب ،مسؤوليات مدير المدرسة
يقوم وكيل المدرسة بمساعدة المدير في أداء األعمال التربوية  ،القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من قبل وزارة المعارف

 (. 15: 1999، غيابه )وزارة المعارف واإلدارية وينوب عنه في حالة
وقد تم تطوير صالحيات مدير المدرسة  ولية ال تفوض.ؤ ما المسأن الصالحيات تفوض بين اكما يجب علينا أن نتذكر دائمً        

العمل في إدارات المدارس  ـ والذي يهدف لتطوير19/10/1999إلى  17بعد لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض ما بين 
طالع على التوصيات التي أسفر اال ة لمدارس التعليم العام. وبعدالقواعد التنظيمي طالع علىق األهداف المأمولة منها وبعد االلتحقي

  .صالحياتبعض ال يمنح مديرو المدارس  عنها هذا االجتماع
 :مفهوم اإلدارة المدرسية

من اإلدارة التعليمية والفعل اإلجرائي لها أي أن اإلدارة المدرسية هي الكيفية التي ينجز بها العمل  اتعتبر اإلدارة المدرسية جزءً        
تحقق بها أهدافها على أتم وجه وبأقل جهد وفي أقصر وقت، وبذلك فإن اإلدارة المدرسية هي  المؤسسة التعليمية إنجاًزابوي في التر 

صغرة لها، تتولى تنفيذ السياسة التعليمية بينما تتولى اإلدارة التعليمية بل هي جزء من اإلدارة التعليمية وصورة م ا مستقاًل ليست كيانً 
 (.25:2005مساد، رسم تلك السياسات)ال
مدرسة المن مدير  كثر من فرد بطريق المشاركة والتعاون والفهم المتبادلأمجموعة من العمليات التي يقوم بها ويعرفها)حمودة( بأنها 
 .(29:2011،في النواحي الفنية واإلدارية)حمودة اإلداريين أي كل من يعمل شرفيينساتذة والمونائبه )الوكالء( واأل

ة التي يبذلها مدير المدرسة مع جميع العاملين من أجل تحقيق طالجهود المنسقة واإلمكانيات المتاحة واألنشويعرفها)الدعيلج( بأنها  
ساس أليه األمة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى إيتمشى مع ما تهدف فعااًل ومتطوًرا  اداف التربوية داخل المدرسة تحقيقً األه
 .(153: 2009، الدعيلج)سليم

 :أهداف اإلدارة المدرسية
اإلشراف التام على تنفيذ المعلمين للمناهج ، و وضع خطط التطور والنمو المستقبلية للمدرسةتتمثل أهداف اإلدارة المدرسية في        

تحسين العالقات بين و ، ومستقباًل  ام على تنفيذ مشاريع المدرسة حاضرً اإلشراف التا، وكذلك الدراسية واألنشطة غير المنهجية
تهيئة الجو ، و توفير األنشطة المدرسية المختلفة لنمو شخصية المتعلم، و وغيرها باءاالا  لسالمدرسة والبيئة الخارجية عن طريق مجا

األعمال التخطيط والتنفيذ والتقويم والتوجيه واإلرشاد لجميع ، و المدرسي المناسب من أجل  تحقيق األهداف التربوية والتعليمية
  .(154: 2009الدعيلج، )المدرسية

 : سمات مدير المدرسة
ن يكون أو  ليه العاملين وال ينفرهم.إقيادية وجذابة ليستقطب  شخصيتهن تكون أ( أن من سمات المدير 2011يرى اإلبراهيم)       

الخبرة الواسعة في مجال التدريس بحيث تمكنه من متابعة  يمتلكن أو  في مستوى علمي مناسب للمرحلة التعليمية التي يعمل بها.
 امتفهمً ن يكون أ، و خرى أمع جميع العاملين بالمدرسة يتجنب التحيز لمجموعة دون  امتعاونً  ن يكون أ، وكذلك وتوجيه المعلمين

وكية لتدريس كل مادة حتى ا لألهداف السلن يكون متفهمً أأيًضا و ، ألهداف المرحلة التي بها حتى يستطيع تحقيق تلك األهداف
: 2011 )اإلبراهيم،للتعليمات الصادرة من قبل إدارة التربية والتعليم اللتطورات الحديثة متفهمً  اأن يكون متابعً ، و يستطيع متابعتها

78).  
التربوية فقد تناوله العديد من العلماء والباحثين باالهتمام الشديد من أجل توضيح  للمؤسساتنظًرا ألهمية التفويض : التفويض مفهوم

 للعلم الذي يتبعه. تعريف مفهوم التفويض وذلك تبًعامعناه وتوضيح جزئياته ومجاالته، لذلك يرى الباحثان تعدد 
منح سلطة معينة بواسطة سلطة أعلى، بمعنى منح غير المفوض بعض السلطات أو المسؤوليات وهذا  ويعرفه)درويش وتكال( بأنه

 (.392: 1984، درويش وتكال)هو محتوى التفويض
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 :اإلدارة بالتفويض
لمدارس من تعد اإلدارة بالتفويض أحد أهم أدوات إدارة الوقت في المنظمات المختلفة، وال غنى للقائد الفعال والسيما في ا       

لتنفيذ المهام الموكلة اللجوء إلى تفويض جزء من سلطاته أو بعض المهام إلى أحد معاونيه، ويعطيه سلطة اتخاذ القرارات الالزمة 
عن أية ضغوط أو قيود تحد من نشاطه الفكري وقدرته على االبتكار كما يعتبر التفويض من ناحية أخرى وسيلة للتنمية  اإليه بعيدً 
ولية وتدريبه عليها وتعويده على القيادة وزيادة رضائه عن ؤ في العمل، ألنه يساعد المرؤوس على تنمية إحساسه بالمساإلدارية 

 (.234: 2018)أحمد، عمله
 :أهداف التفويض

 والقـدرة ويتوقف اإلصالح اإلداري علـى حـسن التخطـيط وأسـلوب جمـع المعلومـات وتحليلهـا وتفـسيرها :اإلصالح اإلداري  .1
 فليه وعبد المجيد،)اإلدارة علـى التقيـيم ومتابعـة التنفيـذ وأسـاليب القيـادة والـصالحيات المخولـة لكـل مـستوى مـن مـستويات

2005 :323.) 
متـصلة ال إن التفــويض يــوفر للرؤســاء الوقــت الكــافي للقيــام بالمهــام واألنــشطة ذات األولويــات العامــة :التطوير اإلداري  .2

أعباء عمل كثيرة تؤدي إلى  بـالتخطيط والتطــوير الـذاتي واالبتكــار، إذ يترتـب علــى الرؤسـاء الــذين ال يفوضـون الــسلطة
 .األعمال نتائج سلبية على العمـل نتيجـة االنـشغال باألعمـال البـسيطة علـى حـساب

دون  رة علـى المتابعـة والتنفيـذ، وكبـت األفكـار فـي المـستويات التـي مـاالتـي مـن سـلبياتها عـدم القـد :التخلص من المركزية .3
وكل إليه الكفء والذي ت ا باإلنجـاز والثقـة بأنفـسهم، ذلـك ألن الموظـففعمليـة التفـويض تولـد لـدى العـاملين شـعورً . المـدير

للترقي وليشعر بأنه متمكن من القيام بواجباته  ه وأهليتـهبإتاحة مثل تلك الفرص له ليثبت قدراتـ امهمات جديدة سيكون سعيدً 
  Carto, 2007 :218).) على الوجه المطلوب

 تعتمد على أنجاز أهداف المؤسسة التربويـة، وذلـك يتطلـب مـشاركة العـاملين بالمؤسـسة فـي اتخـاذ :الصحة التنظيمية  .4
طريق تفويض  المـوظفين مهـارات جديـدة تـساعد فـي تطـوير العمـل. فعـنالقـرارات، وتبـادل أفـضل للمعلومـات وتعلـيم 
ال تتعطــل األمــور فــي غيــاب  بشكل أفضل في كل األوقات بحيث المدرسةالصالحيات يمكن تقديم خدمة للطلبة في 

 (.240: 2009 كنعان،)منها اًض المرؤوسين بع الــسلطات بــل يفــوض إلــى ول الــذي ال يحتكــر كامــلؤ المــدير المــس
 :معوقات التفويض

العوامـل والمـشكالت والعقبـات  مــن المــستويات إال أن هنــاك عــددً علــى الــرغم مــن أهميــة التفــويض ومزايــاه علــى مختلــف ا       
إلــى بعــض مــن تلــك المعوقــات التــي تكمــن فــي عوامــل  التـي قـد تحـول بـين التفـويض والثمـار المرجـوة مـن ورائـه ويمكـن اإلشـارة

ن بعض المديرين تتمثل في أأن صعوبات التفويض  2007))المعايطةويرى  .المفوضين بالوكالءتتعلــق بالمــدير وعوامــل متــصلة 
عدم ثقة بعض ة، و على هيبته االجتماعي اطاته حفاظً عن بعض سل يخلط بين السلطة اإلدارية، والمكانة االجتماعية فال يتخلـى

سيطرة  ًضا، وأيعن تصرفات مرؤوسيه بعد تفويض الصالحيات لهم بقاء المدير مسؤواًل ، وكذلك المديرين في قدرات مرؤوسيهم
 إلى:التفويض ويمكن تصنيف معوقات  .للمرؤوسين المركزية على بعض اإلدارات العليا التي تنتقد تفويض المدير سـلطته

عدم استقرار طرق العمل ، وكذلك تحديد واجبات الوظائف وسلطاتها بوضوح دموهي تتمثل في ع: معوقات تنظيمية عامة -أ
 .صغر حجم المنظمة وتركزها في مكان واحدو  .تصال والرقابةعدم كفاية وسائل التنسيق واال ، وأيًضاعدم وحدة الرئاسة، و واإلجراءات

تطبيق مبدأ تفويض السلطة ألول مرة في المنظمة قد يواجه بالرفض من قبل أعضاء و  .عدم وضوح األهداف ، وكذلكستقرارعدم االو 
 .(198: 1990، )حسن التنظيم

وكذلك  ،االعتقاد السائد بأن التفويض يضعف النفوسو  ،السلطة ىلإالتعطش وهي تتمثل في : نفسه المديرمعوقات تعود إلى  -ب 
 وأيًضا .الخوف من منافسة المرؤوسين وارتقائهم بسرعةو  ،الرئيس ىعدم توافر الخبرة العلمية الكافية لدو  ،ضعف الثقة في المرؤوسين

تعارض التفويض مع المصلحة وكذلك  ،لتفويض من قبللعدم ممارسة مدير المدرسة و  .عجز الرئيس عن استخدام وسائل المتابعة
 (.26:  1999السواط، ) الشخصية
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 المدرسة مهام ومسؤوليات مدير
تهيئة البيئة و  .خصائص طالبها ىاإلحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف علوتنحصر مسؤوليات المدير في        

وتجهيزاتها وتنظيمها مرافق المدرسة  ىمتابعة اإلشراف عل، و التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالب ونموه من جميع الجوانب
 ىاإلشراف عل، و ات الالزمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد، وإعداد خطط العمل في المدرسةبتخاذ الترتياذلك ، وكستخداموتهيئتها لال

لتعليمات  اتقويم األداء الوظيفي للعاملين في المدرسة وفقً ، و أعمالهم ومشاركاتهم ىطالع علواالالمعلمين وزيارتهم في الفصول، 
التعاون مع المشرفين التربويين وغيرهم ممن ، و المهني للمعلم من خالل تلمس احتياجاته التدريبيةاإلسهام في النمو  ، وأيًضاالمنظمة

ولياء أمور أجتماعي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة و تعزيز دور المدرسة اال، و تقضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة
  .(7: 1999)وزارة المعارف،  أبنائهمأحوال  ىطالع علبأولياء أمور الطالب ودعوتهم لال توثيق العالقة، و الطالب

 :سؤوليات وكيل المدرسةم
اإلعداد و  .قبول الطالب وفحص وثائقهم وملفاتهم عند التسجيل أو التحويل ىاإلشراف علوتتمثل مسؤوليات وكيل المدرسة في       

تخاذ امتابعة حضور الطالب وانتظامهم و وكذلك  .المشكلة ستقبال الطالب الجدد ومتابعة أعمال اللجانالألسبوع التمهيدي وتنظيم 
                                              .اإلجراءات المناسبة في هذا الشأن

متابعة الحاالت المرضية للطالب بصفة عامة، والمعدية منها ، و نتماء للمدرسةب ما يحتاجون إليه من شهادات االإعطاء الطالو 
المشاركة في زيارة المعلمين و  .، والتأكد من وجود المعلمين في فصولهمونهايةً  توقيت الحصص بدايةً  ىاإلشراف عل، و بصفة خاصة

 ىاإلشراف عل، و اختبارات والتعاون مع مدير المدرسة في اإلعداد المبكر لهالمشاركة في أعمال اال، و في فصولهم لمتابعة أدائهم
، المشاركة في المجالس واللجان بالمدرسة واإلسهام في متابعة تنفيذ قراراتها، و مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة عليها وصيانتها

برامج النشاط وفق  ىاإلشراف عل، وكذلك واللقاءات وبرامج التدريب التي تنظمها إدارة التربية والتعليماالجتماعات المشاركة في و 
حاجاتها من الكتب الدراسية والمستلزمات الدراسية  ىمتابعة حصول المدرسة عل، وأيًضا ة به والمبلغة للمدرسةالتنظيمات الخاص

  .(12: 1999)وزارة المعارف، دائهم ألعمالهمأالكتبة والمستخدمين والعمال ومتابعة  ىتوزيع األعمال عل، و ى األخر 
تعـرف درجـة تفـويض الـسلطة لـدى مـديري إلى هـدفت والتي (: 2012) انيجالس دراسة وقد أجريت عدة دراسات في هذا المجال منها

المــنهج الوصــفي.  المـدارس الثانويـة بمحافظـات غـزة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي لـدى معلمـيهم مـن وجهـة نظـرهم. استخدم الباحث
سلطة بدرجــة مرتفعــة مــن قبــل مـــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــات وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: يوجــد تفــويض للــ

ـــوظيفي لـــدى المعلمـــين و  .%( حسب المقياس المحكي المعتمد68.3غــزة لمعلميهم بوزن نسبي) وســـطة متجاءت أن درجـــة الرضـــا ال
ــسبي) بين  α≤0.05)  عالقـة طرديـة قويـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى) أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود كما %(.63.5بـــوزن نـ

درجة  ( والتي هدفت إلى تعرف2009) ودراسة العنزي  .لطة ومجاالت مقياس الرضا الوظيفيدرجات مجاالت مقياس تفويض الس
ة ذلك باإلبداع اإلداري لدى الوكالء، من تبوك التعليمية لوكالئهم، وعالق المدارس في منطقـة تفويض الصالحيات التي يمنحها مديرو

على درجة  عما إذا كان هناك أثر للنوع االجتماعي والخبرة والمرحلة الدراسية في وجهة نظر المبحـوثين وجهة نظرهم، والكشف
وجود درجة ها: العديد من النتائج أهموقد توصلت الدراسة إلى استخدم الباحث المنهج الوصفي،  ،التفويض ودرجة اإلبداع اإلداري 

يتوفر اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة في مجال الخروج عن المألوف و  .مرتفعة من تفويض الصالحيات الممنوحة لوكالء المدارس
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و  .في مجالي الحساسية للمشكالت والمخاطرة، ودرجة كلية متوسطة ودرجة متوسطة

المرحلة الدراسية بين  الصالحيات تعزى لمتغير النوع ولصالح اإلناث. وفروق تعـزى لمتغيـر في درجة تفويض α ≤ 0.05))  الداللة
هدفت والتي (: 2007دراسة الحربي)و  .وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة المرحلة الثانوية واالبتدائية ولصالح المرحلة االبتدائيـة وعـدم

دات اإلدارية في الجهاز المركزي بوزارة التربية والتعليم وكذلك التعرف على األسباب التي إلى تعرف تفويض الصالحيات لدى القيا
: نطاق تفويض وكانت أهم نتائج الدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفيتحد من تفويض الصالحيات لدى هذه القيادات، 

لوظيفي لدى القيادات يعد من أهم األسباب التي تحد من عدم االستقرار ا، اام لدى القيادات اإلدارية متوسطً الصالحيات بشكل ع
(: 2005راسة الصغير)دو  .تنمية قدرات المرؤوسين الواعدين من أهم العوامل التي تشجع على تطبيق التفويض، عملية التفويض



 

ة|  692 ح ف ص ل  ا

 

استخدم الباحث المنهج  هدفت إلى تعرف واقع تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض،والتي 
: أن مديري المدارس يفوضون صالحياتهم في التخطيط بدرجة أعلى من المتوسط خاصة فيما يتعلق وكانت أهم النتائجالوصفي،  

بإعداد جداول االنتظار والمناوبة واإلشراف والحصص هذا باإلضافة إلى تفويض المعلمين في إعداد خطة قبول الطالب واستيعابهم. 
وأن مديري المدارس يفوضون صالحياتهم التنظيم بدرجة أعلى من المتوسط. ري المدارس يفوضون صالحياتهم في عملية وأن مدي

، جاءت بدرجة متوسطة فيما يتعلق بتوزيع المهام في االختبارات. وأن مديري المدارس جاءت بدرجة عالية في عملية التقويم
وسطة، خاصة فيما يتعلق بتفويضهم للمعلمين في عملية اإلشراف على سير يفوضون صالحياتهم في اإلشراف الفني بدرجة مت

للمواقف اإلدارية والتنظيمية مثل  أن أهم المعوقات التي تعوق المديرين عن تفويض صالحياتهم هي تلك المعوقات التـي تعـود ،العمل
هدفت إلى تعرف واقع ممارسة مدير المدرسة والتي (: 2002دراسة الشهري)و  .الفني ضعف نظم الحوافز والتدريب والرقابة واإلشراف

عملية تفويض الصالحيات للمعلمين والمعوقات التي تحد من تفويضهم، وطبق الباحث المنهج الوصفي. وكان من نتائج الدراسة: ل
بصورة أعلى من  ضعف ممارسة مديري المدارس لتفويض صالحياتهم للمعلمين. ممارسة مديري المدارس تفويض الصالحيات الفنية

الصالحيات اإلدارية. المعوقات المتعلقة بالجانب اإلداري بصورة عامة أهم المعوقات التي ترى عينة الدراسة تأثيرها في الحد من 
التفويض. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر عينة البحث تعزى إلى متغيرات المؤهل الدراسي أو العمر أو عدد 

. التي تسهل أو تعيق عملية التفويضمعرفة العوامل  والتي هدفت إلى(: Taylor,1995دراسة تايلر)و  و المرحلة الدراسية.الطالب أ
واستخدم أسلوب تدوين البيانات بالمالحظة والمشاركة، وأسلوب االستبانة على عينة الدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة أن كل من 

تؤثر في جهود المرؤوسين وأن الشركة تسهل من جهود التفويض تعتبر من المعيقات التي تنظيمية العوامل الشخصية والعوامل ال
 وضرورة دعم عملية التفويض بالمصادر المناسبة والتدريب الالزم للمديرين.

مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم من وجهة نظر  بالكشف عن ممارسة ويتضح من الدراسات السابقة اهتمامها        
المديرين لبعض الدراسات على أهمية تفويض  أجمعت سات متباينة، وقدراوجاءت نتائج الد، الثانويةو  المتوسطة الوكالء في المدارس

ويض المديرين لبعض المهام الفنية تفالصالحيات لوكالئهم، هذا وقد ساعد استعراض الدراسات السابقة في إلقاء الضوء على مفهوم 
 واإلدارية لوكالئهم.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
واإلدارة المدرسية خاصة العديد من التطورات واإلصالحات التربوية في ظل مداخل إدارية  ةتشهد اإلدارة التربوية عام        

وإدارة المعرفة ويتطلب تفعيل هذه المداخل والمناحي العصرية الجديدة تطبيق عمليات  االستراتيجيةعصرية كالجودة الشاملة واإلدارة 
ن الواقع الملموس يشهد إوإجراءات إدارية حديثة أبرزها تفويض الصالحيات من مدير المدرسة لساعده األيمن وهو الوكيل، إال 

الشخصية. وكذلك ما يالحظ في القصور المتمثل في أداء  نيمؤشرات بعيدة كل البعد عما هو المأمول وذلك من خالل خبرة الباحث
وكذلك كثرة األعباء على مدير المدرسة بحيث ال  ،للمديرين االء المدارس إلدارة المدارس خلفً اإلدارة المدرسية عندما يتم تكليف وك

ذلك الخلل الواضح والملموس عند هؤالء . وكاوموهوبً  اة المطلوبة لوحده مهما كان مميزً يستطيع إنجازها في الوقت المحدد وبالجود
وهنالك عدد من  عندما يتغيبون عن المدرسة حيث ال يكون هناك سير على نفس نمط المدير فيختل النظام ويحدث الخلل يرينالمد

 ودراسة (2005الصغير) من الدراسات حول هذا الموضوع ومنها على سبيل المثال ال الحصر دراسة المزيدالدراسات أوصت بإجراء 
ما مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات . وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: (2012)العنزي 

 وتتفرع منه األسئلة التالية: محافظة الطائف؟بالثانوية المتوسطة و رس الوكالئهم من وجهة نظر الوكالء في المد
 ؟من وجهة نظر الوكالء والفني الصالحيات إلى وكيل مدرسة في الجانب اإلداري ما درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض  .1
 ؟ ما المعوقات التي تحول دون ممارسة المدير لتفويض صالحياته للوكيل من وجهة نظر الوكالء .2

 



 

ة|  693 ح ف ص ل  ا

 

 :أهداف الدراسة
من وجهة  والفني اإلداري التعرف على درجة ممارسة مدير المدرسة لتفويض الصالحيات إلى وكيل المدرسة في الجانب  .1

  .نظر الوكالء
 . المعوقات التي تحول دون ممارسة المدير لتفويض صالحياته للوكيل من وجهة نظر الوكالء كشف .2

 :الدراسةأهمية 
لعالقة بين وكالء المدارس ومديريها فيما يخص تفويض الصالحيات لوكالء المدارس كشف اتتمثل أهمية هذه الدراسة في       

قد تسهم نتائج هذه الدراسة في و وتحديد نقاط الضعف في هذه العالقة والتعرف على مستوى تفويض الصالحيات لوكالء المدارس. 
ندرة الدراسات العربية في هذا  انحظ الباحثإثراء األدب النظري الذي تناول موضوع تفويض صالحيات مدير المدرسة حيث ال

 ،المدارس ومدير  يستفيد من هذه الدراسة ألدب التفويض في اإلدارة التربوية. االدراسة الحالية ستعتبر رافدً  نإالمجال مما يمكن القول 
لمدارس وكذلك قيامهم من خالل تبصيرهم بصالحيات مديري ا ،وكالء المدارسو  من خالل تعرفهم على أسلوب التفويض الفعال.

من خالل  ،إدارات التربية والتعليمو . في المستقبل ينر يتالي قدرتهم على قيادة المدرسة فيما بعد كمدالبأعمالهم على أكمل وجه، وب
 وجود وكالء مميزين وممارسين إلدارة المدارس يمكن االستفادة منهم في أي وقت.

 :حدود الدراسة
 .مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم من وجهة نظر الوكالءتتمثل في  الحدود الموضوعية: .1
 .المتوسطة والثانوية بمحافظة الطائف الء المدارسوكعلى  تقتصر االحدود البشرية:  .2
 .2018الحدود الزمانية:  .3
 بالمملكة العربية السعودية. مدارس المتوسطة والثانوية بمحافظة الطائفالالحدود المكانية:  .4

 :طلحات الدراسةصم
 العمليات التي يتم بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية والمادية في خدمة أهداف عمل من هي حصيلةمفهوم اإلدارة المدرسية: 

 (.18 :2012)العمايرة، األعمال، واإلدارة تؤدي وظيفتها من خالل التأثير في سلوك األفراد
 التعليم المتوسط والثانوي بمحافظة الطائف.يقصد بها الباحثان إدارات مدارس  :اإجرائي  

 الوقت، نفس وفي معينة واجبات تحقيق لغرض ألخرى، تنظيمية وحدة أو من آخر إلى إداري  من السلطة إعطاء هو: التفويض
 العمل في اآلخرين يمنح بسلطته، ولكنها دائمً  يحتفظ بالتفويض يقوم الذي فالمدير عنها، التنازل أو السلطة من وعدم التخلص

 (.21: 1980،)هاشموقت أي في ويستعيدها محدد نطاق داخل
لبعض الصالحيات اإلدارية والفنية المتمثلة في التخطيط والتنظيم واإلشراف  لمدرسةمدير اتفويض يقصد بها الباحثان  :اإجرائي  

 الفني والتقويم.
ووجوب الطاعة من  الصالحيات المخولة لإلداري والتي تتضمن حق إعطاء األوامر والتوجيهات للمرؤوسين هي الصالحيات:

 (.91: 1980طرفهم)هاشم،
للخطة  ال أداء العمل المطلوب منه وفقً ؤو اإلمكانيات والحقوق الرسمية والتي بمقتضاها يستطيع المس يقصد بها الباحثان :اإجرائي  

 تقويم(.الو  ،واإلشراف الفنيتنظيم، التخطيط و ال)في مجال الموضوعة
 .فقط المعوقات التي تتعلق بالمدير والوكيلفي هذه الدراسة يقصد بها الباحثان : المعوقات
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 :إجراءات الدراسة الميدانية
 ، ويعتبر المنهج المالئم لهذه الدراسة.استخدم الباحثان المنهـج الوصفيمنهج الدراسة: 
مجتمع الدراسة من جميع وكالء مدارس التعليم العام الحكومية في مكاتب التربية والتعليم  في محافظة   تكون : مجتمع الدراسة

 .( وكياًل 354عددهم )البالغ الطائف. و 
، من مجتمع الدراسة من وكالء مدارس التعليم العام الحكومية في مكاتب التربية بسيطةتم اختيار عينة عشوائية  عينة الدراسة:

 %.33.9( بنسبة 120وبلغ حجم العينة) في محافظة الطائف، والتعليم
  :وصف عينة الدراسة

 لمتغير المؤهل العلمي المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق  األعداد والنسب ايوضح  (1)جدول
 النسبة العدد المؤهل العلمي
 %90 108 بكالوريوس
 %10 12 ماجستير

 %100 120 المجموع الكلي

لمتغير المؤهل العلمي، حيث يتضح من الجدول أن أغلب أفراد عينة الدراسة من  اخصائص أفراد عينة الدراسة وفقً  (1)يبين الجدول
ماجستير نسبتهم  %(، بينما كان الوكالء الحاصلين على مؤهل علمي90بكالوريوس بنسبة ) الوكالء الحاصلين على مؤهل علمي

  .عينةال%( من إجمالي أفراد 10)
 لمتغير الخبرة في مجال العمل المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق  األعداد والنسب ايوضح  (2)جدول

 النسبة العدد الخبرة في مجال العمل
 %13.3 16 سنوات 5أقل من 

 %27.5 33 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 %29.2 35 سنة 15إلى أقل من  10من 
 %30 36 سنة فأكثر 15

 %100 120 المجموع الكلي

لمتغير الخبرة في مجال العمل، حيث يتضح من الجدول أن أغلب الوكالء ا خصائص أفراد عينة الدراسة وفقً  (2)يبين الجدول    
إلى أقل  10)من  %(، يليهم الوكالء من أصحاب سنوات الخبرة30سنة فأكثر( بنسبة ) 15من أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم )

%(، وكانت 27.5سنوات( بنسبة ) 10إلى أقل من  5ثم الوكالء من أصحاب سنوات الخبرة )من %(، 29.2سنة( بنسبة ) 15من 
 %(.13.3سنوات( حيث كانت نسبتهم ) 5أقل نسبة للوكالء من أصحاب سنوات الخبرة )أقل من 

 لمتغير الدورات التدريبية االمئوية ألفراد عينة الدراسة وفق  األعداد والنسب يوضح  (3)جدول
 النسبة العدد التدريبية الدورات

 %43.3 52 ال يوجد
 %21.7 26 دورة واحدة

 %9.2 11 دورتان
 %25.8 31 ثالث دورات فأكثر

 %100 120 المجموع الكلي

لمتغير االلتحاق بالدورات التدريبية في مجال اإلدارة المدرسية، حيث يتضح  اخصائص أفراد عينة الدراسة وفقً  (3)يبين الجدول      
%(، وكان أغلبهم من الذين 56.7من الجدول أن أغلب الوكالء من أفراد عينة الدراسة من الذين التحقوا بدورات تدريبية بنسبة )

%(، ثم الوكالء الذين 21.7حقوا )بدورة واحدة( بنسبة )%( يليهم الوكالء الذين الت25.8التحقوا بعدد )ثالث دورات فأكثر( بنسبة )
 %(.43.3%(، بينما كان الوكالء الذين لم يلتحقوا بدورات تدريبية في مجال اإلدارة المدرسية نسبتهم )9.2التحقوا )بدورتين( بنسبة )
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لومات الالزمة للتعرف على مدى ممارسة على ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها، تم استخدم االستبانة كأداة لجمع المع: أداة الدراسة 
مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف وقد قام الباحثان ببناء أداة الدراسة وفق 

مناسبة لتحقيق تم تحديد المحاور الرئيسية لالستبانة والمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة إلدارة تفويض الصالحيات. و
تقيس كل بعد من  االستعانة بالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وكذلك تم تحديد العبارات التيو  الهدف المرجو منها،

. ومن ثم تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز أبعاد االستبانة
جدة للحكم على مدى وضوح الصياغة اللغوية، وكذلك مدى انتماء العبارة للمجال الذي تقيسه، واقتراح ما يرونه مناسًبا،  وإدارة تعليم

 إجراء التعديل لبعض فقرات االستبانة في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم وإعادة ترتيب بعضها.قام الباحثان بذلك وبعد 
سبيرمان بين  رتباطان بحساب معامالت الألداة قام الباحث يللتأكد من الصدق الداخل: االتساق الداخلي مع الدرجة الكلية  - أ

  درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية، والجدول اآلتي يوضح ذلك: 
 بين درجات كل عبارة مع الدرجة الكلية معامالت ارتباط سبيرمانيوضح  (4)جدول

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م معامل االرتباط م
1 0.738** 13 0.838** 25 0.712** 37 0.810** 
2 0.713** 14 0.806** 26 0.844** 38 0.743** 
3 0.826** 15 0.619** 27 0.700** 39 0.787** 
4 0.849** 16 0.608** 28 0.646** 40 0.754** 
5 0.887** 17 0.762** 29 0.718** 41 0.842** 
6 0.776** 18 0.794** 30 0.757** 42 0.767** 
7 0.805** 19 0.747** 31 0.821** 43 0.786** 
8 0.804** 20 0.742** 32 0.872** 44 0.811** 
9 0.783** 21 0.862** 33 0.896** 45 0.892** 
10 0.704** 22 0.781** 34 0.862** 46 0.868** 
11 0.792** 23 0.619** 35 0.797**   
12 0.762** 24 0.707** 36 0.755**   

لمعامالت ارتباط سبيرمان بين درجات كل عبارة مع الدرجة رتباط العبارات بالدرجة الكلية اأن معامالت  (4)جدولالمن  يتضح      
مما  .(، وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية0.01عند مستوى داللة ) اليه العبارة جميعها دالة إحصائيً الذي تنتمي إ الكلية

 يدل على توافر درجة عالية من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
 :ثبات أداة الدراسة  - ب

 معامالت الثبات)ألفا كرونباخ( لمحاور االستبانة والثبات الكلي لالستبانةيوضح  (5جدول)
 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 المحور األول: مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم
 0.90 7 البعد األول: التخطيط
 0.90 9 البعد الثاني: التنظيم

 0.87 7 البعد الثالث: اإلشراف الفني
 0.82 6 البعد الرابع: التقويم

 0.95 29 الثبات الكلي للمحور األول
 معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهمالمحور الثاني: 

 0.94 9 البعد األول: معوقات تعود لمدير المدرسة
 0.93 8 البعد الثاني: معوقات تعود للوكالء

 0.93 10 البعد الثالث: معوقات تعود للمواقف اإلدارية والتنظيمية
 0.93 27 الثبات الكلي للمحور الثاني

 0.91 56 لالستبانةالثبات الكلي 

 0.01عند مستوى داللة  ا** دال إحصائي  
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أن جميع قيم معامالت الثبات لمحاور االستبانة كانت قيم عالية حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمحور ( 5)جدولاليبين      
لتوفر درجة عالية  انمما يطمأن الباحث (،0.91(، كما بلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة )0.93(، وللمحور الثاني )0.95األول )

 من الثبات لالستبانة.

ّتم تحليل بياناتها باستخدام برنامج  ،بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها األساليب اإلحصائية المستخدمة:
المتوسط الحسابي واالنحراف  التالية:اإلحصائية  لألساليب (، واستخراج النتائج وفًقاSPSS) االجتماعية الحزمة اإلحصائية للعلوم

 المعياري. ومعامل ارتباط بيرسون  لحساب االتساق الداخلي. ومعامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ.

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
، كان  5الذي يساوي  ، وبتقسيم المدى على عدد مستويات المقياس 5بحساب المدى لمستويات المقياس وهو =  انقام الباحث      

 وهو يمثل طول الفئة، وبذلك أصبحت معايير مفتاح التصحيح للمقياس على النحو التالي: 0.80ناتج القسمة = 
  تمثل درجة الموافقة )غير موافق بشدة( 1.80إلى أقل من  1من. 
  تمثل درجة الموافقة )غير موافق( 2.60إلى أقل من  1.8من. 
  مثل درجة الموافقة )محايد(ت 3.40إلى أقل من  2.60من. 
  تمثل درجة الموافقة )موافق( 4.20إلى أقل من  3.40من. 
  تمثل درجة الموافقة )موافق بشدة( 5إلى  4.20من. 

 اإلجابة ف المعياري، وسوف يتمراللمتوسطات الحسابية واالنح اوفقً  بأسئلة الدراسةتم عرض وترتيب النتائج الخاصة ومن ثم       
 . طار النظري عن األسئلة بترتيب ما جاءت في اإل

وفيما يلي عرض  ما مدى تفويض مدير المدرسة لصالحياته إلى وكيل المدرسة في الجانب اإلداري والفني؟" نتائج السؤال األول:
العام الحكومية  الصالحيات لوكالئهم من وجهة نظر وكالء مدارس التعليم مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض تفصيلي ألبعاد

  ، وهي:بمحافظة الطائف
 .البعد األول:  مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التخطيط .1

حسب درجة الموافقة عليها من وجهة  امرتبة تنازلي   )التخطيط(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد األوليوضح  (6)جدول
 .نظر وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الموافقة

 موافق بشدة 0.882 4.25 إعداد جدول االنتظار للمعلمين 1
 بشدةموافق  0.884 4.23 إعداد خطة قبول الطالب واستيعابهم 2
 موافق 0.891 4.12 إعداد جدول المناوبة لدخول الطالب وخروجهم من المدرسة 3
 موافق 1.080 4.03 إعداد جدول اإلشراف اليومي للمعلمين 4
 موافق 1.073 3.97 إعداد جداول الحصص المدرسية 5
 موافق 1.020 3.73 تحديد مواعيد االختبارات نصف الفصلية 6
 موافق 1.056 3.40 االجتماعات في المدرسةتحديد مواعيد  7

 موافق 0.689 3.96 المجموع

أن مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التخطيط جاء بدرجة موافقة  (6)جدولاليتضح من        
عني تجانس وهي قيمة منخفضة مما ي( 0.689غ )( وبانحراف معياري بل3.96)موافق( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

جاءت جميع عبارات هذا البعد و  أفراد العينة في تقديرهم لمدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التخطيط.
ن جاءتا في يإعداد جدول االنتظار للمعلمين وإعداد خطة قبول الطالب واستيعابهم اللت بدرجة موافقة )موافق(، فيما عدا العبارتين

( على الترتيب، ودرجة موافقة )موافق بشدة(، وتراوحت المتوسطات 4.23( و)4.25الترتيب األول والثاني بمتوسطات حسابية )
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( وجميعها بدرجة موافقة)موافق(، وكانت أقل ممارسات مديري المدارس 3.40 – 4.12الحسابية لباقي عبارات هذا البعد بين )
هم في التخطيط هي تحديد مواعيد االجتماعات في المدرسة حيث جاءت في الترتيب األخير بدرجة لتفويض الصالحيات لوكالئ

 .(1.056( وانحراف معياري بلغ )3.40موافقة )موافق( ومتوسط حسابي )
دل على أن ، وهذا يالعملية ، وربما يرجع هذا االختالق إلى الخبرةمما يعني اختالف تقديرات وكالء المدارس لهذه العبارة      

نحو التطوير، ويدلل ذلك على أن أهداف  ألهداف والسعي دوًماله دور فعال في وضع الخطط المدرسية من أجل تحقيق االمدير 
لذلك جاءت ممارسة درجة تفويض التخطيط بدرجة)موافق(  .المدرسة بالنسبة إليه واضحة وكذلك يمتلك الكيفية الصحيحة لتحقيقها

مديري المدارس يفوضون  حيث أشار إلى أن ( في دراسته2005)الصغير تفق هذه النتيجة مع توصل إليهوت أي أعلى من المتوسط
( في دراسته 2012ي)ناجوتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها الس .صالحياتهم في التخطيط بدرجة أعلى من المتوسط

 .مرتفعــة مــن قبــل مـــديري المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة لمعلميهميوجــد تفــويض للــسلطة بدرجــة  حيث أشار إلى أنه
 .لبعد الثاني:  مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التنظيما .2

حسب درجة الموافقة عليها من وجهة  امرتبة تنازلي   )التنظيم(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثانييوضح   (7)جدول
 .نظر وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 موافق 1.079 3.94 للنظام  امنح العاملين خطابات تعريف وفقً  1
 موافق 1.009 3.92 قبول الطالب في المدرسة  2
 موافق 1.022 3.68 تشكيل اللجان المطلوبة لتنظيم العمل  3
 موافق 1.079 3.61 توزيع غرف المبنى المدرسي ليتناسب مع الطالب والعاملين  4
 موافق 1.171 3.58 توزيع المهام على العاملين في المدرسة  5
 موافق 1.107 3.54 تشكيل المجالس المدرسية  6
 محايد 1.238 3.08 للنظام  اللعاملين وفقً منح اإلجازات  المرضية  7
 محايد 1.249 2.95 منح اإلجازات االضطرارية للعاملين  8
 محايد 1.161 2.68 النظام  اتحديد المعلم الزائد وفقً  9

 موافق 0.784 3.44 المجموع

أن مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التنظيم جاء بدرجة موافقة  (7)جدولاليتضح من  
عني تجانس ( وهي قيمة منخفضة مما ي0.784غ )( وبانحراف معياري بل3.44)موافق( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

جاءت عبارات هذا البعد بدرجة و  الحيات لوكالئهم في التنظيم.أفراد العينة في تقديرهم لمدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الص
( 3.94للنظام في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) اموافقة )موافق( و)محايد(، حيث جاءت العبارة منح العاملين خطابات تعريف وفقً 

موافقة )موافق(، وتراوحت المتوسطات  (، وكالهما بدرجة3.92قبول الطالب في المدرسة بمتوسط حسابي ) يليها في الترتيب الثاني
( وجميعها بدرجة موافقة )موافق(، بينما كانت أقل ممارسات مديري المدارس 3.54 – 3.68الحسابية لباقي عبارات هذا البعد بين )

حيث جاءت  ،ممنح اإلجازات االضطرارية للعاملين وتحديد المعلم الزائد وفقا النظا لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التنظيم هي
 ( على الترتيب وبدرجة موافقة )محايد( لكل منهما.2.68( و)2.95هاتان العبارتان بمتوسطات حسابية )

رسة وإشراك الوكالء بطريقة فعالة، المد إلدارة وفي ذلك داللة على أهمية التنظيم، وهذه الوظيفة تظهر مقدرة المدير وكفاءته        
وهذه النتيجة جاءت بدرجة ممارسة أعلى من المتوسط لذلك تحتاج وظيفة التنظيم إلى مقدرة إدارية عالية من قبل الميرين والوكالء، 

مديري المدارس يفوضون  حيث أشار إلى أن في دراسته (2005غير)صالتوصل إليه مع النتيجة التي نتيجة الوتتفق هذه 
 التنظيم بدرجة أعلى من المتوسط.صالحياتهم في عملية 

 .البعد الثالث:  مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في اإلشراف الفني .3
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حسب درجة الموافقة عليها من  امرتبة تنازلي   )اإلشراف الفني(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الثالثيوضح   (8)جدول
 .وجهة نظر وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

 درجة الموافقة االنحراف المعياري 

 موافق بشدة 0.709 4.46 اإلشراف على سير العمل داخل المدرسة  1
 موافق 0.974 3.99 زيارة المعلمين في الفصول  2
 موافق 0.921 3.98 متابعة تبادل الزيارات بين المعلمين  3
 موافق 1.021 3.84 طالع على دفاتر المتابعة لدى المعلميناال 4
 موافق 1.122 3.73 طالع على دفاتر تحضير المعلمين اال 5
 موافق 1.101 3.68 متابعة  مالحظات المشرفين مع المعلمين  6
 محايد 1.063 3.39 النمو المهني للمعلمين اقتراح برامج 7

 موافق 0.745 3.87 المجموع

أن مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في اإلشراف الفني جاء بدرجة  (8)جدولاليتضح من  
عني منخفضة مما ي ( وهي قيمة0.745( وبانحراف معياري بلغ )3.87موافقة )موافق( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

وجاءت عبارات هذا البعد  يض الصالحيات لوكالئهم في التنظيم.تجانس أفراد العينة في تقديرهم لمدى ممارسة مديري المدارس لتفو 
في الترتيب األول  ،اإلشراف على سير العمل داخل المدرسة بدرجة موافقة )موافق بشدة( و)موافق( و)محايد(، حيث جاءت العبارة

(، 3.99ن في الفصول بمتوسط حسابي )زيارة المعلمي ( ودرجة موافقة )موافق بشدة(، يليها في الترتيب الثاني4.46بمتوسط حسابي )
( وجميعها بدرجة موافقة 3.68– 3.98ودرجة موافقة )موافق(، وتراوحت المتوسطات الحسابية لباقي عبارات هذا البعد بين )

مهني )موافق(، بينما كانت أقل ممارسات مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في اإلشراف الفني هي اقتراح برامج النمو ال
 ( ودرجة موافقة )محايد(.3.39حيث جاءت بمتوسط حسابي ) ،للمعلمين

برامج في  اوهذا يدل على أن معظم المديرين يحرصون على سير العمل داخل المدرسة بالصورة المطلوبة، ولكن هنالك قصورً        
اإلشرافية وذلك عبر الدورات  مقدرة المديرين تطوير من قبل المديرين ولكي نعالج هذا القصور ال بد من النمو المهني للمعلمين

مديري المدارس يفوضون  حيث أشار إلى أن في دراسته (2002الشهري) التدريبية، وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها
دراسته حيث أشار  ، واختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها الصغير فيصالحياتهم في اإلشراف الفني بدرجة متوسطة

التي أجريت فيه  لطبيعة المجتمع الفني وربما يرجع هذا االختالف م الحوافز والتدريب والرقابة واإلشرافانظفي ضعف هنالك  إلى أن
 الدراسة.

 .البعد الرابع:  مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التقويم .4
حسب درجة الموافقة عليها من وجهة نظر  امرتبة تنازلي   )التقويم(واالنحرافات المعيارية لعبارات البعد الرابعالمتوسطات الحسابية يوضح  (9)جدول

 .وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
درجة 
 الموافقة

 موافق 1.015 3.86 توزيع المهام في االختبارات  1
 موافق 1.178 3.70 تكليف المعلمين بوضع أسئلة مواد االختبارات في تخصصهم   2
 موافق 1.133 3.60 إعادة اختبار بعض الطالب إذا ثبت أنه تم اختبارهم في ظروف غير مالئمة  3
 محايد 1.216 3.28 إعداد تقارير الكفاية للمعلمين  4
 محايد 1.146 3.22 إعداد تقارير الكفاية لعاملين في المدرسة غير المعلمين  5
 محايد 1.302 3.21 توجيه خطابات لفت النظر للعاملين المقصرين  6

 موافق 0.885 3.48 المجموع
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أن مدى ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التقويم جاء بدرجة موافقة  (9)جدولاليتضح من  
عني تجانس ( وهي قيمة منخفضة مما ي0.885غ )( وبانحراف معياري بل3.48)موافق( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

وجاءت عبارات هذا البعد بدرجة  الصالحيات لوكالئهم في التنظيم.أفراد العينة في تقديرهم لمدى ممارسة مديري المدارس لتفويض 
(، يليها في 3.86في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) ،موافقة )موافق( و)محايد(، حيث جاءت العبارة توزيع المهام في االختبارات

( وكالهما بدرجة موافقة 3.70حسابي)بمتوسط  ،تكليف بعض المعلمين بوضع أسئلة مواد االختبارات في تخصصهم الترتيب الثاني
( بدرجات موافقة )موافق( و)محايد(، وكانت 3.21– 3.60)موافق(، وتراوحت المتوسطات الحسابية لباقي عبارات هذا البعد بين )

يث ح ،أقل ممارسات مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التقويم هي توجيه خطابات لفت النظر للعاملين المقصرين
 ( ودرجة موافقة )محايد(.3.21جاءت هذه العبارة بمتوسط حسابي )

ويدل ذلك على أن مدير وهذه النتيجة تبرز أهمية عملية التفويض في مجال التقويم، ويعتبر التقويم أهم وظائف اإلدارة       
النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها المدرسة يتقن وظيفة التقويم ويشرك فيها الوكالء ولكن ليس بالقدر الكافي وتتفق هذه 

 .جاءت بدرجة عالية مديري المدارس يفوضون صالحياتهم في عملية التقويم حيث أشار إلى أن ( في دراسته2005الصغير)
 ما المعوقات التي تحول دون ممارسة المدير لتفويض صالحياته للوكيل من وجهة نظر الوكالء؟ الثاني:تائج السؤال ن

معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم من وجهة نظر وكالء مدارس التعليم العام لوفيما يلي عرض تفصيلي 
 الحكومية بمحافظة الطائف، وهي كما يلي: 

 .معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود لمدير المدرسة .1
حسب درجة الموافقة عليها من وجهة نظر  امرتبة تنازلي  المدير معوقات المعيارية لعبارات  الحسابية واالنحرافاتالمتوسطات يوضح  (10)جدول

 .وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 درجة الموافقة

 موافق 1.158 3.64 قلة وجود صالحيات زائدة لدى المدير ليفوضها  1
 محايد 1.132 3.39 خوف بعض المديرين من تحمل أخطاء اآلخرين  2
 محايد 1.181 3.24 للوقت والجهد  اهدارً إ  مدير تفويض الصالحياتال يعتبر 3
 محايد 1.234 3.08 ولياتهم ؤ قلة فهم بعض مديري المدارس لمهامهم ومس 4
 محايد 1.322 3.03 الرغبة في تركيز السلطة للظهور بمظهر القوة  5
 محايد 1.266 2.96 الخوف من زيادة نفوذ الوكيل ومنافسته للمدير 6
 محايد 1.113 2.93 ضعف ثقة المدير في كفاءة الوكالء  7
 محايد 1.173 2.87 الخوف من تأثير التفويض على تقييم األداء الوظيفي للمدير 8
 محايد 1.245 2.78 ضعف رغبة مدير المدرسة في التطوير  9

 محايد 0.862 3.10 المجموع

أن معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود لمدير المدرسة جاءت  (10)جدولاليتضح من  
( وهي قيمة منخفضة مما 0.862غ )( وبانحراف معياري بل3.10بدرجة موافقة)محايد( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

             لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود لمدير المدرسة. عني تجانس أفراد العينة في تقديرهم لمعوقات تفويض الصالحياتي
التي جاءت  ،وجاءت جميع عبارات هذا البعد بدرجة موافقة )محايد(، فيما عدا العبارة قلة وجود صالحيات زائدة لدى المدير ليفوضها

خوف بعض المديرين من  الثاني جاءت العبارة( ودرجة موافقة )موافق(، وفي الترتيب 3.64في الترتيب األول بمتوسط حسابي)
( ودرجة موافقة )محايد(  وتراوحت المتوسطات الحسابية لباقي عبارات هذا البعد 3.39بمتوسط حسابي ) ،تحمل أخطاء اآلخرين

هم والتي ( وجميعها بدرجة موافقة )محايد(، وكانت أقل معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئ2.78 – 3.24بين)
حيث جاءت هذه العبارة في الترتيب األخير بدرجة موافقة)محايد(  ،ضعف رغبة مدير المدرسة في التطوير تعود لمدير المدرسة هي

 ( مما يعني اختالف تقديرات وكالء المدارس لهذه العبارة.1.245( وانحراف معياري بلغ )2.78ومتوسط حسابي )



 

ة|  700 ح ف ص ل  ا

 

، تتمثل في رغبة المدير في تركيز التي تحول دون ممارسة المدير لتفويض صالحياته للوكيلالمعوقات  الباحثان تبرويع      
الخوف من زيادة نفوذ الوكيل  ا، وأيًض السلطة في يده، وكذلك تمسكه بالروتين والخوف من فشل من يفوض إليهم الصالحيات

أهم المعوقات التي أن  أشار إلى ( في دراسته حيث2005غير)وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها الص ،ومنافسته للمدير
للمواقف اإلدارية والتنظيمية مثل ضعف نظم الحوافز والتدريب  تعوق المديرين عن تفويض صالحياتهم هي تلك المعوقات التـي تعـود

هذه النتيجة مع متوسطة، وتتفق  لوكالئهم كانت ممارسة بدرجة  المديرين ولكن درجة تفويض الصالحيات من .والرقابة واإلشراف
 .نطاق تفويض الصالحيات بشكل عام لدى القيادات اإلدارية متوسطاً ( حيث أشار إلى أن 2007النتيجة التي توصل إليها الحربي)

وجود درجة مرتفعة من تفويض الصالحيات ( في دراسته حيث أشار إلى 2009هذه النتيجة مع ما توصل إليه العنزي) واختلفت
 . وربما يرجع هذا االختالف إلى طبيعة المجتمع التي أجريت فيه الدراسة.نوحة لوكالء المدارسالمم

 .معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود للوكالء .2
حسب درجة الموافقة عليها من وجهة نظر  اتنازلي   مرتبة معوقات الوكيلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات يوضح   (11)جدول

 .وكالء مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة الطائف
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
 درجة الموافقة

 موافق 1.107 3.46 عدم التزام بعض المرؤوسين بالقرارات والتعليمات اإلدارية   1
 موافق 1.081 3.42 سوء استغالل بعض المرؤوسين للصالحيات المفوضة إليهم  2
 محايد 1.146 3.38 خوف بعض المرؤوسين من التعرض للمساءلة  3
 محايد 1.188 3.37 ولية الصالحيات المفوض إليهمؤ قلة الكفاءات على تحمل مس 4
 محايد 1.177 3.29 ضعف روح التعاون بين المرؤوسين للصالحيات المفوض إليهم  5
 محايد 1.141 3.23 عدم تقبل بعض المرؤوسين لمبدأ التفويض  6
 محايد 1.168 3.22 االعتماد الزائد على المدير في إنجاز جميع األعمال   7
 محايد 1.171 3.13 ضعف ثقة بعض المرؤوسين في قدراتهم  8

 محايد 0.891 3.31 المجموع

أن معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود للوكالء جاءت بدرجة  (11)جدولاليتضح من      
( وهي قيمة منخفضة مما يعني 0.891( وبانحراف معياري بلغ )3.31موافقة )محايد( بمتوسط عام الستجابات أفراد الدراسة بلغ )

وجاءت جميع  مديري المدارس لوكالئهم والتي تعود للوكالء.تجانس أفراد العينة في تقديرهم لمعوقات تفويض الصالحيات لدى 
التي جاءت في  ،عدم التزام بعض المرؤوسين بالقرارات والتعليمات اإلدارية عبارات هذا البعد بدرجة موافقة )محايد(، فيما عدا العبارة

بعض المرؤوسين للصالحيات المفوضة  ( وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة سوء استغالل3.46الترتيب األول بمتوسط حسابي )
 3.38( وكالهما بدرجة موافقة )موافق(  وتراوحت المتوسطات الحسابية لباقي عبارات هذا البعد بين )3.42بمتوسط حسابي ) ،إليهم

ود ( وجميعها بدرجة موافقة )محايد(، وكانت أقل معوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس لوكالئهم والتي تع3.13 –
ضعف ثقة بعض المرؤوسين في قدراتهم حيث جاءت في الترتيب األخير بدرجة موافقة)محايد( ومتوسط حسابي  للوكالء هي

 .(1.171( وانحراف معياري بلغ )3.13)
، وقلة وربما يرجع هذا إلى ندرة الحوافز التشجيعية في العمل اإلداري  يعني اختالف تقديرات وكالء المدارس لهذه العبارة وهذا    

الكفاءات على تحمل  ، وكذلك ضعف، وكذلك ضعف فهم بعض الوكالء لمبدأ التفويضرؤسائهم تقبل بعض الوكالء لتفويض
، وربما يرجع ذلك إلى ضعف شخصية بعض الوكالء، وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي ولية الصالحيات المفوض إليهمؤ مس

تعتبر من المعيقات التي كل من العوامل الشخصية والعوامل التنظيمية  أشار إلى أن( في دراسته حيث 1995توصل إليها تايلر)
  .تؤثر في جهود المرؤوسين
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 :الدراسةالتي توصلت إليها نتائج الأهم 
ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التخطيط جاءت بدرجة ممارسة عالية بمتوسط عام الستجابات  :أوال  

وفي ذلك تأكيد على دور مدير المدرسة الفعال في وضع الخطط المدرسية وتحقيق أهدافها  (.3.96أفراد عينة الدراسة بلغ)
 والسعي الدائم نحو التطوير.

مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التنظيم جاءت بدرجة ممارسة عالية بمتوسط عام الستجابات ممارسة  :اثاني  
حتاج يوهذا يدل على أن معظم الوكالء بالمدارس لديهم دراية وعلم بعملية التنظيم ألن التنظيم  (.3.44أفراد عينة الدراسة بلغ)

 إلى مقدرة إدارية عالية من الوكالء.
ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في اإلشراف الفني جاءت بدرجة ممارسة عالية بمتوسط عام  :ثالث ا

بكافة ما يحدث داخل المدرسة من أمور ٕ فنية  معظم الوكالءإلمام  وهذا يدل على (.3.87الستجابات أفراد عينة الدراسة بلغ)
 داخل المدرسة.باإلشراف الفني واإلداري  الوكالءبقدرة أحد ثقة مديري المدارس ويدل أيًضا على  .داريةإو 

جابات ممارسة مديري المدارس لتفويض الصالحيات لوكالئهم في التقويم جاءت بدرجة ممارسة عالية بمتوسط عام الست :ارابع  
وهذه النتيجة تبرز أهمية عملية التفويض في مجال التقويم، ويعتبر التقويم هو أهم وظائف اإلدارة  (.3.48أفراد عينة الدراسة بلغ)

 ويدل ذلك على أن مدير المدرسة يتقن وظيفة التقويم ويشرك فيها الوكالء ولكن ليس بالقدر الكافي.
ا عوق ( وهذا يدل على درجة 3.40هم بلغ)لوكالئإن المتوسط العام لمعوقات تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس  :خامس 
وربما يرجع هذا إلى رغبة المدير لتركيز السلطة في يده، والخوف من  .من وجهة نظر وكالء مدارس التعليم العام الحكومية كبيرة

 يتم تفويضهم، أو تمسك المديرين بالعمل الروتيني، أو ربما يرجع ذلك إلى قلة تقبل بعض الوكالء لتفويض زمالءهم.
 :توصيات الدراسة

ضرورة التأكد على تطبيق تفويض الصالحيات لوكالء المدارس حيث تبين من نتائج الدراسة أن هنالك تباين في مستوى  :أوال  
 .في عمليات التخطيط، والتنظيم، واإلشراف الفني، والتقويم تطبيق أو تفعيل هذه الصالحيات

ا  ضرورة تحفيز مديري المدارس على تفويض الصالحيات لوكالئهم وأنه األسلوب األمثل إلدارة المدارس في هذا العصر. :ثاني 
كل العوامل التي تعيق عملية  إزالة ، وكذلك العمل علىللمديرين في تفويض الصالحياتضرورة تقديم دورات تدريبية  :ثالث ا

 التفويض.
عمل ورش مناسبة عن تفويض الصالحيات من خالل التركيز على التدريب والممارسة على تفعيل التفويض والتطبيق على  :رابع ا

 مواقف علمية مفتعلة.
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Abstract: 

          This study aims at investigating the extent of schools' administrators practice to the process of 

authorizing powers (mandates) to their deputies from the standpoint of deputies in middle and 

secondary schools in the province of Al-Taif. The researchers have used descriptive method, and the 

subject of the study included (354) deputies from which the researchers then randomly selected 

simple sample of about (120) deputy. Researchers have designed questionnaire for data collection 

and then analyzed through the program of statistical packages of social sciences (SPSS). The study 

has revealed a number of important findings such as: administrators of schools practice the process 

of mandating powers to their deputies in the highest average, challenges that heads of schools 

encountered in authorizing powers to their deputies was responded with the lower degree. In the light 

of these findings, the researchers recommended that there must be assurance for the application of 

power authorization to schools' deputies as well as motivating schools' administrators to mandate 

powers to their deputies. Also, there ought to be training sessions and workshops for the 

administrators around the issue of empowerment.  
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