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 :لص ادل
ىدؼ البحث احلايل إىل التعرؼ على العالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي مدارس    

قيق ذلك استخدـ ادلنهج الوصفي التحليلي ابعتباره ادلنهج ادلالئم ذلذا التعليم الثانوم ببلدية مصراتة، كلتح
البحث، كتكوف رلتمع البحث من معلمني مدارس التعليم الثانوم دبدينة مصراتة، كاعتمدت االستبانة كأداة 

( فقرةن، كزعت على عينة عشوائية بسيطة من 25للبحث حيث تكونت من زلورين، ربتوم يف رلملها على)
 ي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة، نتائج البحث تتمثل يف:معلم

 .أف درجة تفويض السلطة لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة جاءت مرتفعة.1
 .أف درجة األداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة جاءت مرتفعة.2
درجة تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم .كجود عالقة طردية ضعيفة بني 3

 الثانوم ببلدية مصراتة. 
 معلمني مدارس التعليم الثانوم، تفويض السلطة ، األداء الوظيفي. بلدية مصراتة،الكلمات ادلفتاحية: 

Abstract: 
   The aim of the current research is to identify the relationship between 
delegation of authority and job performance of secondary school teachers in 
the municipality of Misurat  The two researchers used the questionnaire as a 
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tool to collect data ،and it is made up of two axes ،containing in their entirety 
(25) statements ، and distributed to a simple random sample of secondary 
school teachers in the municipality of Misurata ،and by relying on the 

descriptive and analytical approach as the appropriate approach to the current 
research ،the researchers reached a group Among the most important results 
are:                                                                           
1-The results showed that the degree of delegation of authority among 

secondary education school teachers in the municipality of Misurata was 
high ،which is consistent with the study of both Al-Sahbani 2012 and Jahan 
study in 2018.                                              
 2-The results showed that the degree of job performance among secondary 

school teachers in Misurata municipality was high.            
3-The results showed a weak direct relationship between the degree of 
delegation of authority and the job performance of secondary education 
school teachers in the municipality of Misurata.                                                                                               

Key words: Delegation of authority ،job performance 

 ادلقدمة :
دلا ذلا من نتائج كآاثر تعود على  لقد ابتت الًتبية ضركرة ملحة ألم رلتمع يريد النهوض بواقعو لألفضل،  

الذم  كالتطوير االجتماعي كالًتبوم، ؿ التغيري،من خال الفرد بشكل خاص كعلى اجملتمع بشكل عاـ،
فرضو التقدـ العلمي كالتكنولوجيا ككجود إدارة قوية قادرة على التعامل مع ىذه التطورات احلاصلة يف اجملاؿ 
الًتبوم كالتعليمي، لذا فإف نتائج العملية الًتبوية معتمدة إىل حد كبري على اإلدارة الًتبوية دلا سبثلو من أمهية 

 إصلاح العملية التعليمية، حيث دهدؼ اإلدارة التعليمية إىل ربقيق أىداؼ اجملتمع من تعليم كإعداد النءء يف
كذلك كفقان لفلسفة اجملتمع  للحياة كتوفري القول البشرية الالزمة لدفع بعجلة التقدـ يف شىت رلاالت احلياة،

 (   84، ص 2000كظركفو االقتصادية كاالجتماعية )عبود كآخركف، 
كتعد اإلدارة ادلدرسية موضوعان متخصصان من مواضيع أكثر مشوالن كىو اإلدارة التعليمية. فتتعلق اإلدارة      

ادلدرسية ابإلدارة التعليمية من حيث معناىا كأسلوب عملها بشكل كبري، كلقد شهدت السنوات ادلاضية 
ئوف ادلدرسة تسيريان ركتينيان، كمل يعد ىدؼ ادلدير اذباىان جديدان يف اإلدارة ادلدرسية، فلم تعد رلرد تسيري ش

رلرد احلفاظ على النظاـ يف مدرستو ؛ بل أصبح زلور العمل يف ىذه اإلدارة يدكر حوؿ ربقيق األىداؼ 
 (.13، ص 2005االجتماعية اليت يدين هبا اجملتمع )أسعد، 

اع ميداف عمل مدير ادلدرسة ( أنو إذا ُكِضع يف االعتبار اتس67، ص 1997كلقد أشار )رمزم،     
كتفقده ادلتزايد يف ضوء ازدايد عدد الطلبة كما رافقو من ازدايد يف عدد ادلعلمني كالدكر القيادم الذم 
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يضطلع بو القادة الًتبويني كمنهم ادلدير يف توجيو ىذا الوضع، فإف ىذه االعتبارات تفرض متطلبات ال 
ال إذا فوض بعض من الصالحيات كالسلطات إىل أحد ادلعلمني إ يستطيع مدير ادلدرسة أف يفي هبا لوحده،

 أك أكثر للقياـ ببعض ادلهاـ، األمر الذم يعطيو اجملاؿ دلتابعة مهاـ أخرل.
كيعد تفويض السلطة يف رلاؿ اإلدارة أمران يف غاية األمهية ؛ ألنو يساعد ادلدير على إصلاز   ادلهاـ     

ناعة القرارات، كيزيد الثقة كيساعد على بناء عالقات إجيابية بينو كبني االسًتاتيجية ادلتصلة ابلتخطيط كص
ادلرؤكسني لتقدًن ادلبادرات كاكتساب ادلهارات كتنمية القدرات الذاتية كيعزز ثقتهم أبنفسهم من انحية 

كشرعية أخرل، شلا خيدـ مصلحة العمل من خالؿ ما يوفره من ادلركنة الالزمة يف العمل كيعزز كفاءة كفاعلية 
 (.260، 259، ص ص ، 2003التنظيم اإلدارم ) القريويت، 

كقد أكضحت عدد من الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع منها ما يتعلق بتفويض الصالحيات: على     
أمهية تفويض السلطة من قبل ادلدير للعاملني معو دلا يعود ابلفائدة على العملية التعليمية بشكل عاـ كعلى 

شخاص ادلفوض ذلم بشكل خاص، فكانت درجة تفويض من قبل ادلدير للمعلمني مرتفعة مثل رضا من األ
 (.2010دراسة) أبو كطفة، 

لذا جاء ىذا البحث ليغطي جانبان من جوانب العملية اإلدارية الًتبوية كىي تفويض السلطة من قبل      
ثرة على العمل كىو األداء الوظيفي لدل مديرم ادلدارس الثانوية، كجانبان آخر من اجلوانب النفسية ادلؤ 

 ادلعلمني.
 مشكلة البحث. -أوالً 

يف ضوء التطوير كالتحديث لكافة جوانب العملية التعليمة ادلادية كالفنية أتيت ادلمارسات اإلدارية اليومية    
من أىم ىذه دلا ذلا من أتثري مباشر على كافة أطراؼ العملية التعليمية ، كلعل  على رأس أجندة العمل،

ادلمارسات اإلدارية اليت تواجهها ادلدارس يف الوقت احلاضر ىي تفويض السلطة ، حيث تتبلور مشكلة 
البحث احلايل يف كيفية توفري الظركؼ ادلالئمة لعمل ادلعلمني من خالؿ تفويضهم بعض السلطات اليت قد 

مة اليت يعايشها ادلعلموف اليـو من كثرة تسهم بصورة مباشرة يف ربسني أدائهم الوظيفي يف ظل الظركؼ القائ
 القرارات كتغيريىا من حني إىل أخر كاليت قد تؤثر على أدائهم الوظيفي. 

 تساؤالت البحث :
 ديكن صياغة مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤؿ الرئيسي اآليت : 

 نوية ببلدية مصراتة ؟ ىل توجد عالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي ادلدارس الثا
 كيتفرع من التساؤؿ الرئيسي السابق األسئلة الفرعية اآلتية: 
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 . ما درجة تفويض السلطة  لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة  ؟1
 . ما درجة األداء الوظيفي  لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة  ؟2
إحصائية بني تفويض السلطة كاالداء الوظيفي لدل معلمي ادلدارس التعليم  . ىل توجد عالقة ذات داللة3

 الثانوم ببلدية مصراتة ؟
 أهداف البحث.  -اثنياً 

 يهدؼ البحث احلايل إىل ربقيق اآليت : 
 .التعرؼ على تفويض السلطة كأمهيتو كأىم مزاايه كمعوقاتو يف اإلدارة ادلدرسية.1
 كأمهيتو كطرؽ قياسو يف اإلدارة ادلدرسية ..التعرؼ على األداء الوظيفي 2
.التعرؼ على العالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدم معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية 3

 مصراتة.
 أمهية البحث.  -اثلثاً 

ناكؿ جانبان . ديكن اإلشارة إىل أمهية البحث احلايل  من الناحيتني العملية كالعلمية، فمن الناحية العلمية ت1
مهمان من جوانب اإلدارة ادلتمثل يف تفويض السلطة لدل ادلديرين ابعتباره أحد ادلهاـ ادلؤثرة يف   اإلدارة 
ادلدرسية كدكرىا يف تعزيز األداء الوظيفي للمعلمني،  أما من الناحية العملية قد يساعد ىذا البحث مديرم 

 ة كأثرىا على األداء الوظيفي لدل ادلعلمني.ادلدارس على الوقوؼ على أساليب التفويض الصحيح
 . قد يساعد يف تطوير برامج للتدريب للتفويض الفعاؿ للسلطة لدل مديرم ادلدارس الثانوية.2
 . قد يسهم ىذا البحث يف إثراء ادلكتبة كتضيف رصيدان للباحثني كالّدارسني يف رلاؿ اإلدارة الًتبوية.3
 دًن مقًتحات تزيد من فاعلية اإلدارة ادلدرسية. . ديكن أف ُيسهم ىذا البحث يف تق4
 حدود البحث. -رابعاً 
 تتمثل حدكد البحث يف اآليت:    
 . احلد ادلوضوعي: 1
يقتصر موضوع البحث على الًتكيز على تفويض السلطة كإعطائها أمهية يف العمل اإلدارم كذلك بربطها    

 م ببلدية مصراتة. ابألداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم الثانو 
 . احلد ادلكاين: 2
 اقتصر البحث احلايل على ادلدارس الثانوية الواقعة داخل احلدكد اإلدارية ببلدية مصراتة.   
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 . احلد البشري: 3
 تقتصر احلدكد البشرية على معلمي ادلدارس الثانوية ببلدية مصراتة.   
 . احلد الزمين:4

 .2019للعاـ الدراسي  أجرم ىذا البحث خالؿ فصل الربيع    
 مصطلحات البحث.  -خامساً 

 تتحدد أىم مصطلحات البحث يف اآليت:   
تفويض السلطة : كتعرؼ أبهنا " عملية يقـو من خالذلا ادلدير بتكليف العاملني معو أبداء بعض  -1

فيها خطورة األعماؿ اليت تقع ضمن اختصاصاتو الركتينية أك تنفيذ بعض الواجبات اليت ال يتضمن اخلطأ 
 (.321:2005تؤثر على ادلؤسسة " )فليلو كعبد اجمليد: 

يقصد ابلتفويض أيضان أبنو " النقل ادلؤقت للصالحيات من شخص على مستول تنظيمي أعلى إىل      
شخص أخر على مستول تنظيمي أدىن،عندما يقبل األخر ىذا التفويض فإنو يلتـز أبداء    الواجبات اليت 

رئيسو كديارس الصالحيات ألدائها،كيصبح مسؤكالن أماـ رئيسو عما قاـ بو من أعماؿ  : ) مت تكليفو هبا 
 ( 80:  2012القحطاين، 

كيعرؼ إجرائيان أبنو: أف يقـو ادلدير بتوزيع بعض األعماؿ على ادلعلمني دبدارس التعليم الثانوم ببلدية     
ألعماؿ اليت تدخل ربت ىذه السلطات كفقان دلا مصراتة كدينحهم سلطاتو دكف أف يتدخل يف كيفية إصلاز ا

 تقيسو صحيفة االستبانة.
األداء الوظيفي: كىو تنفيذ ادلوظف ألعمالو كمسؤكلياتو اليت تكلفو هبا ادلنظمة اليت ترتبط كظيفتو  -2

على هبا،كغالبان ما حيدث لبس بني اجلهد كاألداء،فاجلهد ىو الطاقة ادلبذكلة يف العمل،أما األداء فيقاس 
 (.33:  2008أساس النتائج ) عكاشة،

كيعرؼ إجرائيان أبنو الناتج الذم حيققو ادلعلم خالؿ قيامو بواجباتو ادلناطة بو يف مدارس التعليم الثانوم     
 ببلدية مصراتة.

التعليم الثانوم: ىي ادلرحلة اليت تلي مرحلة التعليم األساسي كمددها ثالث سنوات يدرس فيها الطالب 
القسم األديب كالقسم العلمي كىي تعد ادلرحلة اليت  كيف السنة الثانية تنقسم إىل قسمني، األكىل عاـ، السنة

 تسبق ادلرحلة اجلامعية.



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العذد ،سابعال مجلذسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

661 

 

كم تشتهر 200بلدية مصراتة: إحدل أكرب بلدايت ليبيا، تقع على الساحل الغريب، شرؽ العاصمة حبوايل 
مكتب  12ة حيث تضم العديد من ادلصانع االسًتاتيجية هبا ابلزراعة كتعد مركز ذبارم مهم يف الدكلة الليبي

 خدمات تعليمية موزعة داخل احلدكد االدارية ابلبلدية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 تفويض السلطة: -أوالً 
 . مفهوم تفويض السلطة:1
أنفسهم كتنوع كتاابدهم، تتعدد ادلفاىيم لعملية التفويض كىذا التعدد كالتنوع انتج عن اختالؼ الُكّتاب  

كالتفويض يعين نقل الرئيس اإلدارم بعض اختصاصاتو إىل بعض مرؤكسيو ليمارسها دكف الرجوع إليو مع 
بقاء مسؤكليتو القانونية على تلك االختصاصات ادلفوضة كسبكينو من استثمار مهاراتو خلدمة التنظيم 

 (.67:1999)زكيلف،
وب التفويض تتم أبف يقـو أم رئيس من الرؤساء اإلداريني عن سلتلف كعملية توزيع السلطة طبقان ألسل   

درجات السلم اإلدارم إبعطاء أحد أك بعض أك كل معاكنيو )مرؤكسيو( بعض الصالحيات يف التعرؼ، أك 
ازباذ القرارات اخلاصة ببعض الشؤكف اليت ىي تدخل يف اختصاصو، كبذلك يعمل على توسيع حرية 

ـ مركزية   كل الشؤكف يف أيدم الرؤساء، كإىل ادلدل الذم يدفع ابلسلطة من أعلى إىل األسفل  التصرؼ كعد
 (.175:2000)عاؼ، 

كمن ىذا فإف عملية التفويض تعترب من أصلح الطرائق ادلستخدمة يف تطوير العاملني كربسني ادائهم    
لرئيسية كتفويض األنشطة الثانوية كذلك بًتكيز ادلدراء على األنشطة ادلهمة كا كاستثمار أكقادهم بصورة أمثل،

 (.     99: 2005األخرل إىل ادلرؤكسني للقياـ هبا)بكده،
كيعترب تفويض السلطة من أىم األساليب اليت تلجأ إليها ادلؤسسات اإلدارية كاألشخاص العاملوف يف      

من أية تعقيدات أك ىذه ادلؤسسات، من أجل توزيع السلطة دبا يضمن تسهيل العملية اإلدارية كزبليصها 
 مشكالت إدارية.

 .أمهية تفويض السلطة:2
إف تفويض السلطة كسيلة أساسية حلياة التنظيم حيث يساعد على انطالؽ األفراد يف أعماذلم كالتصرؼ     

الفورم دلقابلة مشاكل العمل مع ترؾ الفرصة لرئيس ليتفرغ لألعماؿ الرئيسية ، حيث أف من ميزات 
ادلديرين كيفتح ذلم قنوات االتصاؿ، كينبغي على ادلديرين أف يركزكا على اجلوانب التنموية التفويض أنو يطور 
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للتفويض، أكثر ما ينجح التفويض عندما يهيئ ادلدير بيئة مساندة كمؤيدة للمرؤكسني كيعطيهم ادلعلومات 
رؤكس القياـ ابدلهاـ ادلتوقعة ادلرتدة الضركرية كالتوجيهات الالزمة إلصلاز ادلهمة كبشكل عاـ جيب أف يتوىل ادل

 منو بينما يهتم ادلدير ابدلهاـ ذات الطبيعة اخلاصة.  
 .أهداف تفويض السلطة:  3

 يهدؼ تفويض السلطة إىل ربقيق ما يلي:
 اإلصالح اإلدارم:- أ

كيتوقف اإلصالح اإلدارم على حسن التخطيط كأسلوب مجع ادلعلومات كربليلها كتفسريىا كالقدرة على   
قييم كمتابعة التنفيذ كأساليب القيادة كالصالحيات ادلخولة لكل مستول من مستوايت اإلدارة )فليو، عبد الت

 (.323:2005احلميد، 
 التطوير اإلدارم: - ب
ـ ابدلهاـ كاألنشطة ذات األكلوايت العامة ادلتصلة ابلتخطيط    إف التفويض يوفر للرؤساء الوقت الكايف للقيا

بتكار، إذ يًتتب على الرؤساء الذين ال يفوضوف السلطة أعباء عمل كثرية تؤدم إىل كالتطوير الذايت كاال
نتائج سلبية على العمل نتيجة االنشغاؿ ابألعماؿ البسيطة على حساب األعماؿ ذات األمهية 

 (.111:1999األكرب)الربادعي، 
 الصحة التنظيمية: - ج
يتطلب مشاركة العاملني ابدلؤسسة يف ازباذ القرارات تعتمد على إصلاز أىداؼ ادلؤسسة الًتبوية، كذلك   

كتبادؿ أفضل للمعلومات، كتعليم ادلوظفني مهارات جديدة تساعد يف تطوير العمل. فعن طريق تفويض 
الصالحيات ديكن تقدًن خدمة للطلبة يف ادلدرسة بشكل أفضل يف كل األكقات، حبيث ال تتعطل األمور يف 

ال حيتكر كامل السلطات بل يفوض إىل ادلرؤكسني بعضان منها  )كنعاف، غياب ادلدير ادلسؤكؿ الذم 
2009 :240.) 

 التنمية اإلدارية:- د
يعد التفويض أحد كسائل التنمية اإلدارية فهو حيقق للموظفني األداء اجليد لتفويضهم ببعض الصالحيات   

ة كالطارئة زبلق لدل ادلفوض رؤية كترؾ حرية التعامل معهم. كما أف مواجهة ادلشكالت كاألزمات ادلفاجئ
فكرية كاالطالع على معلومات جديدة كاكتساب مهارات كخربات جديدة من خالؿ الدكرات التدريبية 

 (.240، ص2009كالزايرات كالسفرايت  )كنعاف 
 توفري الكفاءة اإلدارية:  - ق
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للعمل كاإلصلاز )حبتور، حيث أف التفويض يساعد على اكتشاؼ الكفاءة اإلدارية كدلن لديو استعداد 
2009 :169 .) 

 خطوات عملية تفويض السلطة:
 (            140:  2009كىناؾ عدة خطوات عند عملية التفويض كديكن اإلشارة إليها يف اآليت: )االسطل،

أف يعرؼ مدير ادلدرسة قدرات كطاقات كاستعدادات كميوؿ كنفسيات كظركؼ ادلعلمني بشكل عاـ  -1
 تفويض ؛ ألنو من غري اجلائز تكليف أحدىم للقياـ ابلعمل ادلراد القياـ بو.قبل عملية ال

 أف يعرؼ ادلدير أنو ليس من اجلائز أف يفوض كل االمور ادلوكلة إليو إىل مرؤكسيو. -2
 أف تكوف ادلهمة ادلراد تفويضها زلددة بوضوح كال حييطها غموض أك زبمينات كأف تكوف مكتوبة   -3
ستوايت األداء حيت ديكن احلكم يف ضوئها على مدل صلاح تنفيذ العمل الذم كّكل بو كضع مقاييس دل -4

 أحد مرؤكسيو.
السماح للمرؤكس الذم فوض إليو العمل االستعانة ابدلدير كقت احلاجة بطرح االستفسارات  -5

 كربديد ادلسؤكليات بوضوح. كالتوضيحات،
 ادلوكلة إىل ادلرؤكس.توفري كافة ادلوارد ادلطلوبة إلصلاز ادلهمة  -6
 ربديد إجراءات ادلتابعة كادلراجعة للتأكد من أف االصلاز ادلطلوب يسري بنجاح. -7
 تزكيد ادلعلمني ابلسلطة الالزمة لتنفيذ ادلهمة ادلوكلة ذلم كربمل مسؤكلية يف ذلك. -8
ادلسؤكلية فهي تقع على فالتفويض ال يعفي ادلدير من  احملاسبة على أساس ادلسؤكليات اليت مت تفويضها، -9

 عاتقو يف النهاية.
كمن األمور اليت جيب على ادلدير تفويضها دلرؤكسيو كيتحملوف مسؤكلية نتائج إصلازىا ادلسائل اليت      

تتكرر خالؿ اليـو الدراسي، كالقرارات الركتينية ،كاألعماؿ اليت تتطلب كقتان طويالن إلصلازىا كاألعماؿ اليت ال 
 (. 30: 2012عالية، كابلتايل يستطيع أف يقـو هبا أغلب ادلرؤكسني  ) الغزاكم ،تتطلب مهارات 
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 ( .     46: 2010( يوضح مهارة تفويض السلطة ) اثبت، 1الشكل رقم )                
 .مزااي تفويض السلطة:4

( أف ىناؾ عدة مزااي تًتتب على تفويض القائد 2009(، ككنعاف) 1999ذكر كله من العمايرة )    
 لبعض اختصاصاتو كسلطاتو كاليت كشفت عنها التطبيقات العملية : 

.إف تفويض السلطة يساعده على توزيع جزء من مهامو شلا يتيح لو الوقت كاجلهد للتفرغ للمهاـ القيادية 1
 لبسيطة. بدالن من أف يضيع جهوده يف النواحي اإلجرائية كالشكلية ا
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.إف التفويض يساعد على تنمية قدرات ادلرؤكسني كخاصة القيادات يف ادلستوايت الوسطى كادلباشرة، 2
ذلك ألنو من الثابت صعوبة تدريب ادلرؤكسني على ادلخاطرة يف ازباذ القرارات كحدىم معتمدين على 

 أنفسهم كال يكوف ذلك إال بتفويضهم السلطة.
يض يتيح الفرصة ذليئات ادلشورة أف سبارس دكرىا يف اإلرشاد كالتوجيو يف تقدًن .أف القائد من خالؿ التفو 3

 خربادها من خالؿ اشًتاكها يف صنع القرارات. 
.إف تفويض السلطة يرفع الركح ادلعنوية للمرؤكسني ذلك ألف إعطاء القائد دلن فوضهم السلطة حرية 4

 ائد كمرؤكسيو. التصرؼ فيما فوضو بو يولد الثقة ادلتبادلة بني الق
.أف تفويض السلطة حيقق أكرب عائد شلكن للمؤسسة اليت تتم فيها عملية التفويض، فالعمل اإلدارم مع 5

التفويض يتم ربقيقو أبقل تكلفة شلكنة، فهو من انحية يوفر كقتان على كل ادلستوايت اإلدارية اليت يفوض 
ق ادلركنة اإلدارية كالتكيف مع الظركؼ ادلختلفة إليها من حيث أنو حيقق سرعة أداء العمل اإلدارم، كحيق

 كينمي ركح ادلبادرة لدل العاملني.
كعليو أف عملية التفويض تتيح الفرصة لكثري من العاملني ابدلدرسة للقياـ دبهاـ إدارية ِإسوة دبديرم       

د من العاملني ابدلدرسة مدارسهم، كابلتايل ال تكوف اإلدارة حكران على ادلدير كإمنا يشرؾ ادلدير فيها عد
يقامسهم فيها بعض السلطات كالصالحيات كفقان لقدرادهم كرغبادهم كاستعدادادهم دبا يرفع من الركح ادلعنوية 

 للمعلمني كيزيد من أدائهم الوظيفي يف مناخ يسوده االلفة كالتعاكف كاحملبة بني اجلميع.
 تعريف األداء الوظيفي:  -1
نو " تنفيذ ادلوظف ألعمالو كمسؤكلياتو اليت تكلفو هبا ادلنظمة أك اجلهة اليت ترتبط يعرؼ األداء الوظيفي أب   

 (.37: 2003كظيفتو هبا،كيعين النتائج اليت حيققها ادلوظف يف ادلنظمة )النمياف ،
ك كما عرؼ األداء الوظيفي أبنو: درجة ربقيق كإسباـ ادلهاـ ادلكونة للوظيفة ك يعكس الكيفية اليت حيقق أ    

 (.90، 2011يشبع هبا الفرد متطلبادها ) ادلليجي، 
( األداء الوظيفي : "سلوؾ حيدث نتيجة سلوؾ"، كىو ما يقـو بو الفرد 19: 1999كاعترب )اخلزامي،   

 استجابة دلهمة معينة سواءن قاـ هبا بذاتو اـ فرضها عليو آخركف. 
ول قياـ الفرد ابلعمل ، فبناءن على ىذا ادلستول كتشري رلموعة ادلفاىيم السابقة إىل أف األداء ىو مست    

يتحدد أداء الفرد إذا كاف جيدان أك متوسطان أك متدنيان ، كىذا يرتبط بعوامل خارجية تتضمن مناخ العمل 
كالعالقة ابلزمالء كالرؤساء ، كالتجهيزات ادلكتبية، كمدل مالئمة مكاف العمل كمستول ضغوط العمل 

 رات كمهارات الفرد. كعوامل داخلية تتضمن قد
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 عناصر األداء الوظيفي : -2 
 (.34: 2008يتكوف االداء من رلموعة من العناصر من امهها : )عكاشة، 

كادلهارات الفنية كادلهنية كاجملاالت  ادلعرفة دبتطلبات الوظيفة. ادلتمثلة يف ادلعلومات العامة عن الوظيفة، -1
 ادلرتبطة هبا.

مدل ما يدركو الفرد من معلومات عن عملو الذم يقـو بو كما ديتلكو من  نوعية العمل: كتتمثل يف -2
 رغبة كمهارات لتنفيذ العمل دكف الوقوع يف األخطاء.

كمية العمل ادلنجز: كىو مقدار العمل الذم يستطيع ادلوظف إصلازه يف الظركؼ العادية كمقدار السرعة   -3
 يف اإلصلاز ادلطلوب.

التفاين يف العمل كربمل ادلسؤكلية كإصلاز األعماؿ يف أكقادها احملددة كمدل حاجة ادلثابرة كاجلدية: كىي  -4
 ادلوظف إىل اإلرشاد كالتوجيو من قبل ادلشرفني.

 مراحل عملية تقييم األداء الوظيفي : -4
على تعترب عملية تقييم األداء الوظيفي عملية معقدة كتتطلب من القائمني عليها التخطيط ذلا مسبقان مبين   

 أسس سليمة كفق ما تقتضي حاجة ادلؤسسة كالشكل اآليت يوضح ذلك : 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                       
 ( يوضح مراحل تقييم االداء.2الشكل رقم )                       

 (206، ص 2003ادلصدر: )اذليثمي،                         

 مشاقبة التقذم في األداء        وضع توقعات األداء       

 تقييم األداء              

 ية العكسية من األداء التغز      

 اتخار القشاسات اإلداسية        

 وضع خطط تطويش األداء       
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 األداء الوظيفي:.العوامل ادلؤثرة على 4
 ، ص (1985ديكن إمجاؿ العوامل ادلؤثرة على األداء بعاملني رئيسني، مها: )السلمي، 

 عوامل فنيػة كتشمل: التقدـ التكنولوجي، ادلواد اخلاـ، اذليكل التنظيمي للعمل كطرؽ كأساليب العمل. -1
ة كاألفراد، فنوع اآلالت ابإلضافة إىل ال شك أف للعوامل الفنيػة أتثريىا الكبري كادلباشر على كفاءة ادلنظم

 ادلواد اخلاـ كطرؽ كأساليب العمل كتصميم العمليات، مجيعها تؤثر على مستول إنتاجية ادلنظمة.
عوامل إنسانيػة كتشمل: القدرة على األداء الفعلي للعمل كربدد ابآليت: ادلعرفة كالتعليم كاخلربة،  -2

درة الشخصية، كما تشمل الرغبة يف العمل كربدد ابآليت: ظركؼ العمل ابإلضافة إىل التدريب، كادلهارة كالق
ادلادية، كظركؼ العمل االجتماعية، كحاجات كرغبات الفرد،فالرغبة يف العمل كالتحّفز ألدائو ربدده 
الظركؼ ادلادية،كاالجتماعية احمليطة ابلعمل، كما حيدد ابحتياجات الفرد كرغباتو كمدل مالئمة نوع العمل 

 ولو كاذباىاتودلي
أما ادلقدرة على العمل فقد ُتكتسب ابلتدريب كاخلربة العملية ابإلضافة إىل االستعداد الشخصي كالقدرات 
الشخصية اليت ينميها التعليم كيصقلها التدريب، كعلى ذلك فإف ادلقدرة على العمل تتخذ مظهرين ال بد 

 من توافرمها معا كمها: ادلعرفة كادلهارة.
 م األداء.طرق تقيي -5

 (.77: 2003لتقييم االداء ىناؾ عدة طرؽ نذكر منها : )النمياف ،
التقييم ابلنتائج. كيف ىذه الطريقة يتم تقيم األداء يف ضوء ما أحرزه الفرد من نتائج خالؿ فًتة معينة  -1

 كيف ىذا يتم كضع أىداؼ قابلة للقياس.
 اء على صفات الفرد الشخصية مثل الوالء للمؤسسة،التقييم ابلصفات. كيتم يف ىذه الطريقة التقييم بن -2

كالقدرة على زباذ القرار يف  كتشمل مدل معرفة الفرد ابلعمل، كالعدالة كربمل ادلسؤكلية، كادلبادأة، كالتعاكف،
 الوقت ادلناسب.

ن التقييم على أساس كظائف اإلدارة. حيث يقيم ادلدير على مدل قدرتو على شلارسة كظائف اإلدارة م -3
 زبطيط كتنظيم كتوجو كرقابة حيث تستخدـ ىذه الوظائف كمقياس على مدل كفاءة ادلدير يف عملو. 

 دراسات سابقة:
: " تفويض السلطة لدل مديرم ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة (. بعنواف2010.دراسة أبو كطفة )1

 كعالقتو بفعالية اإلدارة من كجهة نظر معلميهم". 
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إىل التعرؼ على درجة تفويض السلطة لدل مديرم ادلدارس الثانوية كدرجة شلارستهم كقد ىدفت الدراسة  
لفعالية اإلدارة دبحافظات غزة من كجهة نظر معلميهم كاستخدمت االستبانة كأداة الدراسة، كاستخداـ 

(معلمان كمعلمة كبلغت عينة الدراسة 4080الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي كبلغ رلتمع الدراسة )
اعتمدت االستبانة كأداة للدراسة حيث تكونت من جزئيني اجلػػزء االكؿ / لقياس  ( معلمان كمعلمة،542)

كاجلزء الثاين /لقياس فعالية اإلدارة  ( فقرة،21تفويض السلطة لدل مديرم ادلدارس الثانوية يتكوف من )
تمثلة يف النسب ادلئوية استخدمت الدراسة االساليب اإلحصائية ادل ( فقرة،53ادلدرسية يتكوف من ) 

كادلتوسط احلسايب كاالضلراؼ ادلعيارم كالوزف النسيب كمعامالت االرتباط كأىم النتائج اليت توصلت إليها: 
 % .72.6درجة تفويض السلطة لدل مديرم ادلدارس الثانوية بغزة كانت بدرجة جيدة بنسبة 

ديرم ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة (. بعنواف :" تفويض السلطة لدل م2012.دارسة السحباين )2
 كعالقتها ابلرضا الوظيفي لدل معلميهم"

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على درجة تفويض السلطة لدل مديرم ادلدراس الثانوية دبحافظات غزة  
كعالقتها ابلرضا الوظيفي لدل معلميهم من كجهة نظرىم كاستخدمت االستبانة كأداة الدراسة، كاستخداـ 

( معلم كمعلمة، سحبت عينة الدراسة البالغ  4050حث ادلنهج الوصفي، كبلغ رلتمع الدراسة ) البا
استخدمت االستبانة كأداة للدراسة حيث اشتملت على قسمني:  ( معلمان كمعلمة، 446عددىا ) 

 ( رلاالت ككاف رلموع فقرادها6كالرضا الوظيفي كيتكوف من ) ( رلاالت،5تفويض السلطة كيتكوف من )
ـ االجتماعية )  ( فقرة،116) ـ الباحث احلقيبة اإلحصائية للعلو  ( للتحليل اإلحصائي،SPSSكقد استخد

كأىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة : يوجد تفويض للسلطة مرتفعة من قبل مديرم ادلدراس الثانوية 
كأف درجة الرضا الوظيفي لدل  دبحافظات غزة دلعلميهم ديرم ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة كانت جيدة،

كجود عالقة طردية قوية بني تفويض السلطة كالرضا الوظيفي لدل أفراد  ادلعلمني كانت بدرجة متوسطة،
 رلتمع الدراسة.

( : بعنواف )درجة تفويض السلطة لدل عمداء الكليات األكادديية يف 2014رحيم ) .دراسة السعود،3
 الوظيفي لدل رؤساء األقساـ فيها. اجلامعات األردنية كعالقتها ابألداء

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على درجة تفويض السلطة لدل عمداء الكليات األكادديية يف اجلامعات 
األردنية احلكومية كعالقتها ابألداء الوظيفي لدل رؤساء األقساـ فيها ، كلتحقيق ذلك استخدـ الباحث 

( اختريت ابلطريقة 206( كعينة الدراسة )367ة )ادلنهج ادلسحي االرتباطي،كبلغت رلتمع الدراس
العشوائية الطبقية،كاستخدمت االستبانة كأداة للدراسة مكونة من جزئيني: األكؿ لقياس درجة تفويض 
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كلتحليل اإلحصائي استخدمت ادلتوسطات احلسابية  كاألخر لقياس مستول األداء الوظيفي، السلطة،
اليت توصلت إليها الدراسة : إف درجة تفويض السلطة لدل عمداء  كاالضلرافات ادلعيارية، أىم النتائج

كأف مستول األداء  الكليات األكادديية يف اجلامعات األردنية من كجهة نظر رؤساء األكادديية جاء مرتفعان،
 الوظيفي لدل عمداء الكليات األكادديية يف اجلامعات األردنية من كجهة نظر رؤساء األكادديية جاء مرتفعان 

 ككجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة تفويض السلطة كاألداء الوظيفي. أيضان،
( : بعنواف : " تفويض السلطة كعالقتو ابإلدارة األزمات ادلدرسة من كجهة  2018دراسة جهاف ) -4

 نظر معلمي مدارس التعليم العاـ دبدنية مصراتة" 
السلطة إبدارة األزمات دبدارس التعليم العاـ دبدينة كقد ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على مستول تفويض  

( معلمنا 4132مصراتة،كلتحقيق ذلك استخدـ ادلنهج الوصفي التحليلي، كتكوف رلتمع الدراسة من )
( معلمان كمعلمة  كمن أىم 261( معلمة،مت سحب عينة من رلتمع الدراسة كالبالغ عددىا  )12610)

تفويض السلطة ابإلدارات ادلدرسية يف مدارس التعليم العاـ دبدينة  النتائج اليت توصلت إليها : مستول
 مصراتة بشكل جيد، حيث أظهر ادلعلموف موافقتهم على أغلب عبارات االستبانة.

 كمن خالؿ ما عرض من الدراسات السابقة ديكن أف نالحظ بعض النقاط من أمهها:    
معظم الدراسات السابقة أظهرت اتفاقان على أف شلارسة تفويض السلطة من قبل مدراء ادلدارس  -1

 دلعلميهم كانت بني ادلرتفعة كادلتوسطة.
معظم الدراسات السابقة ركزت على تفويض السلطة ابعتباره متغريان مستقالن ديكن أف يؤثر يف العديد  -2

 يفي كالفاعلية كاألداء الوظيفي كىو ما يتفق مع ىدؼ ىذا البحث.من ادلتغريات اإلدارية مثل الرضا الوظ
اتفقت معظم الدراسات السابقة يف اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي، كاستخداـ االستبانة كأداة جلمع  -3

 البياانت كىو ما يتفق مع البحث احلايل.
 إجراءات البحث ادليدانية :

يدانية من خالؿ استعراض األىداؼ ادليدانية كأداة البحث، يتناكؿ ىذا اجلزء من البحث اإلجراءات ادل
 كرلتمع كعينة البحث، كإجراءات التطبيق، مث عرض نتائج البحث كربليلها.

 
 .األهداف ادليدانية للبحث:1
 التعرؼ علي درجة تفويض السلطة لدم مديرم ادلدارس الثانوية دلعلميهم ببلدية مصراتة. -أ
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 اء الوظيفي لدم مديرم ادلدارس الثانوية دلعلميهم ببلدية مصراتة.التعرؼ علي درجة األد -ب
 العالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة. -ج
 .جمتمع البحث. 2

 يتكوف رلتمع البحث من  مجيع معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة.    
  .عينة البحث.3
مت اختيار عينة البحث بطريقة طبقية عشوائية من معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة كالبالغ    

ا كمعلمة.81عددىم)  ( معلمن
 .منهج البحث.4

استخدـ الباحثني ادلنهج الوصفي التحليلي ابعتباره ادلنهج ادلناسب لتحقيق أىداؼ البحث حيث يعرؼ 
تحليل ادلركز على معلومات كافية كدقيقة عن ظاىرة،أك موضوع زلدد،أك فًتة أبنو "أسلوب من األساليب ال

أك فًتات زمنية معلومة،كذلك من أجل احلصوؿ على نتائج علمية،مث تفسريىا بطريقة موضوعية،دبا ينسجم 
 ( 183:  2000مع ادلعطيات الفعلية للظاىرة " . )دكيدرم،

 .أداة البحث.5
نة كاليت ُاعدت جلمع البياانت من أفراد عينة رلتمع البحث  حبيث اشتملت سبثلت أداة البحث يف االستبا

 على ثالث جوانب رئيسية:
 اخلربة(.–ادلؤىل العلمي –اجلزء األكؿ : يشتمل على البياانت الشخصية عن ادلستجيب كىي )اجلنس

 طة لديهم.( فقرة تقيس تقدير أفراد عينة البحث دلستول تفويض السل12اجلزء الثاين : يتضمن  )
 ( فقرة تقيس تقدير أفراد عينة دلستول األداء الوظيفي لديهم.13اجلزء الثالث : يتضمن )

 .االستبانة يف صورهتا ادلبدئية:6
مت عرض االستبانة على السادة احملكمني من اخلرباء كادلتخصصني يف رلاؿ الًتبية كاإلدارة التعليمية،     

بانة للغرض الذم كضع من أجلو، كمدل كضوح العبارات كسالمة كذلك للتأكد من مدل مالئمة االست
صياغتها، كمدل انتمائها حملاكر االستبانة، كإبداء الرأم ابلتعديل أك احلذؼ أك اإلضافة، كمت إجراء بعض 
التعديالت على فقرات االستبانة كفقان دلقًتحات السادة احملّكمني ، موزعة على زلورين، زلور تفويض 

( فقرة ، حبيث أصبح العدد االمجايل لفقرات االستبانة 13( فقرة،كزلور األداء الوظيفي )12السلطة )
 ( فقرة.35)
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 .صـدق االستبانـة:7
مت عرض االستبانة يف صوردها األكلية على رلموعة من أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية جامعة     

كر البحث ككذلك مدل مالءمتها للبحث، حيث مت مصراتة إلبداء الرأم كاحلكم على مناسبة الفقرات حملا
 ( فقرة موزعة على زلورين.25حذؼ كتعديل بعض الفقرات كاستقرت االستبانة يف صوردها النهائية على )

 .ثبات االستبانة:8
( من 71مت التحقق من ثبات االستبانة من خالؿ طريقة معامل ألفاكرك نباخ بعد تطبيقها علي عدد )  

(  شلا 0.822مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة حيث بلغ الثبات الكّلي لالستبانة ) معلمي كمعلمات
 يعين سبتع األداة بدرجة ثبات عالية.

 .إجراءات التطـبيق ادليداين :9
ـ، كقد 2019قاـ الباحثوف بتوزيع االستبانة على أفراد عينة البحث كذلك هناية فصل الربيع من العاـ    

( استبياانن مستهدفان، ككانت  كلها 81( استبياانن من أصل )71ة االستبياانت ادلوزعة )استلما من مجل
 صاحلة للتحليل اإلحصائي.

 .ادلعاجلـة اإلحصائيـة:11
بعد تفريغ االستباانت الصاحلة كادلوزعة على أفراد عينة البحث، قاـ الباحثوف إبجراء ادلعاجلة اإلحصائية    

ـ االجتماعية ) للبياانت من خالؿ استخداـ (، كقد استخدمت عدة SPSSبرانمج احلزمة اإلحصائية للعلو
مقاييس إحصائية ىي : )الوسط احلسايب،كاالضلراؼ ادلعيارم،كمعامل ارتباط بريسوف،كمعامل االرتباط ألفا  

 ( حلساب معامل ثبات االستبياف(.Cronbach Alfaكركنباخ )
 رجة فقرات االستبانة كاآليت:كقد استخدـ ادلقياس التايل للحكم على د   
 ( فهذا يعين درجة استجابة منخفضة. 1.66 -1إذا كانت قيمة الوسط احلسايب تًتاكح بني)  -1
 ( فهذا يعين درجة استجابة متوسطة. 2.33 -1.67إذا كانت قيمة الوسط احلسايب تًتاكح بني)  -2
 ا يعين درجة استجابة مرتفعة.(  فهذ 3 -2.34إذا كانت قيمة الوسط احلسايب تًتاكح بني)  -3

 اإلجابة على تساؤالت البحث:
 اإلجابة على التساؤل ادليداين األول:-1
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لإلجابة على التساؤؿ الفرعي األكؿ: ما درجة تفويض السلطة  لدم معلمي ادلدارس الثانوية ببلدية 
ػمعرفة  درجة تفويض مصراتة؟ مت حساب ادلتوسط احلسايب،كاالضلراؼ ادلعيارم جلميع الفقرات كذلك  لػ
 السلطة لدل معلمي مرحلة التعليم الثانوم ببلدية مصراتة كاجلدكؿ التايل يوضح ذلك.

 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري  لفقرات حمور تفويض السلطة1جدول رقم )
 
الوسط  الفقـرات ت

 احلسايب
االحنراف 
 ادلعياري

 الدرجة الرتتيب

علمني بتوزيع الطالب على الصفوف يف يفوض ادلدير أحد ادل 1
 بداية العام الدراسي.

2.53  1.752   
  5 

 مرتفع

 متوسط 7  1.868  2.29 يفوض أحد ادلعلمني إبعداد اجلدول ادلدرسة. 2

 مرتفع 3  1.743  2.61 يفوض أحد ادلعلمني مبتابعة جدول احلضور والغياب. 3

 مرتفع 2  1.512  2.67 يف لطلبة ادلدرسة.يفوض أحد ادلعلمني مبتابعة النشاط التفا 4

 مرتفع 2  1.627  2.67 يفوض أحد ادلعلمني مبتابعة األنشطة الرايضية يف ادلدرسة 5

 مرتفع 4  1.667  2.59 يفوض أحد ادلعلمني مبتابعة ا ألنشطة االجتماعية. 6

يفوض أحد ادلعلمني مبقابلة أولياء أمور الطلبة واإلجابة علي  7
 اهتم حول سلوك أبنائهم.استفسار 

2.18  1.921  
8 

 متوسط

 متوسط 11  1.937  1.91 يفوض أحد ادلعلمني بقبول الطالب اجلدد. 8
يفوض أحد ادلعلمني ابألعداد لالجتماعات جمللس أولياء أمور  9

  1.915  2.17 الطلبة ابدلدرسة.
9 

 متوسط

اانت يفوض أحد ادلعلمني مبتابعة اخلطاابت الرمسية والبي 11
  1.877  1.97 وادلعلومات اليت تصل مكتب التعليم.

11 
 متوسط

 مرتفع 6  1.791  2.47 يفوض أحد ادلعلمني إبعداد قائمة القرطاسية الالزمة   11
يفوض أحد ادلعلمني أو أكثر ابألشراف علي حفظ الوسائل  12

  1.728  2.95 التعليمية  
1 

 مرتفع
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ادلتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد رلتمع البحث  على فقرات تفويض ( أف  1يتبني من اجلدكؿ رقم ) 
السلطة لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة ، حيث تراكحت  ادلتوسطات احلسابية ما بني 

( كنصها: 12(، كدبستول مرتفع لكل فقرات احملور،حيث جاءت ابدلرتبة األكىل الفقرة )1.91 -2.95)
( ، 2.95علمني أك أكثر ابألشراؼ علي حفظ الوسائل التعليمية،دبتوسط حسايب ).يفوض أحد ادل

( كنصهما : يفوض أحد ادلعلمني  4، 3( ، كجاءت يف ادلرتبة الثانية الفقراتف ) 0.728كاضلراؼ معيارم )
(،يفوض  0.512( ، كاضلراؼ معيارم )2.67دبتابعة النشاط التفايف لطلبة ادلدرسة دبتوسط حسايب ) 

(كاضلراؼ معيارم  2.67أحد ادلعلمني دبتابعة األنشطة الرايضية يف ادلدرسة دبتوسط حسايب)
( كنصها : يفوض أحد ادلعلمني دبتابعة جدكؿ احلضور 3(،كجاءت يف ادلرتبة الثالثة  الفقرة )0.627)

( 6فقرة )(،كجاءت يف ادلرتبة الرابعة ال  0.743( كاضلراؼ معيارم ) 2.61كالغياب،دبتوسط حسايب ) 
( كاضلراؼ معيارم  2.59كنصها: يفوض أحد ادلعلمني دبتابعة األنشطة االجتماعية دبتوسط حسايب )

( يف ادلرتبة اخلامسة  كنصها : يفوض ادلدير أحد ادلعلمني بتوزيع الطالب 1(،كجاءت الفقرة )0.667)
(،كجاءت  0.752ارم )( كاضلراؼ معي 2.53على الصفوؼ يف بداية العاـ الدراسي  دبتوسط حسايب )

( يف ادلرتبة السادسة  كنصها : يفوض أحد ادلعلمني إبعداد قائمة القرطاسية الالزمة دبتوسط 11الفقرة )
( يف ادلرتبة السابعة  كنصها : يفوض أحد 2(،كجاءت الفقرة )0.790( كاضلراؼ معيارم )2.47حسايب )

(  كجاءت الفقرة 0.868كاضلراؼ معيارم ) ( 2.29ادلعلمني إبعداد اجلدكؿ ادلدرسة دبتوسط حسايب )
( يف ادلرتبة الثامنة  كنصها : يفوض أحد ادلعلمني دبقابلة أكلياء أمور الطلبة كاإلجابة علي استفسارادهم 7)

( يف ادلرتبة 9( كجاءت الفقرة ) 0.921( كاضلراؼ معيارم ) 2.08حوؿ سلوؾ أبنائهم دبتوسط حسايب )
ادلعلمني ابألعداد لالجتماعات جمللس أكلياء أمور الطلبة ابدلدرسة دبتوسط التاسعة  كنصها : يفوض أحد 

( يف ادلرتبة العاشرة  كنصها : يفوض 10(، كجاءت الفقرة ) 0.915( كاضلراؼ معيارم ) 2.07حسايب )
أحد ادلعلمني دبتابعة اخلطاابت الرمسية كالبياانت كادلعلومات اليت تصل مكتب التعليم دبتوسط حسايب ) 

 (   0.877( كاضلراؼ معيارم ) 1.97
 اإلجابة على التساؤل ادليداين الثاين: -2

لإلجابة على التساؤؿ الفرعي الثاين : ما درجة األداء الوظيفي لدم معلمي ادلدارس الثانوية ببلدية مصراتة؟  
داء الوظيفي لدل مت حساب ادلتوسط احلسايب،كاالضلراؼ ادلعيارم جلميع الفقرات كذلك  لػػمعرفة  درجة األ

 معلمي مرحلة التعليم الثانػػػػوم ببلديػػػػة مصراتػػػػة كاجلػػػػػػػػػدكؿ التػػػػػايل يوضح ذلك.
 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالحنراف ادلعياري  لفقرات حمور األداء الوظيفي.2جدول رقم )
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الوسط  الفقـرات                                  ت
 احلسايب

ف االحنرا
 ادلعياري

 الدرجة الرتتيب

 مرتفعة 1  1.318  2.92 احرص علي حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمة. 1
 مرتفعة  6  1.546  2.76 أحافظ علي قنوات االتصال ادلرنة مع مديري. 2
 مرتفعة  3 0.546  2.88 أقيم أدائي بسبب معرفيت مبا هو مطلوب مين.   3
 مرتفعة 1  1.361  2.92 قيمها داخل الصف وخارجه.ألتزم أبخالقيات ادلهنة و  4
 مرتفعة  6  1.318  2.76 أحرص علي استصدام الوسائل التكنولوجية. 5
 مرتفعة  6  1.429  2.76 استصدام أساليب تعليم تدريسه متنوعة مع طلبيت. 6
 مرتفعة 7  1.491  2.71 أربط بني أهداف ادلادة وادلواد األخرى. 7
 مرتفعة 8  1.571  2.64 يتفق عليه ادلعلمون يف االجتماعات. ألتزم مبا 8
 مرتفعة 11  1.587  2.57 أشارك يف إقامة األنشطة الرتبوية ادلصتلفة. 9
 مرتفعة 4  1.624  2.81 أتبادل اخلربات مع ادلعلمني داخل وخارج ادلدرسة. 11
 مرتفعة 5  1.457  2.81 أبذل قصارى جهدي يف إعداد خططي ادلدرسية. 11
 مرتفعة 9  1.411  2.59 أتعاون مع الزمالء يف حل ادلشكالت اليت تواجه ادلدرسة. 12
ألتزم مبواعيد احلضور واالنصراف من خالل اجلدول اليومي للحص   13

 الدراسية.
 مرتفعة 2  1.281  2.91

لبحث  على فقرات زلور ( أف ادلتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد رلتمع ا 2يتبني من اجلدكؿ رقم )    
، حيث تراكحت                     س التعليم الثانوم ببلدية مصراتةاألداء الوظيفي لدل معلمي مدار 

(، كدبستول مرتفع لكل الفقرات، حيث جاءت                      2.57 -2.92ادلتوسطات احلسابية ما بني )
دبتوسط حسايب  علي ربقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمة،( كنصهما: احرص 1،4ابدلرتبة األكىل الفقراتف )

دبتوسط  (،ألتـز أبخالقيات ادلهنة كقيمها داخل الصف كخارجو، 0.308( كاضلراؼ معيارم ) 2.92)
( كنصها : ألتـز  13(،كجاءت ابدلرتبة الثانية الفقرة ) 0.360( كاضلراؼ معيارم )  2.92حسايب )

(  2.91ؿ اجلدكؿ اليومي للحصص الدراسية،   دبتوسط حسايب )دبواعيد احلضور كاالنصراؼ من خال
(،كيشري ىذا إىل حرص مدير ادلدرس على تطبيق النظاـ العاـ من خالؿ متابعة 0.281كاضلراؼ معيارم )

ادلعلمني يف أتدية حصصهم اليومية كذلك من خالؿ اجلدكؿ اليومي ابدلدرسة ،كجاءت ابدلرتبة الثالثة  الفقرة 
( كاضلراؼ معيارم 2.88: أقيم أدائي بسبب معرفيت دبا ىو مطلوب مين،دبتوسط حسايب ) ( كنصها3)
( كنصها : أتبادؿ اخلربات مع ادلعلمني داخل كخارج 10(،كجاءت ابدلرتبة الرابعة  الفقرة )0.546)

(، كيشري ىذا إىل حرص مديرم ادلدرسة  0.624( كاضلراؼ معيارم ) 2.81ادلدرسة،دبتوسط حسايب )
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ى تبادؿ اخلربات بينو كبني ادلعلمني فيستفيد من خربات ادلعلمني القدامى كيدعم خبربتو ادلعلمني اجلدد عل
( كنصها : أبذؿ قصارل جهدم يف إعداد خططي ادلدرسية، 11منهم، كجاءت ابدلرتبة اخلامسة الفقرة )

( 2،6،5لفقراتف )(،كجاءت ابدلرتبة السادسة ا 0.457( كاضلراؼ معيارم ) 2.80دبتوسط حسايب ) 
( كاضلراؼ  2.76كاليت تنص :  استخداـ أساليب تعليم تدريسو متنوعة مع طلبيت، دبتوسط حسايب )

( كاضلراؼ  2.76(،أحرص علي استخداـ الوسائل التكنولوجية،كدبتوسط حسايب ) 0.429معيارم )
(كاضلراؼ معيارم 2.76أحافظ علي قنوات االتصاؿ ادلرنة مع مديرم دبتوسط حسايب،) 0.308معيارم

( كاليت تنص : أربط بني أىداؼ ادلادة كادلواد 7( كجاءت ابدلرتبة السابعة الفقرة )0.546)
( كاليت 8(، كجاءت ابدلرتبة الثامنة الفقرة ) 0.491( كاضلراؼ معيارم ) 2.70األخرل،كدبتوسط حسايب )

( كاضلراؼ معيارم)  2.64) تنص : ألتـز دبا يتفق عليو ادلعلموف يف االجتماعات،كدبتوسط حسايب
(،يرجع إىل حرص ادلعلمني على التعاكف مع بعضهم البعض كاالرتقاء ابلعملية التعليمية كحرصهم  0.570

( كاليت تنص : أتعاكف 12على الرفع من مستول طالهبم كتنمية مهارادهم. كجاءت ابدلرتبة التاسعة الفقرة )
 0.400( كاضلراؼ معيارم ) 2.59رسة، كدبتوسط حسايب ) مع الزمالء يف حل ادلشكالت اليت تواجو ادلد

(، كيعكس حسن معاملة ادلدير للمعلمني كالعالقات اإلنسانية اجليدة داخل ادلدرسة(. كجاءت ابدلرتبة 
(  2.57( كاليت تنص أشارؾ يف إقامة األنشطة الًتبوية ادلختلفة، دبتوسط حسايب )9العاشرة الفقرة )
 (   0.587كاضلراؼ معيارم )

 اإلجابة على التساؤل ادليداين الثالث: -3
لإلجابة على التساؤؿ الفرعي الثالث كىو: ما العالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي 
ادلدارس الثانوية ببلدية مصراتة ؟ استخدـ معامل االرتباط سبريماف إلجياد العالقة بني ادلتغريين  كديكن النظر 

 تايل:إىل اجلدكؿ ال
 ( معامل ارتباط سيربمان للعالقة بني تفويض السلطة واألداء الوظيفي 3اجلدول رقم ) 

 قوة ونوع االرتباط مستوي الداللة معامل االرتباط ادلتغريات

 تفويض السلطة    
 طردم ضعيف 0.117 0.188

 األداء الوظيفي   
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( كىو داؿ عند مستول داللة 0.188تو )من اجلدكؿ السابق يتضح أف معامل االرتباط بريسوف قيم
( كابلتايل ديكن تفسري نتيجة العالقة على أهنا عالقة طردية ضعيفة، ففي حني أحدث تفويض 0.05)

السلطة أثران إجيابيا على األداء الوظيفي لدل معلمي مرحلة التعليم الثانوم ببلدية مصراتة ، إال أف ىذا 
 التأثري ىو أتثري ضعيف.

 شة النتائج :تفسري ومناق
تناكؿ البحث احلايل العالقة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدم معلمني مرحلة التعليم الثانوم ببلدية  

مصراتة،كقد أنطلق ىذا البحث من خلفية نظرية مفادىا أف مديرم ادلدارس يكلفوف أبعماؿ كمهاـ كبرية 
كف بتفويض جزءان من مهامهم ككاجبادهم دلعلميهم،ككما خالؿ أتديتهم ألعماذلم اليومية،ك ابلتايل فإهنم مضطر 

يعرؼ اجلميع أف ادلعلمني مكلفوف ىم أيضان أبعماذلم الًتبوية ادلتمثلة يف اجلداكؿ الدراسية اليت يكلف هبا  
إىل األعماؿ اليت يفوضوف للقياـ هبا من قبل  كل معلم حسب زبصصو كخربتو يف اجملاؿ الًتبوم إضافة ن

حاكؿ البحث اإلجابة على التساؤالت الرئيسية سبثل السؤاؿ األكؿ/ يف معرفة درجة  تفويض  مديريهم،كذلذا
السلطة  لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة،كقد أظهرت نتائج البحث أف درجة تفويض 

ة ( ، كدراس2012السلطة جاءت بدرجة مرتفعة،كىو ما يتفق مع دراسة كالن من دراسة )السحباين،
(،كيشري ذلك إىل كعي مديرم ادلدارس الثانوية أبمهية 2014(،ك دراسة )السعود،رحيم 2018)جهاف، 

( أف  1التفويض يف العمل اإلدارم،ككذلك الثقة الكبرية يف معلميهم،حيث يتضح ذلك من اجلدكؿ رقم ) 
ر أحد ادلعلمني بتوزيع ( جاءت دبتوسطات حسابية مرتفعة على التوايل) يفوض ادلدي3(،ك) 1الفقرتني رقم )

يفوض أحد ادلعلمني دبتابعة جدكؿ احلضور كالغياب(  -الطالب على فصوؿ ادلدرسة بداية العاـ الدراسي 
يرجع ذلك إىل ثقة مدير ادلدرسة دبعلميو،كذلك إبسناد إليهم بعض من االختصاصات كادلهاـ ادلتعلقة بو 

( بدرجة 4،5،6ضية كاالجتماعية فقد جاءت الفقرات ) للقياـ هبا،كفيما يتعلق ابلنشاطات الثقافية كالراي
مرتفعة كقد يشري ىذا إىل حرص ادلديرين على أعلى نسبة يف ىذه االنشطة دلا ذلا من أثر إجيايب على كل 
من ادلعلمني كالطالب،كمن ادلعركؼ أف ىذه االنشطة تستهلك جزء كبري من الوقت يف االعداد 

( بدرجة مرتفعة كيرجع ىذا إىل حرص مديرم ادلدارس الثانوية 12،ك)( 11كالتنسيق،كجاءت الفقرتني )
على تفويض ادلعلمني إبعداد قائمة ابلقرطاسية الالزمة للمدرسة دلا تطلبو من متابعة يومية دلعرفة النقص يف 
ىذه االدكات كمراسلة مراقبة التعليم خبصوصها ،مع تفويض ادلعلمني ابألشراؼ على حفظ الوسائل 

ية كذلك ابختيار ادلعلمني األكثر دراية كمعرفة هبذه الوسائل دلا ذلا من طرؽ كإجراءات يف عملية التعليم
حفظها كخاصة ادلواد السامة أك اخلطرة أك النادرة كىذه تتطلب معرفة قد ال تكوف متوفرة حىت عند ادلديرين 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العذد ،سابعال مجلذسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

622 

 

يها التفويض كلكن ليس ( فقد جاءت بدرجة متوسطة كىي يتم ف10، 9، 8، 2،7أنفسهم،أما الفقرات )
ابلدرجة الكبرية دلا ذلذه الفقرات ارتبط ابلنظاـ كسري العمل كادلتمثلة يف اجلدكؿ ادلدرسي،كمقابلة أكلياء أمور 
الطالب  كاليت تتطلب مقابلة شخصية مع مدير ادلدرسة كالعمل على حل مشاكل الطالب األمر الذم قد 

سي ابدلدرسة ،أما فيما يتعلق أبقل فقرات من حيث الًتتيب ال يوفق فيو ادلعلمني بوجود عملهم التدري
(  كادلتعلقة دبتابعة اخلطاابت اليت تصدر من الوزارة بصورة مباشرة كذلك دلا ذلذه 10( ك)8فكانت الفقرة )

اخلطاابت من أمهية يف ازباذ القرارات أك ازباذ اإلجراءات اليت تتعلق بسري العمل ابدلدرسة كبسبب انشغاؿ 
لمني ابلدرجة األكىل بعملية التدريس ذات األعباء الكثرية اليت ال تسمح للمعلم التدخل يف ىذه األعماؿ ادلع

احلساسة، ككذلك قبوؿ الطالب اجلدد دلا دلدير ادلدرسة من دكر يف الوقوؼ على قبوؿ ىؤالء الطالب اجلدد 
بوؿ كالتوقيع على اللوائح من حيث االطالع على ملفادهم الشخصية كإعطائهم التعليمات كشركط الق

 اخلاصة ابدلدرسة من قبل الطالب كالتشديد على االلتزاـ هبذه االجراءات. 
كفيما يتعلق ابلتساؤؿ الثاين عن  درجة األداء الوظيفي  لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية      

م الثانوم جاءت بدرجة مرتفعة مصراتة،أظهرت نتائج البحث أف درجة األداء الوظيفي لدل معلموف التعلي
(، كيشري ىذا االرتفاع إىل أف معلمي ىذه ادلرحلة 2014كىو ما يتفق مع دراسة )السعود،رحيم،  

حريصوف على ربقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ادلراد ربقيقها،مع ألتـز أبخالقيات ادلهنة كقيمها داخل 
تبة األكيل مكررة،كىي حرص ادلعلمني على احلضور ( يف ادلر 1،4الصف كخارجو، حيث جاءت القفرتني)

كاالنصراؼ من خالؿ التزامهم ابجلدكؿ اليومي ادلعد من قبل إدارة ادلدرسة،حيث جاءت الفقرة ادلتعلقة 
دبواعيد احلضور كاالنصراؼ بدرجة كبرية كيف ادلرتبة الثانية من حيث ادلتوسط احلسايب،كذلك أظهرت نتائج 

وف لديهم ادلعرفة كالدراية التامة ابألعماؿ اليت يقوموف هبا سواء االعماؿ التدريسية أك ( أف ادلعلم2اجلدكؿ )
االعماؿ اليت فوضت ذلم من قبل مديريهم، كقد يكوف ىذا راجع إىل الرغبة يف القياـ هبذه األعماؿ، كذلك 

ت اليت تواجو يظهر األداء الوظيفي يف حرص ادلعلمني على تبادؿ اخلربات  كالتعاكف يف حل ادلشكال
ـ كسائل التقنية  ادلدرسة كذلك ابالستفادة من ذكل اخلربة الطويلة يف رلاؿ التعليم،كىم حيرصوف على استخدا
كاالستفادة منها يف رلاؿ التدريس كالذم ينعكس ذلك على األداء الوظيفي للمعلمني،كذا حيرص ادلعلموف 

بتنفيذ ما مت االتفاؽ عليو فيها، كما أف االنشطة على إعطاء أمهية ابلنسبة لالجتماعات ادلدرسية كذلك 
الًتبوية سبثل جزء كبري من عمل ادلعلمني التدريسي،كالذم ينعكس بشكل اجيايب على سري العملية التعليمية 

 ابدلدرسة.
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كفيما يتعلق ابلتساؤؿ االخري عن ما إذا كاف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بني تفويض السلطة     
لوظيفي لدم معلمي ادلدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة،فقد أظهرت نتائج البحث يف اجلدكؿ كاالداء ا

( انو توجد عالقة طردية ضعيفة بني تفويض السلطة كاألداء الوظيفي أم كلما زاد تفويض السلطة  3رقم )
(. 2014سعود،رحيم كلما زاد األداء الوظيفي للمعلمني، كلكن بدرجة ضعيفة كىذا ما اتفق مع دراسة )ال

كىذا يؤكد على أمهية درجة تفويض السلطة ليس لتخفيف عبء العمل على مديرم ادلدارس كجعلهم 
يعملوف يف ظركؼ أكثر اجيابية ؛ بل يتعدل ىذا إىل زايدة األداء الوظيفي لدل ادلعلمني أنفسهم كالذم 

 ها.ينعكس يف كلتا األحواؿ ابإلجيابية على العمل داخل ادلدرسة كخارج
 ملص  النتائج :

 تتلخص نتائج ىذا البحث يف النقاط التالية:  
 . أف درجة تفويض السلطة لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة جاءت مرتفعة. 1
 . أف درجة األداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم الثانوم ببلدية مصراتة جاءت مرتفعة.2
بني درجة تفويض السلطة كاألداء الوظيفي لدل معلمي مدارس التعليم  . كجود عالقة طردية ضعيفة3

 الثانوم ببلدية مصراتة.
 التوصيات : 

 يف ضوء النتائج يوصي الباحثوف ابآليت:
 بتخصيص مندكبني عن ادلدارس كذلك دبتابعة ادلراسالت كاخلطاابت الرمسية من كإىل ادلدارس. -1
ـ هبا.العمل على إقامة األنشطة الًتبو  -2  ية ادلختلفة داخل ادلدارس كالعمل على تشجيع ادلعلمني على القيا
ـ آبراء ادلعلمني كإشراكهم يف عمليات التخطيط كالتنظيم ابدلدرسة.  -3  االىتما
التخفيف من األعباء ادللقاة على عاتق مدير ادلدرسة كذلك من خالؿ زايدة مساحة التفويض كإشراؾ  -4

 ـ الفعالة القابلة للتفويض.ادلعلمني يف تنفيذ ادلها
 ادلقرتحات:

 يقًتح الباحثوف اآليت:
 إجراء دراسات لدرجة شلارسة تفويض السلطة يف مدارس التعليم األساسي. -1
 إجراء دراسة دلعرفة أىم معّوقات تفويض السلطة من كجهة نظر مديرم ادلدارس كادلعلمني. -2

 ادلراجع: 
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." فاعلية إدارة الوقت كعالقتها أبمناط القيادية لدل مديرم  (2009األسطل، أميمة عبد اخلالق ) -1
 ادلدارس الثانوية دبحافظة غزة من كجهة نظر " رسالة ماجستري، كلية الًتبية،اجلامعة االسالمية غزة.

 ( . مديرم ادلدرسة الثانوية ، دمشق : دار الفكر. 1999الربادعي، عرفاف ) -2
." كيفية إدارة الوقت كمعوقادها كأثر بعض العوامل كادلتغريات فيها ( 2005بكدة، موسى عبد الرمحن ) -3

 لدل مديرم الثانوايت التخصصية "،  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة الفاتح.
(. " تفويض السلطة كعالقتو ابإلدارة األزمات ادلدرسة من كجهة  نظر معلمي 2018جهاف، حناف )  -4

 عاـ دبدنية مصراتة " ، رسالة ماجستري، أكادديية الدراسات العليا، مصراتة.مدارس التعليم ال
 (. مبادئ اإلدارة العامة ، عماف: دار ادلسرية للنشر كالتوزيع .2009حبتور ، عبدالعزيز) -5
 (. تكنولوجيا األداء من التقييم إىل التحسني، بغداد: مطبعة بغداد.1999اخلزامي، عبداحلكيم )  -6
(، الطبعة الرابعة، البحث العلمي أساسياتو النظرية كشلارستو العلمية، 2000رم، رجاء كحيد )دكيد -7

 دمشق، دار الفكر، .
( " إدارة الوقت كأثرىا على أداء العاملني يف دائرة األحواؿ ادلدنية 2012غزاكم، راكية تيسري ) -8

ـ اإلدارية، جامعة الريموؾ.كاجلوازات يف إقليم مشاؿ األردف من كجهة نظرىم "كلية االقتصا  د كالعلو
 (. اإلدارة ادلدرسة كاإلشراؼ الًتبوم، عماف: ادلكتبة الوطنية.1997رمزم، عبدالقادر ) -9

(. التنظيم كاالساليب كاستشارات االدارية، عماف: دار 1999زكيلف، مهدم ،حسن كآخركف ) -10
 كائل للنشر كالطباعة.

هة ضغوط العمل، مركز اخلربات زىري اثبت، إدارة الوقت كمواج -11
 0http:llcamecenter.cpm-library 201اإلدارية،

(." تفويض السلطة لدم مديرم ادلدارس الثانوية دبحافظات غزة 2012السحباين، إبراىيم )  -12
 كعالقتو ابلرضا الوظيفي لدم معمليهم "، رسالة ماجستري، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسالمية غزة.

(. درجة تفويض السلطة لدل عمداء الكليات األكادديية يف 2014د، راتب، رحيم، نظيمة ) السعو  -13
 اجلامعات األردنية كعالقتها ابألداء الوظيفي لدل رؤساء األقساـ فيها(، عماف األردف

 (، السلوؾ اإلنساين يف اإلدارة القاىرة ، مكتبة غريب،.1985السلمي، علي )  -14
(." الرقابة اإلدارية كعالقتها ابألداء الوظيفي يف األجهزة 2003عبد الرمحاف ) النمياف، عبد هللا -15

 األمنية،رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا،جامعة انيف للعلـو اإلدارية.
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(. الطبعة الثالثة، إدارة ادلدرسة االبتدائية، القاىرة: مكتبة النهضة 2000عبود، عبدالغين كآخركف ) -16
 ادلصرية.

(. مبادئ  اإلدارة : ادلفاىيم كاالذباىات احلديثة ، عماف: ادلكتبة 2000عساؼ ، عبد ادلعطى ) -17
 الوطنية ،. 

(." أثر الثقافة التنظيمية على مستول االداء الوظيفي"، رسالة 2008عكاشة،أسعد أمحد ) -18
 ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية غزة .

 (. مبادئ اإلدارة ادلدرسية، عماف: دار ادلسرية،.1999)العمايرة، دمحم حسن   -19
(. السلوؾ التنظيمي يف إدارة ادلؤسسات التعليمية ، عماف: دار 2005فليو، فاركؽ كآخركف ) -20

 ادلسرية. 
(." تطوير أداء مديرم الًتبية كالتعليم يف ادلملكة العربية 2012علي فهداف دمحم  ) القحطاين،  -21

ـ مدخل إدارة الوقت "، رسالة ماجستري، جامعة القاىرة.السعودية ابستخد  ا
(. اذباىات شاغل الوظائف القيادية يف الوزات كاإلدارات احلكومية يف دكلة 2003القريويت ، دمحم ) -22

 .304_ 257( ،2( العدد)43الكويت ضلو تفويض السلطة، رللة اإلدارة العامة ، اجمللد )
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 اجلامعة اجلديدة،.
 (. إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي، عماف : دار كائل  للنشر.2003اذليثمي، خالد ) -25

  
 
 
 
 
 
 


