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 الشكر والعرفان

 
 قال صمى اهلل عميه وسمم " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "

في البداية :شكر اهلل تعالى اللي مّن عمي بفلمه؛ إل :عانني عمى إتمام الة الرسالة المتوالعة، 

 فالحمد هلل في كل وقت وحين.

عبد الفتاح الشممة " اللي لم  "كما :تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المشرف عمى الة الرسالة الدكتور

 يّدخر جهدًا لمساعدتي في إتمام الة الرسالة.

والشكر والتقدير موصول :يلًا إلى األساتلة اللين حّكموا الة الدراسة، وكاّفة :ساتلتي في جامعة 

 ي من جهد كبير طوال فترة دراستي.القدس؛ لما بللوا مع

عزمتتي األطتترش وجميتتع األستتاتلة األفالتتل والعتتاممين فتتي وال :نستتى التقتتدم بالشتتكر الجزيتتل إلتتى التتدكتور 

:و :ي مرجتتع  ،:و بحتتث ،معهتتد التنميتتة الريفيتتة المستتتدامة، وكتتل متتن ستتاعدني فتتي الحصتتول عمتتى كتتتاب

واألصتدقال  ،واألاميتة ،والمراكتز العمميتة والحكوميتة ،لتى جميتع الم سستات، وا  إلتمام اتلة الدراستة  ؛آخر

 .نوع كانت اللين قدموا لي المساعدة من :ي

 
 .وما توفيقي إال باهلل

 
 .والحمد هلل رب العالمين

 
 

 عصام الدين عوني :حمد
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 :مصطمحات وتعريفات
 

" :ن يعهد القائد إلى بعض مرلوسيه واجبات :و مهمات معينة،  : تفويض السمطة
مبينًا لهم حدود الة الواجبات، والنتائج المطموبة منهم لتحقيقها، 

لمرلوسيه يقتلي :ن يفولهم قدرًا من وتفويض الة الواجبات 
:  2009سمطته يكون كافيًا إلنجاز الة الواجبات " ) كنعان، 

:نها " توكيل شخص آخر لتطبق الخبرات  وعرفها الظفيري (،17
 (  10:  2012) الظفيري،  في مهمة ما ".

 الواجبات
 
 

 السمطة

ة عمى واي " المهام التي يقوم الرئيس بتحديداا، ويعمل مر وسو  :
  ( 22:  2003إنجازاا " ) الصيرفي، 

" الحق المشروع :و  ( RobbinsK,2000:14 )يعرفها روبنز : 
القانوني في توجيه :دال المرلوسين والتأاير عميهم، وعّرفها ) 

( " الحق في القيام بتصرف معين، :و  22:  2003حريم، 
ها توجيه سموك اآلخرين بقصد تحقيق :اداف المنظمة "، ويعّرف

فيقول " إن السمطة اي قوة  ( SimonK, 1999:15 )سايمون 
 اتخال القرارات التي تحكم وتقود :عمال اآلخرين ".

 المسئولية
 
 
 

واي "محاسبة الرئيس لمر وسيه عن االستخدام المالئم لمسمطة :  
،  از الواجبات المحددة له " ) شوقيالمفولة إليه، وعن إنج

:يلًا بأنها " االلتزام بتحقيق (. ويمكن تعريفها  31:2003
األاداف والخلوع لممساللة من قبل اإلدارة العميا عن النجاح 

 ( 47: 1999والفشل في تحقيقها " ) نصر اهلل وآخرون ،
" اي كل ما يحيط بالموظف :انال قيامه بعممه، خاصة تمك  : بيئة العمل

العناصر التي ت ار في :دائه، وروحه المعنوية ". ) مجمس 
 (. 2013الغرف السعودية، 

الشخص المسئول عن تحديد األاداف التنظيمية لمم سسة،  او"  : المدير اإلداري
والتخطيط، والتنظيم، ومتابعة التنفيل لمخطط الخاصة بالشئون اإلدارية، 

 (.  11: 1998بشايرة،حسب الموائح المنظمة، واإلجرالات المعتمدة ".)



 

 أ

 االتجاة
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يل مستقر إل  حد كبير لالستجابة بطريقة متسقة لبعض " هو م
األشياء، والمواقف، واألفراد، أو مجموعة معينة من األفراد، وتتضمن 
)  االتجاهات مجموعة من المشاعر والعواطف موج ة ألهداف معينة "

تجعل  ويمكن تعريفها :يلا بأنها  " حالة عقمية ( 22: 2001، عمر
المرسي  (نة عندما يتعرض إلى ماير ما "  الفرد يستجيب بطريقة معي

  ( 12: 2011وآخرون،
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 الملخص

  
، وقتد اقتصترت  2016وشتهر نتوفمبر  2015: جريت الة الدراسة في الفترة الواقعتة بتين شتهر ستبتمر 

التعترف إلتى عمى مديريات الوزارات في محافظة نابمس، ممامة بعينة من متديريها وموظفيهتا؛ متن :جتل 
واقع عممية تفويض السمطات في الة المديريات، وقد ادفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجااات المدرال 

 والموظفين نحو عممية تفويض السمطات في مديريات الوزارات في محافظة نابمس.
ات وألغتتراض تحقيتتق :اتتداف الدراستتة استتتخدم الباحتتث المتتنهج الوصتتفي التحميمتتي، فقتتد تتتم جمتتع البيانتت

األولية والاانوية من خالل مراجعة األدبيات السابقة، واالستفادة من الدراسات الستابقة والمتعمقتة بعمميتة 
تفتتتويض الستتتمطات، وعمتتتم االتجااتتتات وطتتترق قياستتتها، حيتتتث تتتتم تصتتتميم استتتتبانة كتتتأداة رئيستتتة لجمتتتع 

ون مجتمع الدراسة متن المعمومات، وتكّونت االستبانة من ستة :قسام رئيسية واالاة :سئمة مفتوحة، وتك
( متتتديرًا وموظفتتتًا، وقتتتام 774متتتدرال ومتتتوظفي متتتديريات التتتوزارات فتتتي محافظتتتة نتتتابمس، وبمتتت  عتتتددام )

( متتديرًا وموظفتتًا، وتتتم تحميتتتل  277الباحتتث بأختتل عينتتة طبقيتتة عشتتوائية متتن مجتمتتع الدراستتة بمغتتت ) 
  (.SPSSاالستبانات من خالل برنامج )

وقد :ظهرت الدراسة النتائج التالية: :ن الدرجة الكمية التجااات المدرال والموظفين نحو عمميتة تفتويض 
(،  0.50(، وانحراف معياري )  3.58السمطات في مديريات الوزارات في محافظة نابمس قد بمغت ) 

عزيتتز التوجتته تواتتلا يتتدل عمتتى درجتتة مرتفعتتة، و:ن كافتتة المجتتاالت قتتد حتتازت عمتتى درجتتة مرتفعتتة، واتتي 
، مستتويات التفتويض القائمتتة، إستهام التفتتويض فتي تعزيتز األدال، اتختال قتترار التفتويض، نحتو التفتويض
 اللي حاز عمى درجة متوسطة. تحديات التوجه نحو التفويض،باستانال مجال 

إلى ة المدرال في نظر   (α=0.05لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود فروق 
سمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس تعزى إلى المتغيرات التالية: الجنس، تفويض ال

 الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، العمر، الم ال العممي، التخصص، سنوات الخبرة.
في نظرة الموظفين إلى   (α=0.05لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود فروق 

ت الوزارات في محافظة نابمس تعزى إلى المتغيرات التالية: الجنس، تفويض السمطة في مديريا
 الحالة االجتماعية، مكان اإلقامة، العمر، الم ال العممي، التخصص، سنوات الخبرة.

في نظرة المدرال والموظفين إلى   (α=0.05لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق 
ت في محافظة نابمس تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ولصالح تفويض السمطة في مديريات الوزارا

 الموظفين.
:ن :كار جوانب قوة الممارسة التفويلية في مديريات الوزارات في محافظة نابمس قد تمامت بمجاالت 

، :ما :كار جوانب اللعف فكانت السرعة في إنجاز األعمال، إنتاجية الموظف، اقة الموظف بلاته
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وعي الكافي لدى المفوض إليهم، غياب الوعي الكافي لدى المدرال، يتم اتخال غياب الفي قطاعات 
 قرارات المهمة المفولة دون الرجوع لممدير.

في مديريات الوزارات :ن :كار العوامل التي ت ار في تعزيز توجه المدرال والموظفين نحو التفويض 
صية الموظف، الخبرة السابقة الم االت العممية لممدير، شخفي  في محافظة نابمس قد تمامت

 لمموظف، وجميعها كانت بدرجة مرتفعة.
وخرجت الة الدراسة بمجموعة من التوصيات كان :امها: لرورة زيادة وعي المديرين والموظفين 

نحو عممية تفويض السمطات في مديريات الوزارات من خالل تنفيل التدريبات الخاصة بللك، ولرورة 
يار الشخص المفّوض إليه، لمقيام بالمهمة المطموب تنفيلاا بنال عمى الكفالة وجود آلية سميمة في اخت

الشخصية لمموظف، وتعزيز مفهوم الالمركزية في اتخال القرارات في مديريات الوزارات في محافظة 
نابمس، كما ينبغي االرتقال بمستويات التفويض؛ لموصول إلى مرحمة اتخال القرار، بداًل من االقتصار 

عطال المفّوض إليه الحرية، واإلمكانيات الكافية  عمى بدال الر:ي (، وا  المستويين األولين ) االطالع وا 
خالل عممية التفويض، والتي تمّكنه من :دال مهمته المطموبة بأفلل طريقة وخالل المّدة المحددة، 

، ومدته ومن اللروري :يلًا وجود خطة مسبقة بين المدرال وموظفيهم عمى :ولويات التفويض
 الزمنية، و:ن يتم للك بشكل مواق.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 أ

Managers and Staff Attitudes Towards Authority Delegation in 

Ministries Departments of Nablus Governorate 

Prepared by: Essam Eddin Awni Ahmed 

Supervisor: Abdul Fattah Shamleh 

Abstract:  

This study was conducted between Sept 2015 – Nov. 2016  with an aim to explore 

managers and staff attitudes of  departmental ministries towards authority delegation. 

The descriptive research approach was adopted to achieve its objectives. The required 

data was collected from its primary and secondary sources. The researcher reviewed 

the available literature and benefited from the previous studies. A questionnaire, was 

evolved to represent the prime tool of data collection from its primary sources. It 

constituted of six parts followed by three open ended questions. The total number of 

respondents ( sample)  was 277 managers and employees representing the total 

population which is 774.  The collected data was analyzed using the SPSS program. 

(SPSS). 

Results revealed that the overall medium was 3.58 , that indicates a high degree of 

satisfaction from the delegation process taking place in their departments. All sectors 

gained high degree of satisfaction except the delegation challenges which enjoyed a 

medium degree of satisfaction. The study found no statistical differences of the level 

of attitudes referring to demographic factors as: sex, marital status, residence, age, 

qualifications, specialization, experience. Differences were found with reference to 

job title in favor to employees against managers.  

The strongest attitudes towards delegation in the ministries were found in the 

following areas: employee self confidence, employee productivity, and wok 

speediness. The weakest attitudes were found in the following areas: absence of 

sufficient awareness and deciding with no reference to manager.  

The most prominent factors influencing the delegation process positively were: 

qualifications, employee personality, and the previous experience. 

This study recommended  that: awareness of the managers and employees towards 

authority  delegating the authorities should be promoted,  specified training should be 

provided, choosing employees for delegation must be performed within  a tentatively 

designed mechanism, delegation should be based on personnel efficiency, to promote 

the concept of decentralization in decision-making process, employee should be given 

the the freedom to accept or regret, enable employees to perform the required task in 

the best way, and within the specified, It is essential to plan the process.  Furthermore 

the delegation process should be prioritized, and it should consider the time 

limitations.     
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 الفصل األول

_________________________________________ 

 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 
مقدمة الدراسة :   1.1  

ئ شٍدت الآئب ا٘دآر ب فْ فمسطٓف هؤخرًا ىقمب ىوعٓب وفٓردة فْ كئفب عىئصٌر
ئبٍئ اشكؿ واضح و  ٌج همهوس، فهع اٚىفبئح البكىولوجْ الههٓز، وباىْ هىئوهحبٓو

خبمفب لمهوظفٓف، وبىئهْ اٌٖهٓب الهطمقب لمهدراء والهوظفٓف اٖكفئء، البدٓرب اله
مٓف، فقد كئف لزاهًئ باىْ هو  لٓزئدة  ديالبْ بؤ ٍئرات العهؿ ا٘داري الهخبمفب، و الهٌؤ

ئدة اٖعائء عمِ فئعمٓبً و  ىجئحً، وىظرًا لمبقدـ العمهْ والبكىولوجْ الٍئئؿ، وٓز
إحداث بطور شئهؿ فْ العهمٓئت ا٘دآرب،  الهفضؿهف الهسبوٓئت ا٘دآرب العمٓئ، كئف 

هعئوىٓف ٓبحهموف هعً الهسئولٓب، وبكوف لٍـ سمطئت  إعدادلهسئوؿ عمِ اوهف ةـ كئف 
قئىوىٓب وصٛحٓئت إدآرب، وفْ ىفس الوقت قد ٓفّوض لٍـ اعضًئ هف اخبصئصئبً 

ض ٓعىْ " أف ٓعٍد الرئٓس ا٘داري اجزء هف اخبصئصئب ً ٖحد وسمطئبً. فئلبفٓو
ض السمطب عمِ البشجٓع عمِ  767: 9009هعئوىًٓ " ) حابو،  ٍدؼ بفٓو (، كهئ ٓو

اسبخداـ الهوارد اصورة أكفأ، وبٓسٓر ىشوء هىظهئت أكةر هروىب واسبجئاب، وهف ةـ 
سئعد البفوٓض أٓضًئ عمِ بىهٓب قدرات الهرءوسٓف، وخئصب  بعٓزز اٖداء اشكؿ عئـ، ٓو

صعواب بدٓرب الهرءوسٓف عمِ  اسابِ والهائشرة؛ القٓئدات فْ الهسبوٓئت الوسط
الهخئطرة فْ ابخئذ القرارات وحدٌـ، وائعبهئدٌـ عمِ أىفسٍـ، ٚو ٓكوف ذلؾ إٚ 

 (. 47: 9009ابفوٓضٍـ السمطئت ) كىعئف،
ض ا٘داري، سٓوقف أف وظٓ فبً لٓست فْ حؿ هشكٛت وعىدهئ ٓبقف الهدٓر هٍئرة البفٓو

ىهئ فْهوظفًٓ، و   الفئرؽ ضخـ لمغئٓب.عمِ حمٍئ، و  هسئعدبٍـ ا 
ف ٓدًٓ كئّفب ، الذي ٓجهع آا٘خطاوطهف صورة الهدٓر  ٓىاغْ الخروجهف ٌىئ، 
هبطمائت عهمً، وهف ةـ ٓقوـ اهحئولب حمٍئ اىفسً، دوف أٓب ةقب هشئكؿ، و بفئصٓؿ، و 
ضٓؽ الوقت، آىهئ ٓشكو هوظفوي هف قمب ، ةـ ٓشكو اعدٌئ كةرة اٖعائء، و ائٔخٓرف
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عدـ اٌٚبهئـ أو اٚىبهئء لمهؤسسب إلٍٓـ، هع شعور عئـ ائ٘حائط، و  هئؿ الهوكمباٖع
 ( 77:  9009) السكئرىب  ىفسٍئ.
 مشكمة الدراسة:    2.1

ر ا٘داري عف طٓرؽ بغٓٓر أسئلٓبٓأبْ الب فب، هةؿ بغٓٓر اٖداء ا٘دآرب الهخبم طٓو
بىفٓذ أداء و ٓب جدٓدة فْ اابكئر أسئلالٍٓكؿ البىظٓهْ وا٘جراءات، هع اسبحداث و 

ض أحد وسئئؿ البىهٓب ا٘دآرب حٓث ٓبـ إسىئد  العهؿ، وٓعدّ  اعض اٚخبصئصئت البفٓو
ائ٘ضئفب إلِ هواجٍب الهشكٛت  ٓبرؾ لٍـ حٓرب البعئهؿ هعٍئ ، ٌذاإلِ العئهمٓف ، و 

 ( 740: 9006) حىفْ،الهفئجئب.اٖزهئت الطئرئب و و 
هف هشكٛت  -هىٍئ هدٓٓرئت الوزاراتو  –الىئهٓب  بعئىْ اٖجٍزة الحكوهٓب فْ الدوؿ

ئ برّكز السمطب فْ ٓد عدد هحدود هف الرؤسئء، اٖهر  بفوٓض السمطب، وهف هظئٌٌر
الذي ٓبربب عمًٓ اخبىئقئت فْ العهؿ، وبعطٓؿ هصئلح الهسبفٓدٓف هف أىشطب بمؾ 

ـ الهشئكؿ، اٖجٍزة، وبأةر الروح الهعىوٓب لمهرؤوسٓف، وىبٓجب لٍذي الظئٌرة ببراك
 ( 79: 9002. ) شوقْ،عدـ البصدي لمهشئكؿ فْ حٓىٍئل ؛وبىخفض وبٓرة العهؿ

وفْ الحقٓقب أف هشكمب بهركز السمطب فْ ٓد عدد قمٓؿ هف الهرؤوسٓف ٓعبار هف  
الهشئكؿ الرئٓسٓب فْ الدوؿ العرآب وهف ضهىٍئ فمسطٓف، فهع بسمـ السمطب الوطىٓب 

، وهع ادء عهؿ الهؤسسئت الوطىٓب 7994عئـ  الفمسطٓىٓب لزهئـ الحكـ الذابْ
، فقد اربأت الحكوهب الفمسطٓىٓب إلِ بىفٓذ -وهف ضهىٍئ هدٓٓرئت الوزارات -الفمسطٓىٓب

عدد هف السٓئسئت ا٘دآرب البْ هف الههكف اف بسئعدٌئ فْ أداء هٍئهٍئ، وبىفٓذ 
اجً ٌذي الهدٓٓرئت سٓئسئت وزارابٍئ، وهئ ٓبفرع عىٍئ هف هدٓٓرئت، إٚ أىً هئ زالت بو 

اعض الهشكٛت ا٘دآرب البْ قد بحوؿ دوف بحقٓؽ غئٓئبٍئ الهىشودة، وهف ٌذي 
ض السمطب، والبْ رأى الائحث أىٍئ بعبار  الهشئكؿ إحجئـ القٓئدات ا٘دآرب عف بفٓو

 هشكمب بواجً ٌذي الهدٓٓرئت. 
 فْ السؤاؿ البئلْ:  ف ٌىئ ٓهكف البعآر عف هشكمب الدراسبهو 

في  والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الوزارات ديرينجاىات المما ات
 ؟محافظة نابمس
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   أىمية الدراسة:   3.1
عهمٓب لمجٍئت الهعىٓب اهوضوع الدراسب عمِ الىحو راسب ذا أٌهٓب عمهٓب و بعبار ٌذي الد

 البئلْ:
ض هف أصحئب الهىئ رصد -7 صب الفوائد البْ ٓهكف بحقٓقٍئ هف عهمٓب البفٓو

ر دٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامسا٘دآرب إلِ الهرؤوسٓف فْ ه القىئعب لدٍٓـ ؛ لبطٓو
 اجدوى ٌذي العهمٓب.

ض عمِ  الكشؼ عفبسئعد ٌذي الدراسب فْ  -9  الجئىب الىفسْبأةٓر عهمٓب البفٓو
 عمِ هوظفْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس.

ض  إسٍئـعمِ هدى  الكشؼ  -2 العهؿ داخؿ الهؤسسئت  فْ بىظٓـعهمٓب البفٓو
 عدـ بأةري اغٓئب الهسئوؿ الهائشر.الهذكورة و 

ض. رصد -4  اعض العواهؿ الدافعب لىجئح عهمٓب البفٓو
ض. -5  الكشؼ عف اعض اٖسائب البْ قد بؤدي إلِ فشؿ عهمٓب البفٓو
صب هع قّمب عدد الدراسئت إةراء هىٍجْ لٗدآئت السئاقب فْ ٌذا الهوضوع، خئ -6
 الهبعمقب اً. الفمسطٓىٓبٖاحئث اٖكئدٓهٓب او 
ٌـ الوزارات الههةمب و  ،ٌهٓب ائلغب لٗطراؼ ذات العٛقب اٍئبعبار ٌذي الدراسب ذا أ -7

فٓهئ ٓمْ و ، اٖكئدٓهٓوفالعئهب، وظفوف، الجهٍور، راسهو السٓئسئت لهائلهدٓٓرئت، ا
 :إلِ ذلؾ إشئرة

البْ بواجٍٍئ  كٛتالهشاسب عمِ رصد ائلىساب لهدٓٓرئت الوزارات: بعهؿ ٌذي الدر  -
ض،الوزارات و  ئبٍئ فٓهئ ٓبعمؽ اعهمٓب البفٓو بعبار هرجعًئ لحؿ الهشئكؿ  أىٍئكهئ  هدٓٓر

ض هف خٛؿ طرح الهبعمقب  هف الهعموهئتكـ هعرفْ ٚ اأس اً  الهبعمقب اعهمٓب البفٓو
ض ٓض احد ذابٍئ ، إضئفب إلِ ذلؾ، فإف عهمٓب البفو ائلبحدٓئت الهعوقب لعهمٓب البفٓو

ئدة حدة ا٘اداع فْ حدة هف أدوات ا٘اداع ا٘داري، و بعبار وا ٌذي الدراسب بسئعد فْ ٓز
ض  هف خٛؿ ؛ٌذي الهىظهئت فْ الكشؼ عف كٓفٓب اسبخداـ الهفوض إلًٓ ٔلٓب البفٓو

ئ.  إىجئز الهٍئـ الهّوكمب إلًٓ، حئؿ اسبخداهً اصهبً الخئصب فْ إىجئٌز
آب لهسئعدة الهوظفٓف فْ عهمٓب ائلىساب لمهوظفٓف: بعبا - ر ٌذي الدراسب أداة بدٓر

ض؛  بعبار البْ ٓقـو اٍئ الهوظفوف هف قاؿ ا٘دارة العمٓئ فْ هىظهئبٍـ  فئلهٍئـالبفٓو
أولوٓب عئلٓب ائلىساب لٍـ كوىٍئ هٍئهًئ هخبمفب عف أعهئلٍـ الروبٓىٓب و هٍئهًئ ذا أٌهٓب و 
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عمِ الهٍئـ القٓئدٓب عمِ ابخئذ القرارات، و  ائً هف هسبوٓئت إدآرب أعمِ، فٍْ بعبار بدٓر
ًٛ، أي أىٍئ بعبار أداة لمقٓئدة ا٘حٛلٓب.  الهبوقعب هىٍـ هسبقا

ض فْ بحسف الخدهئت وسرعب ائلىساب لمجهٍور:  - ٓسبفٓد الجهٍور هف عهمٓب البفٓو
ض فْ  الخدهئت الهقدهب إلًٓ فْ ٌذي الهدٓٓرئت؛ فعىدهئ ٓبـ بفعٓؿ عهمٓب البفٓو

هئت سبصاح الخدهئت أكةر سرعب؛ كوىٍئ ببـ هف خٛؿ الهوظفٓف أىفسٍـ، دوف الهىظ
ًٚ فْ اٖهور ا٘دآرب  الحئجب إلِ برحٓمٍئ إلِ الهسبوٓئت ا٘دآرب العمٓئ اٖكةر اىشغئ

 الهبعمقب ائلهىظهب.
ئئؽ، لٍئ عٛقب حق: بزودٌـ ٌذي الدراسب اهعموهئت و ائلىساب لراسهْ السٓئسئت العئهب -

ض عمِ أرض الواقعئرسئت البفافحص هه اىئء حٓث بكوف اخبائرًا لسٓئسئبٍـ، و  ،ٓو
البْ بحبئج لمبعدٓؿ فْ ٌذي  ا٘دآرب والهئلٓب والبىظٓهٓب عمًٓ سٓحددوف الهجئٚت

دهئ ببعرؼ عمِ عى ،السٓئسئت، كهئ بفبح ٌذي الدراسب أفقأ جدٓدة أهئـ ٌذي الهىظهئت
ػ و البْ بـ إدراجٍئ فْ اىد الىبئئج لٍذي ٓب البفوٓضالفوائد الكآرة لعهماٌٖهٓب الائلغب و 

 الدراسب
ئدة فْ عموـ الاحث و الدراسب براكهًئ هعرفًٓئ لٍـ، و  ائلىساب لٗكئدٓهٓٓف: بعبار ٌذي - ٓز

كىٍـ هف الوصوؿ إلِ ىظٓرئت خئصب اً، البطوٓر الهبعمؽ اعهمٓب البفوٓض، ههئ ٓهّ 
، ٓهكىٍـ اٚسبفئدة هىٍئ فْ هجئٚبٍـ عمهٓبذي الدراسب بعبار هئدة إضئفب إلِ أف ٌ

 .اٖكئدٓهٓب
 

 أىداف الدراسة:4.1   
 تتمثل أىداف الدراسة فيما يمي :

ضالهوظفٓف ىحو أةر ئت الهدراء و عمِ ابجئٌ البعرؼ -7 ِ أعهئلٍـ، عم السمطب بفٓو
 فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس.وعمِ ىفسٓئبٍـ، وعٛقئبٍـ 

ض السمطب ابجئٌئت الهدراء و  فْ الهؤةرة العواهؿ الكشؼ عف -9 الهوظفٓف ىحو بفٓو
 فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس.

البْ بعهؿ عمِ بعدٓؿ اٚبجئٌئت السمآب ىحو  والهىئٌج العمهٓبالطرؽ  إلِالبعرؼ  -2
ض السمطب سواء لمهدراء أو الهوظفٓف فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس.  بفٓو
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ض السمطب،  واهؿرصد الع -4 آلٓب بطآقٍئ اشكؿ و الدافعب فْ ىجئح عهمٓب بفٓو
 صحٓح.فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس. 

ض -5 عمِ الحموؿ الهقبرحب لمحد و  السمطب، البعرؼ عمِ البحدٓئت الهعٓقب لعهمٓب بفٓو
 البْ هف شأىٍئ الرقْ اأداء العهؿ فْ بمؾ الهىظهئت.الهعٓقئت، و هف بمؾ 

ض الطرؽ و  عف الكشؼ -6 الههئرسئت ا٘دآرب البْ هف شئىٍئ اٚربقئء اعهمٓب بقٓو
ئ عمِ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب  هدٓري وهوظفْ بوجٍئت السمطب، وهدى بأةٌٓر

 ىئامس.
أكار هف الهعموهئت  بٍدؼ ٌذي الدراسب إلِ بعٓزز اٖدب الىظري الفمسطٓىْ اكـّ  -7

 الهبعمقب اهوضوع الدراسب.
 

 مة الدراسة:أسئ   5.1
 ٌذي الدراسب عمِ ا٘جئاب عمِ سؤالٍئ الرئٓس وهفئدي:بٍدؼ 

والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الوزارات في  يرينما اتجاىات المد
 محافظة نابمس؟

 حٓث سٓبـ ا٘جئاب عمًٓ هف خٛؿ عدد هف اٖسئمب الفرعٓب، كهئ ٓمْ:
ض الصٛحٓئت فْ هدٓٓرئت الوز  درجبهئ  -7  ارات فْ هحئفظب ىئامس.بفٓو
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ  ا٘دآرب والقئىوىٓب هئ البحدٓئت -9 البْ بواجً بفٓو

 هحئفظب ىئامس.
ض السمطب،  ٓٓرفهؿ الهؤةرة فْ بعٓزز بوجً الهدهئ العوا -2 والهوظفٓف ىحو بفٓو

ض، فْ صٓئغب ابجئٌ ئت آجئآب والجواىب البْ ٓبـ هراعئبٍئ لدى ابخئذ قرار البفٓو
 ىحوي فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس.

فْ ىظرة   (α ≤0.05هسبوى الدٚلب )ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد  -4
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى إلِ  الهدراء إلِ بفٓو

ؿ العمهْ، البخص الهبغٓرات البئلٓب: الجىس،  ؟الخارةص، سىوات العهر، الهٌؤ
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فْ ىظرة  (α≤0.05هسبوى الدٚلب )ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد  -5
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى إلِ  الهوظفٓف إلِ بفٓو

ؿ العمهْ، البخص الجىس،الهبغٓرات البئلٓب:   ؟ص، سىوات الخارةالعهر، الهٌؤ
( فْ ىظرة α≤0.05هسبوى الدٚلب )ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد  -6

ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى  الهدراء والهوظفٓف إلِ بفٓو
 ؟ِ الوظٓفْالهسه لهبغٓر

ضٓب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب  -7 هئ جواىب قوة وضعؼ الههئرسب البفٓو
 ىئامس.

ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزا هئ طرؽ -8  ؟رات فْ هحئفظب ىئامساٚربقئء ابفٓو
   

 ىيكمية الدراسة :  6.1
 ببوزع الدراسب عمِ خهسب فصوؿ ٌْ:

  ،حبوي خمفٓب الدراسب والبْ ببضهف هقدهب الدراسب، هشكمب الدراسب الفصؿ اٖوؿ: ٓو
 .الدراسبٌٓكمٓب وأخٓرًا  ،ب، أٌداؼ الدراسب، أسئمب الدراسبأٌهٓب الدراس

 
  حبوي عمِ ا٘طئر  .الدراسئت السئاقبالىظري لمدراسب، و الفصؿ الةئىْ: ٓو

 
  بضهف هىٍجٓب الدراسب وأدوابٍئ، هجبهع الدراسب، عٓىب الدراسب الفصؿ الةئلث: ٓو

وخصئئصٍئ، أدوات الدراسب، صدؽ أداة الدراسب والبحكٓـ، ةائت اٖداة، حدود وهحددات 
 حث.الدراسب، والبحمٓؿ ا٘حصئئْ، والهعئلجب ا٘حصئئٓب لٗداة الهسبخدهب لما

 
 ىبئئج الفصؿ الرااع: ٓبضهف البحمٓؿ ا٘حصئئْ لمآئىئت، واسبخٛص الىبئئج وهىئقشب ال

 سؤاؿ هف أسئمب الاحث.لكؿ 
 

  الفصؿ الخئهس: اٚسبىبئجئت والبوصٓئت البْ بوصمت لٍئ الدراسب اعد إجراء عهمٓب
مْ الفصؿ الخئهس قئئهب الهراجع وهٛحؽ الدراسب وفٍ  ئرسٍئ.الهعئلجب ا٘حصئئٓب، ٓو
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 الفصل الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ضةٓف، هآىًئ أٌهٓب عمـ هاح ٓبىئوؿ ٌذا الفصؿ ئبً، وآجئآئبً،  ،، وهائدئًالسمطئت بفٓو وهسبٓو
وسمآئبً، وأخطئئً، وعمـ اٚبجئٌئت وهقئٓٓسٍئ، وبطور اىئئٍئ،أهئ الهاحث الةئىْ فٓشهؿ 

وع.الدراسئت السئاقب، وعرض الدراسئت الهبعمقب ائلهوض  

المبحث األول : تفويض السمطات :1.2  
مقدمة :    1.1.2  

ض ا٘داري لمصٛحٓئت  ب و ٓعبار البفٓو مغت أٌهٓب، فهٍهئ اهف أكةر الشئوف ا٘دآرب حٓٓو
هٍئرات قٓئدٓب، فمف ٓسبطٓعوا هف طئقئت و  هٍهئ بوافرت لٍـالقدرات ا٘دآرب لمهدراء، و 

ىجحوا فْ ذلؾ،  حبِ لولٓئت هؤسسئبٍـ، و وفعئ إجراءاتالسٓطرة اشكؿ كّمْ عمِ كئفب 
ئؽصئابٍـ فسٓكوف الةهف ٌو إ جٓؿ سْ، ههئ ٓؤدي إلِ هٓمٍـ لبفئدي وبأالىفالجسدي و  ائٌ٘ر

فْ طآعب عهؿ بخاط ائؾ و اٖعهئؿ الٛحقب الهطمواب هىٍـ، اٖهر الذي سٓقود إلِ إر 
 ( 99: 9079) الطهئوي،  الهؤسسب اشكؿ عئـ.

حدود عهمٓب ، وهائدئً، و ئلبفَٓض عهمٓب لبعرف عمِ هفٍَنئؿ ٌذئ ئلفصؿ سٓبن خٛ
ض، هع ذكر أةئر السمآب لعدـ ههئرسبً أو بطآ قً، كذلؾ عرض هسبوٓئت البفٓو

ض، و  ـً البعرؼ عمِ اٖخطئء البْ قد ٓبـو  ،ئػَئٖسس ئلبْ ٓقَن عمٍٓ أٌدافً،البفٓو  هف ة
ض، و  ض الصٛحٓئت الخطوات الٛزهب لبحقٓاربكئاٍئ خٛؿ عهمٓب البفٓو ؽ عهمٓب بفٓو

  وطرؽ قٓئسٍئ. عمِ هفٍـو اٚبجئٌئتكهئ سٓبـ البعػرؼ  اشكمٍئ الصحٓح.
   تعريف التفويض:  2.1.2

ء هو ئخبصئصئبً ٖحد اجزءْ ٓعٍد ئلرئٓس ئ٘دئرّ ػب ئلبػئلبفَٓض اأىً " ئلعهمٓ ؼُٓعرّ 
ئلهدٓر اإسىئد  َ " عهمٓب قٓئناأىً أٓضئ، وُعرؼ ( 67:  9072حابو، ٓو". ) ػئلهرؤَس

ئلهسئَلٓئب". ) ذٓو قامَئ ٌذي ػهسئَلٓئب هحددب َسمطئب هىئظرب لمهرؤَسٓو ئل
عّرف ئلصٓرفْ ئلبفَٓض عمِ أىً " عهمٓب ئلسهئح ئٚخبٓئرّ و ،(92:  9002شوقْ،

ئٖخٓر ٌذئ ئلبفَٓض فإىً ؿ َعىدهئ ٓقا، هو ئلسمطب هو ئلرئٓس ؤلِ ئلهرؤَسء جزؿ اىق
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َ ٓصاح ، لبْ ٓكمفً اٍئ رئٓسً َٓهئرس ئلصٛحٓئب ئلٛزهب ٖدئئٍئئلَئجائب ئاء ٓمبزن اأد
ًٚ أهئن رئٓسً عهئ قئن اً ه فً عّرفٓهئ  ،( 77:  9006أعهئؿ". ) الصٓرفْ، و ػهسؤَ

طئقئبً فْ  ؿبغٛػٚس؛ فػب لمهَظػئلهسؤَلٓب َهىح ئلسمطب ئلٛزهء ؤعطئأىً " ئلمَزّ عمِ 
ئلهرؤَسٓو  ِػرئٓس ؤلػصئصئب ئلػئخبض ػاعؿ عائرب عو ىقكذلؾ ٌََ ، هصمحب ئلهىظهب

، ( 28: 9009)الموزي، رفٓو." ػئلطِ ػئلهسؤَلٓب قئئهب عمقئء هع ؤا، لمقٓئن ااعض ئلهٍئن
 بػَبؤدُ فعئلٓ، هٍئن هعٓىبٖداء هئ ؿ ئلبفَٓض " عهمٓب بخصٓص أفرئد أَ فرق اعهؿ َٓهة

، ئػؤىجئزٌ هو ٓسبطٓعؿ لٕخرٓو ؤلِ بَزٓع ئلهٍئن عمِ أفضؿ ئٖعهئأداء بفَٓض 
ءة فئقدر هو ئلكاأكار قدرئً هىئسائً هو ئلحرٓب فْ ؤىجئز ئلهٍئن ئلهَكمب ؤلٍٓن  ىحٍنػَه

 . ( 726: 9009 )الصرف،َئ٘ىبئجٓب." 
قٓئـ الهدٓر اهىح اعض  ىً " أئلعرض ئلسئاق ٓهكو بعرٓف ئلبفَٓض عمِ ؿ َهو خٛ

 ي ئلهٍئن".ذفٓذ ٌلهسؤَلٓب بى ًلع بحهه ،هٍئن هحددبٖداء لهَظفًٓ صٛحٓئب ػئل
 وفْ ٌذا ا٘طئر ٚاد هف بوضٓح عىئصر ٌذي العهمٓب.

 
  : عناصر عممية التفويض  3.1.2

ض أس ْ ،ةٛةب عىئصر أسئسٓبئسًئ حوؿ بدور عهمٓب البفٓو  :ٌو
 الهكمؼ الهوظؼ ابىفٓذٌئ فْ إطئر هسهئي الوظٓفْ. الواجائت واٚخبصئصئت -1
 فبً.ئـ وظٓإىجئز هٍ ، البْ ببواكب هعالوظٓفب الهسؤولٓئت البْ ببهةؿ فْ البزاهئت شئغؿ -2
 )720: 9009السمطب الهخولب لشئغؿ الوظٓفب ٘ىجئز أو أداء واجائت وظٓفبً. )كىعئف،  -3

 وفٓهئ ٓمْ عرض هسبقؿ لٍذي العىئصر:
 أواًل: الواجبات 

ْ الهٍ ئ هوظفويٓعهؿ ابحدٓدٌئ و  هدٓرالبْ ٓقوـ ال هئتٌو ػبـ الىظػر إلػِ ،عمِ إىجئٌز  ٓو
بٓف ٌهئا  :لوظئئؼ هف زآو

ئ ىشئطئت :  اٖولِ ئا عٍدٓباعبائٌر  .لشخص اإىجئٌز
  )87:  9002بحقٓقٍئ. ) الصٓرفْ،  الهرادهف خٛؿ الىبئئج  الةئىٓب :بقٓٓهٍئ
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 ثانيًا : السمطة 
والواجائت، فئلذي ٓهمؾ  ،واٚلبزاهئت الهطمواب اٖداء، الحقوؽ" أىٍئ  ؼ السمطب عمِعرّ بُ 

 " الحؽ فْ أف ٓطمب الطئعب وأخر الذي ٓبمقِ اٖواهر عمٓػً واجػب الطئعػب الػسمطب لػً
الحّؽ فْ إصدار اٖواهر والبعمٓهئت " اأىٍئ  وٓهكف بعٓرفٍئ أٓضئً ، ( 764:  9009)حابػو، 

لحهمٍـ عمِ الخضوع ٘داربً  ؛عمِ الهرؤوسٓف بىفٓذٌئ هف قاؿ الهدٓر، والقدرة عمِ فرض
عّرفٍئ كٓربو عمِ أىٍئ "  ، وقد)   967:  9009 . ) كىعػئف،" عمٓهئبًواٚهبةئؿ ٖواهري وب

 (Certo, 2007:240) الحؽ فْ إصدار القرارات واٖواهر " 
 :Mullins), 2007باع هولٓىز السمطب إلِ السمطب الوظٓفٓب البْ ٓبهبع اٍئ الهوظؼأوقد 
واهر وهبئاعب بىفٓذٌئ وعّرفٍئ العبٓاْ عمِ أىٍئ  " الحؽ الشرعْ فْ إصدار اٖ(،  483

 .(62، 9005عمٍٓئ ". )العبٓاْ،  والهحئساب
 :وبُاىِ عمِ أسئسٓف ٌهئ ،اقوة ا٘جائر أو ا٘لزاـ  )89:  9002) الصٓرفْ،  دٌئ حدّ فٓهئ 

 أي إصدار اٖواهر لٍهػ، والبأةٓر فْ ابجئي سٓرئف العهؿ. :حؽ البوجًٓ لٕخٓرف .1
 عطئء ٘شئرة الادء فْ العهؿ.فٍو إ ،إذف البصرؼ ٘ىجئز أعهئؿ هعٓىب .2

فئلسمطب إذف ٌْ " الحؽ الذي ٓبهبع اً الشخص لٓقرر أو لٓأهر أو لٓوجً أو لٓىجز عهؿ 
 وأٓضًئ  " ٌْ حؽ ابخئذ القرار، والحؽ فْ بوجًٓ أعهئؿ أخٓرف، والحػؽ فػْ إصػدار ،هئ"

  " .اٖواهر
الهدراء والهوظفٓف ٓهػئرس  عهمٓب البىظٓـ، فكؿ هف ىشئطئت فْ ئلسمطب عئهؿ ٌئـف اذلؾو 

وظٓفػب  أٌهٍئ. وبىاع السمطب هف هصئدر عدٓدة، إلًٓلبىفٓذ الوظئئؼ الهوكمب  سػمطبً
ًٛ ٓبهبع اسمطب بفوؽ ىئئاً ىظرًا إلِ درجبً  الػشخص أو درجبً الوظٓفٓب. فئلرئٓس هة
 الوظٓفٓػب. 

 ثالثًا: المسؤولية 
، 99072فراد عىد أداء الواجائت ". ) حابو، الهسؤولٓب عمِ أىٍئ " هحئساب اٖ "حابو"عّرؼ 
ْ كذلؾ ،( 77 : 9002" بعٍد أو البزاـ لمقٓئـ اوظئئؼ وهٍهئت هعٓىب ". )الػصٓرفْ،  ٌو
عمِ أىٍئ " اٚلبزاـ الذي ٓبربب عمِ شخص هقئاؿ حصولً عمِ  "العبٓاْ"وعّرفٍئ ، ( 84

 .(64، 9005)العبٓاْ، سمطب هئ". 
ر الهسئول عٛقب آف رئٓس  عىد قٓئـ حٓث بىشأ الهسئولٓب، و البكمٓؼٌو  ٓبٓبضح إذًا أف جٌو

هعٓىب أو  اهٍهئتٓكوف ٖحدٌـ الحؽ فْ أف ٓطمب هف اٖخر القٓئـ  احٓثو هػرؤوس 
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، السمطب عىدهئ ٓقاؿ الهرءوس، و ائلقٓئـ اٍئبعٍد  هعٓىب ٚلبزاهئت واجائت هحػددة وفئء
هع  ٓحهمػً البزاهًئ اإىجئز بمؾ الهٍهب ئهه، هعٓف٘ىجئز عهؿ  فئلهسئولٓب ببٛـز هعٍئ

وهف ، لمسمطب الهخولب لً، حٓث أف ٌذا اٚلبزاـ هف جئىػب الهرؤوس صحٓحاٚسبخداـ ال
وجٍب الىظر البىظٓهٓب ٓطمؽ عمًٓ اصطٛحًئ ائلهسئءلب، هعىِ ذلؾ أف الهرؤوس ٓبـ 

ٓػً، وعػف لمػسمطب ا صحٓحال ًاسبخداه آلٓب هسئءلبً أو هحئسابً أهئـ رئٓسً عمِ لهخولب إل
ههئ ساؽ ٓٛحظ أف الهسؤولٓب ٚ  ( 722: 9009ئوي، إىجػئز الواجائت الهحددة لً. )الطهّ 

اهٍهب  هف أجؿ القٓئـ ٓحؽ لمهدٓر أف ٓفوض السمطب لهرءوسًٓ لكفبفوض، ٓهكف أف 
ذا ادوري ٓقوض قسهًئ هف سمطبً اله ضهىوحب لًهعٓىب، ٌو فْ  ئً ، فٛ ٓجب أف ٓرافؽ ذلؾ بفٓو

الهسؤولٓب؛ ٖف الهسؤولٓب واجب ٓمـز القٓئـ اً، وبشّكؿ دٓىًئ لمرئٓس عمِ الهػرؤوس ٚ ٓهكف 
 عٓفر هاٚىبقئص هىً عف طٓرؽ الطمب إلِ أخٓرف القٓئـ اً، ولو أف خطًأ هئ حدث ٖه

فٛ ٓجوز لمهدٓر أف ٓسىد أسائاً إلِ أي هف هرءوسًٓ؛ ّٖىً ٌػو الهسئوؿ اٖوؿ واٖخٓر، ٚو 
رى الائحث عدـ صحب ( 8: 9070الهسئولٓئت.) الحمو،  بمؾ حمؿ هفأف ٓب لً غْٓىا ، ٓو

ؿ؛ ٖف ٌذي الفرضٓب لو كئىت صحٓحب  فٍذا ٓعىْ ٌذي الفرضٓب الهىئدى اٍئ هىذ وقت طٓو
أف ٓبـ إعفئء الهوظؼ الهفوض لهٍهب هحددة وأخطأ فٍٓئ اطٓرقب قد بكوف ىبئئجٍئ خطرة 

عبٓئدٓب والبْ بودي احٓئة العشرات والبْ قد ببساب ائلفعؿ لمغئٓب، كحوادث السٓر غٓر اٚ
فْ اسبقئلب وٓزر الهواصٛت لبمؾ الدولب، لكف ٌذا ٚ ٓعفْ الهسئولٓف الصغئر هف الىبٓجب 

ض لمهٍئـ، كه أف الهّفوض إلًٓ ٓهكف أف ٓسبخدـ صٛحٓئت  ئحبِ لو كئىوا فْ حئلب بفٓو
ض اطٓرقب خئطئب بىئفْ هبطمائت البف ض اٖسئسٓب، ههئ ٓسبوجب عقئاً عمِ ذلؾ البفٓو ٓو

ض لمهٍئـ.  حبِ لو كئف فْ حئلب بفٓو
ض اجهٓع عىئصر العهمٓب ا٘دآرب  ) البخطٓط والبىظٓـ والبوجًٓ والرقئاب ( ٓرباط البفٓو

وفروعٍئ فىجد أف اربائطً ائلقٓئدة ا٘دآرب وهجئؿ اٚبصئٚت ورسـ السٓئسئت وبحدٓد ا٘جراءات 
زداد ٌىئ اٚربائط ائلبىظٓـ ا٘داري ،ؼ والبدٓرب والرقئابوبوصٓؼ الوظئئ ض  ،ٓو بصؿ البفٓو ٓو

حٓث ٓؤدي إلِ إهكئىٓب بوسٓع ىطئؽ ا٘شراؼ. ،اىظئـ البدٓرس وىطئؽ ا٘شراؼ  
ض السمطب ٓبضح فْ عهمٓب البائٓف آف الرئٓس ائلهرؤوسٓف كهدٓر الهدرسب  إف بفٓو

 ًٛ ئ هة وهجهوعب العئهمٓف هعً كأعضئء الجٍئز البىظٓهْ  ،سباحكـ كوىً رئٓسًئ لمهدر  ؛أو ىئظٌر
اهدرسبً، هف حٓث البعئٓش الٓوهْ فْ الهدرسب والهواجٍب آىٍـ، وفْ هجئؿ عٛقب الهدٓر 

فوض صٛحٓئبً، وذلؾ لضهئف  جب عمِ الهدٓر أف ٓوسع قئعدة سمطئبً، ٓو ائلعئهمٓف هعً، ٓو
 بحقٓؽ هعئوىب هرؤوسًٓ عمِ بحقٓؽ أٌداؼ هدرسبً.
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ض فْ عمـ ا٘دارة ٚ ٓعىْ او  البخمص هف السمطب أو البىئزؿ عىٍئ، فئلهدٓر الذي ٓقوـ لبفٓو
ض ٓحبفظ دائهئ اسمطبً الشئهمب عمِ ٌذي الواجائت الهعٓىب رغب اذلؾ  لـ ٓرغب،  أـائلبفٓو

ض ٚ ٓعىْ البخمْ الدائـ عف ٌذي اٚلبزاهئت، ولكىً ٓعىْ هىح أخٓرف الحؽ فْ  فئلبفٓو
ض لً خئصٓب هزدوجب ىظرا ٖىً ىبٓجب العهؿ داخؿ  ىطئؽ هحدد، أو اعائرة أخرى إف البفٓو

ض ٓحصؿ الهرؤوس عمِ السمطب هف رئٓسً ولكف فْ ىفس الوقت ٚ ٓزاؿ رئٓسً  لمبفٓو
(729:9005فمًٓ وعاد الهجٓد،  ) ٓحبفظ اسمطبً اٖصمٓب ائلكئهؿ.  

 
ض هائدئ ىذكر أٌهٍئ فٓهئ ٓمْ: واٍذا ا٘طئر،  فإف لمبفٓو

 مبادئ التفويض:  4.1.2
 ٓهكو بمخٓص ئلهائدإ ئلبْ بقَن عمٍٓئ عهمٓب ئلبفَٓض فٓهئ ٓمْ:

ض: أي بوافقً واىسجئ -7 ْ البْ بسهح اذلؾ.هً هع اٖىظهب والقواىٓف الهرعٓبقئىوىٓب البفٓو  ، ٌو

ض ٚ ٓكوف إٚ لاعض اٚخبصئصئت والسمطئت. -9 ض: أي أف البفٓو  جزئٓب البفٓو

ض -2 ض ل: عمىٓب البفٓو ، واشكؿ وذوي العٛقب مهفوض ولكئفب العئهمٓفٓجب أف ٓامغ البفٓو
 صٓرح.

وواضحب  ،أف ٓكوف البفوٓض هكبواًئ: وأف بكوف السمطب واٖعهئؿ الهفروضب هحددة ادقب -4
 .( 9: 9070.) الحمو، الهعئلـ

دي ف قواععاهئ ٓضهف أداء العهؿ دوف الخروج  ،عهؿ والسمطئت الهفوضببوضٓح حدود ال -5
وأسئلٓاً، اٖهر الذي لو حدث قد ٓبطمب وقبًئ لبصحٓح اٖخطئء الىئجهب عىً، وراهئ ٓبساب فْ 

 سوء العٛقب آف الرئٓس والهرؤوس.

؛ إذ أف عدـ كفئٓبٍئ ٚ بهكف هف الىجئح ب الهفوضب لبىفٓذ العهؿ ذي الصمبكفئٓب السمط-6
 ( 69:  9072)حابػو،  لبىفٓذٌئ.

عف بمؾ  ؤوس الهفوض حٓث أىً الهسئوؿقاؿ الرئٓس ٖعهئؿ الهر  الهبئاعب الهسبهرة هف-7
 ( 99: 7998) الهغراْ، اٖعهئؿ.

ت الهبعمقب  لهسؤولٓب آف الهفوِّض والهفوَّضبوضٓح حدود ا-8 ْ إجئاب عمِ البسئٚؤ إلًٓ، ٌو
ض.  اهسبوى البفٓو
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ض هع  -9 ٓعىْ أف الهٍهب  ، إذ أف غٓئب ذلؾالهفوض وهركزي الوظٓفْ كفئءةبىئسب درجب البفٓو
    ( 45: 7998) عةهئف،  الهفوَّضب سبفشؿ.

ض لمهفوض -70 اصفبً الوظٓفب ٚ الشخصٓب، احٓث ٚ ٓبأةر أو ٓبغٓر ابغٓر  إلًٓ صدور البفٓو
ض البوقٓع حٓث ٓصدر لشخص ائسهً وذلؾ بٛفًٓئ لمبداخٛت فْ ٓشئغؿ الهىصب، ائسبةىئء بفو 

 (Certo, 2007 p:2) العهؿ.
 دؼ : وبخبمؼ أٌداؼ الهؤسسب ائخبٛؼ ىشئطٍئ وطآعبٍئ والظروؼ الهحٓطب اٍئ.الٍػػ -77

ئفالبخصٓص وبقسٓـ العهؿ :  -79  اٚخبصئص بهةؿ أسئس الىجئح. ئلهزآئ البْ ٓوفٌر

 ً البوجٍٓئت والبعمٓهئت.هىٓجب أف ٓكوف لمهرؤوس رئٓس واحد ٓبمقِ إذ : هروحدة اٖ -72

عبهد عمِ أسئ -74 س البوازف فْ بوٓزع عبء العهؿ عمِ اٖقسئـ البْ بقوـ اأجزاء البػػوازف: ٓو
: 9009)الموزي،  العهؿ الهخبمفب اىطٛقػػًئ هف فرضٓب البسئوي فْ اٖعائء آف اٖقسئـ الهخبمفب.

28) 

 تحديد ما يجب تفويضو:   5.1.2 
ض عئدة هف إدراؾ عهٓؽ اأف  ٓىبج فْ ظؿ  - لدى الهدٓر الكةٓر هف اٖعهئؿالقرار ائلبفٓو

ض ف ،-الضغوط الزهىٓب اعض مف ٓكوف قئدرًا عمِ قاوؿ الهٓزد هف العهؿ إٚ إذا قئـ ابفٓو
ض، الىظر عف ا اغّض إلِ شخص آخر، و  سمطئبً فعىدهئ لساب الذي ٓجعمً ٓهئرس البفٓو
 ( 59: 9008) الشرقئوي،  لذلؾ. ذلؾ، فإىً ٓحبئج ٚبائع ىظئـ هىطقْٓقرر 

وضع ٚئحب ٓبطمب و  فْ كؿ أعهئلً، البفكٓر الهدٓر ب هففبحدٓد هئ ٓجب بفوٓضً ٓبطم
ف  : ائلهٍئـ البْ ٓقوـ اٍئ بحت أراعب عىئٓو

ض القٓئـ اٍئ إلِ أخٓرف: -7  الهٍئـ البْ ) ٓجب ( بفٓو
غئلاًئ هئ بكوف القٓئـ اٍئ عمِ ا٘طٛؽ، و  ٌْ عائرة عف اٖعهئؿ البْ ٚ ٓجب عمِ الهدٓرو 

ًٚ  هف  ىوع اٖعهئؿ البْ هئرسٍئ ٓسبهبع الهدٓر ائلقٓئـ الهدٓر كةٓرًا فْ الهئضْ، أو أعهئ
ض القٓئـ اٍذي اٖعهئؿ لشخص  ،سبعدًا لجعؿ أي شخص آخر ٓقوـ اٍئه لٓساٍئ، و  فبفٓو

آخر ٓهّكف الهدٓر هف اسبغٛؿ أفضؿ لوقبً، والحّد هف الهخئطر البْ ٓهكف أف بحصؿ فْ 
 آخر.القٓئـ اٍئ إلِ شخص حئؿ عٍد 

 ٓبوّجب ( عمِ الهدٓر بفوٓض أخٓرف اٍئ:هٍئـ )  -9
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هكف ٌْ عائرة عف اٖعهئؿ الروبٓىٓب البْ لـ بدخؿ سئاقًئ فْ اعبائر الهدٓر كهٍئـ ٓو 
ض القٓئـ اٍئ لٕخٓرف، و  ء أف  ،القٓئـ اٍئ اسٍولب بائعلكىٍئ هٍئـ ٓهكف لٗبفٓو وقد ٓجد ٌٚؤ

وبهّكىٍـ هف إةائت ذوابٍـ،  رفبٍـ،ٌذي الهٍئـ هةٓرة ٌٚبهئهئبٍـ، وهبحّدٓب لطئقئبٍـ وهع
اراز قدرابٍـ،  احٓث ٓبسئءؿ الهدٓر هعٍئ عف قٓئهً اٍئ فْ الهئضْ اىفسً كجزء هف وا 

ض أخٓرف اٍئ.  ( 7:  9070) آؿ زهئبئف،  هسئولٓئبً، ولٓسئرع إلِ بفٓو
ض أخٓرف اٍئ -2  :هٍئـ ) ٓهكف ( بفٓو
كفئءات  اهبٛكٍـفْ حئؿ  -، ئـ اٍئئؿ البْ ٓهكف لٕخٓرف القٌٓذي عائرة عف اٖعهو 

ض أخٓرف اٍذي الهٍئـ  ؛ ٖىٍئ عمِ درجب هف الّدقب والحسئسٓب،وهواصفئت هحددة فبفٓو
ر هٍئرابٍـ، طئلهئ اإهكئف الهدٓر البأكد هف بوفٓر البدٓرب الٛـز  ٓوفر لٍـ الفرصب لبطٓو

 لٍـ؛ لبهكٓىٍـ هف حٓئزة الهٍئرة الهطمواب لمهٍهب.
 :ًب ( أف ٓحبفظ الهدٓر اٍئ لىفسهٍئـ ) ٓج -4

ْ اٖعهئؿ البْ بقع فْ صمب هسئولٓئت الهدٓر، هةؿ هٍئـ البخطٓط الهساؽ لٗعهئؿ  ٌو
ظفٓف، وبقٓٓـ عهؿ أخٓرف جٍد الهو لهوظفٓف الجدد، أو هراقاب أداء و الهسبقامٓب، أو اخبٓئر ا

فهف اٖفضؿ أف ٓقـو وفْ حئؿ أعئقت ٌذي الهٍئـ سٓر أعهئؿ الهدٓر، ، أبٍـهكئفدعهٍـ و و 
: 9007اٍئ هائشرة، إٚ إذا كئف لدًٓ ىئئب قدٓر ٓىوب اٍئ عىً حئؿ اىشغئلً. ) عاد الجواد، 

77 ) 
 
 مستويات التفويض:  6.1.2  

ض، بخبمؼ فٓهئ آىٍئ فْ درجب بدخؿ الهدٓر فْ عهمٓب  ٌىئؾ ةٛةب هسبوٓئت لمبفٓو
ض، أو فْ درجب حٓرب أداء اٖعهئؿ البْ ٓبر   كٍئ لهوظفًٓ البفٓو

ض، و   ٌْ كهئ ٓمْ:خٛؿ عهمٓب البفٓو
 المستوى األول:

ض عمِ أسئس هئ ٓجب عهمً، و ٌو و  كٓفٓب أداء ٌذا العهؿ، هع برؾ اعض الحٓرب البفٓو
ض الكئهؿ؛  ،ٓبعمؽ اهعدؿ العهؿ إلًٓ فٓهئ لمهفوض ذي ٌْ ىقطب الادآب ىحو بحقٓؽ البفٓو ٌو

الوظٓفْ الهىخفض ىسآًئ، حٓث ٓقبصر البفوٓض  فٍذا الهسبوى ٓىئسب العئهمٓف ذوي الىضج
ٌىئ عمِ القرارات الهبعمقب اهعدٚت اٖداء، وهسبوٓئت الجودة الهقاولب، اهعىِ بحدٓد هئ إذا 
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ٓهكف لمهدٓر فْ ٌذا لحد اٖدىِ الهقاوؿ هف الجودة، و كئف العهؿ الهىجز ٓرقِ إلِ هسبوى ا
 ٌذا اٖداء. إىجئز كٓفٓبهئؿ، و ءوسًٓ عهئ ٓجب أداؤي هف أعالهسبوى أف ٓخار هر 

 المستوى الثاني:
ض عمِ أسئس هئ ٓجب عهمً، هع برؾ الحٓرب لمهفوض إلًٓ فْ اخبٓئر أسموب   البفٓو

 أكار لمهفّوض إلًٓ، ٌذا الهسبوى حٓرب ٓوفر، و ئ العهؿاٖداء، وهدى الجودة البْ ٓبـ اٍ
ىئسبهف و  ضج الوظٓفْ الهربفع ىسآًئ العئهمٓف ذوي الى ٌذا الهسبوى الفرص لمعئهمٓف، ٓو

ض اأف ٓقر  ر الهفوض إلًٓ كٓفٓب أداء فْ ىظر الهدٓر، حٓث ٓسهح ٌذا الهسبوى هف البفٓو
لِ أي هدى ٓبطئاؽ العهؿ هع العهؿ  ( 27: 9009) الصرف، .الهسبوى الهطموب  أداؤي، وا 

 المستوى الثالث: 
ض عمِ أسئس هئ ٓىاغْ بحقٓقً هف أٌداؼ، هع برؾ ا  و البفٓو لحٓرب لمهفّوض إلًٓ فْ ٌو

 ،ؾ هدى الجودة البْ ٓبـ اٍئ العهؿبحدٓد هئ ٓىاغْ عهمً، وأسموب اٖداء، وهعدلً، وكذل
و الوصوؿ ائلهفوض إلًٓ إلِ الوضع الذي  عبار ٌذا الهسبوى ٌدؼ أي هدٓر ىئجح، ٌو ٓو
ض  صاح ٌذا الهسبوى هف البفٓو ٓبحهؿ فًٓ هسئولٓئت العهؿ الٓوهْ دوف بدخؿ هىً، ٓو

ئهًئ عىدهئ ٓحقؽ لمهدٓر والهفّوض إلًٓ هسبوًى عئلًٓئ هف الىضج الوظٓفْ؛ حٓث ُٓهىح هٛ
الهفّوض إلًٓ فْ ٌذا الهسبوى جئىاًئ هف الهسئولٓب والحٓرب لصىع القرارات فْ ىطئقٍئ. ) 

 ( 59: 9008الشرقئوي، 
 ايجابيات التفويض   7.1.2

ض ٓهكف بمخٓص  فٓهئ ٓمْ : هزآئ وفوائد، وهئ ٓحققً هف أارز إٓجئآئت البفٓو

لٓبفرغ الهدٓر لوظٓفبً  ؛البخمص هف اعض اٖعهئؿ الروبٓىٓب ٓهّكف البفوٓض هف -7
ىٍئ بهةؿ قٓهب وأةرًا أكار.هبئاعبٍئب ائلبخطٓط لكئفب أهور الهىظهب و الرئٓسٓب الهبهةم  ، ٖو

ض ٓبٓح -9 ٓقوهوف اٍئ الفرصب لمهرءوسٓف لمبدرب عمِ القٓئدة؛ كوف الهٍهئت البْ  البفٓو
ض بكوف هف هسبوى أع ـ الوظٓفٓب الهعبئدةخٛؿ عهمٓب البفٓو مٍـ مِ هف هراكٌز ، وبٌؤ

 لمهراكز القٓئدٓب.

الكوادر الجئٌزة ٚسبٛـ القٓئدة هبِ هئ دعت الظروؼ لذلؾ،  خطوة هبقدهب لبقدٓـ عدّ ُٓ  -2
، أو شغور تأو حصوؿ برقٓئت أو إىٍئء لمخدهئحئؿ حصوؿ بغٓٓرات فْ الهراكز الوظٓفٓب 

 ( 779: 9005، وعاػد الهجٓػد .) فمٓػً وظٓفْ ٖي ساب آخر.
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ض ٓحقؽ -4 السرعب فْ ابخئذ القرارات والاّت فْ الهشئكؿ الٓوهٓب، هف خٛؿ  البفٓو
 الخارات الهكبساب لدٍٓـ أةىئء قٓئهٍـ ائلهٍئـ الهفّوضب إلٍٓـ.

ض عمِ  -5 ـ ٓعهؿ البفٓو ائبوا ائلةقب فْ أىفسٍـ، وأىٍـ رفع هعىوٓئت اٖفراد وٓزئدة شعوٌر
هف  الهكّمؼ القٓئـ اٍئؿ ا٘ٓعئز إلٍٓـ ائلهٍئـ هف خٛ ،ٓهكف اٚعبهئد عمٍٓـهوظفٓف 

 ( 74: 7999) شمبوت، الهسبوٓئت ا٘دآرب العمٓئ.

ض الىئجح ٓهىح  -6 جعمٍـ ٓشعروف اأىٍـ أعضئء  ،الهحاب والبقدٓر العئهمٓف البفٓو ٓو
ء واٚىبهئء ل عززٓههئ ، هٍهٓف فْ الهىظهب ئب،  دٍٓـ.لدٍٓـ روح الٚو : 9007) عاد الٌو

26 ) 

ف الهىئخ البىظٓهْ الهىئسب الداعـ لمعٛقئت   -7 ض الىئجح ٓسئعد عمِ بكٓو البفٓو
ا٘ىسئىٓب، و ٓعهؿ عمِ الحد هف اٚخبٛفئت والهشئكؿ البْ قد بحصؿ جّراء البداخؿ فْ 

 العهؿ.صٛحٓئت 

ض السمٓـ لمسمط -8 العئهمٓف  عمِ احبٓئجئتب ُٓهّكف الهفوض إلًٓ هف البعرؼ البفٓو
جعمٍـ ٓراعوىً لدى بىفٓذٌـ لٗعهئؿ الهفّوضب وفٍـ وآهئلٍـ عف قرب واشكؿ هائشروظر  ، ٓو
 إلٍٓـ.

ض ٓعود -9 سئعد الهفوض  البفٓو ائلىفع والبدعٓـ ا٘ٓجئاْ لجواىب العهؿ فْ الهىظهب، ٓو
ٓرب هفٓ إلًٓ عمِ بقدٓـ اقبراحئت  Mullins, 2008, p.440) .)  هفٓدة . دةبطٓو

 

  سمبيات التفويض   8.1.2
ٓبرؾ البفوٓض اعضًئ هف أةئر  أفكغٓري هف الههئرسئت والىشئطئت ا٘ىسئىٓب، ٓهكف 

 : ي السمآئتالسمآب، وهف ٌذ
 
عمِ أف ٓقـو اىفسً اإىجئز كؿ شْء هع  ٖف الهدٓر ٓكوف هعبئداً :  فقدان السيطرة -

ؾ عمِ الىبئئج، فإىً ٓشعر سٓطرة الكئهمب عمِ كؿ الهجئٚت، وكذلال دربً عمِاق اٚحبفئظ
ض شخص أخر ٓحؿ هحم أىً  ذلؾ.ً فْ ٓفقد ٌذي السٓطرة إذا هئ قئـ ابفٓو
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فذلؾ ٖىً ٚ ٓةؽ اهرؤوسًٓ، فٍو ٓؤهف اأف  ؛ائلعهؿ اىفسً الهدٓر عىدهئ ٓقوـ :ضياع الوقت
ض اعض الهٍئـ لهوظؼ أخر لٓس سوى هض ٓعب لموقت، ٖىً سٓكوف عمًٓ أف ٓعمهً بفٓو

، وكذلؾ عمًٓ أف ٓبقاؿ أخطئءي، فمذلؾ ٓشعر الهدٓر أىً هف اٖفضؿ أف ٓقـو  دراً أٚو ٓو
اإىجئز العهؿ اىفسً بوفٓرا لموقت والجٍد، أهئ إذا كئف لزاهئ عمًٓ أف ٓفوض، فٍو ٓشكو 

مقِ ائلمـو عمِ أخٓرف لبسااٍـ فْ ضٓئع وقبً.  ( 922 ،9009كىعئف، )  ٓو
 

فعىدهئ ٓبخمِ الهدٓر عف أداء اعض اٖعهئؿ لٓقوـ اٍئ شخص أخر،  :فقدان التحكم والنفوذ
فإىً ٓشعر اأىً سوؼ ٓفقد قوبً، وىفوذي عمِ هرؤوسًٓ، وفِ ىفس الوقت ٓؤهف اأف فقداف 

 ( 87، 9009) الشٓخ سئلـ،  القوة والىفوذ قد ٓؤدى اً إلِ أف ٓفقد وظٓفبً.
 

البقدٓر والهكئفآت البْ كئف ٓحصؿ  اعضٓشعر الهدٓر أىً سوؼ ٓفقد : تالمتيازاضياع ا
ض أخٓرف أداء اعض الهٍئـ فإىً ٓرى  عمٍٓئ عىدهئ ٓؤدى عهمً اىفسً، آىهئ إذا قئـ ابفٓو

ب أو هئدٓب.  فقداىً اعض الجواىب البْ ٓبهبع اٍئ فْ عهمً سواء أكئف هكئفأة هعىٓو
 

خئصب إذا  - ض إلِ أحد عهؿ هئ،ٛـ إذا هئ فوّ ٓخشِ الهدٓر أف ُٓ : الخوف من الموم
هؿ عمِ هئ ٓراـ، لـ ٓقـ ٌذا الشخص ائلعحدةت اعض اٖخطئء أو الٍدر فْ الهوارد، إذا 

و سٓشعر أىً ٓ ، 9005بحهؿ عبء المـو وحدي، وأىً سٓدفع ةهف أخطئء غٓري. )العبٓاْ، ٌو
 .(799ص
 

 :ضالتفًي اءخطأ  9.1.2

ض الصٛحٓئت، وهف  لبْالعدٓد هف اٖخطئء اٌىئؾ  قد ٓقع اٍئ الهدراء خٛؿ عهمٓب بفٓو
 أٌهٍئ:

ض الهٍئـ: فعدـ بوضٓح الهٍهب الهراد بفوٓضٍئ لمهرءوسٓف -7 ، عدـ الوضوح فْ بفٓو
 الهئؿ.ٓؤدي إلِ ضٓئع الكةٓر هف الوقت والجٍد و عدـ بوفٓر الهعموهئت الكئفٓب عىٍئ لٍـ سو 

ض الهٍئـ ٖشخئص ا -9 خارابٍـ السئاقب، ههئ ٓؤدي ، اىئء عمِ قدرابٍـ و عٓىٍـ دوهئً بفٓو
قٓئدٓب، عدـ إىشئء جٓؿ جدٓد هف الشخصٓئت الد الطئقئت الكئهىب فْ الهىظهب، و إلِ بجهٓ

ًٚ هف ههئ ٓؤدي لاذر العداوة و  ًٚ لمصراعئت اد اٖحقئد آف الهرءوسٓف لبصاح الهىظهب هجئ
 ا٘ىجئزات.
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هف ائب  ،البحديوي عمِ أكار قدر هف الصعوائت و حباسبئةئر الهدراء ائلهٍئـ البْ ب -2
 ,Whetten & other) خارابٍـ الفىٓب.رة عمِ حمٍئ اىئًء عمِ هعئرفٍـ و قد اٖكةر أىٍـ

2005 p430-431) 

ض: كعدـ بحدٓد الوقت الهبئح ٘ىجئز الهٍهب،  -4 ضعؼ الضوااط الخئصب اعهمٓب البفٓو
ض، ههئ ٓؤدي وعدـ بوضٓح السمطئت والصٛحٓئت الهفّوضب لم هرءوسٓف خٛؿ عهمٓب البفٓو

  عىد أداء الهٍئـ. إلِ إحداث بوع هف الامامب و الفوضِ

 وػه كةٓرئك ػفٍى ،ًػَجَد ةغرئب بسهح لمهفَض ؤلًٓ ئلبٍرا هو ئلهٍهب ئلهفَضب ؤلٓ -5
ئلرسهٓب  السهئت هف َقب ٔخر دَو أو ٓكَو لٍئ هكئو ئلبْ قد بظٍر هوؿ ئٖعهئ
 ( 228 :9005) فمًٓ،  .بػلمَظٓف

 :الناجح التفويض خطوات     10.1.2

ض الفّعئؿ ٓسئعد عمِ حؿ هشكٛت الهدٓر ٓبآف وحسف اسبغٛؿ  ،ههئ ساؽ أف البفٓو
 ،صقؿ قدرات الهرءوسٓفهج بىهٓب الصؼ الةئىْ لٙدارة، و ٓعبار جزءًا ٌئهًئ هف اراالوقت، و 

 :ئط البئلٓب اعٓف اٚعبائرلكْ بكبهؿ ٌذي الهٍئرة ا٘دآرب اىجئح، ٓىاغْ أخذ الىقو 

أي أىً ٓبـ بحدٓد الهوظؼ الذي ٓبهبع ائلكفئءة  : اخبٓئر الشخص الهىئسب ٖداء العهؿ -7
الٛزهب لٗداء الهٍهب الهفوضب إلٓب هع هىحػً السمطب الٛزهب لبىفٓذ اٚخبصئصئت احٓث 

 .ٓكوف ٌىئؾ بطئاؽ آف السمطب والهسؤولٓب

الهرؤوس أهئـ الرئٓس عهػئ بػـ  لبعمِ أسئسٍئ هسئء والبْ ٓبـّ   :وضع الهعئٓٓر الرقئآب -9
بفوٓضً إلًٓ هف صٛحٓئت، وسمطئت، وٓجب أف بكوف ٌذي الهعئٓٓر هعروفب بهئهًئ 

 ) (Mullins, 2008, p.442) . لمهفػوض إلًٓ، كهئ ٓجب إعٛهً ائٖخطئء الهسهوح اٍػئ

ض ٓبـ عمِ أسئس هئ ٓىاغْ بحقٓقً هف أٌداؼ -2 ، هع برؾ الحٓرب لمهرءوسٓف فْ البفٓو
 ذلؾ هدى جودة العهؿ.كأسموب اٖداء وهعدٚبً، و مً، و بحدٓد هئ ٓجب عه

جب اسبٓعئاٍئ.ئ قضٓب و الخطأ فْ البىفٓذ، ائعبائٌر ٓبوقع ٓجب عمِ الهدٓر أف -4  اردة، ٓو

ض، أي ٓبـ بحدٓد حقوؽ اخبصئصئت كؿ فرد عأف ٓبـ وضع صٛحٓئت و  -5 ىد البفٓو
ض.هو  سمطئتو  راىْ،  سئولٓئت كؿ فرد هف الهرءوسٓف خٛؿ عهمٓب البفٓو : 9000) الٌز

99 ) 
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اسباعئد شعوري الدائـ اقدربً عمِ أداء العهؿ ةقب الهدٓر فْ قدرات هرءوسًٓ، و  بوفر -6
 ( 76: 9000) حٓرـ،  اصورة أفضؿ هىٍـ.

ض، و الهرءوسٓف  إشراؾ -7  .اشكؿ هسبهرهعٍـ  اٌٖداؼهىئقشب فْ عهمٓب البفٓو

ئت، و ابفئؽ الهدر  -8  اعٓد هحددة ٘ىٍئء العهؿ.عمِ هو اء هع هرءوسٍٓـ عمِ اٖولٓو

ش،  .هدرائٍـ اشكؿ كبئاْقئط الهبفؽ عمٍٓئ آف الهوظفٓف و الى بوةٓؽأف ٓبـ  -9 ) شئٓو
7992 :709  ) 

ًئ لهبئاعب هوظفٍٓـ، و أف ٓضع الهدراء ى -70 بقٓٓـ أدائٍـ فْ الهٍهب الهفوضب ظئهًئ دوٓر
 ـ.إلٍٓ

قٓئهٍـ  فاطهئىئىٍـ لحسٍٓـ عمِ الهٍهب الهفوضب إلٍٓـ، و قٓئـ الهدراء ابدٓرب هرءوس -77
 ( 28 :9007) عاد الجواد،  اإداربٍئ.

 :المعوقات التي تواجو عممية التفويض  11.1.2

ض إلِ ةٛة ػْ عمػِ الىحػو هصئدر بٓهكف بصىٓؼ الهعوقئت البْ بواجً عهمٓب البفٓو ، ٌو
  :البئلْ

 : : معوقات تتعمق بالمدير أوالً 

إذا هئ أادى الهرؤوس كفئءة أو جدارة غٓر عئدٓب عمِ البىفٓػذ  خوؼ الهدٓر عمِ هركزي -7
 .( 742: 9006حىفْ،  ههئ قد ٓفقدي الهركز الذي ٓشغمً. )

رجع ذلؾ إلِ شخصٓب الهدٓر.الرغاب فْ بركٓز السمطب والبهبع اهكئىبٍئ -9  ؛ ٓو

 ( 68 :9009حابو،  ؤسئء والهرؤوسٓف. )ىعداـ الةقب آف الر ا -2

ض كبػصحٓح اٖخطػئء والرقئاػب ٓدّ  -4 عْ الرؤسئء اأف الوقت الذي ٓحبئجوىً فْ البفػٓو
 ( 70 :9000حٓرـ،  والهراجعب أكةر اكةٓر ههئ لو قئهوا اأداء العهؿ اأىفسٍـ. )

جسٓهب بمحؽ عْ اعض الهدراء أف اٖخطئء هكمفب، وقد ٓىجـ عىٍئ أضرار كآرة وخسئرة ٓدّ  -5
 ( 722 ، ص9009كىعئف،  ائلهىظهب. )

ش، عدـ اسبقرار اعض الهشرفٓف فْ وظئئفٍـ. ) -6  (87: 7992شئٓو
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 : ثانيًا : معوقات تتعمق بالمرؤوسين

اىعداـ ةقب الهوظفٓف اأىفسٍـ فْ بحهؿ هسؤولٓئت إضئفٓب، وعدـ رغابٍـ فْ ذلؾ والخوؼ  -7
 ( 42: 9006حىفْ ،  هف الىبئئج الهبرباب عمِ الفشؿ. )

عٛقئت  ا٘سئءة إلِطب إضئفٓب ٓهكف أف ٓؤدى إلِ اعبقئد اعض الهرؤوسٓف أف قاولٍـ سم -9
ش،  . )هشرفٍٓـعهؿ الحسىب البْ براطٍـ اال  (  709: 7992شئٓو

ض إذا هئ ىبج عىً إضئفب أعائء كةٓرة إلِ هٍئهٍـ وواجائبٍـ،  -2 قد ٓقئـو الهرؤوسوف البفٓو
 ( 25: 9009ٓجب لسوء البىظٓـ. )كىعئف، لعهؿ فْ الوحدة ىبوكذلؾ إذا هئ ىشأ إرائؾ فْ ا

ػب ،قد بكوف الهكئفأة الههىوحب لموظٓفب ا٘ضئفٓب غٓػر كئفٓػب -4  . هئدٓػب كئىػت أو هعىٓو

 :ثالثًا : معوقات تتعمق بالمنظمة

بعدد البقسٓهئت ا٘دآرب هع بائٓف الىشئط الذي بقـو اً الوحدات ا٘دآرب فْ الهؤسسب  -7
وعاػد  ) فمٓػًبعدد هصئدر صىع القػرار.و  ٓبربب عمًٓ حدوث بصئدـ آف القرارات،ههئ 

 ( 27: 9005، الهجٓػد

ضٍئ ، قمتكمهئ كئف حجـ البىظٓـ صغٓراً  -7  ؛ ٖىً قد ٚ بحبئج إلًٓ.اٖعهئؿ البْ ٓهكف بفٓو

ت عدـ اسبقرار أسئلٓب اٖداء وعدـ كفئٓب وسئئؿ البىسٓؽ والرقئاب وعػدـ بحدٓػد واجاػئ -9
ض السمطب كهئ أف قصور ىظـ  الوظئئؼ وسمطئبٍئ اوضوح كؿ ٌذي اٖهور بؤةر عمِ بفٓو
بقٓٓـ اٖداء لموحدات البىظٓهٓب، واٚفبقئر إلِ ىظئـ هعموهئت فعئؿ ٓىبقؿ عاػر بوجٍٓػئت 

ض السمطٓو ،الهدٓر لمعئهمٓف الهفوضٓف  & Whetten ب.ؤةر ائلطاع عمِ درجب بفٓو
other 2005, p433)) 

ػئ ٓعٓػؽ ههئرسػب العئهمٓف عدـ  -2 بوفر ىظـ فعئلب لمهعموهئت كئلبقئٓرر الشٍٓرب والػسىوٓب وغٌٓر
 ( 90: 9070) الحمو، وضٓف لمهٍئـ الهفوضب إلٍٓـ. الهف

قواعد وتشريعات التفويض:   12.1.2  
   

والبشٓرعئت اعض الموائح البىظٓهٓب  إف عهؿ الهدٓر كإداري ىئجح ٓحبئج هىً أف ٓباع
هف أجؿ أف  ،وذلؾ لبحدٓد الواجائت والهسؤولٓئت باعًئ لمسمطئت الهخولب لمهدٓٓرف ؛بالقئىوىٓ

ض أٌدا ىقئط كهئ ٓمْ : فْ ساع ٓهكف بحدٓدٌئؼ الهؤسسب البعمٓهٓب افعئلٓب ، و ٓحقؽ البفٓو  
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ض إلِ ىص قئىوىْ و أواًل:  البْ ٓهكف أف ، و سمطب وظٓفٓب ببهبع ائلهسئولٓباسبىئد البفٓو

أو اٖواهر ا٘دآرب الصئدرة هف أعمِ الٍـر  ،أو الموائح ،و الىظئـأ ،ىوفبىعكس فْ القئ
 البىظٓهْ فْ البىظٓـ.

ض أو المجوء إلًٓ اطٓرؽ ، حٓث ٚ ٓجأف ٓكوف البفوٓض صٓرحئً  :ياً ثان وز افبراض البفٓو
فضّ  ،إجئزة الهشرع لً اىص قئىوىْ صٓرحأو البهئةؿ ولكف ٚاد هف  ،القٓئس ؿ أف ٓكوف ٓو
ًئ كذلؾ.هكبوا  
ض جزئٓب ) : أف ٓكوف البفوٓض جزئٓئً ثالثاً  ض اجهٓع  البفٓو (: حٓث ٚ ٓصح البفٓو

 اٚخبصئصئت فقط.
ض  رابعًا: ض السمطئت الهفوضب. وبجدر ا٘شئرة إلِ أىً ٚ ٓجوز أف ٓبكرر البفٓو عدـ بفٓو

ٚ حبِ  ؛فْ ذات اٚخبصئص هف الهفوض إلًٓ إلِ هف ٌو أدىِ هىً فْ الدرجب الوظٓفٓب
(  97:  9009، ) كىعئفبضٓع الهسئولٓب.  

ًٛ  ،: وجود ضوااط لمعٛقب آف الهفوض والهفوض إلًٓخامساً  ٓجب عمِ الهفوض  فهة
ضٍئ وذلؾ لبجىب  ؛اٚهبىئع عف إصدار قرارات ببعمؽ ائٚخبصئصئت البْ قئـ ابفٓو

ئ الهفوض أو قد ٓحؽ لمهفوض هراجعب القرارات البْ ابخذٌ ،البضئرب واٚضطراب فئلعهؿ
وذلؾ لٛطهئىئف عمِ سٛهب العهؿ بىظٓهًٓئ وقئىوىًٓئ. ؛إلًٓ فْ اخبصئص هعٓف  

: أٚ ٓكوف البفوٓض هحظورًا ائلىص. أي ٓجب أٚ ٓكوف البفوٓض فْ اخبصئص اً سادس
اواسطب ىص دسبوري أو بشٓرعْ. هعٓف قد بـ حظري صراحب أو ضهىئً   

ض. . حٓث ٓسبوجبأف ٓكوف البفوٓض هعمىئً  سابعًا: ) بركْ، إعٛف القرار الذي أجئز البفٓو
9004 :779 )  

 
  االتجاىات   2.2

بجعؿ الفرد ٓسبجٓب اطٓرقب هعٓىب عىدهئ ٓبعرض إلِ هةٓر  حئلب عقمٓبٌْ "  اٚبجئٌئت 
بعٓرفٍئ أٓضًئ اأىً " الهعبقدات الهكبساب  وبـ (، 279 :9077،و آخروف الهرسْ  ( " هئ

ع الآئب هف حولً، فقد ٓحاذ شٓئًئ وٓقامً، أو ٓعبرض عمًٓ لدى الفرد هف خٛؿ احبكئكً ه
ًٛ هىٍـ  ًٛ عىد بىئوؿ هوضوع هئ لهىئقشبً هع هجهوعب هف اٖفراد، فإف ك وٓرفضً، فهة
ذا  ٓسبجٓب طاقًئ ٚىطائعئبً و هشئعري وأحئسٓسً، فٓكوف هؤٓدًا أو رافضًئ أو هحئٓدًا، ٌو

عد الهفكر اٚىجمٓزي ) ٌرارت ساىسر  (، 729: 9072ٓعار عف اٚبجئي " ) أاو حهئـ،  ٓو
( هف أوائؿ عمهئء الىفس الذٓف اسبخدهوا هصطمح اٚبجئٌئت، وٓعّرفٍئ عمِ أىٍئ " هفٍوـ 
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ً فْ شْء هئ "، واٚبجئٌئت ٌْ وجٍئت ىظر  افبراضْ ٓهةؿ هئ ٓحاً الفرد وهئ ٓكٌر
حئدةًئ، وقد ٓكوف الىئس  وإهئ أف ٓكوف سموكًئ، أو شخصًئ، أإٓجئآب أو سمآب بجئي شْء هئ، 

ذا ٓعىْ أىٍـ ٓكوىوف هىحئٓزف سمآًئ أو إٓجئآًئ بجئي اٚبجئي،  هبىئقضٓف بجئي ٌدؼ هئ، ٌو
عمِ  هف البركٓز ٛادف ذلؾل (، 27: 7996ولكف اشْء هف الحذر. ) خمٓفب وهحهود، 

إلِ عىئٓب  ، وذلؾ ٓحبئج)  بالسموكٓو  بوالعئطفٓ با٘دراكٓ ئتت ) الهكوىهكوىئت اٚبجئٌئ
  .خئصب اكبئاب العائرات

ذا ٚ ٓعىْ أف  بكوف أقؿ قوة  اٚبجئٌئتجهٓعٍئ لٍئ ىفس القوة، ولكف اعض  اٚبجئٌئتٌو
ئ، الهوظفٓف سماًئ بجئي  ابجئي، فإذا كئف اشكؿ أسٍؿ ف قئامب لمبغٓٓربكو  احٓث عف غٌٓر
ض ، إذا اٚبجئير ٌذا ، فإىً هف الهحبهؿ أف ٓبغٓلً ىبٓجب هوقؼ هعٓف بعرضوا فقط البفٓو

ًٛ  اخصوصًدفوا هواقؼ إٓجئآب صئ هئ  .هسبقا
ىطوي ضهف  كوىٍئ هٓوؿ لٛسبجئاب لٍدؼ هعٓف ) شْء،  ِعم أٓضئً  بعٓرؼ اٚبجئٌئت ٓو

ٌذا الشْء، أو الفرد، أو فرد، جهئعب (، لذلؾ فإف اٚبجئٌئت بؤةر عمِ سموؾ الفرد بجئي 
ذا كئف الفرد ٚ ٓةؽ اعهمٓب و  ،الجهئعب ض، فمف ىراي ٓبفئعؿ اصورة طٓاب هعٍئا  )  .البفٓو
 ( 72: 9077آخروف، الهرسْ و 

 
 لالتجاىاتالمكونات األساسية    1.2.2
هف  ( 797: 7996) خمٓفب وهحهود، " خمٓفب وهحهود"  هئ ٓرىحسا اٚبجئٌئتببكوف      

 ةٛةب هكوىئت رئٓسٓب كئٔبْ:
هةؿ هعموهئت الفرد  : المكون القيمي  . 7   عف هوضوع هعٓف، وقٓهً الخئصب الهبعمقب ٓو
 اً.

ؿ  المكون الوجداني:. 9    هةؿ اىفعئٚت الفرد السئاقب، أو هشئعري السئلاب والهوجاب، ٌو ٓو
 ٌو هع أو ضد ٌذا الهوضوع.

هةؿ الفرد، أو اسبعدادي لمقٓئـ أو الهوافقب عمِ سموكٓئت هرباطب  المكون السموكي:. 2   ٓو
 اٍذا الهوضوع

 أنواع االتجاىات :   2.2.2 

 فٓهئ ٓمْ : ( 27: 9005) عهئشب، اٚبجئٌئت كهئ براٌئ " عهئشب " أىواعببهةؿ 
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اٚبجئٌئت الجهئعٓب والفردٓب: حٓث أف اٚبجئٌئت الجهئعٓب ٌْ البْ ٓشبرؾ فٍٓئ عدد كآر  -7
 هف أفراد الهجبهع، آىهئ اٚبجئٌئت الفردٓب ٌْ البْ بهٓز كؿ فرد عف أخر.

: فئٚبجئي الشعوري ٌو الذي ٓظٍري الفرد دوف حرج أو بوالٛشعوٓرالشعوٓرب اٚبجئٌئت  -9
 بحفظ، أهئ اٚبجئي الٛشعوري ٌو الذي ٓخفًٓ الفرد ٚو ٓفصح عىً.

اٚبجئٌئت العئهب ٌْ البْ لٍئ صفب العهوهٓب، وبىبشر عئهب وابجئٌئت خئصب: و ابجئٌئت  -2
بىصب عمِ الىواحْ الذابٓب،  ٍْ البْف وبشٓع آف أفراد الهجبهع، أهئ اٚبجئٌئت الخئصب

 هةؿ الفردٓب.

ابجئٌئت هوجاب وسئلاب: اٚبجئٌئت الهوجاب ٌْ البْ بقوـ عمِ بأٓٓد الفرد وهوافقبً، آىهئ  -4
 اٚبجئٌئت السئلاب ٌْ البْ بقوـ عمِ هعئرضب الفرد وعدـ هوافقبً.

االتجاىاتقياس     3.2.2   

لً قواعد و  ،الهراد قٓئسٍئ ت الهرغواب عف ٌذي اٚبجئٌئتٓئىئاٖداة الرئٓسٓب لبوفٓر الاٌو و  
بحدٓد القٓـ  ٌو "عهمٓبوبعٓرؼ القٓئس  ،هحددة كمهئ بـ اٚلبزاـ اٍئ كمهئ كئىت الىبئئج دقٓقب

ا٘حداث وفقئ لقواعد هعٓىب والبْ ٓجب إف بكوف هبوافقب هع خصئئص  الرقهٓب لٗشٓئء أو
 ( 5: 9075ردي، اٖشٓئء وا٘حداث هوضوع القٓئس ".) ك

 1.3.2.2     مناىج قياس االتجاىات :

هئ فْ دراسب " ٌىئؾ هىٍجئف أسئسٓئف لقٓئس اٚبجئٌئت )  ."آخرون المرسي و  بـ ذكٌر
 ٌهئ :  ( 72: 9077آخروف، الهرسْ و 

  : القياس بالسؤال المباشر: المنيج األول

عبهد ٌذا الهىٍج عمِ بوجًٓ أسئمب هائشرة إلِ اٖشخئص الهطموب هعرفب ابجئٌٍـ عف  ٓو
شْء هئ هف خٛؿ اسبقصئء أو اسبائىب أو هائشرة هف خٛؿ الهقئامب آف الائحث 

ىئؾ ىوعئف أسئسٓئف هف هقئٓٓس اٚبجئٌئت الهائشرة :     والهسبقصِ هىً، ٌو
 أ. النوع األول : ٓبكوف هف عائرات بمهس الىواحْ الفكٓرب والهشئعر فْ اٚبجئٌئت

ض , اؿ ٚاد لمشخص هف بدٓرب هساؽ لفٍهٍئ  مثال ذلك : ٚ ٓكفْ اسبخداـ عهمٓب البفٓو
 ائلطٓرقب الصحٓحب
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      هوافؽ جداً       هوافؽ        ٚ رأي لْ       غٓر هوافؽ        غٓر هوافؽ ائلهرة

(5)                  (4)            (3)             (2)             (1) 

 ب. النوع الثاني : ٓبكوف هف عائرة ببعمؽ اهدى اسبعداد الفرد ٚبخئذ سموؾ هعٓف بجئي الهوضوع 
 هحؿ الاحث

ًٛ ؟  ض جدواٌئ ٌؿ سبطاقٍئ هسبقا  هةئؿ : إذا أةابت عهمٓب البفٓو
  و بكوف ا٘جئاب: 

 ( ) ىعـ
ٚ ( ) 

  المنيج الثاني : طرق القياس غير المباشر
فىمجأ إلِ طرؽ قٓئس  ،أو اٚٓجئاْ ائلائحثبواجً طرؽ القٓئس الهائشر هشئكؿ البأةر السماْ 

هىٍئ :غٓر هائشر   

 
-1 طريقة مالحظة السموك الفعمي   

ْ طٓرقب هراقاب الهسبقصِ هىٍـ عف طٓرؽ الائحث هف خٛؿ الهٛحظب هف اعٓد اشرط عدـ  ،ٌو
حظب الهسبقصِ هىٍـ اأىٍـ هراقاوف.إحسئس أو هٛ  

طريقة كتابة التعميقات -2  
ْ طٓرقب طرح صو  اٌبهئهئبٍـ ورغائبٍـ  لهعرفب ؛رة وطمب البعمٓؽ عمٍٓئ هف قاؿ الهاحوةٓفٌو

.ابجئٌئبٍـو   

  -3 طريقة تحميل الحاالت العممية
ـ هف شئغمْ الهواقع البىظٓهٓب الهٍهب  وبسبخدـ فْ اسبكشئؼ ابجئٌئت رجئؿ ا٘دارة العمٓئ وغٌٓر

طمب هف الهسبقصِ هىً قر  ،وهف خٛؿ أعطئٌـ حئٚت لهىظهب هئ واسبىبئج هئ  ،اءة الحئلبٓو
.اٍئ هف هوضوعئت هعٓىب   

  -4 طريقة تفحص األدوار 
ْ اهبداد الحئٚت العمهٓب هع فئرؽ رئٓسْ .الدارسٓف لمحئلب ٓبقهصوف شخصٓئت الحئلب أف ،ٌو  
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مقاييس االتجاىاتتطور بناء    2.3.2.2 
"اوقئردس"  ئـعىدهئ ق 7995فْ عئـ  لٛبجئٌئتكئىت الادآئت اٖولِ فْ اىئء هقئٓٓس 

 ،لٛبجئٌئتهقٓئسًئ  " ةٓرسبوف" ةـ طوًّر  ،اٚجبهئعْأطمؽ عمًٓ هقٓئس الاعد  ،ااىئء هقٓئس
 القاوؿ أو الرفض لدى لٓضع هقٓئسئ ٓكشؼ درجب"  لٓكرت " ءةـ جئ ،ؼ فٓهئ اعد ائسهًعر 

            .د أىشأ هقٓئسًئ هبجهعًئ هبدرجئً أهئ "جبهئف" فق كهًٓئ، حسئب اٚبجئٌئتو  ،الهفحوصٓف
   ) Shaw & Wright, 1997,p:31 ( 

الهقئٓٓس: فٓهئ ٓمْ وصؼ لٍذيو    

 : (Bogardus )ردوس قئمقياس بو -1
 اٚجبهئعٓباٖفراد فْ اعض القضئٓئ  ابجئٌئتاسبخدـ ٌذا الهقٓئس عمِ ىطئؽ واسع لقٓئس 

هٓركٓٓف ىحو اٖ ابجئٌئتهةؿ قٓئس الهواقؼ ىحو اٖجىئس الهخبمفب، فئسبخدـ الهقٓئس لقٓئس 
الزىوج عمِ سآؿ الهةئؿ. وفْ ٌذا الهقٓئس فإف اٖاعئد البْ ٓسبجٓب إلٍٓئ الهفحوص ٚ 
بكوف هبدرجب ٚو بوجد آىٍئ عٛقئت ظئٌٓرب كأف ٓعطْ رأًٓ حوؿ الزواج هىٍـ أو هصئدقبٍـ 

بدرجب أو هجئوربٍـ أو قاولٍـ كهواطىٓف، أو عدـ قاولٍـ واسباعئدٌـ، أي أف العائرات غٓر اله
ًئ، ٚو ٓقٓس ٌذا الهقٓئس اٚبجئٌئت الحئدّ   ة جدًا.بدرجًئ هبسئٓو

 :  (Thurstone)مقياس ثيرستون  -2
ٓقوـ الائحث اجهع عدد كآر هف العائرات البْ ٓرى أىٍئ بقٓس  " ةٓرسبوف " فْ طٓرقبو 
عمِ  الرفض، ةـ بعرض العائراتاٖفراد ىحو قضٓب هعٓىب  البْ بىحصر آف الهوافقب و  ابجئٌئت

داء الرأي فْ هجهوعب كآرة هف الهحكهٓف الذٓف ٓعبقد الائحث أىٍـ ذوي الخارة فْ الهوضوع ٘ا
عهئ إذا كئىت قئدرة عمِ قٓئس اٚبجئٌئت ىحو هوضوع الفقرة، ةـ و  ،وضوحٍئ أو غهوضٍئ

 و ،ائرات البْ اخبمؼ عمٍٓئ الهحكهوفكذلؾ بمؾ العو  ،عائرات الغئهضب وغٓر الهىئساببسباعد ال
( احسب 77(، )7)لحسئب هبوسط كؿ عائرة ٓطمب هف الهحكهٓف إعطئء درجب لٍئ ببراوح آف 

ذا كئىت هحئٓدة بعطْ الرقـ ) العائرات عمِ عٓىب هف  (، ةـ بطاؽ6إٓجئآبٍئ أو سمآبٍئ، وا 
(Nitzer,2004,p:172 )  .الهفحوصٓف لحسئب الةائت 

ًٛ كئفًٓئ فْ الحكـأف الهحكهٓف قد ٚ ٓ " ةٓرسبوف" وهف عٓوب طٓرقب  مٓف بأٌٓ   كوىوا هٌؤ
أف ا٘جراءات عمِ الهوضوع، كهئ أىٍـ قد ٓخبمفوف هع أفراد العٓىب فْ الحكـ عمِ الفقرات، كهئ 

مب   وغٓر هضهوىب الىبئئج. ،هعقدةو الهباعب ٌىئ طٓو

 : (Likert)مقياس ليكرت  -3
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الهحكهٓف  عبهدة عمِلسد الةغرة الرئٓسب فْ طٓرقب ةٓرسبوف اله " لٓكرت" جئءت طٓرقب 
واابكر طٓرقب لقٓئس اٚبجئٌئت فْ كةٓر هف الهوضوعئت، احٓث ٓظٍر الهفحوص هئ إذا كئف 
ٓوافؽ اشدة أو ٚ ٓوافؽ اشدة أو هبرددًا عمِ كؿ عائرة، وببدرج الهوافقب وبعطِ قٓـ ببراوح هئ آف 

(، ٚ 9(، ٚ أوافؽ )2بردد)(، ه4(، هوافؽ )5الهوافقب اشدة أو عدـ الهوافقب اشدة )هوافؽ اشدة )
، والدرجب الهربفعب ٌىئ بدؿ عمِ اٚبجئٌئت الهوجاب والدرجب الهىخفضب بدؿ  (7أوافؽ اشدة )

الهفحوص العئهب ىحو القضٓب هةئر الاحث ٓهكف  ابجئٌئتعمِ اٚبجئٌئت السئلاب، و لبحدٓد 
 جهع درجئبً عمِ كئفب الفقرات الواردة فْ الهقٓئس.

بعطْ الهفحوص الحٓرب فْ البطآؽ، و أىٍئ سٍمب ا٘عداد و  فْ " لٓكرت" ببهٓز طٓرقب و 
ف اٖهر الذي ٓكشؼ ع ،فْ كؿ عائرة لهوقؼ هعٓف درجب إٓجئآب أو سمآبا ٓد هوقفً بحد

  ) عّدة حث، كهئ أف وجودالبْ بعبار هعموهئت قٓهب لمائو  ،رأًٓ فْ اعض القضئٓئ الجزئٓب
(Shaw & Wright, 1997,p:33 )   عمِ عٓىب كآرة ٓٓزد هف ةائت الهقٓئس تدرجئ 

 :(Guttman)طريقة جتمان  -4
عمِ بدٓرج الفقرات هف اٖدىِ إلِ اٖعمِ احٓث إذا وافؽ  " جبهئف" ٓعبهد هقٓئس 

ٚو ٓوافؽ عمِ الفقرات اٖعمِ،  ،الهفحوص عمِ فقرة هعٓىب فإىً قد وافؽ عمِ الفقرة السئاقب
ب البْ بفصؿ آف الفقرات الدىٓئ والفقرات العمٓئ، فإذا كئف وبحدد درجب ابجئٌئت الهفحوص ائلىقط

فْ  اأف ٓوافؽ عمِ الحد الهىئسب لمبعمـ ضهف البدرج بعمٓـعمِ الفرد بحدٓد هوقفً هف ال
ٚ ٓوافؽ و  ،ٓعىْ أىً هوافؽ عمِ هحو اٖهٓبفٍذا  (، بعمٓـ الكائر) هحو اٖهٓب و  ، هةؿالهسبوى

ئت اٖعمِ ذا هئ ٓجعؿ اىئء  ،الجئهعٓبٓـ كئلبعمٓـ الهسبهر، والةئىوٓب و هف البعم عمِ الهسبٓو ٌو
 " جبهئف" لٍذا فإف اسبخداـ هقٓئس رات الهبدرجب، و الهقٓئس اٍذي الطٓرقب قئصرًا عمِ الفق

( 78: 9009) السىاؿ،هحدود.  

: أنواع المقاييس   3.3.2.2 

ىئؾ خهسب هداخؿ رئٓسٓب لكف اصفب عئهب ٌس الهسبخدهب فْ قٓئس اٚبجئٌئت، و ببعدد الهقئٓٓ
ئ فْ دراسب "لقٓئس اٚبجئٌئت عىد دراسب السموؾ ا٘ىسئىْ  ) الطٍراوي،   "الطٍراوي، بـ ذكٌر

9007 :792 :ْ ( ٌو   
الهٓؿ لمسموؾو  حوؿ اٚعبقئدات ،اسبىبئجئت بعبهد عمِ البقئٓرر الشخصٓب   7.  

. اسبىبئجئت بعبهد عمِ هٛحظب السموؾ الظئٌري. 9     
.ىبلهةٓرات هعٓ اسبىبئجئت ٓبـ اسبخٛصٍئ هف اٚسبجئائت. 2    
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سبىبئجئت ٓهكف اسبخٛصٍئ هف خٛؿ القٓئـ اهٍئـ هسبٍدفب. ا4 .   
سبىبئجئت ٓبـ اسبخٛصٍئ هف ردود فعؿ هئدٓب. ا5 لمشْء الهراد دراسبً.   

يمكن تقسيم المقاييس إلى قسمين رئيسيين ىما:و   

  
غير المقارنة.: مقاييس التقييم المتدرج  القسم األول   

هئ إى ،وفْ ٌذي الهقئٓٓس ٚ ٓطمب هف الهسبقصِ هف الهقئرىب آف هوضوع الدراسب اشْ أخر 
هكف بقسٓهٍئ إلِ : ،اأي أشٓئء بحضر فْ ذٌىً ٓكوف لً الحٓرب فْ هقئرىب الشْء ٓو  

   
  أ/ المقاييس التصورية لمتقييم المتدرج

ٓف هبطرّ ٌو ٓأخذ شكؿ خط هسبقٓـ ٓىبٍْ او   7 ٓبدرج آىٍـفٓف فْ وصؼ الخئصٓب، و هسبٓو
  هسبوٓئت

 : مثل
ر هٍئرات الهوظفٓفكٓؼ بقٓـ  -س ض فْ بطٓو دور عهمٓب البفٓو  

جداً  ءسْ .................................ههبئزة  
(7)    (6)     (5)   (4)  (3)   (2)   (1)  

.جٍب ىظريضع العٛهب البْ ٓرى أىٍئ بهةؿ و ٓقـو الهسبقصِ هىً او   

  ب/ مقاييس التقييم المبنية عمى مجموعات من البنود
وجً إلًٓ الهسبقصِ هىً فْ الحئلب الةئىٓب ُٓ  ٌذا الهقٓئس ٓبشئاً هع هقٓئس البدرج , ائسبةىئء إف

الاىود.خبٓئر آف عدد هحدد هف الفئئت و السؤاؿ لٛ   
ٌؿ أىت راٍض عف ىبئئج عهمٓب البفوٓض فْ الهىظهب ؟ -س : مثال   

 
: 9005) عهئشب، ًئ بهئه غٓر راضٍ    إلِ حد هئ  غٓر راضٍ    إلِ حد هئ راضٍ    بهئهئً  راضٍ 
27 )  
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 الدراسات السابقةالمبحث الثاني :   3.2

ف  ؛الائحةٓفهصدرًا خصاًئ لمدارسٓف و ، و هٍهئً  ئً ؿ الدراسئت السئاقب براةبشكّ  إذ بػسئعد فػْ بكٓو
وفْ الفصؿ الحئلْ سٓسبعرض الائحث اعض  ،أاحئةٍـمفٓئت عمهٓب عف هواضٓع دراسبٍـ و خ

كهئ سٓبـ البطرؽ إلِ أٌـ هئ  ،الدراسػئت العرآػب واٖجىآػب، والبػْ بطرقت لمهوضوع هحؿ الاحث
  .وأٌـ هئ أوصت اً ،بوصمت إلًٓ ٌذي الدراسئت

 الدراسات العربية 1.3.2

التفويض اإلداري": (: بعنوان " العوامل التنظيمية المؤثرة في  2014دراسة ) العواودة، 
الدراسب إلِ البعرؼ عمِ العواهؿ  يٌدفت ٌذتصورات الموظفين في مراكز الوزارات األردنية: 

ورغاب الهرؤوسٓف فْ بحهؿ هسؤولٓئت  ٘داري، هٍئرةالٍٓكؿ البىظٓهْ، الىهط ا) ٓهٓب البىظ
الهوظفٓف  راتالهؤةرة فْ بصو و ) جدٓدة، اىسٓئب الهعموهئت، ةقئفب الهىظهب، بقٓٓـ الهوظفٓف

ض ا  ٓئتجهٓع هدٓري الهدٓر  سب هفار وف هجبهع الدوبكّ  هراكز الوزارات اٖردىٓب،داري فْ ٘لمبفٓو
ذات  ٛقبوجود ع وبوصمت الدراسب إلِ(،  222) ، والائلغ عددٌـالوزارات اٖردىٓبكز ار فْ ه
ض االهوظف راتب آف العواهؿ البىظٓهٓب وبصو لب إحصئئٓدٚ كهئ بوصمت  ري،دا٘ٓف ىحو البفٓو
ض  الهوظفٓف لمعواهؿ الهؤةرة فْ راتإحصئئٓب لبصو  ٚلبذات د قئتإلِ وجود فرو  دراسبال البفٓو
البْ  العوائؽ البىظٓهٓب صٌهٓب بشخٓأ، وأوصت الدراسب ا هراكز الوزارات اٖردىٓب داري فْ٘ا

ضقهف ىشر ة قد بحدّ  ـٓهدٓر ٓبعمؽ ائل ٖوؿا ،عمِ صعٓدٓف لؾوذ ،ئفب وسٓئسب البفٓو  ف ائعبائٌر
العكس، والةئىْ ٓبعمؽ  لٍئ أو ٓدوالهصدر الهؤ  ،ئفبقالة يفْ صىئعب ٌذ اٖكةر أةراً  العىصر

 اخصوص ٌذا الهوضوع.  ئفبٍـقووعٍٓـ وة ،البفٓوض آئبفْ ائلهوظفٓف 

(: وىي بعنوان " تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية  2012، أبو وطفة) دراسة 
ٌدفت الدراسب إلِ البعرؼ عمِ درجب زة وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى معممييم ": بمحافظة غ

ض الصٛحٓئت لدى هدٓري الهدارس الةئىوٓب اهحئفظب غزة، وعٛقبً ائلرضئ الوظٓفْ  بفٓو
ـ، وقد بكوىت عٓىب الدراسب هف )  % 70( هعمهًئ وهعمهب اىساب )  446لهعمهٍٓـ هف وجٍب ىظٌر

، واسبخدـ الائحث الهىٍج الوصفْ البحمٓمْ، واٚسبائىب كأداة لمدراسب، ( هف الهجبهع اٖصمْ
ض هربفع لمسمطب هف قاؿ  حٓث بوصمت الدراسب إلِ هجهوعب هف الىبئئج كئف أٌهٍئ: وجود بفٓو

( ، هع وجود فروؽ ذات دٚلب  68.2هدٓري الهدارس الةئىوٓب اهحئفظئت غزة لهعمهٍٓـ اىساب ) 
ض الصٛحٓ ، وعدـ وجود ئت لصئلح الهعمهٓف الحئصمٓف عمِ اكئلوٓروس فأقؿإحصئئٓب لبفٓو

أوصت لهبغٓر سىوات الخدهب لمهعمـ، و  فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب لبفوٓض الصٛحٓئت باعئً 
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، هع ف الهركٓزب فْ الهبئاعب والرقئابالدراسب اهىح هدٓر الهدرسب صٛحٓئت أكار، والاعد ع
ئدة أعطئء الحٓرب الهىئساب لمهعمهٓف فْ ط ٓرقب بىفٓذ الهٍئـ الهوكمب إلٍٓـ؛كوف ذلؾ ٓعهؿ عمِ ٓز

ىبئجٓبً.  ةقب الهوظؼ اىفسً، ههئ سٓىعكس إٓجئاًئ عمِ طٓرقب أدائً لعهمً وا 

(: وىي بعنوان أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع تفويض  2011دراسة ) حرب، 
ٌدفت  -الوزارات الفمسطينية بغزة دراسة تطبيقية عمى –الصالحيات لدى القيادات اإلدارية 

ض الصٛحٓئت  الدراسب إلِ البعرؼ عمِ أةر الهبغٓرات الشخصٓب والبىظٓهٓب عمِ واقع بفٓو
، وكٓفٓب طرح آلٓب هىئساب ٚخبٓئر الهفّوض إلٍٓـ لدى القٓئدات ا٘دآرب فْ الوزارات الفمسطٓىٓب

ب آىٍـ اىئًء عمِ هقئٓٓس عهمٓب اطٓرقب هبىئساب هع هٍئرابٍـ الشخصٓب و الفروقئت الفردٓ
اسبخدـ الائحث الهىٍج الوصفْ البحمٓمْ، واٚسبائىب كأداة لمدراسب، وقد بكوف وقد  ٚخبائر ذلؾ،

هجبهع الدراسب ههف ٓعهموف فْ الوظئئؼ ا٘شرافٓب فْ الوزارات الفمسطٓىٓب فْ قطئع غزة، 
وصمت الدراسب إلِ هجهوعب هف حٓث ب (، 80) ( هوظفًئ اىساب  289وامغت عٓىب الدراسب ) 

الىبئئج كئف أٌهٍئ: وجود عٛقب طردٓب آف ىطئؽ ا٘شراؼ ووضوح اٖىظهب، وا٘جراءات 
ض الصٛحٓئت لدى القٓئدات  والعهمٓب الرقئآب والكفئءة والهٍئرة والٍٓئكؿ البىظٓهٓب، وبفٓو

حوؿ أةر الهبغٓرات  العٓىب أفرادا٘دآرب، هع وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب آف إجئائت 
ؿ  ض الصٛحٓئت لدى القٓئدات ا٘دآرب بعزى الِ الهٌؤ الشخصٓب والبىظٓهٓب عمِ واقع بفٓو
العمهْ والهسهِ والوظٓفْ وسىوات الخارة، هع عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب آف إجئائت 

ض الصٛ أفراد حٓئت لدى العٓىب حوؿ أةر الهبغٓرات الشخصٓب والبىظٓهٓب عمِ واقع بفٓو
ئة أةر كئفب الهبغٓرات الدراسب ضرورة هراع أوصتهبغٓر العهر، وقد  إلِالقٓئدات ا٘دآرب بعزى 

ض، خئصب فْ الهبغٓرات البْ الشخصٓب و  ئ البىظٓهٓب قاؿ ابخئذ قرار البفٓو أةابت الدراسب بأةٌٓر
جواىب الكآر عمِ ىجئح عهمٓب البفوٓض، حٓث أوصت الدراسب أٓضًئ اضرورة هراعئة ال

والهٍئرات والفروقئت الفردٓب آف الهفّوض إلٍٓـ اشكؿ هبوافؽ هع وضعٍـ وهسهئٌـ ا٘داري 
 داخؿ الهىظهب

" أثر تفويض الصالحيات عمى تنمية الميارات وىي بعنوان  : ( 2010دراسة ) الحمو، 
ذي ٌدفب ٌ دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ": -ينماإلدارية لمعام

َذلك فْ ، ئهمٓوػب لمعػئلدرئسب ؤلِ ئلبعرف عمِ أةر ئلبفَٓض عمِ بىهٓب ئلهٍئرئب ئ٘دئرٓ
لكَىً هو ؛ ئلجئهعئب ئلفمسطٓىٓب اقطئع غزب. َقد ئسبخدن ئلائحة ئلهىٍج ئلَصفْ ئلبحمٓمْ

ؿ َلبحقٓق أٌدئف ئلدرئسب بن عه، ب ئلظَئٌر ئٚجبهئعٓبػْ درئسػبخدئهئً فػئلهىئٌج ئسأكةر 
َقئن ئلائحة ابَزٓع ئٚسبائىئب عمِ أفرئد هجبهع ئلدرئسب ههو ٓعهمَو فْ ئلَظئئف ، بئسبائى



29 

 

َقد بَصمب ئلدرئسب ؤلِ أو ئلجئهعئب غزة.ئ٘شرئفٓب فْ ئلجئهعئب ئلفمسطٓىٓب اقطئع 
فقد امغ ئلَزو ئلىساْ لهسبَُ ، َٓض ئلصٛحٓئبػو بفػا هػسبَُ هىئسػئلفمسطٓىٓب ببهبع اه

َأو %"، 77.22ا حٓة امغ ئلَزو ئلىساْ "ػد بىظٓن ؤدئرّ هىئسََجَ% ، 70.99ئلبفَٓض 
َأو بفَٓض ، ب َهسبَُ بفَٓض ئلصٛحٓئبػٓن ئ٘دئرّ لمجئهعػٓو ئلبىظػٌىئك عٛقب قَٓب ا

َرفع ، َبقَٓب ئلعٛقئب ئ٘ىسئىٓب، فْ بىهٓب ئلهٍئرئب ئلقٓئدٓبؿ فئعؿ ئلصٛحٓئب ٓسئٌن اشك
همٓو. َقد أَصب ئلدرئسب اضرَرب هىح ئلعئهمٓو هسبَُ هٍئرب بىظٓن َؤدئرب ئلَقب لدُ ئلعئ

َبدرٓا ئلعئهمٓو ، َجًكهؿ عمِ أؿ و ؤىجئز ئلعهػَئ هػٓبهكى؛ لكْ ئلصٛحٓئب َئلسمطئبكئهؿ 
لهئ لذلك هو أةر قَّ عمِ ؤىجئح عهمٓب ؛ دَرّؿ شكػعمِ ئلهٍئن َئلَئجائب ئلجدٓدب ا

ئلهٍئن َعدن ئىبظئر ئلعئهمٓو حبِ ب بفَٓض ػب عهمٓػعمِ ؤٓجئد ىظئن لهبئاعؿ َئلعه، ئلبفَٓض
ئن اهدئخٛب عو ئلهٍئن َئلَئجائب ئلجدٓدب ئلبْ ػِ ئلقٓػئهمٓو عمػَبشجٓع ئلع، ئلهٍهبكئهؿ بىفٓذ 

ٓو ئلهٍئن ئ٘ضئفٓب ئلبْ ٓبن بفَٓضٍئ لمعئهمٓو ػئفؤ اكػَؤٓجئد ب، هربؿ ٓقَهَو ابىفٓذٌئ َٖ
 َئلحَئفز ئلهئدٓب َئلهعىَٓب.

 سمسمة أبجديات التفوق -وىي بعنوان " التفويض وتقييم األداء:( 2008دراسة ) فتحي، 
كٓفٓب َعمِ هٍـ، ؤدئرّ كهفٍوـ ٌدفب ئلدرئسب ؤلِ ئلبعرف عمِ هفٍَن ئلبفَٓض  اإلداري":

هْ السمطب هفٍَؿ لذلك قئن ئلائحة ابحمٓصحٓحب، اطرٓقب الآئب ا٘دآرب ئٚسبفئدب هىً فْ 
قئن ئلائحة أٓضئً ، كهئ لبفَٓضهئ اعهمٓب افب عٛقبٍلهعرهئ، وب جَئىاٍػلهعرف؛ ئلهسؤَلٓبو

اشكؿ صحٓح، كهئ خطَئب بطآقً كذلؾ َ، َهعَقئبًوهائدئً،  َٓضػَن ئلبفػٓح هفٍػابَض
فْ بىهٓب ئلهٍئرئب ئ٘دئرٓب البقٓٓـ هو ئلبفَٓض َكؿ لدَر ؿ بعرضب ئلدرئسب ائلهقئرىب َلبحمٓ

بحمٓمْ ئلىظرّ فْ هعئلجب ئلهعمَهئب ئلبْ جهعٍئ ىٍج ئلػة ئلهػبخدن ئلائحػَئسالىظٓرب والعهمٓب، 
َهئ لعهؿ ا٘داري، ئؿ بطآقً فْ هجئكٓفٓب َالهفٍوـ ٓح ػرض بَضػك اغػَذل؛ عو ئلبفَٓض

بىوع أٌهٍئ: ، كئف بَصمب ئلدرئسب ؤلِ هجهَعب هو ئلىبئئججّهب وهبىوعب، وقد ٓحققً هو فَئئد 
ْ السموؾ والهسئولٓب واٚلبزاـ، حٓث أف الجواىب الهبعمقب ائلهسئولٓب، هع حصر أٌهٍئ، ٌو

ض الهسئولٓب واٚلبزاـ، كهئ  ض، لكف ٚ ٓهكف بفٓو عهمٓب أظٍرب ئلدرئسب أو السموؾ قئاؿ لمبفٓو
اًئ عهمًٓئ عمِ بىهٓب الهٍئرات ا٘دآرب لمشخص الهفوض إلًٓ، اشكؿ قوي ئلبفَٓض  بعبار بدٓر

ات قٓئدٓب جدٓدة؛ كوىٍئ بصدر هف هسبور إداري وفّعئؿ، كهئ أىٍئ بعبار بدٓراًئ عهمًٓئ عمِ هٍئر 
ض اشكؿ أسئسْ وهدروس، وأف ٓقوـ ابغطٓب  أعمِ، وقد أوصت الدراسب ائعبهئد سٓئسب البفٓو
عداد قٓئدات إدآرب جدٓدة قئدرة  ف؛ ٚكبشئؼ أفضمٍـ، وا  اكار عدد ههكف هف الهوظفٓف الكفٓؤ

.ًٛ  عمِ ا٘شراؼ عمِ شئوف الهىظهب هسبقا
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بعنوان" موقف القيادات اإلدارية من تفويض السمطة وأثره عمى  وىي (2008تيبي، )العدراسة 
ْ دراسب هسحٓب عمِ هىظهئت الخدهئت العئهب فْ الههمكب العرآبانجاز األعمال  السعودٓب  " ٌو

وبركزت أٌداؼ الاحث فْ عرض وبحمٓؿ هدى بطآؽ هىظهئت الخدهئت  ،فْ هدٓىب جدة بحدٓداً 
ض الس مطب اصفب عئهب، والبعرؼ عمِ البحدٓئت والعوائؽ البْ بحّد هف ههئرسب العئهب لبفٓو

ض فْ كؿ هىظهب، وبقدٓـ  ض، ائ٘ضئفب إلِ البعرؼ عمِ الهعوقئت الرئٓسٓب لمبفٓو البفٓو
ض ههئ ٓؤدي إلِ كفئءة وفئعمٓب إىجئز اٖعهئؿ،  البوصٓئت البْ بسئعد عمِ اٖخذ ائلبفٓو

دـ الائحث فْ دراسبً الهىٍج الوصفْ والبحمٓمْ، وأجٓرت الدراسب وابخئذ القرارات الهىئساب، واسبخ
ـّ اخبٓئر  الهٓداىٓب عمِ قٓئدات ا٘دارة الوسطِ فْ هىظهئت الخدهئت العئهب فْ هدٓىب جدة. وب
العٓىب هىٍـ اطٓرقب عشوائٓب, وأوضحت ٌذي الدراسب عددًا هف الىبئئج الٍئهب، هىٍئ هحدودٓب 

ض فْ هىظهئت الخدهئ ض، والبْ كئف البفٓو ت العئهب، واٖسائب البْ أدت إلِ هحدودٓب البفٓو
المجوء أحٓئىئ إلِ الهحسوآب الشخصٓب عىد عهؿ الروبٓىْ فْ ٌذي الهؤسسئت، و أٌهٍئ طآعب ال

اخبٓئر الهفّوض إلٍٓـ، كهئ أوضحت الدراسب اعض العواهؿ الهشجعب لمقئدة ا٘دآرٓف عمِ 
ئ أف طآ ض والبْ كئف أارٌز ض؛ وذلؾ البفٓو عب وآئب عهؿ ٌذي الهىظهئت هىئساب لههئرسب البفٓو

أوصت ىبٓجب لخارات قٓئدابٍئ، وبوفر الوعْ الكئفْ لدٍٓـ لذلؾ، وةقب الهوظفٓف اقٓئدبٍـ، وقد 
ا٘اداعْ عىد الهدراء والهوظفٓف هف خٛؿ البدٓرائت الخئصب اذلؾ؛ الدراسب ائٌٚبهئـ ائلجئىب 
ض هف خٛؿ كسرًا لٗجواء الروبٓىٓب لم عهؿ، وهف أجؿ هشئركب الهوظفٓف أىفسٍـ فْ عهمٓب البفٓو

شرافٍـ عمًٓاقبراحئبٍ ، هع وضع هعئٓٓر خئصب فْ قضٓب اخبٓئر الهفّوض ـ فْ بطوٓر العهؿ، وا 
 إلٍٓـ.

ٌدفت ٌذي الدراسب  " فن التفويض والترويض ": وىي بعنوان :( 2007دراسة ) عبد الجواد، 
ض ا٘داري لمصٛحٓئت، وبوضٓح فوائدي وطرقً إلِ البعرؼ عمِ الهعىِ ا لصحٓح لعهمٓب البفٓو

الصحٓحب، وعواقب بركً، وكٓفٓب ههئرسبً اطٓرقبً الصحٓحب فْ ظؿ الآئب الهبغٓرة لمعهؿ 
ض   الهؤسسئبْ والبىظٓهْ، وقد آّف الائحث طآعب عهؿ الهدٓر فْ كٓفٓب إدارة عهمٓب البفٓو

ضٍئ، والهٍئـ البْ وطٓرقب بقٓٓهٍئ، وهبئاعبٍئ، هع ب وضٓح الهٍئـ البْ ٓىاغْ عمِ الهدٓر بفٓو
ٓىاغْ عمًٓ اٚحبفئظ اٍئ لىفسً، حسب طآعب كؿ هٍهب، وأٌهٓبٍئ، وحسئسٓبٍئ ائلىساب لمعهؿ، 
وقد اسبخدـ الائحث هقٓئسًئ بـ إعدادي هف قاؿ الخآر ا٘داري ) آزىٍئور (، وٓدعِ ) جدوؿ 

ضٍئ، واٖعهئؿ البْ  آزىٍئور (؛ لآئف اٖعهئؿ البْ ٚ بفوض، واٖعهئؿ البْ هف اٖفضؿ بفٓو
ض  ضٍئ، وخمصت الدراسب إلِ أف بفٓو ض جزء هىٍئ، واٖعهئؿ البْ ٓجب بفٓو ٓهكف بفٓو
الصٛحٓئت ٖداء الهٍئـ الةٛث اٖخٓرة، سٓعهؿ عمِ بخفٓؼ اٖعائء الهبراكهب عمِ كئٌؿ 
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ً اشكؿ فّعئؿ؛ لمبفرغ ٖداء هٍئـ عهمً اٖصمْ، الهدٓر، والبْ ٓهكىً بىفٓذٌئ هف خٛؿ هرءوسٓ
 والذي ٚ ٓهكف بحقٓقً إٚ هف خٛلً.

ْ دراسب ( بعنوان " تفويض الصالحيات لدى القيادات اإلدارية 2007دراسة ) الحربي, "ٌو
هسحٓب عمِ القٓئدات الهركٓزب فْ وزارة البرآب والبعمٓـ السعودٓب، ٌدفت الدراسب إلِ البعرؼ 

ض الصٛحٓئت لدى القٓئدات ا٘دآرب فْ الجٍئز الهركزي اوزارة البرآب والبعمٓـ عمِ ىطئؽ  بفٓو
ض الصٛحٓئت لدى ٌذي القٓئدات، والبعرؼ  ، وكذلؾ البعرؼ عمِ الهجئٚت البْ ٓبـ فٍٓئ بفٓو
ض الصٛحٓئت لدى ٌذي القٓئدات، وكذلؾ البعرؼ عمِ العواهؿ  عمِ اٖسائب البْ بحد هف بفٓو

ض الصٛحٓئت وهعرفب العٛقب آف الهبغٓرات الشخصٓب لهفردات البْ بشجع ٍئ عمِ بفٓو
ض، وبوصمت الدراسب إلِ الىبٓجب البئلٓب ض الدراسب وىطئؽ وهجئٚت البفٓو :  إف درجب بفٓو

الصٛحٓئت اشكؿ عئـ لدى القٓئدات ا٘دآرب فْ الجٍئز الهركزي اوزارة البرآب والبعمٓـ ُبصىؼ 
عدـ اٚسبقرار الوظٓفْ لمقٓئدات العمٓئ بعبار هف أٌـ اٖسائب لفئعمٓب، وأف ب اعمِ أىٍئ هبوسط

ض الصٛحٓئت ض ٓعهؿ عمِ البْ بحد هف بطآؽ بفٓو ، كهئ خمصت الدراسب إلِ أف البفٓو
بىظٓـ إدارة وقت الهىظهب ككؿ، هف خٛؿ بىظٓـ أوقئت الهدراء والهوظفٓف، حئؿ هعرفبٍـ ائلهٍئـ 

ـ؛ كْ ٍٓبهوا ائٖعهئؿ اٖخرى البْ ٓىاغْ القٓئـ اٍ ضٍئ لغٌٓر ئ اأىفسٍـ، أو البْ ٓىاغْ بفٓو
الهطمواب هىٍـ، وقد كئىت اارز بوصٓئت الدراسب كهئ ٓمْ: ضرورة ا٘عداد الهساؽ لمهفّوض 
ض، بعٓرؼ القٓئدات الهركٓزب فْ كئفب الهىظهئت عمِ فوائد وأٌهٓب عهمٓب  إلٍٓـ قاؿ عهمٓب البفٓو

ض وسمآئت عد حصئئٓب، وأخٓرًا أف ٓقوـ الهدراء البفٓو ـ اسبخداهً هف خٛؿ ىهئذج عهمٓب وا 
ض.  ابوضٓح طآعب الهٍئـ والسمطئت الههىوحب لهوظفٍٓـ خٛؿ عهمٓب البفٓو

بعنوان" التوجو نحو تطبيق الالمركزية اإلدارية في مستشفى  :( 2006دراسة ) نعيرات ,
دفت ٌذي الدراسب لٙجئاب عف السؤاؿ ال جنين": بئلْ: كٓؼ بعهؿ الٛهركٓزب ا٘دآرب عمِ رفع ٌو

ر ا٘طئر البىظٓهْ  كفئءة العئهمٓف, وجودة ا٘ىبئج فْ بقدٓـ الخدهئت الطآب هف خٛؿ بطٓو
وبمخصت أٌداؼ الدراسب فْ بقدٓـ اعض الىهئذج واٖىهئط؛ لبطآؽ أسس  ؟لمهؤسسب الصحٓب

فئعمٓب –إلِ حد هئ –ع الهعموهئت وقٓئس الٛهركٓزب ا٘دآرب. واعُبهدت اٚسبائىب كأسموب لجه
ئ هف وجٍب ىظر  ٌر ا٘دارة القئئهب فْ الهسبشفِ، وهقدربٍئ عمِ الىٍوض ائلهؤسسب، وبطٓو
العئهمٓف، وكئىت الىبٓجب اٖارز لمدراسب كئلبئلْ : ٓرى أفراد العٓىب فْ الٛهركٓزب ا٘دآرب وسٓمب 

ض الصٛحٓئت، لهسبو  دوف بفٓو ٓؤ ر العهؿ، ٓو  أيٓكف ٌىئؾ  لـى هبوسط هف ا٘دارة، كهئ لبطٓو
اةر لمهبغٓرات الدٓهوغرافٓب فٓهئ ٓخص البوجً ىحو الٛهركٓزب ا٘دآرب، كهئ خمصت الدراسب 
أٓضًئ إلِ أف لمبفوٓض أاعئدًا ىفسٓب إٓجئآب أٓضًئ، ولٓست عهمٓب فقط عمِ ىفسٓب الهوظؼ؛ كوىً 
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ئ: دٚلب عمِ ةقب الٍٓئئت ا٘دآرب العمٓئ اٍـ،  إٚ أف الدراسب خرجت ابوصٓئت عّدة، كئف أارٌز
ضرورة أف بكوف عهمٓب البفوٓض آف الهدراء و هوظفٍٓـ هكبواب، وهوةقب اطٓرقب بآّف كئفب 
حدود، وصٛحٓئت، وهٍئـ الهفّوض إلًٓ، اطٓرقب ٚ ببعئرض هع حدود زهٛئً فْ العهؿ، كهئ 

ض اوقت هحدد ٘ىٍئئ  ٍئ.ٓىاغْ أف برباط عهمٓب البفٓو

درجة ممارسة أكاديميي جامعة البمقاء في األردن  " : وىي بعنوان( 2003دراسة ) الزعبي، 
: ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ الكشؼ عف درجب ههئرسب " لعممية التفويض من وجيـة نظرىم

ـ. وقد كئف بعداد  ض هف وجٍب ىظٌر أكئدٓهْٓ جئهعب الامقئء البطآقٓػب فػْ اٖردف لعهمٓب البفٓو
ئ )60( فردًا اسبجئب هىٍـ )798الدراسب )هجبهع  %( واشبهمت 47( فردًا اىساب هئوٓب هقداٌر

الدراسب عمِ خهسب هبغٓرات هسػبقمب ٌْ: الجىس، وسىوات الخارة فْ البدٓرس، والهرباب العمهٓب، 
واشبهمت عمِ هبغٓر بئاع واحد ٌو: درجب ههئرسب أعضئء ٌٓئب  والبخصػص، وطآعػب العهؿ،

ض، وقد بـ البوصؿ إلِ ىبئئج الدراسب البْ البدٓرس فْ  جئهعػب الامقػئء البطآقٓب لعهمٓب البفٓو
دّلت الىبئئج عمِ درجب بفوٓض هىخفضب إلِ حد هئ فْ الهجئٚت الخهسب، وكئىػت   :كئف أٌهٍئ

ٍِّىْ ، درجػب البفوٓض هرباب بىئزلًٓئ فْ ٌذي الهجئٚت عمِ الىحو البئلْ: ابخئذ القرار، والىهو الِه
ض اٍئ عئلٓب كئىت فْ  وقٓهب الذات، واٖةر، والهكئىب، أغمب الفقرات البْ كئىت درجب البفٓو

ٖةر  (α=0.05هجئؿ ابخئذ القرار، عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
الجىس، وسىوات الخارة فْ البدٓرس، والبخصص، وفْ ضوء الىبئئج السئاقب أوصت الائحةب اعدة 

ض ٖعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ جئهعب الامقئء البطآقٓب،   :صٓئت أٌهٍئبو  إعطئء هٓزد هف البفٓو
اٌٚبهئـ ائلبفوٓض فْ كئفب الهجئٚت اشكؿ هبسئٍو، ضرورة هبئاعب الهفّوض إلٍٓـ قاؿ وخٛؿ 

 واعد عهمٓب البفوٓض، وأخٓرًا إجراء هٓزد هف الدراسئت فْ ٌذا الهوضوع.

"نمط القيادة وتفويض السمطة عند مديري المـدارس  وىي بعنوان(  2000دراسة ) دويكات، 
": ٌدفت ٌذي الدراسب الثانويـة الحكوميـة فـي محافظة شمال فمسطين من وجية نظر المعممين

ض السمطب عىد هدٓري الهدارس الةئىوٓب الحكوهٓب هف  إلِ هعرفب العٛقب آف ىهط القٓئدة وبفٓو
ئر عٓىب عشػوائٓب طاقٓػب هػف هػدارس هحئفظئت شهئؿ فمسطٓف وجٍب ىظر الهعمهٓف، وبـ اخبٓ

جػؿ جهػع الهعموهػئت اسبخدـ الائحث هقٓئسٓف، 269وبكوىت العٓىب هف ) ( هعمهًئ وهعمهب. ٖو
ض السمطب، وقد بوصمت الدراسػب إلِ الىبئئج البئلٓب ظٍرت  :هقٓئس الىهط القٓئدي، وهقٓئس بفٓو

دٓري الهدارس الةئىوٓب الحكوهٓب فْ هحئفظئت شػهئؿ فمسطٓف هف اٖىهئط القٓئدٓب السئئدة عىد ه
وجٍب ىظر الهعمهٓف هرباب كهئ ٓمْ: الدٓهقراطْ، والداموهئسْ، والسماْ، أهئ الىهط الدٓكبئبوري 
ض السمطب فْ هجئؿ الواجائت الفىٓب،  فمـ ٓظٍر هف اٖىهئط السئئدة، كهئ ظٍر هسبوى بفٓو
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ػب، والواجا ػئت اٚجبهئعٓب اصورة هبوسطب أهئ هجئؿ الواجائت ا٘دآرب، والدرجب والواجائت البرآو
ًٛ، كهئ أظٍرت الدراسب أىً ٚ بوجد فروؽ  الكمٓب لمبفوٓض فقػد كػئف هسبوى البفوٓض فٍٓهئ قمٓ
ب الحكوهٓػب فْ هحئفظئت شهئؿ  ذات دٚلب إحصئئٓب فْ ىهط القٓئدة عىد هدٓري الهدارس الةئىٓو

ػؿ العمهػْ عمػِ الىهطػٓف الداموهئسػْ، والدٓهقراطْ، آىهئ ظٍرت فمسطٓف بعزى لهبغٓػ ر الهٌؤ
فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عمِ الىهطػٓف الػدٓكبئبوري والسػماْ، اهعىِ أف الىهط الدٓكبئبوري أكةر 
شٓوعًئ عىد حهمب الاكئلوٓروس، أهئ الىهط السماْ أكةر شٓوعًئ عىد حهمب الدامـو فهئ دوف، وقد 

ب، أوصت الد راسب اهئ ٓمْ: قٓئـ الهسئولٓف فْ وزارة البرآب والبعمٓـ ابأٌٓؿ هدٓري الهدارس الةئىٓو
اراز فوائدٌئ القٓئدٓب، وائلذات فْ  والبركٓػز عمػِ هفٍوـ القٓئدة الدٓهقراطٓب، وبفوٓض السمطب وا 

البرآب  الهؤسسب البعمٓهٓب وبدٓرب الهدٓٓرف عمٍٓهئ، البوجًٓ الواضح ىحو الهركٓزب فْ وزارة
والبعمٓـ؛ حبِ ٓبسىِ لمهدٓٓرف أف ٓباعػوا الىٍج الدٓهقراطْ، وٓفّوضوا هف سمطئبٍـ وصٛحٓئبٍـ 

 .لمعئهمٓف هعٍـ فْ الهدرسب

بعنوان " دراسة ميدانية  لمفيوم تفويض السمطة في المؤسسات  :(1994,دراسة ) العواممة
دفت ٌذي الدراسب إلِ بح األردنية العامة والخاصة ض السمطب فْ " : ٌو مٓؿ ههئرسب هفٍوـ بفٓو

عٓىب هخبئرة هف الهؤسسئت اٖردىٓب العئهب والخئصب، وبوصمت الدراسب إلِ ىبئئج كئف أٌهٍئ 
ض السمطب، وهدى بطآقً آف الهاحوةٓف، حٓث  وجود فجوة كآرة آف القىئعب الذابٓب اهادأ بفٓو

سئبٍـ، وقد عزت الدراسب أف ذلؾ أىٍـ ٓدركوف أٌهٓبً دوف أف ٓروا ذلؾ اشكؿ واقعْ فْ هؤس
ب، وعدـ وجود هعٓئر  ئ عدـ وجود القٓئدات الكفؤة، واىبشئر الفئٓو ٓعود إلِ عدة عواهؿ، كئف أارٌز
صحٓح فْ قضٓب اخبٓئر الهفّوض إلٍٓـ، كهئ اىبٍت الدراسب إلِ أف البفوٓض ٓعهؿ عمِ بربٓب 

ئ ودوف بأجٓؿ، وأوصت الدراسب أولوٓئت العهؿ، وهعرفب الهٍئـ البْ ٓىاغْ القٓئـ اٍئ قا ؿ غٌٓر
إلِ بدٓرائت خئصب اأٌهٓب وفوائد عهمٓب  -عمِ حد سواء –اضرورة خضوع الهدراء والهوظفٓف 

البفوٓض؛ هف اجؿ إعدادٌـ ىفسًٓئ وعهمًٓئ إلًٓ، كهئ أوصت اإعداد هىٍجٓب هبكئهمب فْ قضٓب 
ض.  اخبٓئر، وبدٓرب، وهبئاعب الهفَوض إلًٓ فْ كئفب هراحؿ عهمٓب  البفٓو

 بالمغة اإلنجميزيةدراسات ال 2.3.2

(: بعنوان " مدى التحقق من إدراك المدربين لسموك التفويض  2013دراسة ) جوان وسوزي، 
ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ البحقؽ هف هدى : والعالقات لدى المديرين في المؤسسات الحكومية "

ض سموكٓئت هدراء الهؤسسئت ب عمِ فٍـ والعٛقئت ا٘دآر قدرة هعمهْ وهدراْ هٍئرات البفٓو
( هعمهًئ هف الهمبحقٓف ائلدورات  759، وقد بكوف هجبهع الدراسب هف ) الحكوهٓب فٓهئ ٓبعمؽ اٍئ

الهسئئٓب الخئصب ائلبأٌٓؿ لموصوؿ إلِ الهراكز ا٘دآرب العمٓئ، والبْ بهىح هىبسآٍئ درجب 
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بقٓٓـ هدى إدراؾ وهعرفب الهدٓٓرف لهٍئرة الهئجسبٓر فْ ا٘دارة وا٘شراؼ، وقد قئهت الدراسب ا
البفوٓض والعٛقئت ا٘دآرب، وقد بـ بصىٓؼ الهدٓٓرف وفقًئ لهبغٓرات العهر والىوع اٚجبهئعْ و 
الهرحمب الدراسٓب، وقد بوصمت الدراسب إلِ العدٓد هف الىبئئج كئف أٌهٍئ: أف الفروؽ العهٓرب 

ض، وكئىت ىسابً أعمِ هئ آف الهدٓٓرف الذٓف  لمهدٓٓرف كئف لً أةر واضح فْ أدائٍـ لهٍئـ البفٓو
ـ هئ آف )  ـ هئ آف )  40 -20ببراوح أعهئٌر (  60-50( سىب هقئرىب هع هف ببراوح أعهئٌر

ض و  سىب، كهئ أظٍرت الىبئئج بفوؽ ا٘ىئث عمِ الذكور فْ العٛقئت اىساب اكار، هٍئرات البفٓو
ض وا لعٛقئت فٓهئ ٓبعمؽ ائلهرحمب الدراسٓب، وقد أوصت ولـ بظٍر الدراسب أٓب فروؽ فْ البفٓو

الدراسب اضرورة بوفر اٖسس والهعئٓٓر الصحٓحب فْ عهمٓب اخبٓئر الشخصٓئت البْ سٓبـ 
ض الهٍئـ إلٍٓئ، هع ضرورة بحفٓزي، واٚابعئد عف الهركٓزب الهفرطب خٛ  ابخئذعهمٓئت  ؿبفٓو

 .القرار

ات التمكين وتفويض الصالحيات من قبل بعنوان " تصور  ( Weshah. 2012 ):دراسة 
ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ اسبكشئؼ  :دراسة مقارنة " -المعممين في المدارس االسترالية واألردنية

ض الصٛحٓئت هف وجٍب ىظر الهعمهٓف فْ الهدارس اٖسبرالٓب واٖردىٓب،  بهكٓف الهعمهٓف وبفٓو
ري هف قاؿ ـ الائحث الهىٍج الوصفْ هف خٛؿ اٚسبآئوقد اسبخد ف الذي بـ بطٓو

( هعمهًئ فْ الهدارس اٖردىٓب واسبرالٓئ، وقد بـ إجراء  788الائحث،وبكوىت العٓىب هف ) 
ا٘حصئء الوصفْ لبحدٓد اٚخبٛفئت، وكشفت ىبئئج الدراسب أف الهعمهٓف فْ كؿ هف الهدارس 

ض الصٛحٓئت اصورة هعبدلب، و  أف بهكٓف الهعمهٓف اٖردىٓب واٖسبرالٓب ٓىظر لمبهكٓف وبفٓو
ض الصٛحٓئت هركزي فْ كٛ الامدٓف،  اٚسبرالٓٓف أعمِ هف الهعمهٓف اٖردىٓٓف، وأف بفٓو
إضئفب إلِ ذلؾ أشئرت الدراسب إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب بعزى إلِ هبغٓرات 

ة بعٓزز البأٌٓؿ والخارة، و البْ ابخذت اشكؿ هسبقؿ فْ الهدارس، وقد أوصت الدراسب اضرور 
ئدة ةقبٍـ اىفسٍـ وخمؽ الدافعٓب  ر أداء الهوظفٓف، وٓز هفٍوـ البهكٓف، واربائطً الوةٓؽ ابطٓو
والحهئسب ىحو العهؿ، ههئ ٓعزز الجئىب ا٘اداعْ اشكؿ كآر، وأف ساب بدىْ هسبوى الهعمهٓف 

عمِ حد سواء اٖردىٓٓف اهئـ ىظرائٍـ اٚسبرالٓٓف ٓعزى لغٓئب الوعْ الكئفْ لمهدراء والهوظفٓف 
هئ الكآرة ىحو بقدـ العهؿ وبطوري  ض الصٛحٓئت، و آةئٌر  لهفٍـو البهكٓف، وبفٓو

بعنوان "دور التفويض في تحقيق ميزة تنافسية : ( 2005وايرلنغيام ، دراسة ) وايت و 
ئ ػائعبائرٌػؿ ئب ئلعهػٌدفب ئلدرئسب ؤلِ ئلبعرف عمِ أٌهٓب ئلبفَٓض َهجهَعلممؤسسة "  

ِ ػؤلؿ َػبقَن ئلهؤسسب ائلَص، وكٓؼ ىئب ئٖسئسٓب لاىٓب َهكَىئب ئلهؤسسبدُ ئلهكَػؤح
، ئلبىهَٓب عمِ عهمٓب ئلبفَٓضا جٍَدٌكٓز برؿ َذلك هو خٛ، سبَُ هىئسا هو ئلهىئفسبػه
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عمِ بقدٓن ؿ قئن ئلائحةئو ابىفٓذ درئسبٍهئ عمِ ؤحدُ ئلهؤسسئب ئٖهرٓكٓب ئلبْ بعه َقد
ؿ ؤلِ أٌهٓب َفئعمٓب هجهَعئب ئلعهػؿ الائحةئف َقد بَص، ئلخدهئب ئٚسبشئرٓب َئلقئىَىٓب

ًٛ ٌئهًئ ٓعبار ؿ سمَا فرق ئلعهأأو كٓؼ َاء، ائلىساب لٗفرئد أَ ئلهىظهئب عمِ حد سَ عئه
لمهرءوسٓف هف حٓث أظٍرب ئلدرئسب أٌهٓب ئلبفَٓض لمهوظفٓف، كهئ ئلهٍئرئب ئلقٓئدٓب ؿ لصق

اء، ئلهدرػؿ و قاػب هػئ٘دئرٓب ئٚعبٓئدٓؿ عهئبَصمب ؤلِ أٌهٓب بفَٓض ئٖبىهٓب قدرابٍـ، و
ئ عىصرًا أسئسًٓئ ٌن عمِ ئلهٍئن ئٖسئسٓب ئلبْ ببطما هٍئرئب خئصبكٓزَأٌهٓب بر ، ائعبائٌر

ٓسبخدهً القئدة ا٘دآروف لاىئء عٛقئت فئعمب هع هوظفٍٓـ، وقد كئىت أارز بوصٓئت الدراسب أف 
ئت أعهئلٍـ اشكؿ هس ضٍئ، والهٍئـ ٓقوـ الهدراء ابحدٓد هسبٓو اؽ، وبحدٓد الهٍئـ البْ ٓجب بفٓو

ضٍئ، والعهؿ عمِ بوٓزع الهٍئـ عمِ  القئامب لمبفوٓض أحٓئىًئ ، والهٍئـ البْ ٚ ٓهكف بفٓو
اعد اٚحبفئظ اهٍئهٍـ الخئصب، كهئ بّهت البوصٓب اضرورة  -حسب الحئجب لذلؾ  –هوظفٍٓـ 

ض، هف خٛ ؿ طرح كئفب هقبرحئبٍـ فٓهئ ٓبعمؽ اً، هشئركب الهوظفٓف أىفسٍـ فْ عهمٓب البفٓو
 قاؿ الادء اعهمٓب البفوٓض فعمًٓئ.

:  "عنوان الدراسة: "التفويض وتحميل السموك القيادي لرؤساء األقسام) 2004، جرينجدراسة )
ٓػب )  بىئولت ٌذي الدراسب السموؾ القٓئدي لرؤسئء اٖقسئـ فْ كمٓئت الهجبهع الهحمْ فْ ٚو

ئ عم ض، وقد أظٍرت الدراسب الىبئئج البئلٓبآهوىؾ ( وأةٌر ٌىئؾ عٛقب طردٓب  :ِ عهمٓب البفٓو
عزى ذلؾ لهدى إدراؾ بمؾ  ض، ٓو آف الشخصٓئت الهصىفب كشخصٓئت قٓئدٓب وعموـ البفٓو
ض عمِ الهدراء وهرءوسٍٓـ هعًئ، كهئ أظٍرت الدراسب أف البفوٓض  الشخصٓئت ٌٖهٓب البفٓو

ائلهفّوض إلٍٓـ هف خٛؿ وضع اصهئبٍـ الخئصب عمِ ٓسئعد عمِ اروز الشخصٓب الخئصب 
اٖعهئؿ الهوكمب إلٍٓـ، ههئ قد ٓؤدي إلِ اكبشئؼ هواٌب وقدرات جدٓدة فْ آئب العهؿ، كهئ أف 
ض ٓسئعد عمِ إدخئؿ أىظهب عهؿ جدٓدة فْ آئب العهؿ؛ ٖىً ٓشجع عمِ اىبشئر  البفٓو

ئ عمِ أكهؿ وجً؛ الٛهركٓزب فْ اعض هواقع هؤسسئت اٖعهئؿ، والبْ ك ئىت ٚ بؤدي دوٌر
اساب اىبشئر الىظئـ الهركزي اشكؿ هائلغ فًٓ، وقد أوصت الدراسب اضرورة كسر اٖىظهب 
الروبٓىٓب القئئهب عمِ البسمسؿ ا٘داري الهركزي الهائلغ فًٓ، واعبهئد سٓئسب الائب الهفبوح لاعض 

ظفٓف فْ الفئئت ا٘دآرب الدىٓئ، اٖىظهب، خئصب فْ الهواقؼ الطئرئب البْ قد بحصؿ هع الهو 
كوف حمٍئ فْ أعمِ فئب عمِ السمـ الٍرهْ ا٘داري، كهئ أوصت الدراسب اضرورة بحفٓز الفئئت  ٓو
الهفّوض إلٍٓئ، وبشجٓعٍـ، والعهؿ عمِ بدٓراٍـ اشكؿ هسبهر؛ كْ بصاح عهمٓب البفوٓض 

ًٚ هف الىظر إلًٓ عمِ ًٛ هحااًئ وهرغواًئ، اد  أىً هسئولٓب إضئفٓب ٚ فئئدة هىٍئ. ائلىساب إلٍٓـ عه
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 الدليل اإلداري " : -بعنوان " أصول تفويض الصالحيات :( 1996دراسة ) كينان كيت،  
ض الصٛحٓئت ائلطرؽ الهىظهب والهدروسب، هع بفسٓر  ٌدفت الدراسب لمبعٓرؼ اأصوؿ بفٓو

ض لدى الهدراء، وآئف فوائدٌئ وأٌهٓبٍئ كظئٌرة إدآرب  ئ فْ الحئجب لمبفٓو صحٓب، ٓىاغْ بوافٌر
كئفب البىظٓهئت ا٘دآرب عمِ اخبٛؼ أشكئلٍئ، وقد بطرؽ الائحث لقضٓب ىفور اعض الهدراء هف 
ض؛ لهعبقدابٍـ الخئطئب عىٍئ، وفكربٍـ الهساقب عف ذوابٍـ كأفضؿ هف ٓقوـ ائلعهؿ  عهمٓب البفٓو

ض الهٍئـ والصٛحٓئت لهرءوسٍٓـ،  حٓث ّآف الائحث هدى داخؿ الهؤسسب دوف الحئجب لبفٓو
حصئئٓئت قئـ ابجهٓعٍئ هف خٛؿ وحدات البدٓرب  خطأ ٌذا الهعبقد هف خٛؿ آئىئت وأرقئـ وا 
ض  والبقٓٓـ فْ العدٓد هف الهؤسسئت، وقد آىت ىبئئج الدراسب عف هدى أٌهٓب عهمٓب بفٓو

ئٍ ئدة خارات الهوظفٓف، واربقئئٍـ فْ عهمٍـ وٓزئدة هعدٚت ٚو ـ لمهىظهب البْ الصٛحٓئت فْ ٓز
ٓعهموف فٍٓئ، هف خٛؿ عهمٓئت البفوٓض الهوكمب إلٍٓـ، كهئ آّىت أف ىجئح عهمٓب البفوٓض 
ٛبً، وطآعب الهٍهب ىفسٍئ،  برباط اشكؿ هائشر اطٓرقب اخبٓئر الهرءوس ىفسً اىئء عمِ هٌؤ

دراسب اضرورة واكٓفٓب بوجًٓ البعمٓهئت لمهفّوض إلٍٓـ قاؿ وأةىئء عهمٓب البفوٓض، وقد أوصت ال
ئدة ةقب الهدراء اهوظفٍٓـ اشكؿ أكار لبعـّ  هراقاب سٓر عهمٓب البفوٓض اشكؿ هسبهر، وضرورة ٓز
بـ ذلؾ هف خٛؿ بوعٓب الهدراء ٌٖهٓب ٌذي الىقطب ، هف خٛؿ طرح  الهىفعب عمِ الطرفٓف، ٓو

ئ عمِ شكؿ ىشرات ودوٓرئت عمهٓب هىظّ  هب، وأف الفئئدة ىهئذج عهمٓب سئاقب ىئجحب، والقٓئـ اىشٌر
 والبقدٓر فْ الىٍئٓب لف بكوىئ فقط لمهوظؼ حئؿ ىجئحً فْ عهمً، اؿ سبهبداف حبهًئ لرئٓسً.

  

التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.3.2  

اسبعرض الائحث فٓهئ ساؽ عددَا هف الدراسئت العرآب واٖجىآب ذات العٛقب الهائشرة، 
صمت بمؾ الدراسئت إلْ هجهوعب هف الىبئئج وغٓر الهائشرة اهوضوع الدراسب، ولقد بو 

سوؼ بعٓف الائحث عمِ إةراء ا٘طئر الىظري لمدراسب الحئلٓب، وهف خٛؿ اٚسبعراض 
 السئاؽ ٓػسبطٓع الائحث البعقٓب عمِ بمؾ الدراسئت هف خٛؿ الىقئط البئلٓب :

 ِعم ( 9004و ) جٓرىج،  ( 7996و) كٓت،  ( 9008، ) العبٓاْ دراسئت أكدت -7
ض الصٛحٓئت فْ خمؽ آئب إاداعٓب  ض الصٛحٓئت وعمِ دور عهمٓػب بفػٓو أٌهٓب البفٓو

، وبحفٓز العئهمٓف عمِ اٚابكئر.لدي العئهمٓف، والعهؿ عمِ رفع هػسبوى الكفػئءة  

عمِ  ( 9006(  )ىعٓرات،  7986) اىكارسبوف،  (9007)الحراْ،  ركّزت دراسئت -9
ض ر عهمٓب البػدٓرب فػْ إىجأٌهٓب عهمٓب بدٓرب العئهمٓف ودو  ئح عهمٓب البفٓو  
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عمِ اعض العواهؿ البْ بؤدي إلػِ فػشؿ عهمٓػب (  9000ركزت دراسب ) دوٓكئت،  -2
ض، وقمب البدٓرب، وحسئسٓب اعض القػرارات، وعػدـ  ض هةؿ الخوؼ هف البفٓو البفٓو

  .الحصوؿ عمِ البشجٓع، وعػدـ كفئٓب الحوافز

عمِ ( 7996)العبٓاْ، و ( ،9007)الحراْ، (، و 9074ة، ) العواود دراسئت أّكدت -4
ض هػئ فْ إىجئح عهمٓب البفٓو   .أٌهٓب اٖىظهب والقواىٓف، والبحدٓد الدقٓؽ لمهٍئـ، ودوٌر

عمِ أٌهٓب (   9005) وآت ووآرلىغٍئـ، ( و 9079،أاو وطفبدراسئت )أّكدت  -5
ػز العٛقػئت ا٘ىسئىٓ ئ فػْ بعٓز ض، ودوٌر ب آف العئهمٓف، وٓزئدة الرضِ عهمٓب البفٓو

  .ٍـالوظٓفْ لدٓ

(     9008 العبٓاْ، ( و) 9002( و) الزعاْ،  9007ْ، )الحراػدراسئتأّكدت  -6
ض، وأف عدـ اٚسبقرار الوظٓفْ ٓػؤةر  ئدة عهمٓب البفػٓو عمِ دور اٚسبقرار الوظٓفْ فْ ٓز

   .سػماًئ عمػِ بفػوٓض الػصٛحٓئت

الدراسات السابقة :الحالية عن البحوث و  ميز الدراسةما ي  4.3.2   

بهٓزت الدراسب الحئلٓب عف الدراسئت السئاقب فْ كوىٍئ اٖولِ هف ىوعٍئ البْ 
ض السمطب فْ هبىػئقش  دٓٓرئت الوزارات ابجئٌئت الهدراء والهوظفٓف ىحو بفٓو

ض آف فْ هحئفظب ىئامس ، كهئ عهمت عمِ إٓجئد فروؽ اٚبجئٌئت ىحو البفٓو
 والهوظفٓف فْ الهدٓٓرئت الهذكورة. الهدٓٓرف
االستفادة من الدراسات السابقة:  5.3.2  

مت عهمٓب اٚسبفئدة هف الدراسئت السئاقب فْ الىقئط البئلٓب :بهةّ   •  

.اطٓرقب هىٍجٓب إةراء الدراسب ائ٘طئر الىظري  • 

 • الهسئعدة فْ بحمٓؿ وبفسٓر ىبئئج الدراسب الحئلٓب

ر أدابصهٓـ و  ( لبحقٓؽ أٌداؼ الدراسب اٚسبائىب سب )ة الدرابطٓو  •  

ىئساب.خداـ اٖسئلٓب ا٘حصئئٓب الهاسب  • 
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 :الفصل ممخص   4.2

هف خٛؿ العرض السئاؽ لٍذا الفصؿ ٓبآف أف الوظٓفب ا٘دآرب ببكوف هف ةٛةب عىئصػر 
ْ الواجائت والهسؤولٓئت والسمطب الههىوحب لشئغؿ الوظٓفػب، كهػئ ٓبػضح ض  رئٓسٓب، ٌو أف لمبفٓو

ْ أف ٓبـ بحدٓد الهٍئـ اػشكؿ دقٓؽ،  ض الهٍهب، ٌو هائدئ أسئسٓب ٓجب هراعئبٍئ عىد بفٓو
بآف أف حػدود ودرجئت ،وحسف اخبٓئر الهوظؼ الهراد بفوٓضً  وفئعمٓب وسئئؿ اٚبصئؿ، كهئ ٓو

ض ػضٍئ،  ىفسٍئ والهٍهب الهسئوؿٓبوقؼ عمِ عدة عواهؿ هىٍئ طآعب  البفٓو لقرار واالهراد بفٓو
ضٍئ ،وأٌهٓبً بضح أٓضًئ أف اعض القرارات ٚ ٓىاغْ بفٓو هىٍئ القرارات الهبعمقب ائٖوضػئع  ،ٓو

ض أٌػداف ،القئىوىٓب لمهىظهب، والهسئئؿ الهئلٓب الٍئهب بآف أف لمبفٓو  ئً وأهور الرقئاب الهئلٓب، ٓو
وأف ٌىئؾ العدٓد هػف  والبخمص هف الهركٓزب، ،وبوفٓر الكفئءة ا٘دآرب ،ا٘صٛح ا٘داري ،هىٍئ

ض البْ ٓهكف بحقٓقٍئ عمِ هسبوى  وأف  ،والهىظهػب ،والهوظػؼ ،الهسئوؿالهزآئ لعهمٓب البفٓو
ض عمِ الهسبوٓئت الةٛث السئاقب ٓرًا بـ هىئقشب عمـ أخ، و ٌىئؾ هعوقئت بواجً عهمٓب البفٓو

ئ عمهكوىئبٍئ اٖسئسٓب، وأٌهٓبٍئ و اٚبجئٌئت، وبعٓرفٍئ ، و  ِ الهوضوع قٓد الدراسب، هدى بأةٌٓر
 اىئء الهقئٓٓس الخئصب ائٚبجئٌئتخطوات ئفب إلِ هىئٌج قٓئس اٚبجئٌئت، و ائ٘ض
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 الفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 

و -جؿ بحقٓؽ ٌدؼ الدراسب، أهف  ض البعرؼ عمِ ٌو ابجئٌئت الهدراء والهوظفٓف ىحو بفٓو
لهىٍج  ، فقد بضهف ٌذا الفصؿ وصفئً -الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتالسمط

ًٛ  كهئ ٓعطْ وصفئً  ،الدراسب وهجبهعٍئ ( وةائبٍئ ،ٍئصدق) اٚسبائىب هئٌو الدراسب بْٖدا هفص
والهعئلجب ا٘حصئئٓب البْ اسبخدهٍئ الائحث فْ اسبخٛص  ،وكذلؾ إجراءات الدراسب ،والهقئامب

 ىبئئج الدراسب وبحمٓمٍئ.

 

 منيج الدراسة 3.1

حصوؿ عمِ هعموهئت دقٓقب بـ اسبخداـ الهىٍج الوصفْ البحمٓمْ، هىٍجٓب لمدراسب، وذلؾ لم
ض ا٘داريوهعهقب حوؿ  ، وُعّرؼ الهىٍج الوصفْ البحمٓمْ اأىً الهىٍج الذي ٍٓدؼ إلِ البفٓو

وصؼ الظئٌرة الهدروسب اكئهؿ أفرادٌئ هف حٓث طآعبٍئ ودرجب وجودٌئ، وعٛقبٍئ اعدد هف 
بسئعد فْ الهبغٓرات ذات الصمب احٓث ٓؤدي ذلؾ إلِ الوصوؿ إلِ اسبىبئجئت وبعهٓهئت 

ر الواقع الهدروس  بطٓو

ا٘دآرب فْ اخبٓئر عٓىب سبخداـ أسموب الحصر الشئهؿ لمحدود الهؤسسئبٓب و كهئ أىً بـ ا
 ، والهقئامب كأداة ةئىوٓب.الدراسب، وبـ اسبخداـ اٚسبائىب كأداة أسئسٓب فْ جهع الآئىئت اٖولٓب
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  الدراسةمجتمع  3.1
 
هدٓٓرف والهوظفٓف فْ هدٓٓرئت الوزارات الهخبمفب فْ هدٓىب الف هجبهع الدراسب هف جهٓع بكوّ 

( ٓآف 1.3هدٓرًا وهوظفًئ، والجدوؿ )( 774) اتالوزار  إحصئءات، وقد امغ عددٌـ وفؽ ىئامس
.بوٓزع هجبهع الدراسب وفؽ الهدٓٓرب والهسهِ الوظٓفْ  

 وفق المديرية والمسمى الوظيفيالدراسة  مجتمع توزيع: 3.1جدول 
 

 الهدٓٓرب
عدد الهدٓٓرف ورؤسئء 

 عدد الهوظفٓف اٖقسئـ

 152 17 البرآب والبعمٓـ
 22 4 الحكـ الهحمْ

 37 18 الشؤوف اٚجبهئعٓب 
 33 12 الهئلٓب

 53 24 اٖشغئؿ وا٘سكئف
 43 8 الزراعب
 37 18 العهؿ

 43 15 الداخمٓب 
 22 3 اٖوقئؼ
 7 1 الةقئفب

 34 4 اٚقبصئد الوطىْ
 18 1 شؤوف اٖسرى

 54 5 الصحب
 53 6 الىقؿ والهواصٛت 

 17 8 السٓئحب
 12 2 أةئر

 638 346 المجموع الكمي
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  : الدراسة عينة 1.3
 

، الهدٓٓرف والهوظفٓف فْ هدٓٓرئت الوزارات الهخبمفب فْ هدٓىب ىئامس بـ اخبٓئر عٓىب عشوائٓب هف
ـّ إحصئء الهد ٓٓرئت فْ هحئفظب ىئامس، وحصر عدد الهدٓٓرف والهوظفٓف، وهف ةـ احٓث ب

اٚخبٓئر العشوائْ فْ كؿ هدٓٓرب وفؽ ىسابٍـ هف هجبهع الدراسب، وقد امغ عدد أفراد العٓىب 
( بآف بوٓزع عٓىب الدراسب وهواصفئبٍئ وفؽ 9.3-2.3( هدٓرًا وهوظفًئ، والجداوؿ )277)

 ؼ لٍئ:، وفٓهئ ٓمْ وصهبغٓرابٍئ الهسبقمب

 الجنسمتغير -3
 

 الجنس لمتغير الدراسة تبعاً  عينةوصف : 3.1جدول 
 الىساب الهئوٓب % البكرار الجىس
 5663 156 ذكر

أىةِ 4367 121 

311.1 377 المجموع 

 

، ههئ ٓعىْ أف ىساب هشئركب إلِ حد هئ الذكور وا٘ىئث هبقئراب أعداد أف 2.3ٓبضح هف الجدوؿ
ئلعهئلب الىسوٓب بعبار جزءًا ٌئهًئ فْ دفع عجمب ف لمدراسب كئىت عئلٓب، اٚسبجئاب ا٘ىئث فْ

الحدٓةب، حٓث امغت ىساب  البطور فْ أي دولب، واٖهةمب عمِ ذلؾ كةٓرة كهئ أةاببٍئ ا٘حصئئٓئت
: 2315%( هف هجهوع القوى العئهمب )آماورغ، 48هشئركب الهرأة فْ القوى العئهمب فْ أهٓركئ )

3) 

:فئة العمريةالمتغير  -3  
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 الفئة العمرية الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف : 1.1جدول 
 الىساب الهئوٓب % البكرار الفئب العهٓرب 

25أقؿ هف   6 262 

 2366 57   25أقؿ هف  -95

 4364 112        45هف  قؿأ -25

 3363 83        55أقؿ هف  – 45

سىً فأكةر 55  19 669 

311.1 377 المجموع 

هئ الفئبئف المبئف بىدرجئف  3.3 الجدوؿ ضح هفٓب قمب أعداد الهشئركٓف عمِ طرفْ البصىٓؼ، ٌو
، آىهئ بزداد الىساب فْ وسط البصىٓؼ،  سىب فأكةر 55سىب، و  25 أقؿ هف بحت الفئب العهٓرب

)  اىساب اٖكارسىب عمِ الىصٓب  45أقؿ هف  إلِ 35لبحوز الفئب العهٓرب الهىحصرة هئ آف 
، حٓث بآف هف خٛؿ البحمٓؿ ا٘حصئئْ أف هبوسط أعهئر عٓىب الدراسب قد امغ % ( 4364
سىب قد امغت  55إلِ أقؿ هف  25، وىٛحظ أف ىساب الفئب العهٓرب الهىحصرة هئ آف سىب 4168
% (، ههئ ٓعىْ بوفر ىساب كآرة هف الفئئت الشئاب، والفئئت ذوي الخارة فْ العهؿ 9369) 

أف ىساب الهدراء أفئد والهبعمؽ اسىوات الخارة، والذي  9:3الجدوؿذلؾ هع ٓىعكس الحكوهْ، و 
 %(. 7164سىب قد امغت ىسابٍئ ) 15إلِ  13والهوظفٓف هف ذوي الخارة الهبدرجب هئ آف 

:المؤىل العمميمتغير  -1  

 المؤىل العممي الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف : 4.1جدول 
ؿ العمهْ   هئوٓب %الىساب ال البكرار الهٌؤ

 669 19 ةئىوٓب عئهب فهئ دوف 

 2263 61        دامـو هبوسط   

 5566 154 اكئلوٓروس

1565 43 هئجسبٓر فأعمِ 

311.1 377 المجموع 
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الدراسب هف الحئصمٓف عمِ الداموـ الهبوسط، و حهمب  عٓىب ىساب أف 4.3ٓبضح هف الجدوؿ 
% هف الهشئركٓف فْ الدراسب 7161هئ ٓعىْ أف % (، ه 2869شٍئدة الةئىوٓب العئهب فهئ دوف ) 

أف الهبعمهٓف فْ ٌذي  الهئجسبٓر فأعمِ، ههئ ٓدؿ عمٍِئدة الاكئلوٓروس و كئىوا هف حهمب ش
 الهدٓٓرئت ٌـ السواد اٖعظـ هف الهوظفٓف.

:التخصصمتغير  -4  

 التخصص الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف : 5.1جدول 
 % الىساب الهئوٓب البكرار البخصص 

 7464 236 عمـو إىسئىٓب

2566 71 عمـو طآعٓب 

311.1 377 المجموع 

 

الخئصب ائلعموـ  اٖكئدٓهٓباٖفراد هف ذوي الخمفٓئت ىساب هشئركب  أف 5.3ٓبضح هف الجدوؿ 
ْ العموـ البْ بٍبـ ائلىواحْ ا٘دآرب 7464قد امغت )  ا٘ىسئىٓب ض % (، ٌو ، وهف ضهىٍئ بفٓو

و- الصٛحٓئت ، ههئ ٓعىْ أف أغمب أفراد العٓىب الهشئركب فْ الدراسب -وضوع الدراسبه ٌو
 ـ خمفٓئت أكئدٓهٓب كئفٓب، ههئ ٓعكس الهخزوف الهعرفْ لدٍٓـ.كئىت لدٍٓ

 

:المسمى الوظيفيمتغير  -5  

 المسمى الوظيفي الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف : 6.1جدول 
 الىساب الهئوٓب % البكرار الهسهِ الوظٓفْ

 4863 133 هدٓر

5263 144 هوظؼ 
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311.1 377 المجموع 

 

اٖقسئـ الهدراء الفرعٓٓف ورؤسئء اء العئهٓف و ىساب هشئركب الهدر  أف 6.2 ٓبضح هف الجدوؿ
ض قد امغت %( هف عٓىب 52%(، آىهئ امغت ىساب هشئركب الهوظفٓف )48) الهخولٓف ائلبفٓو

 وا٘داراتالعمٓئ  ا٘داراتهدراء فْ ٓبضح أف إجهئلْ عدد ال 1:3فحسب الجدوؿ الدراسب، 
ض امغ )  91( فردًا، ههئ ٓعىْ أف اٚسبائىب قد قئهت ابغطٓب )146الوسطِ والهخولٓف ائلبفٓو

  .ا٘دارات أفراد عٓىب %( هف

:سنوات الخبرةمتغير  -6  

 سنوات الخبرة الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف : 7.1جدول 
 ب %الىساب الهئٓو البكرار سىوات الخارة

 362 9           هف سىبٓفأقؿ 

سىوات 5أقؿ هف  - 9هف   19 669 

 1864 51  سىوات 70أقؿ هف  -5هف 

 1368 33   سىب 75أقؿ هف  - 70هف 

سىب فأكةر 75  168 6366 

311.1 377 المجموع 

 
البْ و  سىوات الخارة اٖطوؿ،ذوي  كئىت هف أف ىساب هشئركب اٖفراد 7.3ٓبضح هف الجدوؿ

، فكمهئ هف إجهئلْ عٓىب الدراسب%  7164عئهًئ فأكةر قد امغت  15 إلِ 13براوح هئ آف ب
ًٚ؛ فقد ٚ  كئىت سىوات الخارة أقؿ، بصاح درجب وعْ اٖفراد لمهفئٌٓـ ا٘دآرب أكةر اضهحٛ

عمِ البعرؼ عمِ اعض الهٍئرات  -عمِ اخبٛؼ درجبً الوظٓفٓب -بسىح الفرصب لمهوظؼ
وقد امغ الهبوسط الحسئاْ  ئٌٓـ ا٘دآرب اشكؿ كئٍؼ خٛؿ سىوات عهمً اٖولِ.والعهمٓئت والهف
 سىب. 1366لسىوات الخارة 
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ـ عٓىب الهقئامب غٓر  هؤسسئتهدٓٓرف والهوظفٓف فْ ( 8كهئ شهمت عٓىب الدراسب ) هخبمفب، ٌو
 الهٍٓكمب.
 
 الدراسة تاأدا 4.3

اٚسبائىب كأداة رئٓسٓب لجهع الآئىئت،  سبخداـاىئًء عمِ طآعب الاحث وهشكمبً، فقد قئـ الائحث ائ
ب؛ لدعـ ىبئئج اٚسبائىب كهئ اسبخدـ الهقئاٛت الشخصٓب ، ولبسٍٓؿ عهمٓب إىجئز كأداة ةئىٓو

 الاحث، وقد بـ اسبخداـ أدوات الدراسب كهئ ٓمْ:

االستبانة  3.4.3  

ر اعد إطٛع الائحث عمِ عدد هف الدراسئت السئاقب واٖدوات الهسبخدهب  فٍٓئ، قئـ ابطٓو
ض السمط ٓٓرفابجئٌئت الهداسبائىً خئصب هف أجؿ قٓئس   ٓئتفْ هدٓر  ئتوالهوظفٓف ىحو بفٓو

: اٖوؿ بضهف ( أجزاء4)، وقد بكوىت اٖداة فْ صوربٍئ الىٍئئٓب هف الوزارات فْ هحئفظب ىئامس
ؿ العمآئىئت أولٓب عف الهاحوةٓف، بهةمت فْ  هْ، والبخصص الجىس، والفئب العهٓرب، والهٌؤ

ابجئٌئت الةئىْ فقد بكوف هف الفقرات البْ بقٓس الجزء أهئ والهسهِ الوظٓفْ، وسىوات الخارة، 
ض السمط ٓٓرفالهد ، حٓث امغ الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتوالهوظفٓف ىحو بفٓو

وبـ ، ( ٓوضح ذلؾ13:2والجدوؿ رقـ ) ( هجئٚت،5)( فقرة، وزعت عمِ 62عدد ٌذي الفقرات )
 هئ ٓمْ :كاٚسبفئدة فْ بصهٓـ ٌذي اٚسبائىب 

 
 دراسب اٖدب الىظري دراسب كئفٓب. -
دراسب اٖاحئث السئاقب واٚسبفئدة هف الىهئذج البْ بشبهؿ عمٍٓئ، واٚسبائىئت البْ بـ  -

 اسبخداهٍئ فْ ٌذي الدراسئت.
دٓهْ والهٓداىْ، وهف ذوي اٚسبعئىب اآراء الخاراء والهخبصٓف الذٓف ٓهئرسوف العهؿ اٖكئ -

 اٌٚبهئـ ائلهجئؿ.
وعٓىب عشوائٓب هف ، ٌذي الطٓرقب عٓىب هف الهدراء ا٘دآرٓف شهمتالهقئاٛت الشخصٓب: حٓث  -
ض الصٛحٓئت وظفٓفاله ، فْ هدٓىب ىئامس؛ لهعرفب آرائٍـ الشخصٓب اخصوص سٓئسب بفٓو

ف ٌذي الهقئاٛت فْ صٓئغب اٚسبائىب اٚسبفئدة ه بـ، و وهعوقئبٍئ وباعئبٍئ عمِ آئب اٖعهئؿ
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، فٓهئ بـ بىظٓـ هقئاٛت أخرى؛ لمهسئعدة فْ هع الهعموهئت لغئٓئت ٌذي الدراسبكأداة رئٓسٓب لج
 لىبئئج البْ بوصمت إلٍٓئ الدراسب.بحمٓؿ ا
مجاالتياتوزيع فقرات أداة الدراسة عمى  :8:3جدول   

 المجال الرقم
عدد 

 الفقرات

ض فْ  1 اٖداء بعٓززإسٍئـ البفٓو  22 

 14 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض 2

 9 ابخئذ قرار البفٓوض 3

ض القئئهب 4  6 هسبوٓئت البفٓو

 11 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض 5

 63 المجموع الكمي

لٓكرت خهئسْ اٖاعئد، وقد ُاىٓت الفقرات هقٓئس  أسئس عمِ فقرات الهجئٚتبـ بصهٓـ ٌذا وقد 
 :كهئ ٌو آتٍ  لٛسبجئائت عمِ الفقراتوأعطٓت اٖوزاف  ،بجئي ا٘ٓجئاْائٚ

:خهس درجئت كآر جدًا   

: أراع درجئت  كآر  

: ةٛث درجئت  هبوسط  

: درجبٓف ضعٓؼ  

: درجب واحدة  ضعٓؼ جداً   

( أسئمب 3( أسئمب هغمقب اٚسبجئاب، أهئ الجزء الرااع فبهةؿ فْ )6ف الجزء الةئلث هف )وبكوّ 
ْ :هفبوح ب اٚسبجئاب، ٌو  
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 ض هف وجٍب ىظرؾ بهئ أكةر ةٛة  ؟هعٓقئت لعهمٓب البفٓو
 ؟هئ الذي بقبرحً لبعٓزز ههئرسب البفٓوض 
  ؟ أكباٍئحوؿ هوضوع الدراسب أخرىٌؿ لدٓؾ هٛحظئت 

 

االستبانةصدق  3.4.3  

عمِ اٚسبائىب وذلؾ اعرض  ،اسبخدـ الائحث صدؽ الهحكهٓف أو هئ ٓعرؼ ائلصدؽ الهىطقْ 
اٍدؼ البأكد هف هىئساب  ؛)هرفؽ قئئهب اأسهئء الهحكهٓف( هف ذوى اٚخبصئص هٓف( هحك7)

واىبهئء كؿ هىٍئ لمهجئؿ الذي وضعت  ،وسٛهب صٓئغب الفقرات ئهف أجمٍ تلهئ أعداٚسبائىب 
. وٓشٓر الائحث اأّف %75اٚسبائىب فًٓ، وقد امغت ىساب اٚبفئؽ آف الهحكهٓف عمِ عائرات 

( فقرة، إٚ أف 68سبائىب اصوربٍئ اٖولٓب قاؿ عرضٍئ عمِ الهحكهٓف قد امغ )عدد فقرات اٚ
ئدة   3 ، وحذؼفقربٓف فْ إحدى الهجئٚتالائحث أخذ اآراء الهحكهٓف الذٓف أجهعوا اضرورة ٓز

عئدة صٓئغب وضعت  فقربٓف ٚ بىبهْ إلِ الهجئؿ الذي فقرات أخرى، وحذؼ فقرات فْ  3فًٓ، وا 
؛ كْ بعهؿ عمِ بغطٓب هواضٓع الدراسب اشكؿ أسئمب جدٓدة 3فقرات فْ  6 أسئمب جدٓدة، ودهج

ذا هئ بـ عهمً هف قاؿ الائحث، حٓث امغ عدد الفقرات الىٍئئٓب هئ اعد البعدٓؿ ) ( 62هٛئـ، ٌو
 فقرة.

:ستبانةثبات اال 1.4.3  

  كروىائخ()ألفئ  هؿٛسبائىب وهجئٚبٍئ، ائسبخداـ هعئالداخمْ لةائت القئـ الائحث ائحبسئب 

ق الداخمْ الةائت ت( ٓآف هعئه9.3ٛوالجدوؿ )  سبائىباٚهجئٚت ألفئ كروىائخ عمِ  باطٓر
ودرجبٍئ الكمٓب: الهخبمفب  

: معامالت الثبات الداخمي بطريقة ألفا كرونباخ عمى مجاالت االستبانة المختمفة9.1جدول  

بطريقة  قيمة معامل الثبات المجال
 ألفا كرونباخ

ض فْ بعٓززإسٍئـ البف اٖداء ٓو  36948 
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 36913 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض
 36936 ابخئذ قرار البفٓوض

ض القئئهب  36869 هسبوٓئت البفٓو
 36933 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض

 1.951 الدرجة الكمية
 

 اطٓرقب كروىائخ ألفئالهخبمفب اٚسبائىب  جئٚتالةائت لههعئهٛت أف  (9.3ٓبضح هف الجدوؿ )
بعكس هدى ابسئؽ فقرات اٚسبائىب ههئ  ،(36953-36869آف ) تبراوحعمِ هحئور اٚسبائىب 

 .ُٓهّكىٍئ هف قٓئس وفحص اٖسئمب البْ ذٌات إلٍٓئ الدراسب

خطوات تطبيق الدراسة  5.3  

 قئـ الائحث ائلخطوات البئلٓب: 

 . اٚسبائىبالبأكد هف صدؽ وةائت  -1

 اة.خذ ا٘ذف الخطْ ابوٓزع اٖدأ -2

الائحث ابطآؽ اٚسبائىب عمِ أفراد عٓىب الدراسب، وقاؿ ادء الهاحوةٓف ابعائب اٚسبائىب  ئـق -3
ح الائحث طمب هىٍـ أف ٓسجموا الهعموهئت العئهب فْ القسـ اٖوؿ هف كؿ اسبائىب، ةـ وضّ 

لٙجئاب عف  لمهاحوةٓف وكٓفٓب ا٘جئاب عف فقرابٍئ وهف ةـ أبٓحت الفرصب ،ٌدؼ الدراسب
 الفقرات.

( اسبائىئت 7( هىٍئ، وبـ اسباعئد )284( اسبائىب، بـ اسبرداد )433قئـ الائحث ابوٓزع ) -4
 ( اسبائىب بهةؿ العٓىب الىٍئئٓب لمدراسب. 277اساب عدـ صٛحٓبٍئ، واقٓت )

الائحث ابفٓرغ اسبجئائت الهاحوةٓف بهٍٓدا ـ اعد أف بهت إجراءات بطآؽ اٚسبائىب قئ -5
 .SPSS)) الرزهب ا٘حصئئٓب لمعموـ اٚجبهئعٓباـ لهعئلجبٍئ وبحمٓمٍئ ائسبخد

 قئـ الائحث اإجراء الهقئاٛت غٓر الهٍٓكمب هع عٓىب الهدٓٓرف والهوظفٓف، وبحمٓمٍئ. -6

ئ وهىئقشبٍئ،، قئـ الكهٓب سبخٛص الىبئئجاعد ا -7 اٚسبىبئجئت  وصئغ الائحث ابفسٌٓر
 البوصٓئت الهىئساب.و 
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آلية تحميل نتائج الدراسة 6.1  

ـّ  باىْ ألٓب ا٘حصئئٓب والىظٓرب لبحمٓؿ الآئىئت البْ بـ جهعٍئ، وفٓهئ ٓمْ وصفٍئ :ب  

التحميل اإلحصائي 3.6.1  

  ئًٓئ ائسبخداـ الارىئهج وهعئلجبٍئ إحصئ ،بـ إدخئلٍئ فْ الحئسوب ،اعد أف بـ جهع الآئىئت
وذلؾ ائسبخداـ الهعئلجئت ا٘حصئئٓب أبٓب:،  SPSS ا٘حصئئْ   

ب ،الحسئآبالهبوسطئت  -1  ؛ لهعرفب الوزف الىساْ لفقرات الدراسب.توالبكرارا ،والىسب الهئٓو
 .ائسبخداـ هعئدلب ألفئ كروىائخاٚسبائىب فحص ةائت  -2

اخبائر )ت( لعٓىبٓف هسبقمبٓف، لفحص اٖسئمب الهبعمقب ائلجىس، والبخصص، والهسهِ  -3
 الوظٓفْ.

ؿ العمهْ، وسىوات بحمٓؿ البائٓف اٖحئدي، لفحص اٖسئمب الهبعمقب ائل -4 فئب العهٓرب، والهٌؤ
 الخارة.

 .Scheffe Post Hoc Testاخبائر شٓفًٓ لمهقئرىب الاعدٓب  -5

 
 حدود الدراسة :  7.3
ئ هف شٍر  -7 ىٍئٌؤ ، وحبِ 9075هف العئـ  رسابهاالحدود الزهئىٓب : بـ إىجئز ٌذي الدراسب وا 

 .9076شٍر ىوفهار هف العئـ 
ت ٌذي الدراسب عمِ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس، فْ الحدود الجغرافٓب : اقبصر  -9

 الضفب الغرآب.
الحدود الاشٓرب : اقبصرت ٌذي الدراسب عمِ عٓىب هف هدٓري وهوظفْ الوزارات، فْ هدٓٓرئت  -2

 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس، فْ الضفب الغرآب.
ْ الهدٓٓرئت البئاعب لموزارات الف -4 مسطٓىٓب الهركٓزب، والبْ ٓامغ عددٌئ الحدود الهؤسسئبٓب : ٌو

 هدٓٓرب فْ هحئفظب ىئامس. 76
 

 محددات الدراسة :  8.3
ئ:واجٍت الدراسب اعض الهشئكؿ والهعٓقئت  ، والبْ كئف هف أارٌز
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 أف حدود الدراسب اقبصرت عمِ هحئفظب ىئامس فقط. -7
 فٍـ هغزاٌئ.عٓىب الدراسب لهوضوع الدراسب، وعدـ  اعض أفراد عدـ سٍولب اسبجئاب -9
و العٓىب الىٍئئٓب، اعد أف راعِ ، اسبائىب هىٍئ 977اسبائىب، بـ اسبرجئع  400بـ بوٓزع  -2 ٌو

( وفؽ اخبٓئر حجـ العٓىب احبهئلًٓئ وفؽ هعئدلب 950الائحث أف أقؿ حجـ ههكف لمعٓىب ٌو )
  جٓجر ٚخبٓئر حجـ العٓىئت
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 الفصل الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ومناقشتيانتائج الدراسة   

    ٓئىئت عولجت إحصئئٓئ ، واعد عهمٓب جهع الآحبوى ٌذا الفصؿ عمِ إجئائت ٖسئمب الدراسب

 SPSS ائسبخداـ ارىئهج الرزهب ا٘حصئئٓب لمعموـ اٚجبهئعٓب

 وبـ باىْ الهعٓئر البئلْ لبحمٓؿ الهبوسطئت الحسئآب البْ بهةؿ ىبئئج الدراسب

اتتجاىات نحو تفويض السمطاال معيار تقدير درجة : 3.4جدول   

  تقدير االتجاهتقدير االتجاه  المتوسط الحسابيالمتوسط الحسابي    
11--16831683 داً داً هىخفض جهىخفض ج     
266266أقؿ هف أقؿ هف --16831683   هىخفضهىخفض  
364364أقؿ هف أقؿ هف --26632663   هبوسطهبوسط  
462462أقؿ هف أقؿ هف --36433643   هربفعهربفع  

فهئ فوؽفهئ فوؽ  462462   هربفع جداُ هربفع جداُ   
 

وفٓهئ ٓمْ عرض ائلىبئئج البْ بوصمت إلٍٓئ الدراسب اسؤالٍئ الرئٓس، وأسئمبً الفرعٓب البْ   
  أجئات عىً :

الرئيسالنتائج المتعمقة بسؤال الدراسة  3.4  

راء والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة ما اتجاىات المد
 نابمس؟

 

 الهبوسطئت الائحث سبخدـفقد ا ،أسئمب الدراسب الهبفرعب هف السؤاؿ الرئٓس عف ا٘جئاب أجؿ هف
ض بجئٌئت درجب اٚولبقدٓر اٚبجئي،  بقدٓر درجبو  ، واٚىحرافئت الهعٓئٓربالحسئآب ىحو بفٓو
 ٓأبْ ا٘جئاب عف اٖسئمب الهبفرعب هف السؤاؿ الرئٓس وفٓهئ .ئتالسمط
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ما مستوى تفويض الصالحيات في مديريات الوزارات في محافظة السؤال األول :  1.1.1
؟نابمس  

 ( إلِ ا٘جئاب عف السؤاؿ اٖوؿ4:4-2:4بشٓر الجداوؿ )

ػػػػػب  الهبوسػػػػػطئت الحسػػػػػئآب :2.4جػػػػػدوؿ  الهػػػػػدٓٓرف ابجئٌػػػػػئت فقػػػػػرات درجػػػػػب لواٚىحرافػػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػمطو  هسػبوٓئت هجػئؿ فػْ  الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس ٓئتفػْ هػدٓر  ئتالهوظفٓف ىحو بفٓو

ض القئئهب  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  البفٓو

 الرقـ فْ
 الهبوسط الفقرة الهجئؿ

 الحسئاْ
اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

1.36 3664 اٚطٛع عمِ الهٍهب الهفوضب و دراسبٍئ  6  هربفع 
ئت الهٍهب الهفوضب و إاٛغ الهدٓر اٍئ 3  هربفع 1631 3662 ٓبـ وضع سٓىئٓرٌو
 هربفع .3.9 3661 ٓبـ اقبراح قرارات الهٍهب الهفوضب عمِ الهدٓر 2
 هربفع 1637 3655  ٓبـ بمخٓص الهوضوع و إاٛغ الهدٓر ارأي الهفوض إلًٓ 5
ض و الخروج ائسبى 4 بئجئت اخصوصًٓبـ دراسب هوضوع البفٓو  هربفع 1631 3645 
 هبوسط 1615 2699  ٓبـ ابخئذ قرارات الهٍهب الهفوضب دوف الرجوع لمهدٓر 1

مستويات التفويض القائمةالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.63 1.48 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ػػب  الهبوسػػطئت الحسػػئآب :3.4جػػدوؿ  ىحػػو  ٓٓرفابجئٌػػئت الهػػدفقػػرات درجػػب لواٚىحرافػػئت الهعٓئٓر
ض السمط ض القئئهػبهجػئؿ فػْ  الوزارات فْ هحئفظب ىػئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو  هسػبوٓئت البفػٓو

 اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر 

 الرقـ فْ
 الفقرة الهجئؿ

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

3662 اٚطٛع عمِ الهٍهب الهفوضب و دراسبٍئ  6  1636  هربفع 
 هربفع .3.9 3659 ٓبـ اقبراح قرارات الهٍهب الهفوضب عمِ الهدٓر 2
ئت الهٍهب الهفوضب و إاٛغ الهدٓر اٍئ 3  هربفع .3.9 3652 ٓبـ وضع سٓىئٓرٌو
ربفعه 1636 3646  ٓبـ بمخٓص الهوضوع و إاٛغ الهدٓر ارأي الهفوض إلًٓ 5  

4 
ض و الخروج ائسبىب ئجئت ٓبـ دراسب هوضوع البفٓو

 اخصوصً
 هبوسط 1632 3636
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 هبوسط 1615 2693  ٓبـ ابخئذ قرارات الهٍهب الهفوضب دوف الرجوع لمهدٓر 1

مستويات التفويض القائمةالدرجة الكمية لمجال  رتفعم 1.78 1.43   

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ػػب  الهبوسػػطئت الحسػػئآب :4.4جػػدوؿ  وظفٓف ىحػػو الهػػابجئٌػػئت فقػػرات درجػػب لواٚىحرافػػئت الهعٓئٓر
ض السمط ض القئئهػبهجػئؿ فػْ  الوزارات فْ هحئفظب ىػئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو  هسػبوٓئت البفػٓو

 اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر 

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الفقرة

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

ئت الهٍهب الهفوضب و إاٛغ الهدٓر اٍئ 3  هربفع 1634 3672 ٓبـ وضع سٓىئٓرٌو
1635 3665 اٚطٛع عمِ الهٍهب الهفوضب و دراسبٍئ  6  هربفع 
 هربفع 1632 3663 ٓبـ اقبراح قرارات الهٍهب الهفوضب عمِ الهدٓر 2
 هربفع 1638 3663  ٓبـ بمخٓص الهوضوع و إاٛغ الهدٓر ارأي الهفوض إلًٓ 5
ض و الخروج ائسبىبئجئت اخصوصً 4  هربفع 1633 3653 ٓبـ دراسب هوضوع البفٓو
 هبوسط 1615 3634  ٓبـ ابخئذ قرارات الهٍهب الهفوضب دوف الرجوع لمهدٓر 1

مستويات التفويض القائمةالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.84 1.51 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

( أف الهبوسػػػػط الحسػػػػئاْ لهسػػػػبوى البػػػػأةٓر ا٘جهػػػػئلْ لمهػػػػدٓٓرف 464 -264ٓبضػػػػح هػػػػف الجػػػػداوؿ )
أي أف البػػػأةٓر كػػػئف هربفعػػػًئ، وقػػػد كئىػػػت أكةػػػر ٌػػػذي القطئعػػػئت قػػػوة ٌػػػْ  3648ٓف قػػػد امػػػغ والهػػػوظف

اٛغ الهػدٓر  ئت الهٍهب الهفوضب وا  ٌو )اٚطٛع عمِ الهٍهب الهفوضب ودراسبٍئ، ٓبـ وضع سٓىئٓر
أهػئ أقػؿ قطػئعٓف بػأةٓرًا فكئىػئ ) ٓػبـ دراسػب  ( عمِ البػوالْ.3662، 3664اٍئ( اهبوسطئت حسئآب )

ض والخػػػروج ائسػػػبىبئجئت اخصوصػػػً، ٓػػػبـ ابخػػػئذ قػػػرارات الهٍهػػػب الهفوضػػػب دوف هوضػػػوع  البفػػػٓو
 عمِ البوالْ. (، واهسبوى هربفع وهبوسط2699، 3645الرجوع لمهدٓر(  اهبوسطئت حسئآب )

اهسبوى هربفػع، وكئىػت  3641أهئ فٓهئ ٓبعمؽ ائلهدٓٓرف فقد امغ الهبوسط الحسئاْ لهسبوى البأةٓر 
جئآػػػب )اٚطػػػٛع عمػػػِ الهٍهػػػب الهفوضػػب ودراسػػػبٍئ، ٓػػػبـ اقبػػػراح قػػػرارات الهٍهػػػب أكةػػر القطئعػػػئت إٓ

( عمػػػػػِ البػػػػػوالْ، أهػػػػػئ اخصػػػػػوص 3659، 3662الهفوضػػػػػب عمػػػػػِ الهػػػػػدٓر( اهبوسػػػػػطئت حسػػػػػئآب )
القطػػئعٓف اٖقػػؿ أةػػرًا فكئىػػئ )ٓػػبـ دراسػػب هوضػػوع البفػػوٓض والخػػروج ائسػػبىبئجئت اخصوصػػً، ٓػػبـ 
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( عمػػػِ 2699، 3645الرجػػػوع لمهػػػدٓر( اهبوسػػػطئت حسػػػئآب )ابخػػػئذ قػػػرارات الهٍهػػػب الهفوضػػػب دوف 
 البوالْ، واهسبوى هربفع وهبوسط عمِ البوالْ.

اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3653أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
اػٛغ الهػدٓر اٍػئ،  ئت الهٍهػب الهفوضػب وا  ٌو كئىت أكةر ٌذي القطئعئت قػوة ٌػْ) ٓػبـ وضػع سػٓىئٓر

( عمػِ البػوالْ، أهػئ 3665، 3672اٚطٛع عمِ الهٍهب الهفوضب ودراسػبٍئ( اهبوسػطئت حسػئآب )
أقؿ قطئعٓف بأةٓرًا فكئىئ )ٓبـ دراسب هوضوع البفوٓض والخروج ائسبىبئجئت اخصوصً، ٓبـ ابخئذ 

( عمػِ البػوالْ، 2699، 3645قرارات الهٍهب الهفوضب دوف الرجوع لمهػدٓر(  اهبوسػطئت حسػئآب )
 هسبوى هربفع وهبوسط عمِ البوالْ.وا

ٓباػػٓف ههػػئ سػػاؽ أف قطػػئع )اٚطػػٛع عمػػِ الهٍهػػب الهفوضػػب ودراسػػبٍئ( كػػئف هحػػؿ ابفػػئؽ الهػػدراء 
ئت الهٍهػػب  ٌو والهػػوظفٓف اآةػػئري ا٘ٓجئآػػب، آىهػػئ رّكػػز الهوظفػػوف عمػػِ قطػػئع ) ٓػػبـ وضػػع سػػٓىئٓر

اٛغ الهدٓر اً(، فٓهئ ركز الهدٓروف عمِ قطئع ) ٓ بـ اقبراح قرارات الهٍهػب الهفوضػب الهفوضب وا 
عمِ الهدٓر(، أهئ اخصوص أقؿ القطئعئت بأةٓرًا فقد ابفؽ الطرفئف واشكؿ كئهؿ عمِ أف قطئعػئ 
ض والخروج ائسبىبئجئت اخصوصً، ٓبـ ابخئذ قرارات الهٍهب الهفوضب  )ٓبـ دراسب هوضوع البفٓو

 دوف الرجوع لمهدٓر(، كئىئ أقؿ القطئعئت أةرًا.

 

كيــف ينظــر المــدراء والموظفــون إلــى أثــر تفــويض الســمطة فــي أداء ؤال الثــاني : الســ 4.1.1
  ؟مديريات الوزارات في محافظة نابمس

 ( إلِ ا٘جئاب عف السؤاؿ الةئى13:4ْ-5:4بشٓر الجداوؿ )

ػػػػػب  الهبوسػػػػػطئت الحسػػػػػئآب :5.4جػػػػػدوؿ  الهػػػػػدٓٓرف ابجئٌػػػػػئت فقػػػػػرات درجػػػػػب لواٚىحرافػػػػػئت الهعٓئٓر
ضو  إسػػٍئـ هجػػئؿ فػػْ  الػػوزارات فػػْ هحئفظػػب ىػػئامس ٓئتفػػْ هػػدٓر  ئتالسػػمط الهػػوظفٓف ىحػػو بفػػٓو

ض فْ بعٓزز  اٚبجئيحسب بقدٓر  هرباب بىئزلٓئً  اٖداء البفٓو

 الرقـ فْ
 الفقرة الهجئؿ

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع .3.8 4639 ةقب الهوظؼ اذابً  11
إىبئجٓب الهوظؼ  1 بفع هر  9..3 4637   

إىجئز اٖعهئؿ السرعب فْ 8  هربفع .3.8 4631 
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ظهبهعب الهىس 2  هربفع .3.8 3696 
ء الهوظؼ لهىظهبً 7  هربفع .3.9 3687  ٚو
 هربفع 3.88 3677 اٚربقئء اهسبوى أداء الهفوض إلًٓ 3
 هربفع .3.9 3671 ىفسٓب الهفوض إلًٓ 4
 هربفع 1632 3673  دافعٓب الهوظؼ لمعهؿ 6

درة عمِ البأقمـ هع هبغٓرات العهؿالق 16  هربفع .3.9 3673  
3.98 3668 بخفٓؼ العبء عف الهدٓر 22  هربفع 
ر شخصٓب الهوظؼ 5  هربفع 1636 3661 بطٓو
وهدرائٍـ الةقب آف الهوظفٓف 9  هربفع 1638 3658  

 هربفع 1633 3656  هعئلجب هشكمب غٓئب الهدراء أو اىشغئلٍـ 14
ئلعهؿسٛسب القٓئـ ا 18  هربفع 3.98 3655  
ئت 19  هبوسط 1631 3646  بهكٓف ا٘دارة هف البركٓز عمِ اٖولٓو
البوجً ىحو الٛهركٓزب   13  هربفع 1616 3645 
بوسطه 1638 3643 البخفٓؼ هف ضغوط العهؿ 12  

بوسطه 1634 3639  بخفٓض البكئلٓؼ البشغٓمٓب 23  

ٓرب جدٓدة لمهىظهب فبح  13 آفئؽ بطٓو  هبوسط 1639 3636 
 هبوسط 1637 3636 بعٓزز العٛقئت اٚجبهئعٓب آف الهوظفٓف 21
 هبوسط 1617 3627 خمؽ طاقب قٓئدٓب جدٓدة  15
 هبوسط 1627 3623 الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب  17

األداء إسيام التفويض في تعزيزالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.71 1.61 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ىحو  ٓٓرفابجئٌئت الهدفقرات درجب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب :6.4دوؿ ج
ض السمط ض فْ بعٓززهجئؿ فْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو  إسٍئـ البفٓو

اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  اٖداء  

 الرقـ فْ
 الفقرة الهجئؿ

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
ئريالهعٓ  

بقدٓر 
 اٚبجئي

إىبئجٓب الهوظؼ  1  هربفع  .3.8 4633 
إىجئز اٖعهئؿ السرعب فْ 8  هربفع  .3.8 4633 
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 هربفع .3.8 4633 ةقب الهوظؼ اذابً  11
ظهبهعب الهىس 2 عهربف .3.8 3688   

ء الهوظؼ لهىظهبً 7  هربفع 3.98 3671  ٚو
بفعهر  .3.9 3665 اٚربقئء اهسبوى أداء الهفوض إلًٓ 3  

 هربفع .3.9 3665  القدرة عمِ البأقمـ هع هبغٓرات العهؿ 16
 هربفع .3.9 3664 ىفسٓب الهفوض إلًٓ 4
 هربفع 1635 3656  دافعٓب الهوظؼ لمعهؿ 6

 هربفع 1632 3653 بخفٓؼ العبء عف الهدٓر 22
ر شخصٓب الهوظؼ 5  هربفع 1638 3653 بطٓو
وهدرائٍـ الةقب آف الهوظفٓف  9  هربفع 1636 3653  

ربفعه 1634 3647  سٛسب القٓئـ ائلعهؿ 18  

 هربفع 1637 3643  هعئلجب هشكمب غٓئب الهدراء أو اىشغئلٍـ 14
البوجً ىحو الٛهركٓزب   13  هبوسط 1619 3638 
ئت 19  هبوسط 1637 3632  بهكٓف ا٘دارة هف البركٓز عمِ اٖولٓو
 هبوسط 1635 3631 البخفٓؼ هف ضغوط العهؿ 12
 هبوسط 1613 3629  بخفٓض البكئلٓؼ البشغٓمٓب 23
ٓرب جدٓدة لمهىظهب فبح  13 آفئؽ بطٓو  هبوسط 1631 3625 
 هبوسط 1639 3621 بعٓزز العٛقئت اٚجبهئعٓب آف الهوظفٓف 21
 هبوسط 1615 3638 خمؽ طاقب قٓئدٓب جدٓدة  15
 هبوسط 1626 3638 الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب  17

األداء إسيام التفويض في تعزيزدرجة الكمية لمجال ال  مرتفع 1.73 1.53 
( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ػػب  الهبوسػػطئت الحسػػئآب :7.4جػػدوؿ  الهػػوظفٓف ىحػػو ابجئٌػػئت فقػػرات درجػػب لواٚىحرافػػئت الهعٓئٓر
ض السمط ض فػْ بعٓزػزهجػئؿ فػْ  الوزارات فْ هحئفظب ىػئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو  إسػٍئـ البفػٓو

 اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  اءاٖد
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 الرقـ فْ
 الفقرة الهجئؿ

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع .3.8 4617 ةقب الهوظؼ اذابً  11
إىبئجٓب الهوظؼ  1  هربفع  8..3 4613 
ظهبهعب الهىس 2  هربفع 8..3 4634 
ء الهوظؼ لهىظهبً 7  هربفع .3.9 4631  ٚو
إىجئز اٖعهئؿ السرعب فْ 8  هربفع .3.8 4631 
 هربفع .3.8 3688 اٚربقئء اهسبوى أداء الهفوض إلًٓ 3
 هربفع .3.9 3683  دافعٓب الهوظؼ لمعهؿ 6

.3.9 3681 بخفٓؼ العبء عف الهدٓر 22  هربفع 
 هربفع .3.9 3677 ىفسٓب الهفوض إلًٓ 4

 هربفع 3.89 3.74  القدرة عمِ البأقمـ هع هبغٓرات العهؿ 16
ر شخصٓب الهوظؼ 5  هربفع 1634 3671 بطٓو

 هربفع 3.99 3667  هعئلجب هشكمب غٓئب الهدراء أو اىشغئلٍـ 14
وهدرائٍـ الةقب آف الهوظفٓف 9  هربفع 1639 3665  

 هربفع .3.9 3663  سٛسب القٓئـ ائلعهؿ 18
ئت 19 بفعهر  .3.9 3663  بهكٓف ا٘دارة هف البركٓز عمِ اٖولٓو  

البوجً ىحو الٛهركٓزب   13  هربفع 1614 3652 
ربفعه 1613 3649 البخفٓؼ هف ضغوط العهؿ 12  

ربفعه 1633 3649 بعٓزز العٛقئت اٚجبهئعٓب آف الهوظفٓف 21  

ٓرب جدٓدة لمهىظهب فبح  13 آفئؽ بطٓو  هربفع 1615 3647 
ربفعه .3.9 3647  بخفٓض البكئلٓؼ البشغٓمٓب 23  

طاقب قٓئدٓب جدٓدةخمؽ   15  هبوسط 1617 3644 
 هبوسط 1626 3638 الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب  17

األداء إسيام التفويض في تعزيزالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.67 1.73 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

( أف الهبوسػػػػػط الحسػػػػػئاْ لهسػػػػػبوى البػػػػػأةٓر ا٘جهػػػػػئلْ لمهػػػػػدٓٓرف 764-564ٓبضػػػػػح هػػػػػف الجػػػػػداوؿ )
أي أف البػػػأةٓر كػػػئف هربفعػػػًئ، وقػػػد كئىػػػت أكةػػػر ٌػػػذي القطئعػػػئت قػػػوة ٌػػػْ  3663لهػػػوظفٓف قػػػد امػػػغ وا

قطئعئت )ةقب الهوظؼ اذابً، إىبئجٓب الهوظؼ، السرعب فْ إىجػئز اٖعهػئؿ( اهبوسػطئت حسػئآب 
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ػػػػػز العٛقػػػػػئت  3أهػػػػػئ أقػػػػػؿ  ( عمػػػػػِ البػػػػػوالْ.4631، 4637، 4639) قطئعػػػػػئت بػػػػػأةٓرًا فكئىػػػػػت ) بعٓز
ٓف الهػػػوظفٓف، خمػػػؽ طاقػػػب قٓئدٓػػػب جدٓػػػدة، الكشػػػؼ عػػػف الكفػػػئءات غٓػػػر الهسػػػبغمب(  اٚجبهئعٓػػػب اػػػ

 ( عمِ البوالْ، واهسبوى هبوسط.3623،  3627،  3636اهبوسطئت حسئآب )

اهسبوى هربفػع، وكئىػت  3652أهئ فٓهئ ٓبعمؽ ائلهدٓٓرف فقد امغ الهبوسط الحسئاْ لهسبوى البأةٓر 
لهوظػػؼ، السػػرعب فػػْ إىجػػئز اٖعهػػئؿ، ةقػػب الهوظػػؼ اذابػػً( أكةػػر القطئعػػئت إٓجئآػػب ) إىبئجٓػػب ا

ػػػز  4633اهبوسػػػطئت حسػػػئآب امغػػػت  لمجهٓػػػع. أهػػػئ اخصػػػوص القطئعػػػئت اٖقػػػؿ أةػػػرًا فكئىػػػت )بعٓز
العٛقػػػئت اٚجبهئعٓػػػب اػػػٓف الهػػػوظفٓف، خمػػػؽ طاقػػػب قٓئدٓػػػب جدٓػػػدة، الكشػػػؼ عػػػف الكفػػػئءات غٓػػػر 

 ِ البوالْ اهسبوى هبوسط.( عم3638، 3638،  3621الهسبغمب(، اهبوسطئت حسئآب )

اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3672أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
كئىػػػت أكةػػػر ٌػػػذي القطئعػػػئت قػػػوة ٌػػػْ )ةقػػػب الهوظػػػؼ اذابػػػً، إىبئجٓػػػب الهوظػػػؼ، سػػػهعب الهىظهػػػب( 

فكئىػػػػت  قطئعػػػػئت بػػػػأةٓراً  3( عمػػػػِ البػػػػوالْ، أهػػػػئ أقػػػػؿ 4634، 4613، 4617اهبوسػػػػطئت حسػػػػئآب )
)بخفػػٓض البكػػئلٓؼ البشػػغٓمٓب، خمػػؽ طاقػػب قٓئدٓػػب جدٓػػدة، الكشػػؼ عػػف الكفػػئءات غٓػػر الهسػػبغمب( 

 ( اهسبوى هربفع لٗولٓف، وهبوسط لٗخٓر.3638، 3644، 3647اهبوسطئت حسئآب )

ىبئجٓػػػب الهوظػػػؼ( كئىبػػػئ هحػػػؿ ابفػػػئؽ الهػػػدراء  ٓباػػػٓف ههػػػئ سػػػاؽ أف قطئعػػػئ )ةقػػػب الهوظػػػؼ اذابػػػً، وا 
ـ عمػِ سػهعب الهىظهػب، والهوظفٓف اآ هئ ا٘ٓجئآب، فٓهئ اخبمؼ الهوظفػوف عػف الهػدراء ابركٓػٌز ةئٌر

فٓهئ ركز الهدراء عمِ السرعب فػْ إىجػئز اٖعهػئؿ، أهػئ اخصػوص أقػؿ القطئعػئت بػأةٓرًا فقػد ابفػؽ 
الطرفئف عمِ أف قطئعئ )خمؽ طاقب قٓئدٓب جدٓدة، الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب( كئىئ أقؿ 

ـ عمػػِ بخفػػٓض البكػػئلٓؼ البشػػغٓمٓب، القطئعػػئت  أةػػرًا، فٓهػػئ اخبمػػؼ الهوظفػػوف عػػف الهػػدراء ابركٓػػٌز
 فٓهئ رّكز الهدراء عمِ بعٓزز العٛقئت اٚجبهئعٓب آف الهوظفٓف.

ض السػػمطب فػػْ 6الائحػػث اصػػٓئغب ) قػػئـكهػػئ  ( أسػػئمب هخبمفػػب هغمقػػب اٚسػػبجئاب لهعرفػػب أةػػر بفػػٓو
لػػػِ اٖسػػػئمب، وبكػػػرارات اٚسػػػبجئائت عمٍٓػػػئ هػػػف الهػػػدٓٓرف إ (1364-8.4)اٖداء، وبشػػػٓر الجػػػداوؿ 

 والهوظفٓف.

ض اعض سمطئبٍـ لهوظفٍٓـ، فقد كئىت إجئائت  بعمؽ اهدى قٓئـ الهدراء ابفٓو السؤاؿ اٖوؿ: ٓو
864أفراد العٓىب كهئ ٌْ هآىب فْ جدوؿ   

ض اعض هف سمطئبٍـ وهٍئهٍـ لمهوظفٓف أ 864جدوؿ  خٓرف ؟: هئ هدى قٓئـ الهدراء ابفٓو  
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 ا٘جهئلْ الوصؼ

 اٚىحراؼ الهعٓئري الهبوسط الحسئاْ    

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهدراء

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 073.               10.3 .07.            10.3 .7..               10.3 هبوسط

ض، فقد كئىت إجئائت أفراد العٓىب كهئ ٌْ هآىب فْ السؤاؿ الةئىْ: وعف هدى ىجئح  عهمٓب البفٓو
964جدوؿ   

ض ؟ 964جدوؿ  : هئ هدى ىجئح عهمٓب البفٓو  

 ا٘جهئلْ الوصؼ

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهدراء

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 063.              3047 064.           .305 63..             .305 طهبوس

ض، فقد  السؤاؿ الةئلث:  وعف السؤاؿ اخصوص البقٓٓـ الخئص ارغاب الهدراء فْ القٓئـ ائلبفٓو
1364كئىت إجئائت أفراد العٓىب كهئ ٌْ هآىب فْ جدوؿ   

ض ؟: هئ بقٓٓهؾ لرغاب الهدراء فْ القٓئـ ائلبفٓو 1364جدوؿ  

 ا٘جهئلْ الوصؼ

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهدراء

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 64.               3075 063.             3075 063.           3075 هبوسط

 

ض، فقد كئىت السؤاؿ الرااع: أهئ عف السؤاؿ اخصوص  البقٓٓـ لرغاب الهوظفٓف فْ القٓئـ ائلبفٓو
1164إجئائت أفراد العٓىب كهئ ٌْ هآىب فْ جدوؿ   

ض ؟ 1164جدوؿ : هئ بقٓٓهؾ لرغاب الهوظفٓف فْ القٓئـ ائلبفٓو  
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 ا٘جهئلْ الوصؼ

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 دراءاله

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 071.            3052 073.             3043 73..           3046 هبوسط

 

ض، فقد كئىت إجئائت أفراد العٓىب كهئ ٌْ  السؤاؿ الخئهس: وعف السؤاؿ عف ىظرة الهدراء لمبفٓو
1264هآىب فْ جدوؿ   

ض عمِ  1264جدوؿ أىً ؟: ٓىظر الهدراء لمبفٓو  

 ا٘جهئلْ الوصؼ

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهدراء

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 057.            3064 052.            .305 054.               3056 هبوسط

 

ض، فقد كئىت إجئائت أفراد العٓىب كهئ ٌْ السؤاؿ السئدس: أهئ السؤاؿ عف ىظر  ة الهوظفٓف لمبفٓو
1364هآىب فْ جدوؿ   

ض عمِ أىً ؟ 1364جدوؿ : ٓىظر الهوظفوف  لمبفٓو  

 ا٘جهئلْ الوصؼ

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهوظفوف

 الهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ الهعٓئري

 الهدراء

 عٓئريالهبوسط الحسئاْ    اٚىحراؼ اله

 063.               3044 .06.              3037 .06.             3043 هبوسط

 

 

مــا التحــديات التــي تواجــو تفــويض الســمطة فــي مــديريات الــوزارات فــي الســؤال الثالــث :  3.1.4
 ؟محافظة نابمس
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 ( إلِ ا٘جئاب عف السؤاؿ الةئلث16:4-14:4بشٓر الجداوؿ )

 

ض الهػػػدٓٓرف و ابجئٌػػػئت فقػػػرات درجػػػب ل الحسػػػئآبالهبوسػػػطئت  :14.4جػػدوؿ  الهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو
ضهجئؿ فْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتالسمط هرباب  بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو

 اٚبجئيبىئزلٓئ حسب بقدٓر 

 الرقـ فْ
 الفقرة الهجئؿ

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

هف ضغط العهؿ ٓعئىْ الهوظفوف 3  هربفع 1634 3664 
 هربفع 1625 3663 بخوؼ الهدراء عمِ هكئىبٍـ و بآكؿ صٛحٓئبٍـ 13
 هربفع 1638 3646  ٚ ٓوجد بحفٓز كئؼ لمهفوض إلٍٓـ 2
ربفعه 1615 3645 خوؼ  الهدراء هف الفشؿ  4  

 هبوسط 1636 3627  الفٍـ الخئطئ لصٛحٓئت البفٓوض 8
ئدة ا 11 لبكئلٓؼ البشغٓمٓبالبخوؼ هف ٓز  3624 1617 بوسطه   

 هبوسط 1613 3623 ٓرى الهدٓر احبهئؿ فقداف السٓطرة عمِ هجٓرئت العهؿ  1
 هبوسط 1637 3619 خوؼ  الهوظفٓف  هف الفشؿ  5

9 
بخوؼ الهوظؼ هف العقئب حئؿ فشمً فْ إىجئز الهٍهب 

  الهفوضب إلًٓ
 هبوسط 1622 3619

فوض إلٍٓـغٓئب الوعْ الكئفْ لدى اله 6  هبوسط 1635 3615  
 هبوسط 1613 3612  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهدراء 7

تحديات التوجو نحو التفويضالدرجة الكمية لمجال  توسطم 1.81 1.13   

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ػب  الهبوسػطئت الحسػئآب :15.4جدوؿ  ىحػو  ٓٓرفابجئٌػئت الهػدفقػرات درجػب لواٚىحرافػئت الهعٓئٓر
ض ال بحػػػدٓئت البوجػػػً ىحػػػو هجػػػئؿ فػػػْ  الػػػوزارات فػػػْ هحئفظػػػب ىػػػئامس ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتسػػػمطبفػػػٓو
ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  البفٓو
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الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الفقرة

 الهبوسط
 الحسئاْ

 اٚىحراؼ
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع 1629 3653 بخوؼ الهدراء عمِ هكئىبٍـ و بآكؿ صٛحٓئبٍـ 13
ٓف هف ضغط العهؿٓعئىْ الهوظف 3 ربفعه 3.99 3647   
ربفعه 1634 3642  ٚ ٓوجد بحفٓز كئؼ لمهفوض إلٍٓـ 2  
ربفعه 1614 3641 خوؼ  الهدراء هف الفشؿ  4  

 هبوسط 1636 3616  الفٍـ الخئطئ لصٛحٓئت البفٓوض 8
 هبوسط 1612 3614 ٓرى الهدٓر احبهئؿ فقداف السٓطرة عمِ هجٓرئت العهؿ  1
وظفٓف  هف الفشؿخوؼ  اله  5  هبوسط 1633 3638 

ئدة البكئلٓؼ البشغٓمٓب 11 3634 البخوؼ هف ٓز  1618  هبوسط 

9 
بخوؼ الهوظؼ هف العقئب حئؿ فشمً فْ إىجئز الهٍهب 

  الهفوضب إلًٓ
 هبوسط 1621 3633

 هبوسط 1638 3631  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهفوض إلٍٓـ 6
بوسطه 1611 2698  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهدراء 7  

تحديات التوجو نحو التفويضالدرجة الكمية لمجال   متوسط 1.78 1.31 
( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

ض السػمطابجئٌئت فقرات درجب ل الهبوسطئت الحسئآب :16.4جدوؿ  فػْ  ئتالهػوظفٓف ىحػو بفػٓو
ضهجئؿ فْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتهدٓر  بىئزلٓئ حسب  هرباب بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو

 اٚبجئيبقدٓر 

 الرقـ فْ
 الهبوسط الفقرة الهجئؿ

 الحسئاْ
اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع 1636 3679 هف ضغط العهؿ ٓعئىْ الهوظفوف 3
 هربفع 1623 3669 بخوؼ الهدراء عمِ هكئىبٍـ و بآكؿ صٛحٓئبٍـ 13
عهربف 1613 3653  ٚ ٓوجد بحفٓز كئؼ لمهفوض إلٍٓـ 2  

ربفعه 1616 3649 خوؼ  الهدراء هف الفشؿ  4  

ئدة البكئلٓؼ البشغٓمٓب 11 1613 3642 البخوؼ هف ٓز ربفعه   

 هبوسط 1636 3638  الفٍـ الخئطئ لصٛحٓئت البفٓوض 8
 هبوسط 1621 3635بخػػػػػوؼ الهوظػػػػػؼ هػػػػػف العقػػػػػئب حػػػػػئؿ فشػػػػػمً فػػػػػْ إىجػػػػػئز الهٍهػػػػػب  9
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  الهفوضب إلًٓ
 هبوسط 1613 3632 السٓطرة عمِ هجٓرئت العهؿ  ٓرى الهدٓر احبهئؿ فقداف 1
 هبوسط 1613 3629 خوؼ  الهوظفٓف  هف الفشؿ  5
 هبوسط 1633 3628  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهفوض إلٍٓـ 6
 هبوسط 1613 3624  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهدراء 7

تحديات التوجو نحو التفويضالدرجة الكمية لمجال   1.41 رتفعم 1.83   

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

( أف الهبوسػػط الحسػػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر ا٘جهػػئلْ لمهػػػدٓٓرف 1664 -1464ٓبضػػح هػػف الجػػداوؿ )
أي أف البػػأةٓر كػػئف هبوسػػطًئ، وقػػد كئىػػت أكةػػر ٌػػذي القطئعػػئت قػػوة ٌػػْ  3632والهػػوظفٓف قػػد امػػغ 

ٍـ، ٚ ٓوجػد )ٓعئىْ الهوظفوف هػف ضػغوط العهػؿ، بخػوؼ الهػدراء عمػِ هكػئىبٍـ وبآكػؿ صػٛحٓئب
 3أهئ أقػؿ  ( عمِ البوالْ.3646، 3663، 3664بحفٓز كئٍؼ لمهفوض إلٍٓـ( اهبوسطئت حسئآب )

قطئعئت بأةٓرًا فكئىت )بخػوؼ الهوظػؼ هػف العقػئب حػئؿ فشػمً فػْ إىجػئز الهٍهػب الهفوضػب إلٓػً، 
ئآب غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهفوض إلػٍٓـ، غٓػئب الػوعْ الكػئفْ لػدى الهػدراء( اهبوسػطئت حسػ

 ( عمِ البوالْ، واهسبوى هبوسط.3612، 3615، 3619)

اهسػػػبوى هبوسػػػط،  3623أهػػػئ فٓهػػػئ ٓبعمػػػؽ ائلهػػػدٓٓرف فقػػػد امػػػغ الهبوسػػػط الحسػػػئاْ لهسػػػبوى البػػػأةٓر 
وكئىػػػػت أكةػػػػر القطئعػػػػئت إٓجئآػػػػب ) بخػػػػوؼ الهػػػػدراء عمػػػػِ هكػػػػئىبٍـ وبآكػػػػؿ صػػػػٛحٓئبٍـ، ٓعػػػػئىْ 

، 3653لمهفػوض إلػٍٓـ( اهبوسػطئت حسػئآب )ٚ ٓوجد بحفٓػز كػئٍؼ  الهوظفوف هف ضغوط العهؿ،
قطئعػػئت بػػأةٓرًا فكئىػػت )بخػػوؼ الهوظػػؼ هػػف العقػػئب  3أهػػئ أقػػؿ  ( عمػػِ البػػوالْ، . 3642، 3647

حػػئؿ فشػػمً فػػْ إىجػػئز الهٍهػػب الهفوضػػب إلٓػػً، غٓػػئب الػػوعْ الكػػئفْ لػػدى الهفػػوض إلػػٍٓـ، غٓػػئب 
( عمػػػػػِ البػػػػػوالْ،  3612، 3615، 3619الػػػػػوعْ الكػػػػػئفْ لػػػػػدى الهػػػػػدراء(  اهبوسػػػػػطئت حسػػػػػئآب ) 

 واهسبوى هبوسط.

اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3643أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
كئىػت أكةػػر ٌػذي القطئعػػئت قػوة ٌػػْ ) ٓعػئىْ الهوظفػػوف هػف ضػػغوط العهػؿ، بخػػوؼ الهػدراء عمػػِ 

، 3664بوسػطئت حسػئآب ) هكئىبٍـ وبآكؿ صٛحٓئبٍـ، ٚ ٓوجد بحفٓػز كػئٍؼ لمهفػوض إلػٍٓـ ( اه
قطئعػػئت بػػأةٓرًا فكئىػػت ) خػػوؼ الهػػوظفٓف هػػف الفشػػؿ،  3( عمػػِ البػػوالْ ، أهػػئ أقػػؿ  3646، 3663

غٓػػػئب الػػػوعْ الكػػػئفْ لػػػدى الهفػػػوض إلػػػٍٓـ، غٓػػػئب الػػػوعْ الكػػػئفْ لػػػدى الهػػػدراء (، اهبوسػػػطئت 
 ( عمِ البوالْ اهسبوى هبوسط.3624، 3628، 3629حسئآب ) 
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عئت ) بخوؼ الهدراء عمػِ هكػئىبٍـ وبآكػؿ صػٛحٓئبٍـ، ٓعػئىْ الهوظفػوف ٓبآف ههئ ساؽ أف قطئ
ٚ ٓوجػػد بحفٓػػز كػػئٍؼ لمهفػػوض إلػػٍٓـ ( كئىػػت هحػػؿ ابفػػئؽ الهػػدراء والهػػوظفٓف  هػػف ضػػغوط العهػػؿ،

هػػئ ا٘ٓجئآػػب اشػػكؿ كئهػػؿ، أهػػئ اخصػػوص أقػػؿ القطئعػػئت بػػأةٓرًا فقػػد ابفػػؽ الطرفػػئف عمػػِ أف  اآةئٌر
ى الهػػدراء ( كػػئف أقػػؿ القطئعػػئت أةػػرًا، آىهػػئ ركػػز الهوظفػػوف عمػػِ قطػػئع )غٓػػئب الػػوعْ الكػػئفْ لػػد

قطػػئعْ ) خػػوؼ الهػػوظفٓف هػػف الفشػػؿ، غٓػػئب الػػوعْ الكػػئفْ لػػدى الهفػػوض إلػػٍٓـ (، فٓهػػئ ركػػز 
الهدٓروف عمِ قطئعْ ) بخوؼ الهوظؼ هف العقئب حئؿ فشمً فْ إىجئز الهٍهب الهفوضب إلًٓ، 

  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهفوض إلٍٓـ (.

المــدراء والمـوظفين نحـو تفــويض  تعزيـز توجـومــا العوامـل المـؤثرة فــي السـؤال الرابـع :  4.1.4
فـي صـياغة اتجاىـات ايجابيـة ، والجوانب التي يتم مراعاتيا لدى اتخـاذ قـرار التفـويض، السمطة

 ؟نحوه في مديريات الوزارات في محافظة نابمس

 ؿ الرااع( إلِ ا٘جئاب عف السؤا22:4-17:4بشٓر الجداوؿ )

 بوجًفقرات العواهؿ الهؤةرة فْ بعٓزز لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب :17.4جدوؿ 
ض السػػمطالهػدٓٓرف و  هجػػئؿ فػْ  الػوزارات فػػْ هحئفظػب ىػػئامس ٓئتفػْ هػػدٓر  ئتالهػوظفٓف ىحػػو بفػٓو

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  بعٓزز البوجً ىحو البفٓو

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
رةالفق  

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

ٛت العمهٓب لمهدٓر 13  هربفع 3.89 3694 الهٌؤ
 هربفع ...3 3693 شخصٓب الهوظؼ 4

 هربفع .3.8 3691 الخارة السئاقب لمهوظؼ 13
.3.9 3693 الىهط القٓئدي لمهدٓر  14  هربفع 
 هربفع .3.8 3687 كفئءة الهفوض إلًٓ 11
ٓب الهدٓرشخص 3  هربفع .3.8 3686  
 هربفع .3.8 3679  حجـ العهؿ الذي ٓبحهمً الهدٓر 5
 هربفع 9..3 3677 قاوؿ الهوظؼ لمبفٓوض 9

 هربفع .3.8 3675 الىبٓجب الهبوقعب هف البفٓوض 12
 هربفع .3.9 3663  رغاب الهدٓر فْ البفٓوض 8
ضً 7  هربفع 8..3 3659  ىوعٓب العهؿ الهراد بفٓو
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ضب 6 وقٓت عهمٓب البفٓو  هربفع .3.8 3654  
 هربفع .3.9 3644  الىظئـ ا٘داري القئئـ 1
بوسطه 1631 3631  بدٓرب الهوظفٓف  2  

تعزيز التوجو نحو التفويضالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.58 1.71 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

 ت العواهؿ الهؤةرة فْ بعٓزز بوجًفقرالواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب :18.4جدوؿ 
ض السمط ٓٓرفالهد بعٓزز البوجػً هجئؿ فْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتىحو بفٓو

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  ىحو البفٓو

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الفقرة

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

ٛت العمهٓب لمهد 13 ٓرالهٌؤ  هربفع .3.9 3688 
 هربفع .3.8 3687 الخارة السئاقب لمهوظؼ 13
.3.9 3686 الىهط القٓئدي لمهدٓر  14  هربفع 
 هربفع 9..3 3684  شخصٓب الهدٓر 3
 هربفع ...3 3683 شخصٓب الهوظؼ 4

 هربفع .3.8 3681 كفئءة الهفوض إلًٓ 11
 هربفع .3.8 3683  حجـ العهؿ الذي ٓبحهمً الهدٓر 5
 هربفع .3.8 3674 قاوؿ الهوظؼ لمبفٓوض 9

 هربفع .3.8 3667 الىبٓجب الهبوقعب هف البفٓوض 12
ضً 7  هربفع ...3 3656  ىوعٓب العهؿ الهراد بفٓو
 هربفع 3.99 3654  رغاب الهدٓر فْ البفٓوض 8
ربفعه 9..3 3647  بوقٓت عهمٓب البفٓوض 6  

طهبوس .3.9 3638  الىظئـ ا٘داري القئئـ 1  

 هبوسط 1634 3618  بدٓرب الهوظفٓف  2

تعزيز التوجو نحو التفويضالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.56 1.67 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  
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 فقرات العواهؿ الهؤةرة فْ بعٓزز بوجًلواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب :19.4جدوؿ 
ض السػػػمط ػػػز هجػػػئؿ فػػػْ  ات فػػػْ هحئفظػػػب ىػػػئامسالػػػوزار  ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتالهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو بعٓز

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  البوجً ىحو البفٓو

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الهبوسط الفقرة

 الحسئاْ
اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع ...3 4631 شخصٓب الهوظؼ 4
ٛت العمهٓب لمهدٓر 13  هربفع .3.8 3699 الهٌؤ
 هربفع .3.8 3694 الخارة السئاقب لمهوظؼ 13
.3.9 3694 الىهط القٓئدي لمهدٓر  14  هربفع 
 هربفع ...3 3693 كفئءة الهفوض إلًٓ 11
 هربفع .3.8 3688  شخصٓب الهدٓر 3

 هربفع .3.8 3682 الىبٓجب الهبوقعب هف البفٓوض 12
 هربفع 9..3 3679 قاوؿ الهوظؼ لمبفٓوض 9
 هربفع .3.9 3678  حجـ العهؿ الذي ٓبحهمً الهدٓر 5
 هربفع .3.8 3671  رغاب الهدٓر فْ البفٓوض 8
ضً 7  هربفع .3.8 3661  ىوعٓب العهؿ الهراد بفٓو
 هربفع .3.8 3663  بوقٓت عهمٓب البفٓوض 6
 هربفع .3.9 3651  الىظئـ ا٘داري القئئـ 1
ربفعه .3.9 3642  بدٓرب الهوظفٓف  2  

التفويضتعزيز التوجو نحو الدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.61 1.78 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

( أف الهبوسػػط الحسػػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر ا٘جهػػئلْ لمهػػػدٓٓرف 1964 -1764ٓبضػػح هػػف الجػػداوؿ )
أي أف البػػػأةٓر كػػػئف هربفعػػػًئ، وقػػػد كئىػػػت أكةػػػر ٌػػػذي القطئعػػػئت قػػػوة ٌػػػْ  3673والهػػػوظفٓف قػػػد امػػػغ 

ٛت العمهٓػػػب لمهػػػدٓر، شخصػػػٓب الهوظػػػؼ، الخاػػػر  ة السػػػئاقب لمهوظػػػؼ( اهبوسػػػطئت حسػػػئآب )الهػػػٌؤ
قطئعػػػػئت بػػػػأةٓرًا فكئىػػػػت ) بوقٓػػػػت عهمٓػػػػب  3أهػػػػئ أقػػػػؿ  ( عمػػػػِ البػػػػوالْ. 3691،  3693،  3694)

ض، الىظػػػػػئـ ا٘داري القػػػػػئئـ، بػػػػػدٓرب الهػػػػػوظفٓف(  اهبوسػػػػػطئت حسػػػػػئآب ) ،  3627،  3636البفػػػػػٓو
 ( عمِ البوالْ، واهسبوى هبوسط.3623
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اهسبوى هربفػع، وكئىػت  3667امغ الهبوسط الحسئاْ لهسبوى البأةٓر  أهئ فٓهئ ٓبعمؽ ائلهدٓٓرف فقد
ٛت العمهٓػػػب لمهػػػػدٓر، الخاػػػرة السػػػئاقب لمهوظػػػؼ، الػػػىهط القٓػػػػئدي  أكةػػػر القطئعػػػئت إٓجئآػػػب )الهػػػٌؤ

(عمِ البوالْ، أهئ اخصػوص القطئعػئت 3686، 3687، 3688لمهدٓر( اهبوسطئت حسئآب امغت )
ض، الىظػئـ ا٘داري القػئئـ، بػدٓرب الهػوظفٓف(، اهبوسػطئت اٖقؿ أةرًا فكئىت )بوقٓػت عهمٓػب  البفػٓو

 ( عمِ البوالْ اهسبوى هبوسط.3618، 3638،  3647حسئآب )

اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3678أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
ٛت العمهٓػب لم هػدٓر، الخاػرة السػئاقب كئىت أكةر ٌذي القطئعئت قوة ٌْ )شخصٓب الهوظػؼ، الهػٌؤ

قطئعػػئت بػػأةٓرًا  3( عمػػِ البػػوالْ، أهػػئ أقػػؿ 3694، 3699، 4631لمهوظػػؼ( اهبوسػػطئت حسػػئآب )
ض، الىظػػئـ ا٘داري القػػئئـ، بػػدٓرب الهػػوظفٓف(، اهبوسػػطئت حسػػئآب  فكئىػػت )بوقٓػػت عهمٓػػب البفػػٓو

 ( عمِ البوالْ اهسبوى هبوسط.3618، 3638،  3647)

ٛت العمهٓب لمهدٓر، الخاػرة السػئاقب لمهوظػؼ ( كئىػئ هحػؿ ابفػئؽ  ٓبآف ههئ ساؽ أف قطئعئ ) الهٌؤ
ـ عمػِ شخصػٓب  هئ ا٘ٓجئآب، فٓهئ اخبمؼ الهوظفوف عػف الهػدراء ابركٓػٌز الهدراء والهوظفٓف اآةئٌر

الػىهط القٓػئدي لمهػدٓر، أهػئ اخصػوص أقػؿ القطئعػئت بػأةٓرًا فقػد  الهوظؼ، فٓهئ ركػز الهػدراء عمػِ
ض، الىظػػئـ ا٘داري القػػئئـ،  ابفػػؽ الطرفػػئف اشػػكؿ كئهػػؿ عمػػِ أف قطئعػػئت ) بوقٓػػت عهمٓػػب البفػػٓو

 بدٓرب الهوظفٓف(، كئىت أقؿ القطئعئت بأةٓرًا.

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب :23.4جػػػػدوؿ  الهػػػػدٓٓرف ابجئٌػػػػئت فقػػػػرات درجػػػػب لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ض السمطو  ابخػئذ قػرار هجػئؿ ْ فػ الوزارات فْ هحئفظب ىػئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتالهوظفٓف ىحو بفٓو

ض   اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر البفٓو

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الهبوسط الفقرة

 الحسئاْ
اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع .3.8 3673 البأكد هف قدرة الهفوض إلًٓ 1
 هربفع .3.8 3669  البأكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع البفٓوض 2
ئت الههكىب لمعهؿ قٓئـ الهدٓر ابوض  3 ٌو ٓح السٓىئٓر  هربفع 3.88 3665 
قٓئـ الهدٓر ابوضٓح هعئٓٓر اٖداء الهربقب  4  هربفع .3.8 3662 
.3.9 3662 قٓئـ الهدٓر اإعطئء البعمٓهئت الهىئساب لمهفوض إلًٓ 9  هربفع 
 هربفع .3.8 3661  بوضٓح صٛحٓئت الهفوض إلًٓ 6
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هً اهٍهبًهبئاعب الهفوض إلًٓ أةىئء قٓئ  8  هربفع .3.9 3649 
 هربفع 3.88 3648  بوةٓؽ عهمٓب البفٓوض 5
ربفعه 3.98 3643  بدٓرب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهب الهفوضب 7  

اتخاذ قرار التفويضالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.71 1.59 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

 

ػب واٚىحرافػئت الهعٓئ الهبوسػطئت الحسػئآب :21.4جدوؿ  ىحػو  ٓٓرفابجئٌػئت الهػدفقػرات درجػب لٓر
ض السمط ض هجػئؿ فػْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو هرباػب ابخػئذ قػرار البفػٓو

 اٚبجئيبىئزلٓئ حسب بقدٓر 

الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الفقرة

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع .3.8 3665 البأكد هف قدرة الهفوض إلًٓ 1
 هربفع .3.9 3664  البأكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع البفٓوض 2
قٓئـ الهدٓر ابوضٓح هعئٓٓر اٖداء الهربقب  4  هربفع .3.9 3659 
ئت الههكىب لمعهؿ   3 ٌو  هربفع .3.8 3659 قٓئـ الهدٓر ابوضٓح السٓىئٓر
1.32 3652 قٓئـ الهدٓر اإعطئء البعمٓهئت الهىئساب لمهفوض إلًٓ 9  هربفع 
 هربفع 3.88 3652  بوضٓح صٛحٓئت الهفوض إلًٓ 6
ربفعه .3.9 3641  بوةٓؽ عهمٓب البفٓوض 5  
 هبوسط .3.9 3638 هبئاعب الهفوض إلًٓ أةىئء قٓئهً اهٍهبً  8
 هبوسط 1632 3633  بدٓرب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهب الهفوضب 7

اتخاذ قرار التفويضالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.77 1.53 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

 

الهوظفٓف ىحو ابجئٌئت فقرات درجب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب :22.4جدوؿ 
ض السمط ض هجئؿ فْ  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتبفٓو هرباب ابخئذ قرار البفٓو

اٚبجئيبىئزلٓئ حسب بقدٓر   
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الرقـ 
 فْ

 الهجئؿ
 الفقرة

 الهبوسط
 الحسئاْ

اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

 هربفع .3.8 3681 البأكد هف قدرة الهفوض إلًٓ 1
 هربفع .3.8 3673  البأكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع البفٓوض 2
.3.9 3672 قٓئـ الهدٓر اإعطئء البعمٓهئت الهىئساب لمهفوض إلًٓ 9  هربفع 
 هربفع .3.8 3673  بوضٓح صٛحٓئت الهفوض إلًٓ 6
ئت الههكىب لمعهؿ   3 ٌو  هربفع 3.88 3669 قٓئـ الهدٓر ابوضٓح السٓىئٓر
قٓئـ الهدٓر ابوضٓح هعئٓٓر اٖداء الهربقب  4  هربفع .3.8 3665 
 هربفع .3.9 3663 هبئاعب الهفوض إلًٓ أةىئء قٓئهً اهٍهبً  8
 هربفع .3.8 3655  بوةٓؽ عهمٓب البفٓوض 5
ض إلًٓ عمِ أداء الهٍهب الهفوضببدٓرب الهفو  7 ربفعه .3.9 3647    

اتخاذ قرار التفويضالدرجة الكمية لمجال   مرتفع 1.69 1.66 

( 5*أقصِ درجب لمفقرة)  

( أف الهبوسػػط الحسػػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر ا٘جهػػئلْ لمهػػػدٓٓرف 2264 -2364ٓبضػػح هػػف الجػػداوؿ )
وقػػد كئىػػت أكةػػر ٌػػذي القطئعػػئت قػػوة ٌػػْ )  أي أف البػػأةٓر كػػئف هربفعػػًئ، 3659والهػػوظفٓف قػػد امػػغ 

ض، قٓػػػئـ الهػػػدٓر  البأكػػػد هػػػف قػػػدرة الهفػػػوض إلٓػػػً، البأكػػػد هػػػف فٍػػػـ الهفػػػوض إلٓػػػً لهوضػػػوع البفػػػٓو
ئت الههكىػػػػػب لمعهػػػػػؿ( اهبوسػػػػػطئت حسػػػػػئآب ) ( عمػػػػػِ 3665،  3669،  3673ابوضػػػػػٓح السػػػػػٓىئٓرٌو

ةىئء قٓئهػً اهٍهبػً، بوةٓػؽ عهمٓػب قطئعئت بأةٓرًا فكئىت )هبئاعب الهفوض إلًٓ أ 3أهئ أقؿ  البوالْ.
ض، بدٓرب الهفوض إلًٓ عمػِ أداء الهٍهػب الهفوضػب( اهبوسػطئت حسػئآب )  3648،  3649البفٓو

 ( عمِ البوالْ، واهسبوى هربفع.3643، 

اهسبوى هربفػع، وكئىػت  3652أهئ فٓهئ ٓبعمؽ ائلهدٓٓرف فقد امغ الهبوسط الحسئاْ لهسبوى البأةٓر 
ٓػػب ) البأكػػد هػػف قػػدرة الهفػػوض إلٓػػً، البأكػػد هػػف فٍػػـ الهفػػوض إلٓػػً لهوضػػوع أكةػػر القطئعػػئت إٓجئا

ئت الههكىب لمعهؿ( اهبوسطئت حسئآب ) ض، قٓئـ الهدٓر ابوضٓح السٓىئٓرٌو  3669،  3673البفٓو
 ( عمػػػِ البػػػوالْ، أهػػػئ اخصػػػوص القطئعػػػئت اٖقػػػؿ أةػػػرًا فكئىػػػت )بوةٓػػػؽ عهمٓػػػب البفػػػوٓض،3665، 

قٓئهػػػً اهٍهبػػػً، بػػػدٓرب الهفػػػوض إلٓػػػً عمػػػِ أداء الهٍهػػػب الهفوضػػػب ( هبئاعػػػب الهفػػػوض إلٓػػػً أةىػػػئء 
 ( اهسبوى هبوسط.3633، 3638، 3641اهبوسطئت حسئآب )
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اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3666أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
ف فٍػـ الهفػوض إلٓػً كئىت أكةر ٌذي القطئعئت قوة ٌْ ) البأكػد هػف قػدرة الهفػوض إلٓػً، البأكػد هػ

ض، قٓػئـ الهػػدٓر اإعطػئء البعمٓهػئت الهىئسػاب لمهفػػوض إلٓػً ( اهبوسػطئت حسػػئآب  لهوضػوع البفػٓو
قطئعػػئت بػػأةٓرًا فكئىػػت ) هبئاعػػب الهفػػوض إلٓػػً  3( عمػػِ البػػوالْ، أهػػئ أقػػؿ 3672، 3673، 3681)

ض، بػدٓرب الهفػوض إلٓػً عمػِ أداء ال أةىئء قٓئهً اهٍهبػً، هٍهػب الهفوضػب (، بوةٓػؽ عهمٓػب البفػٓو
 ( عمِ البوالْ اهسبوى هربفع.3647، 3655، 3663اهبوسطئت حسئآب )

ٓبآف ههئ ساؽ أف قطئعئت )البأكد هف قدرة الهفوض إلًٓ، البأكد هف فٍـ الهفػوض إلٓػً لهوضػوع 
ئت الههكىػػػػب لمعهػػػػؿ( كئىػػػػت هحػػػػؿ ابفػػػػئؽ الهػػػػدراء و  ض، قٓػػػػئـ الهػػػػدٓر ابوضػػػػٓح السػػػػٓىئٓرٌو البفػػػػٓو

هئ ا٘ٓجئآػب اشػكؿ كئهػؿ، أهػئ اخصػوص أقػؿ القطئعػئت بػأةٓرًا فقػد ابفػؽ الطرفػئف الهوظفٓف اآة ئٌر
بوةٓػػؽ عهمٓػػب  أٓضػػًئ واشػػكؿ كئهػػؿ عمػػِ أف قطئعػػئت )هبئاعػػب الهفػػوض إلٓػػً أةىػػئء قٓئهػػً اهٍهبػػً،

 البفوٓض، بدٓرب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهب الهفوضب(، كئىت أقؿ القطئعئت أةرًا.

( ىبئئج ا٘جئاب عف السؤاؿ الرئٓس لمدراسب25:4-23:4وبمخص الجداوؿ )  

الــوزارات فــي محافظــة  ياتفــي مــدير  اتالمــوظفين نحــو تفــويض الســمطالمــديرين و اتجاىــات  مــا
 .نابمس

ض الهػػػدٓٓرف و بجئٌػػػئت ( الهجػػػئٚت والدرجػػػب الكمٓػػػب 23:4ٚٓاػػػٓف الجػػػدوؿ ) الهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو
 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتالسمط

 

المــوظفين نحــو تفــويض المــديرين و  تجاىــات: ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكميــة ال 31.4جــدول 
 الوزارات في محافظة نابمس ياتفي مدير  اتالسمط

رقـ 
 الهبوسط الهجئٚت الهجئؿ

 الحسئاْ
اٚىحراؼ 
 الهعٓئري

بقدٓر 
 اٚبجئي

8..33673 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض 2 هربفع

ض فْ ب 1 33663 اٖداء عٓززإسٍئـ البفٓو... هربفع

33659 ابخئذ قرار البفٓوض 3... هربفع

ض القئئهب 4 ئت البفٓو 3.83648 هسبٓو. هربفع
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3.83632 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض 5. هبوسط 

المـــوظفين نحـــو تفـــويض المـــديرين و تجاىـــات ال الدرجـــة الكميـــة 
 اتالسمط

1.58 1.51 
 مرتفع

 

 ياتفـــي مـــدير  اتنحــو تفـــويض الســمط يرينتجاىــات المـــدالكميـــة ال  ترتيــب المجـــاالت والدرجــة
 .الوزارات في محافظة نابمس

ض السػػمط ٓٓرفبجئٌػػئت الهػػد( الهجػػئٚت والدرجػػب الكمٓػػب 24:4ٚٓاػػٓف الجػػدوؿ ) فػػْ  ئتىحػػو بفػػٓو
 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتهدٓر 

فـي  اتحـو تفـويض السـمطن يرينتجاىـات المـد: ترتيب المجـاالت والدرجـة الكميـة ال 34.4جدول 
 الوزارات في محافظة نابمس ياتمدير 

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 الهبوسط الهجئٚت الهجئؿ

 الحسئاْ
اٚىحػػػػػػػػػػراؼ 

 الهعٓئري
بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓر 

 اٚبجئي

 هربفع...3 3667 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض 2

ض فْ بعٓزز 1  هربفع...3 3652 اٖداء إسٍئـ البفٓو

 هربفع...3 3652 ابخئذ قرار البفٓوض 3

ض القئئهبه 4 ئت البفٓو  هبوسط8..3 3641 سبٓو

 هبوسط8..3 3623 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض 5

 مرتفع 1.49  1.49 اتنحو تفويض السمط يرينتجاىات المدال الدرجة الكمية 
 

ــة ال  ــب المجــاالت والدرجــة الكمي ــدير  اتتجاىــات المــوظفين نحــو تفــويض الســمطترتي ــي م  ياتف
 الوزارات في محافظة نابمس

 

ض السػػػمطالهجػػػئٚت والدرجػػػب الكمٓػػػب ٚ 25:4ٓاػػػٓف الجػػػدوؿ  فػػػْ  ئتبجئٌػػػئت الهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو
 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتهدٓر 
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فـي  اتتجاىـات المـوظفين نحـو تفـويض السـمط: ترتيب المجاالت والدرجة الكميـة ال 35.4جدول 
 الوزارات في محافظة نابمس ياتمدير 

 

 

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 طالهبوس الهجئٚت الهجئؿ

 الحسئاْ

اٚىحػػػػػػػػػػراؼ 
 الهعٓئري

بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓر 
 اٚبجئي

33678 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض 2... هربفع

ض فْ بعٓزز 1 33672 اٖداء إسٍئـ البفٓو... هربفع

9..33666 ابخئذ قرار البفٓوض 3 هربفع

ض القئئهب 4 ئت البفٓو 3.83653 هسبٓو. هربفع

3.83643 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض 5. ربفعه

 مرتفع 1.51 1.66 اتتجاىات الموظفين نحو تفويض السمطال الدرجة الكمية 
 

( أف الهبوسػػط الحسػػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر ا٘جهػػئلْ لمهػػػدٓٓرف 2564 -2364ٓبضػػح هػػف الجػػداوؿ )
ػز  3658والهوظفٓف قد امػغ  أي أف البػأةٓر كػئف هربفعػًئ، وقػد كئىػت أكةػر ٌػذي أةػئر قػوة ٌػْ )بعٓز

ػػز اٖداء( اهبوسػػطئت حسػػئآب )البوجػػً ىحػػو ا ض فػػْ بعٓز ض، إسػػٍئـ البفػػٓو ( 3663، 3673لبفػػٓو
عمػػػِ البػػػوالْ. أهػػػئ أقػػػؿ هجػػػئلٓف بػػػػأةٓرًا فكئىئ)هسػػػبوٓئت البفػػػوٓض القئئهػػػب، بحػػػدٓئت البوجػػػً ىحػػػػو 

ض (  اهبوسطئت حسئآب )  اهسبوى هربفع وهبوسط عمِ البوالْ.(، و 3632، 3648البفٓو

اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3649امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر  أهػػئ فٓهػػئ ٓبعمػػؽ ائلهػػدٓٓرف فقػػد
ػز اٖداء(  ض فػْ بعٓز ض، إسػٍئـ البفػٓو ػز البوجػً ىحػو البفػٓو كئىت أكةر ٌذي أةئر قوة ٌػْ )بعٓز

( عمِ البوالْ. أهئ أقؿ هجئلٓف بأةٓرًا فكئىئ)هسػبوٓئت البفػوٓض 3663، 3673اهبوسطئت حسئآب )
ض( اهبوسػػػطئت حسػػػئآب )القئئهػػػب، بحػػػدٓئت البوجػػػً ى اهسػػػبوى هربفػػػع ( و 3632، 3648حػػػو البفػػػٓو

 .وهبوسط عمِ البوالْ
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اهسػػبوى هربفػػع، وقػػد  3666أهػػئ اخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد امػػغ الهبوسػػط الحسػػئاْ لهسػػبوى البػػأةٓر 
ػز اٖداء(  ض فػْ بعٓز ض، إسػٍئـ البفػٓو ػز البوجػً ىحػو البفػٓو كئىت أكةر ٌذي أةئر قوة ٌػْ )بعٓز

( عمػػػػِ البػػػػػوالْ. أهػػػػػئ أقػػػػؿ هجػػػػػئلٓف بػػػػأةٓرًا فكئىػػػػػئ )هسػػػػػبوٓئت 3663، 3673ب )اهبوسػػػػطئت حسػػػػػئآ
ض( اهبوسػطئت حسػئآب )  ض القئئهب، بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو  ( واهسػبوى3632، 3648البفٓو

 هربفع وهبوسط عمِ البوالْ.

ض فْ بعٓزز اٖداء(   ض، إسٍئـ البفٓو كئىػئ  ٓبآف ههئ ساؽ أف قطئعئ )بعٓزز البوجً ىحو البفٓو
هئ ا٘ٓجئآب اشكؿ كئهؿ، أهئ اخصوص أقؿ القطئعئت بأةٓرًا  هحؿ ابفئؽ الهدراء والهوظفٓف اآةئٌر
فقػػػد ابفػػػؽ الطرفػػػئف واشػػػكؿ كئهػػػؿ أٓضػػػًئ عمػػػِ أف قطئعػػػئ )هسػػػبوٓئت البفػػػوٓض القئئهػػػب، بحػػػدٓئت 

ض( كئىئ   أةرًا. اٖقؿالبوجً ىحو البفٓو

 

:سالخامالنتائج المتعمقة بسؤال الدراسة  5.1.4  

ض α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب ) ( فْ ىظرة الهدراء إلِ بفٓو
الفئػب و هكػئف ا٘قئهػب، و السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظػب ىػئامس بعػزى لهبغٓػرات: الجػىس، 

ؿ العمهْ، و العهٓرب،   ؟سىوات الخارةو البخصص، و الهٌؤ

ٓمْ:السؤاؿ كهئ  ا٘جئاب عمِ ٌذاوكئىت   

النتائج المتعمقة بمتغير الجنس :   
 

3635ٌػػػؿ بوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػئئٓب عىػػػد هسػػػبوى الدٚلػػػب )≥α ِفػػػْ ىظػػػرة الهػػػدراء إلػػػ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الجىس  ؟بفٓو

بقمبٓف، وٓاػػٓف ، فقػػد اسػػبخدـ الائحػػث اخباػػئر )ت( لعٓىبػػٓف هسػػسػػؤاؿ هبغٓػػر الجػػىس ولٙجئاػػب عػػف
 الىبئئج ( 26.4الجدوؿ )

(33:4-26:4السؤاؿ ابفرعئبً كهئ ٌْ فْ الجداوؿ )  
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في نظرة المدراء : نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق 36.4جدول 
لمتغير الجنس اً إلى تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق  

 المجال
(77)ف= ذكر (56)ف= ىةِأ   )ت( 

 الهحسواب

هسبوى 
 اٚىحراؼ الهبوسط اٚىحراؼ الهبوسط الدٚلب

ض فْ بعٓزز اٖداء إسٍئـ البفٓو  3654 3671 3649 3672 36354 36733 

 36827 36219 3662 3666 3652 3668 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض

 36338 36961 3681 3644 3674 3657 ابخئذ قرار البفٓوض

ئ ض القئئهبهسبٓو ت البفٓو  3648 3675 3632 3683 16163 36248 

 36646 36461 3685 3617 3672 3623 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض

 1.449 1.759 1.53 1.54 1.48 1.53 الدرجة الكمية التجاىات المديرين

 (131، درجئت حٓرب )(α≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلب

( α≤3635إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )( 96:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر  فْ ىظرة الهدراء إلِ بفٓو

 الجىس فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ

 النتائج المتعمقة بالفئة العمرية

( فػػػْ ىظػػػرة الهػػػدراء إلػػػِ α≤3635بوى الدٚلػػػب )ٌػػػؿ بوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػئئٓب عىػػػد هسػػػ
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الفئب العهٓرب ؟بفٓو

ػػب ، وٓاػػػٓف بحمٓػػػؿ الباػػئٓف اٖحػػػئدي، فقػػػد اسػػبخدـ الائحػػػث ولٙجئاػػب عػػػف سػػؤاؿ هبغٓػػػر الفئػػػب العهٓر
 الىبئئج ( 27:4الجدوؿ )

في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في الفروق األحادي لداللة  نتائج تحميل التباين : 37.4جدول 
 الفئة العمريةمديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق لمتغير 
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مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  "ف""ف"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
اٖداء بعٓزز  

ئتآف الهجهوع  16267 3 3.... 

 ....3 129 666337 داخؿ الهجهوعئت .8..3 ..3.8

  132 676274 الهجهوع

بعٓزز البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 ....3 3 ....3 آف الهجهوعئت

 ....3 129 416455 داخؿ الهجهوعئت .8..3 8...3

  132 416833 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
 ....3 3 16991 آف الهجهوعئت

 .8..3 129 756721 داخؿ الهجهوعئت 9...3 16133

  132 776712 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
 القئئهب

 ....3 3 16535 آف الهجهوعئت

 ....3 129 796253 داخؿ الهجهوعئت .8..3 ..3.8

  132 836756 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 98..3 3 16195 آف الهجهوعئت

 8...3 129 786413 داخؿ الهجهوعئت .8..3 ....3

  132 796636 الهجهوع

الدرجة الكمية 
 التجاىات المديرين

 ....3 3 3.8.8 آف الهجهوعئت

16145 3.... 
 ....3 129 316113 داخؿ الهجهوعئت

  132 316939 الهجهوع

 (α≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلب

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسػبوى الدٚلػب )97.4ر الجدوؿ )ٓشٓ
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظػب ىػئامس بعػزى لهبغٓػر الفئػب  فْ ىظرة الهدراء إلِ بفٓو

 العهٓرب فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ

 النتائج المتعمقة بالمؤىل العممي

( فػػػْ ىظػػػرة الهػػػدراء إلػػػِ α≤3635ذات دٚلػػػب إحصػػػئئٓب عىػػػد هسػػػبوى الدٚلػػػب )ٌػػػؿ بوجػػػد فػػػروؽ 
ؿ العمهْ ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الهٌؤ  ؟بفٓو

ػؿ العمهػْ ، وٓاػٓف الجػدوؿ بحمٓػؿ الباػئٓف اٖحػئدي، فقػد اسػبخدـ الائحػث ولٙجئاب عػف سػؤاؿ الهٌؤ
 الىبئئج ( 28.4)
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في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في الفروق تائج تحميل التباين األحادي لداللة ن : 38.4جدول 
 المؤىل العمميمديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق لمتغير 

 

مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  "ف""ف"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
اٖداء بعٓزز  

 ....3 3 16312 آف الهجهوعئت

 ....3 129 656962 داخؿ الهجهوعئت ....3 ..3.8

  132 676274 الهجهوع

بعٓزز البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 ....3 3 16276 آف الهجهوعئت

 ....3 129 436524 داخؿ الهجهوعئت ....3 16354

  132 416833 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
ف الهجهوعئتآ  46331 3 16334 

 ....3 129 736711 داخؿ الهجهوعئت ....3 26334

  132 776712 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
 القئئهب

 .9..3 3 16487 آف الهجهوعئت

 ....3 129 796269 داخؿ الهجهوعئت .9..3 ..3.8

  132 836756 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

هجهوعئتآف ال  .1853 3 0.061 

 ....3 129 796421 داخؿ الهجهوعئت 9603. 1003.

  132 796636 الهجهوع

الدرجة الكمية 
 التجاىات المديرين

 ....3 3 16334 آف الهجهوعئت

16395 3.... 
 ....3 129 336935 داخؿ الهجهوعئت

  132 316939 الهجهوع

≤0.05 ) دٚلب* دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الα) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسػبوى الدٚلػب )98:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السػػمطب فػػػْ هػػدٓٓرئت الػػوزارات فػػػْ هحئفظػػب ىػػػئامس بعػػزى لهبغٓػػػر  فػػْ ىظػػرة الهػػػدراء إلػػِ بفػػػٓو

ؿ العمهْ  فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ  الهٌؤ

التخصصالنتائج المتعمقة بمتغير   
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( فْ ىظرة الهدراء إلِ α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر البخصص  ؟بفٓو

آف سؤاؿ هبغٓر البخصصولٙجئاب عف  ، فقد اسبخدـ الائحث اخبائر )ت( لعٓىبٓف هسبقمبٓف، ٓو
ئئج الىب( 29:4الجدوؿ )  

في نظرة المدراء : نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق 39.4جدول 
 التخصصلمتغير  اً إلى تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق

 المجال
(133)ف= عمـو إىسئىٓب (33)ف= عمـو طآعٓب   )ت( 

 الهحسواب
هسبوى 
وسطالهب اٚىحراؼ الهبوسط الدٚلب  اٚىحراؼ 

ض فْ بعٓزز اٖداء إسٍئـ البفٓو  3651 3673 3655 3668 36266 36791 

 36952 36363 3661 3668 3655 3667 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض

 36688 36433 3673 3656 3678 3653 ابخئذ قرار البفٓوض

ض القئئهب ئت البفٓو  36443 36774 3691 3651 3674 3638 هسبٓو

ضبحدٓئت الب وجً ىحو البفٓو  3613 3677 3643 3677 16949 36353 

 1.168 1.911 1.51 1.55 1.49 1.47 الدرجة الكمية التجاىات المديرين

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα)(131، درجئت حٓرب ) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )99:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر  فْ ىظرة الهدراء إلِ بفٓو

 البخصص فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ.

النتائج المتعمقة بمتغير الخبرة   

( فػػػْ ىظػػػرة الهػػػدراء إلػػػِ α≤3635ٌػػػؿ بوجػػػد فػػػروؽ ذات دٚلػػػب إحصػػػئئٓب عىػػػد هسػػػبوى الدٚلػػػب )
ض السمطب فْ ه  .دٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر سىوات الخارةبفٓو

، وٓاػػٓف الجػػدوؿ بحمٓػػؿ الباػػئٓف اٖحػػئدي، فقػػد اسػػبخدـ الائحػػث ولٙجئاػػب عػػف سػػؤاؿ هبغٓػػر الخاػػرة
 الىبئئج ( 33:4)
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في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في الفروق نتائج تحميل التباين األحادي لداللة  : 11.4جدول 
سنوات الخبرةلمتغير  اً الوزارات في محافظة نابمس وفق مديريات  

مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  "ف""ف"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
اٖداء بعٓزز  

 ....3 3 16694 آف الهجهوعئت

 8...3 129 656579 داخؿ الهجهوعئت ....3 16111

  132 676274 الهجهوع

بعٓزز البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 9...3 3 16676 آف الهجهوعئت

 ....3 129 436124 داخؿ الهجهوعئت ....3 16796

  132 416833 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
 ....3 3 16425 آف الهجهوعئت

 .9..3 129 766287 داخؿ الهجهوعئت .9..3 ..3.8

  132 776712 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
 القئئهب

 ....3 3 .9..3 آف الهجهوعئت

 ....3 129 796964 داخؿ الهجهوعئت ....3 ....3

  132 836756 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 ..3.8 3 26416 آف الهجهوعئت

 98..3 129 776193 داخؿ الهجهوعئت ....3 16346

  132 796636 الهجهوع

الدرجة الكمية 
 التجاىات المديرين

 ....3 3 .9..3 آف الهجهوعئت

 ....3 129 316248 داخؿ الهجهوعئت 9...3 ..3.9

  132 316939 الهجهوع

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα) 

( α≤3635دٚلػب )( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسػبوى ال20:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السػػمطب فػػػْ هػػدٓٓرئت الػػوزارات فػػػْ هحئفظػػب ىػػػئامس بعػػزى لهبغٓػػػر  فػػْ ىظػػرة الهػػػدراء إلػػِ بفػػػٓو

 سىوات الخارة فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ

:السادسالنتائج المتعمقة بسؤال الدراسة  6.1.4  
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الهوظفٓف إلِ  ( فْ ىظرةα≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓرات: الجىس، الفئب العهٓرب،  بفٓو

ؿ العمهْ، البخصص، سىوات الخارة  ؟الهٌؤ

 (37:4-31:4وكئىت ا٘جئاب عمِ ٌذا السؤاؿ ابفرعئبً كهئ ٌْ واردة فْ الجداوؿ )

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس

( فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ α≤3635ت دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )ٌؿ بوجد فروؽ ذا
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الجىس ؟بفٓو  

آف  سؤاؿ هبغٓر الجىس ولٙجئاب عف ، فقد اسبخدـ الائحث اخبائر )ت( لعٓىبٓف هسبقمبٓف، ٓو
الىبئئج ( 31.4الجدوؿ )  

في نظرة اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق : نتائج 13.4جدول 
لمتغير الجنس اً إلى تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق الموظفين  

 المجال
(16)ف= ذكر (117)ف= أىةِ   )ت( 

 الهحسواب
هسبوى 
 اٚىحراؼ الهبوسط اٚىحراؼ الهبوسط الدٚلب

ض فْ بعٓزز اٖداء إسٍئـ البفٓو  3677 3669 3649 3671 16533 36135 

 36147 16458 3656 3665 3656 3687 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض

 36471 36723 3676 3653 3686 3665 ابخئذ قرار البفٓوض

ض القئئهب ئت البفٓو  36419 36811 3683 3639 3664 3656 هسبٓو

 36616 3.533 3676 3619 3689 3633 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض

 1.335 3.585 1.49 1.46 1.46 1.67 الدرجة الكمية التجاىات المديرين

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )27:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السػمطب فػْ هػدٓٓرئت الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس بعػزى لهبغٓػر  فػْ ىظػرة الهػوظفٓف إلػِ بفػٓو

 فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ. الجىس
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 النتائج المتعمقة بمتغير الفئة العمرية:

( فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الف ؟ئب العهٓرببفٓو  

آف بحمٓؿ البائٓف اٖحئدي، فقد اسبخدـ الائحث سؤاؿ هبغٓر الفئب العهٓربولٙجئاب عف  ، ٓو
.الىبئئج( 32:4الجدوؿ )  

إلى تفويض السمطة  الموظفينفي نظرة الفروق نتائج تحميل التباين األحادي لداللة  : 13.4جدول 
الفئة العمرية لمتغير اً في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق  

مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  "ف""ف"

  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى

  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
اٖداء بعٓزز  

 16144 4 46576 آف الهجهوعئت

26683 3....*  ....3 139 596334 داخؿ الهجهوعئت 

  143 636913 الهجهوع

ً ىحو بعٓزز البوج
ض  البفٓو

 ....3 4 16463 آف الهجهوعئت

 8...3 139 496738 داخؿ الهجهوعئت 98..3 16322

  143 516231 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
 ....3 4 ....3 آف الهجهوعئت

 .8..3 139 676549 داخؿ الهجهوعئت ..3.9 ....3

  143 676853 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
هبالقئئ  

 ....3 4 9...3 آف الهجهوعئت

 ....3 139 996298 داخؿ الهجهوعئت ..3.9 ....3

  143 996937 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 16368 4 56471 آف الهجهوعئت

 ....3 139 886517 داخؿ الهجهوعئت 8...3 26148

  143 936988 الهجهوع

الدرجة الكمية 
موظفينالالتجاىات   

 ....3 4 ..3.8 آف الهجهوعئت

 ....3 139 346863 داخؿ الهجهوعئت ....3 ..3.8

  143 356663 الهجهوع

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )29:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ  بفٓو
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ض فْ بعٓزز اٖداء، والبْ امغت دٚلبٍئ ا٘حصئئٓب  الفئب العهٓرب، ائسبةىئء هجئؿ إسٍئـ البفٓو
ولبعرؼ هصدر الفروؽ، فقد اسبخدـ الائحث اخبائر شٓفًٓ لمهقئرىب الاعدٓب، والجدوؿ  0.024

 رىب الاعدٓب( ٓآف ىبئئج الهقئ22:4)

إسيام التفويض في نتائج اختبار شيفيو لممقارنة البعدية بين متوسطات مجال : 11.4جدول 
الفئة العمريةوفق متغير  تعزيز األداء  

الهبوسط  الفئب العهٓرب
 الحسئاْ

25أقؿ هف  أقؿ هف  -95 
25            

هف  قؿأ -25
45             

أقؿ هف  – 45
55          

رسىً فأكة 55  

25أقؿ هف   3653  -36132  -36268  -36383  36366 
  25أقؿ هف  -95
              3663   -36166  -36278  36468 
  45هف  قؿأ -25
                  3683    -36112  36634*  

 55أقؿ هف  – 45
                 3691     36746*  

سىً فأكةر 55  3616       
≤0.05 ) بوى الدٚلب* دالب إحصئئًٓئ عىد هسα) 

ض فْ بعٓزز اٖداءإلِ وجود فروؽ دالب إحصئئًٓئ فْ هجئؿ  (22:4)ٓشٓر الجدوؿ   إسٍئـ البفٓو
(، وآف الفئبٓف 45أقؿ هف -35سىب فأكةر( لصئلح الفئب ) 55( و)45أقؿ هف -35آف الفئبٓف )

( .55أقؿ هف -45سىب فأكةر( لصئلح الفئب ) 55( و)55أقؿ هف -45)  

تائج المتعمقة بمتغير المؤىل العمميالن   

( فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
ؿ العمهْ ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الهٌؤ  بفٓو

ػػؿ العمهػػْ ولٙجئاػػب عػػف ، وٓاػػٓف ٓف اٖحػػئديبحمٓػػؿ الباػػئ، فقػػد اسػػبخدـ الائحػػث سػػؤاؿ هبغٓػػر الهٌؤ
 .الىبئئج( 34:4الجدوؿ )

 

إلى تفويض السمطة  الموظفينفي نظرة الفروق نتائج تحميل التباين األحادي لداللة  : 14.4جدول 
المؤىل العمميلمتغير  اً في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق  
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مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
النحرافالنحرافاا   

  "ف""ف"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
اٖداء بعٓزز  

 16144 3 36431 آف الهجهوعئت

 ....3 143 636479 داخؿ الهجهوعئت ....3 26648

  143 636913 الهجهوع

بعٓزز البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 ....3 3 .8..3 آف الهجهوعئت

 ....3 143 536719 داخؿ الهجهوعئت ....3 ....3

  143 516231 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
 ....3 3 ....3 آف الهجهوعئت

 .8..3 143 676397 داخؿ الهجهوعئت ..3.8 ....3

  143 676853 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
 القئئهب

 ....3 3 16928 آف الهجهوعئت

 ....3 143 986339 داخؿ الهجهوعئت ....3 3.9.8

  143 996937 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 16277 3 36832 آف الهجهوعئت

 ....3 143 936156 داخؿ الهجهوعئت 9...3 16983

  143 936988 الهجهوع

الدرجة الكمية 
وظفينالتجاىات الم  

 .8..3 3 3.8.8 آف الهجهوعئت

 49..3 143 346835 داخؿ الهجهوعئت ....3 16151

  143 356663 الهجهوع

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )24:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر  فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ بفٓو

ؿ العمهْ فْ   كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ.الهٌؤ

النتائج المتعمقة بمتغير التخصص   

( فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر البخصص .بفٓو  

آف  ، فقد اسبخدـسؤاؿ هبغٓر البخصص ولٙجئاب عف الائحث اخبائر )ت( لعٓىبٓف هسبقمبٓف، ٓو
الىبئئج ( 35:4الجدوؿ )  
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في نظرة : نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق 15.4جدول 
التخصصلمتغير  اً إلى تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق الموظفين  

 المجال
(136)ف= عمـو إىسئىٓب (38)ف= ٓعٓبعمـو طا   )ت( 

 الهحسواب
هسبوى 
 اٚىحراؼ الهبوسط اٚىحراؼ الهبوسط الدٚلب

ض فْ بعٓزز اٖداء إسٍئـ البفٓو  3667 3671 3687 3653 16542 36125 

 36194 16334 3652 3689 3662 3674 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض

 36391 16732 3669 3682 3668 3663 ابخئذ قرار البفٓوض

ض القئئهبهسبٓو ئت البفٓو  3647 3687 3671 3671 16518 36131 

 36333 16334 3691 3632 3677 3647 بحدٓئت البوجً ىحو البفٓوض

وظفينالدرجة الكمية التجاىات الم  1.63 1.54 1.75 1.17 3.173 1.371 

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα)(142، درجئت حٓرب ) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )25:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر  فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ بفٓو

 البخصص فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ.

النتائج المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة:   

( فػػْ ىظػػرة الهػػوظفٓف إلػػِ α≤3635صػػئئٓب عىػػد هسػػبوى الدٚلػػب )ٌػػؿ بوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػب إح
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر سىوات الخارة  ؟بفٓو

، وٓاػػٓف بحمٓػػؿ الباػػئٓف اٖحػػئدي، فقػػد اسػػبخدـ الائحػػث سػػؤاؿ هبغٓػػر سػػىوات الخاػػرة ولٙجئاػػب عػػف
 الىبئئج ( 36:4الجدوؿ )

 

إلى تفويض السمطة  الموظفينفي نظرة الفروق حميل التباين األحادي لداللة نتائج ت : 16.4جدول 
سنوات الخبرةلمتغير  اً في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق  
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مجموع مربعات مجموع مربعات   مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  "ف""ف"
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

ض فْ  إسٍئـ البفٓو
داءاٖ بعٓزز  

 ....3 4 16769 آف الهجهوعئت

 ....3 139 626141 داخؿ الهجهوعئت ....3 3.989

  143 636913 الهجهوع

بعٓزز البوجً ىحو 
ض  البفٓو

 ....3 4 ..3.9 آف الهجهوعئت

 ....3 139 536226 داخؿ الهجهوعئت ....3 ....3

  143 516231 الهجهوع

 ابخئذ قرار البفٓوض
لهجهوعئتآف ا  3.... 4 3.... 

 .8..3 139 676453 داخؿ الهجهوعئت ..3.9 ....3

  143 676853 الهجهوع

ض  ئت البفٓو هسبٓو
 القئئهب

 ....3 4 26613 آف الهجهوعئت

 ....3 139 976324 داخؿ الهجهوعئت ....3 ..3.9

  143 996937 الهجهوع

بحدٓئت البوجً ىحو 
ض  البفٓو

وعئتآف الهجه  26632 4 3...8 

 ....3 139 916356 داخؿ الهجهوعئت 9...3 16331

  143 936988 الهجهوع

الدرجة الكمية 
وظفينالتجاىات الم  

 .9..3 4 ....3 آف الهجهوعئت

 ....3 139 346899 داخؿ الهجهوعئت ....3 ....3

  143 356663 الهجهوع

≤0.05 ) لب* دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚα) 

( α≤3635( إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب )26:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر  فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ بفٓو

 فْ كئفب اٖسئمب الهبعمقب اٍذا الهجئؿ. سىوات الخارة

السابعل الدراسة النتائج المتعمقة بسؤا 7.1.4  

ض α≤3635ٌؿ بوجد فروؽ ذات دٚلب إحصئئٓب عىد هسبوى الدٚلب ) ( فْ الىظرة إلِ بفٓو
؟السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر الهسهِ الوظٓفْ  

آف الجدوؿ البئسعولٙجئاب عف السؤاؿ  ، فقد اسبخدـ الائحث اخبائر )ت( لعٓىبٓف هسبقمبٓف، ٓو
الىبئئج ( 37:4)  



96 

 

نظرة إلى الفي : نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق 17.4جدول 
المسمى الوظيفيلمتغير  اً تفويض السمطة في مديريات الوزارات في محافظة نابمس وفق  

 المجال
(133)ف= هدٓر (144)ف= هوظؼ   )ت( 

 الهحسواب
هسبوى 
 اٚىحراؼ الهبوسط اٚىحراؼ الهبوسط الدٚلب

ض فْ بعٓزز اٖداء إسٍئـ البفٓو  3652 3671 3672 3667 26467 36314*  

 36133 16519 3663 3678 3656 3667 بعٓزز البوجً ىحو البفٓوض

 36138 16614 3669 3666 3677 3652 ابخئذ قرار البفٓوض

ض القئئهب ئت البفٓو  36215 16243 3684 3653 3678 3641 هسبٓو

ض بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو  3623 3678 3643 3681 26394 36317*  

الموظفينالدرجة الكمية التجاىات   1.49 1.49 1.66 1.51 3.841 1.115*  

≤0.05 ) * دالب إحصئئًٓئ عىد هسبوى الدٚلبα)(275، درجئت حٓرب ) 

 ( فػαْ≤3635( إلِ وجود فروؽ ذات دٚلب إحصػئئٓب عىػد هسػبوى الدٚلػب )27:4ٓشٓر الجدوؿ )
ض السػػػمطب فػػػْ هػػػدٓٓرئت الػػػوزارات فػػػْ هحئفظػػػب ىػػػئامس بعػػػزى لهبغٓػػػر الهسػػػهِ  الىظػػػرة إلػػػِ بفػػػٓو

 الوظٓفْ، ولصئلح الهوظفٓف.

الثامن :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة  8.1.4  

ضٓب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ؟هئ جواىب قوة وضعؼ الههئرسب البفٓو  

( فقػػرات حصػػمت عمػػِ أعمػػِ الهبوسػػطئت .3قػػئـ الائحػػث افػػرز )لٙجئاػػب عػػف السػػؤاؿ الةػػئهف، فقػػد 
ػػػػئ جواىػػػػػب القػػػػوة، كهػػػػئ قػػػػػئـ الائحػػػػث افػػػػرز ) ( فقػػػػػرات حصػػػػمت عمػػػػِ أدىػػػػػِ .3الحسػػػػئآب ائعبائٌر

ف ) شػػٓر الجػػدٚو ( إلػػِ جواىػػب القػػوة والضػػعؼ فػػْ ههئرسػػب 17:4-16:4الهبوسػػطئت الحسػػئآب ٓو
ض  البفٓو

 ٓض( جواىب القوة فْ ههئرسب البفو 16:4الجدوؿ )

 الوصؼ الهجئؿ الهبوسط الحسئاْ جئىب القوة
 هربفع إسٍئـ البفٓوض 20.7 ةقب الهوظؼ اذابً 

 هربفع إسٍئـ البفٓوض 20.5 إىبئجٓب الهوظؼ 

 هربفع إسٍئـ البفٓوض 20.3 إىجئز اٖعهئؿ السرعب فْ
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 هربفع إسٍئـ البفٓوض 1074 ظهبهعب الهىس

ٛت العمهٓب لمهدٓر  هربفع  بوجًبعٓزز ال 1072 الهٌؤ

 هربفع بعٓزز البوجً 1071 شخصٓب الهوظؼ

 هربفع بعٓزز البوجً 1073 الخارة السئاقب لمهوظؼ

 هربفع بعٓزز البوجً .107 الىهط القٓئدي لمهدٓر 

ء الهوظؼ لهىظهبً  هربفع إسٍئـ البفٓوض 1065  ٚو

 هربفع بعٓزز البوجً 1065 كفئءة الهفوض إلًٓ

ض( جواىب ا17:4الجدوؿ )  لضعؼ فْ ههئرسب البفٓو

 جئىب الضعؼ
الهبوسط 
 الحسئاْ

 الوصؼ الهجئؿ

 هبوسط إسٍئـ البفٓوض 1035 خمؽ طاقب قٓئدٓب جدٓدة

 هبوسط البحدٓئت 1035  الفٍـ الخئطئ لصٛحٓئت البفٓوض

ئدة البكئلٓؼ البشغٓمٓب  هبوسط البحدٓئت 1032 البخوؼ هف ٓز

 هبوسط إسٍئـ البفٓوض 1031 الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب 

ػئت  ٓرى الهدٓر احبهئؿ فقػداف السػٓطرة عمػِ هجٓر
 العهؿ 

 هبوسط البحدٓئت 1031

 هبوسط البحدٓئت 1037 خوؼ الهوظفٓف  هف الفشؿ

بخوؼ الهوظؼ هف العقئب حئؿ فشمً فػْ إىجػئز 
  الهٍهب الهفوضب إلًٓ

 هبوسط البحدٓئت 1037

 هبوسط البحدٓئت 1033  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهفوض إلٍٓـ

 هبوسط البحدٓئت 1033  غٓئب الوعْ الكئفْ لدى الهدراء

ٓػػػبـ ابخػػػئذ قػػػرارات الهٍهػػػب الهفوضػػػب دوف الرجػػػوع 
  لمهدٓر

ئت البفٓوض 3077  هبوسط هسبٓو

 

 

 التاسع :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة  9.1.4

 ؟ افظة نابمسكيف يمكن االرتقاء بتفويض السمطة في مديريات الوزارات في مح
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 قئـ الائحث ابصىٓؼ اسبجئائت أفراد الدراسب عف أسئمبٍئ الهفبوحب وكئىت كهئ ٓأبْ :
 اخصوص السؤاؿ الهفبوح الةئىْ كئىت أعمِ الهقبرحئت بكرارًا ٌْ :

ئدة وع -7  الهدراء هف خٛؿ البدٓربْ الهوظفٓف و ٓز
 وجود حوافز بشجٓعٓب لمهوظؼ -9
 كئف الهىئسبوضع الشخص الهىئسب فْ اله -2
 بعٓزز هفٍـو الٛهركٓزب فْ ابخئذ القرار -4
ضإعطئء الهوظؼ الحٓرب و  -5 ا٘هكئىٓئت الكئفٓب أةىئء البفٓو  

أما بخصوص األسئمة الثالث األخيرة، والتي جاءت بشكل أسئمة مفتوحة، فقد كانت أبرز  31.4
 اإلجابات كما يمي:

تفويض من وجية نظرك؟السؤال األول: ما أكثر ثالثة معيقات لعممية ال  

دراء عمِ هكئىبٍـ، وهف بآكؿ صٛحٓئبٍـ.خوؼ اله -1  

عدـ ةقب الهدراء ائلهوظفٓف -2  

الهركٓزب فْ ابخئذ القرارات -3  

ض -4 عدـ رغاب الهدراء ائلبفٓو  

خوؼ الهفوض إلًٓ هف الفشؿ -5  

 

 السؤال الثاني: ما الذي تقترحو لتعزيز ممارسة التفويض؟

ض هف خٛؿ البدٓربٓزئدة وعْ الهدر  -1 اء والهوظفٓف اأٌهٓب البفٓو  

وجود حوافز بشجٓعٓب لمهوظفٓف -2  

وضع الشخص الهىئسب فْ الهكئف الهىئسب -3  

بعٓزز هفٍـو الٛهركٓزب فْ ابخئذ القرارات -4  

ض. -5 إعطئء الهوظؼ الحٓرب، وا٘هكئىٓئت الكئفٓب أةىئء البفٓو  
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موضوع الدراسة؟ اكتبيا السؤال الثالث: ىل لديك مالحظات أخرى حول  

لـ ٓكف ٌىئؾ إجئائت هبخصصب، وذا أٌهٓب اخصوص ٌذا السؤاؿ، اؿ هجرد بعمٓقئت عئهب، هع 
 ضرورة ىشر ىبئئج الدراسب عمِ الهدٓٓرئت؛ هف أجؿ اٚسبفئدة هف آئىئبٍئ.
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 الفصل الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

التوصياتالدراسة و  نتائج  

:بئلْوالبوصٓئت البْ بوصمت لٍئ الدراسب عمِ الىحو ال لىبئئجٓهكف أف ىمخص أٌـ ا  

الدراسة: جنتائ 1.5   

البئلٓب: بوصمت الدراسب إلِ الىبئئج  

ضب ٛع عمِ الهٍهب الهفوّ كئىت أكةر هسبوٓئت البفوٓض باىًٓئ فْ ٌذي الدراسب فْ : اٚطّ  -*
ئت الهٍهب الهفوّ  اٛغ الهدٓر اٍئ،ودراسبٍئ، ووضع سٓىئٓرٌو  أقؿ الهسبوٓئت باىًٓئ فٍْأهئ  ضب وا 

.دوف الرجوع لمهدٓر ضبابخئذ قرارات اخصوص الهٍهب الهفوّ   

ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس كئىت  -* أف الدرجب الكمٓب ٖةر بفٓو
هربفعب، وقد كئىت أكةر ٌذي أةئر قوة فْ : ةقب الهوظؼ اذابً، إىبئجٓب الهوظؼ، السرعب فْ 

ب قٓئدٓب جدٓدة، أهئ آةئر بعٓزز العٛقئت اٚجبهئعٓب آف الهوظفٓف، خمؽ طاق إىجئز اٖعهئؿ،
بوافؽ ٌذا الكٛـ الكشؼ عف الكفئءات غٓر الهسبغمب،  فقد حصمت عمِ أدىِ هسبوٓئت اٖةر، ٓو

( 1996ودراسب ) كٓت،  ( 2312هع دراسب ) السحائىْ،   

فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب  أف ٌىئؾ عددًا هف البحدٓئت البْ بواجً بفوٓض السمطب -*
ئ ق وة ٌْ:  ٓعئىْ الهوظفوف هف ضغوط العهؿ، بخوؼ الهدراء عمِ ىئامس، وقد كئىت أكةٌر

بوافؽ ٌذا الكٛـ هع دراسب ) هكئىبٍـ وبآكؿ صٛحٓ ئبٍـ، ٚ ٓوجد بحفٓز كئٍؼ لمهفوض، ٓو
( 2333دوٓكئت،   

ض السمطب،  -* ٌىئؾ العدٓد هف العواهؿ الهؤةرة فْ بعٓزز بوجً الهدراء والهوظفٓف ىحو بفٓو
ض فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ كهئ أف ٌىئؾ عّدة جوا ىب بـ هراعئبٍئ لدى ابخئذ قرار البفٓو

ٛت  هحئفظب ىئامس، فاخصوص العواهؿ الهؤةرة ، فقد كئىت أكةر ٌذي العواهؿ قوة ٌْ: الهٌؤ
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أهئ أقؿ العواهؿ بأةٓرًا فكئىت: بوقٓت  العمهٓب لمهدٓر، شخصٓب الهوظؼ، الخارة السئاقب لمهوظؼ،
ض، الىظئـ ا ، أهئ اخصوص الجواىب البْ بـ الىهط القٓئدي لمهدٓري القئئـ، ٘دار عهمٓب البفٓو

ض فكئىت: قدرة الهفوض إلًٓ، البأكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ  هراعئبٍئ لدى ابخئذ قرار البفٓو
ض، قٓئـ الهدٓر ابو  ئت الههكىب لمعهؿ، و ضٓلهوضوع البفٓو ٓبوافؽ ٌذا الكٛـ هع ح السٓىئٓرٌو

( 2336) ىعٓرات، ( و 2337ودراسب ) الحراْ، ( 2335 دراسب ) وآت ووآرلىغٍئـ،  

فْ ىظرة   (α=3635هسبوى الدٚلب )ذات دٚلب إحصئئٓب عىد عدـ وجود فروؽ  -*
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى إلِ  الهدراء إلِ بفٓو

قد ارة، و ٌؿ العمهْ، البخصص، سىوات الخالعهر، الهؤ  ، ات البئلٓب: الجىسالهبغٓر 
( اخصوص هبغٓري الجىس و  9072بعئرض ٌذا الكٛـ هع دراسب ) جواف وسوزي، 

 العهر، وبوافقت هع الهبغٓرات اٖخرى. 
فْ ىظرة   (α=3635هسبوى الدٚلب )ذات دٚلب إحصئئٓب عىد عدـ وجود فروؽ  -*

ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى إلِ  الهوظفٓف إلِ بفٓو
ؿ العمهْ، البخصص، سىوات الخارة. الهبغٓرات البئلٓب: الجىس، وقد  العهر، الهٌؤ

( اخصوص هبغٓري الجىس و  9072بعئرض ٌذا الكٛـ هع دراسب ) جواف وسوزي، 
 العهر، وبوافقت هع الهبغٓرات اٖخرى

فْ ىظرة الهدراء   (α=3635هسبوى الدٚلب )ذات دٚلب إحصئئٓب عىد وجود فروؽ   -*
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس بعزى لهبغٓر وال هوظفٓف إلِ بفٓو

 الهسهِ الوظٓفْ، ولصئلح الهوظفٓف.
ٓعئىْ البفوٓض وفقًئ لٍذي الدراسب هف اعض جواىب الضعؼ فْ الههئرسب  -*

ضٓب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس، حٓث كئف ذلؾ فْ: غٓئب الوعْ  البفٓو
ضب ٓبـ ابخئذ قرارات الهٍهب الهفوّ فّوض إلٍٓـ، غٓئب الوعْ الكئفْ لمهدراء، الكئفْ لمه

ض وفقًئ لٍذي الدراسب فكئىت: دوف الرجوع لمهدٓ ةقب ر،أهئ جواىب القوة فْ عهمٓب البفٓو
قد بوافؽ ٌذا الكٛـ هع عهئؿ، و الهوظؼ اذابً، إىبئجٓب الهوظؼ، السرعب فْ إىجئز اٖ

 ( ( Weshah. 2012دراسب 
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس  -* أفئد أفراد العٓىب اأىً ٓهكف اٚربقئء ابفٓو

ضهف خٛؿ ٓزئدة وعْ الهدراء والهوظفٓف اأٌه ، وضرورة بوفر أسس وهعئٓٓر ٓب عهمٓب البفٓو
عطئؤي الصٛحٓئت الكئفٓب خٛؿ عهمٓب  سمٓهب فْ طٓرقب اخبٓئر الهفّوض إلًٓ، وبحفٓزي، وا 
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ض، وبجىب الهركٓزب الب الشدٓدة فْ ابخئذ القرارات، وببوافؽ ٌذي الىبٓجب هع دراسب ) جواف فٓو
( 2337و دراسب ) الحراْ،  ( 2313وسوزي،   

 

التوصيات 3.5  

اهئ ٓمْ :ِ فْ ضوء ىبئئج الدراسب، ٓوص  

ض السمطئت فْ هدٓٓرئت الوزارات ه -* ف ضرورة ٓزئدة وعْ الهدراء والهوظفٓف ىحو عهمٓب بفٓو
 خٛؿ البدٓرائت، وعقد ورش العهؿ الخئصب اذلؾ.

لمهفّوض إلًٓ؛ لكْ ٓقاؿ عمِ هٍهبً اروح  ٓىاغْ إٓجئد حوافز هئلٓب وهعىوٓب وحوافز خئصب -*
إٓجئآب عئلٓب، ولكْ ٓدرؾ أف هٍهبً ذو فئئدة ىفعٓب عمًٓ، ولٓست هجرد هسئولٓب إضئفٓب دوف 

 هقئاؿ.

ر الشخص الهفّوض إلًٓ، لمقٓئـ ائلهٍهب الهطموب بىفٓذٌئ ضرورة وجود آلٓب سمٓهب فْ اخبٓئ -*
 اىئء عمِ كفئءة  الهوظؼ.

ض خطوة أسئسٓب وهادئٓب ىحو بعٓزز هفٍـو الٛهركٓزب فْ ابخئذ -* أف ٓبـ اعبائر البفٓو
ًٛ فْ بعٓزز ةقب الهوظؼ  القرارات فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس؛ كوىً عىصرًا فئع

واهىظهبً، وعىصرًا هحّفزًا فْ عهمٓب ا٘اداع ا٘داري.اىفسً واهدٓري   

ضرورة هكئفأة الهدٓر أٓضًئ عىد ىجئح الهٍهب الهفّوضب، ولٓس الهوظؼ فقط؛ كوف ىجئح  -*
ًٛ جئء اىئًء عمِ اٚخبٓئر الصحٓح لً هف قاؿ هدٓري.  الهوظؼ أص

بً الزهىٓب، وأف ٓبـ ذلؾ ضرورة اٚبفئؽ آف الهدراء وهوظفٍٓـ عمِ أولوٓئت البفوٓض، وهدّ  -*
 اشكؿ هوةؽ.

ض، ولبحدٓد الهٍئـ و  -* أف ٓبـ اسبخداـ الوصؼ والهواصفئت الوظٓفٓب كأسئس لعهمٓب البفٓو
 الهسئولٓئت الهبعمقب ائلهٍهب الهفوضب
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ٓىاغْ اٚربقئء اهسبوى البفوٓض إلِ الهسبوٓئت الهبقدهب البْ بهّكف الهفوض إلًٓ هف ابخئذ  -*
اداء الرأي. القرار، ولٓس ف قط اّٚطٛع وا   

ض  -* ضرورة بغٓٓر قىئعئت الهدراء فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس اخصوص بفٓو
السمطئت عمِ أىٍئ أداة بهس ٌٓابٍـ ا٘دآرب، وبعٓزز قىئعئبٍـ اأىٍئ وسٓمب لبخفٓؼ ضغوط 

ضٍئ العهؿ عىٍهػ؛ كْ ٓبفرغوا لمهٍهئت ا٘دآرب العمٓئ اٖكةر أٌهٓب، والبْ  قد ٓصعب بفٓو
ـ.  لغٌٓر

أف بقوـ اٖطراؼ ذات العٛقب ائلبعئوف فْ بطآؽ بوصٓئت ٌذي الدراسب، كٌؿ حسب  -*
 اخبصئصً وسمطبً.

أف ٓبـ بىظٓـ دراسئت عمهٓب ٚحقب ذات عٛقب اٍذا الهوضوع ، وذات عٛقب اً فْ  -*
ب، والدراسئت اٖخرى؛ الهحئفظئت الفمسطٓىٓب اٖخرى، عمِ أف ٓبـ بعهٓـ ىبئئج ٌذي الدراس

ض.  لضهئف أخذٌئ اعٓف اٚعبائر لدى صٓئغب السٓئسئت الهبعمقب ائلبفٓو

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



104 

 

 قائمة المصادر والمراجع  

 المراجع العربية

(، " فعئلٓب ارىئهج بدٓراْ هحوسب لبدٓرس  9072أاو حهئـ، أكـر هحهد ٓزداف، )  -*
ربطآقئت الحئسوب فْ بىهٓب اعض الهٍئرات الحئ غزة وابجئٌئبٍـ -سوآب لدى طماب اٌٖز

ر، غزة، فمسطٓف ئ "، ) دراسب هئجسبٓر غٓر هىشورة (، جئهعب اٌٖز  ىحٌو

ب  (، 9079أاو وطفب، سهئٌر )  -* ض الصٛحٓئت لدى هدٓري الهدارس الةئىٓو " بفٓو
، غزة، فمسطٓف، الجئهعب اهحئفظب غزة وعٛقبً ائلرضئ الوظٓفْ لدى هعمهٍٓـ "

  .ا٘سٛهٓب

ب ػهعَقئب بفَٓض ئلسمطب عمِ ؤهئرب هىطق ،(9007عاد ئهللا أحهد )، زهئىئوؿ آ -*
 .رئوػىج

 ئلرٓئض.، أكئدٓهٓب ىئٓف ئلعرآب لمعمَن ئٖهىٓب، رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشَرب

ب", عهئف ا٘دارةٓزب فْ " الهركٓزب والٛهرك ،(7997اشئٓرة ,احهد سمٓهئف ) -* , البرآو
 دار الفرقئف.

َة ػب ئلغػبفَٓض ئلسمطب عىد هدٓرّ َكئل ،(9004َئصف )، أهجد َدٓئو كْ،بر -*
، رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشَرب، فمسطٓو هو َجٍب ىظر ئلهعمهٓوؿ هحئفظئب شهئ ْػف

 ، ىئامس، فمسطٓف.ئلىجئح ئلَطىٓب بػجئهع

, القئٌرة, دار 4" هصطمحئت إدآرب هخبئرة"، ط،(7998جٛوي, هحهد عٛوي,) -*
 ئعب والىشر.الهعئرؼ لمطا

حئف ,هئٌرة فؤاد ) -* " درجب بطآؽ الٛهركٓزب فْ البىظٓـ ا٘داري الهدرسْ ،(9074جٓو
ب فْ اٖردف",) رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشور  (, ةهف وجٍب ىظر هدٓري الهدارس الةئىٓو

 , اٖردفعهئف الجئهعب اٖردىٓب,
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سٓرب ػدئر ئله، ئوػعه، هائدإ ئ٘دئرب ئلعئهب ،(9072عاد ئلعزٓز صئلح )، حابَ -* 
 والبوٓزع.شر ػلمى

أةر الهبغٓرات الشخصٓب والبىظٓهٓب عمِ واقع  (، 9077حرب، حسئـ الدٓف خمٓؿ )  -*
ض الصٛحٓئت لدى القٓئدات ا٘دآرب  دراسب بطآقٓب عمِ الوزارات الفمسطٓىٓب  –بفٓو

  ، غزة، فمسطٓف، الجئهعب ا٘سٛهٓب.اغزة

ض الصٛحٓئت لدى القٓئدات ا٘دآرب", )9007الحراْ ,هحهد اف عطٓب ) -*  (، " بفٓو
 ( , جئهعب الهمؾ سعود ,السعودٓب. دراسب هئجسبٓر غٓر هىشورة

ض الصٛحٓئت عمِ بىهٓب الهٍئرات ا٘دآرب  ،(9070) عاد العٓزز، ئلحمَ -* أةر بفٓو
دار فمسطٓف، ، غزة،  "دراسب هٓداىٓب عمِ الجئهعئت الفمسطٓىٓب فْ قطئع غزة -لمعئهٓف

 اٖعٛـ لمىشر والبوٓزع.

(، " سٓكولوجٓب  7996خمٓفب، عاد المطٓؼ هحهد، وهحهود، عاد الهىعـ شحئبً )   -*
البغٓٓر (، القئٌرة، هصر، دار غٓرب لمطائعب والىشر -القٓئس-اٚبجئٌئت ) الهفٍـو

 والبوٓزع.

كئت، فٓصؿ عاد الجمٓؿ،  -* ض السمطب عىد(، ىهط القٓئدة و  9000) دٓو هدراء  بفٓو
الهدارس الةئىوٓب الحكوهٓب فْ هحئفظئت شهئ فمسطٓف هف وجٍب ىظر الهعمهٓف، ) رسئلب 

 هئجسبٓر غٓر هىشورة (، جئهعب الىجئح الوطىٓب، ىئامس، فمسطٓف.

" بشكٓؿ الهجئلس الهحمٓب وأةري عمِ كفئٓبٍئ", القئٌرة. ،(7992) , خئلد سهئرة,الزعاْ -*
 هىشأة الهعئرؼ لمطائعب والىشر.

راىْ ، جهعئف اف عوضب ) -* "صىع القرار ا٘داري فْ اٖجٍزة اٖهىٓب" ، ،(9000الٌز
 رسئلب هئجسبٓر غٓر هىشورة ، الٓرئض ، أكئدٓهٓب ىئٓؼ العرآب لمعمـو اٖهىٓب.
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(، " ابجئٌئت الهبعمهٓف الكائر ىحو هحو  9074العٓزز عاد اهللا، )  السىاؿ، عاد -*
 دار ا٘سراء لمىشر والبوٓزع. اٖهٓب (، الٓرئض، السعودٓب،

داف، طئرؽ،)  -* ت، الهؤسسب العرآب الحدٓةب. 9079السٓو  (،  صىئعب القئئد، الكٓو

، كىدرٓبػئ٘س، ئلَظئئف َئلههئرسئبؿ ؤدئرب ئٖعهئ ،(9008عمْ )، ئلشرقئَّ -*
 شائا ئلجئهعب. سبػهؤس

ش، هىذر، )-*  لمىشر والبوٓزع. (، دلٓؿ القواىٓف ا٘دآرب، قطر، دار جٓرر7992شئٓو

,القئٌرة, دار الهعئرؼ 2( ",البىظٓـ وا٘دارة"، ط7999شمبوت, حسف هعوض, ) -*
 لمطائعب والىشر.

 (، هٍئرات إدآرب حدٓةب، السوداف، دار الرحهب لمىشر. 9002شوقْ، عاد السٛـ، ) -*

هركز  اٖردف," الهفئٌٓـ ا٘دآرب الحدٓةب",  ،(9009الشٓخ سئلـ ,فؤاد وآخروف )  -*
 الكبب اٖردىْ.

، زب ػئع غػ( ؤدئرب ئلبعمٓن ئلعئلْ ائلضفب ئلغرآب َقط7990فبحْ أحهد )، صاح -*
 جئهعب ئلهىصَرب.، هئجسبٓر غٓر هىشَرب ئلبػرس

ئدّ ػرو ئلحػصىئعب ئلبىهٓب ئ٘دئرٓب فْ ئلق ،(9009رعد حسو )، ئلصرو -*
 دئر ئلرضئ لمىشر.، دهشق ،شرَوػَئلع

دئر صفئء لمىشر ، عهئو، ئ٘دئرب ئلرئئدب ،(9002عاد ئلفبئح )هحهد ، ئلصٓرفْ -*
 َئلبَزٓع.

دئر ، ئٖردو، َئ٘دئربهائدإ ئلبىظٓن  ،(9006هحهد عاد ئلفبئح )، ئلصٓرفْ -*
 َئلبَزٓع. ئلهىئٌج لمىشر

 " هائدئ عمـ ا٘دارة العئهب" القئٌرة, دار الفكر العراْ.،( 9079, سمٓهئف ) الطهئوي -*
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، الدار " القئىوف ا٘داري"، عهئف، الكبئب اٖوؿ،(9007) ،، ٌئىْ عمْالطٍراوي   -*
 العمهٓب الدولٓب .

دئر ، ئٖردو، ؤدئرب ئلَقب َهدئرس ئلفكر ئٚدئرّ ،(9006شَقْ )، عاد ئهللا -*
 .َئلبَزٓع شرػأسئهب لمى

" ا٘دارة الهحمٓب وعٛقبٍئ ائلسمطب الهركٓزب )  ،(9008العائدي . هحهد ولٓد ) -*
ت بحمٓمٓب( لىظئـ ا٘دارة الهحمٓب فْ اٖردف " عهئف , هكباب دار الةقئفب لمىشر دراسئ

 والبوٓزع

ض و  9007د، هحهد، ) عاد الجوا -* ض، ال(، فف البفٓو قئٌرة، دار رؤٓب أكئدٓهْ البرٓو
 البوٓزع.لمىشر و 

ئب، هحهد رفعت، وهحهد -* داري" "هائدئ القئىوف ا٘ ،(9007، حسٓف عةهئف )عاد الٌو
 .، ا٘سكىدٓربدار الهطاوعئت الجئهعٓب ،

"البىظٓـ )الهفٍوـ والىظٓرئت والهائدئ(" ، اٚردف ،  ،(9005، قٓس هحهد )العآدي -*
 الجئهعب القدس الهفبوحب .

قْ , عالعبٓاْ -* ض 9079,)ئئض سعدوف السٓو (,هوقؼ القٓئدات ا٘دآرب هف بفٓو
ىشورة(,جئهعب الهمؾ عاد ٓر غٓر هالسمطب وأةري عمِ اىجئز ا٘عهئؿ,) رسئلب هئجسب

 الٓرئض ,السعودٓب.العٓزز, 

" البىظٓـ ا٘داري فْ الدوؿ العرآب", القئٌرة. هطاوعئت ،(7998, خمٓؿ ,) عةهئف -*
 جئهعب الدوؿ العرآب.

 جئهعب ئلقئٌرب.، ئلقئٌرب، ئ٘دئرب ؿ أصَ ،(7989هحهَد )، عسئف -*

ئو دئر ػعه، ةب ىظرٓئب َهفئٌٓنسس ئ٘دئرب ئلحدٓأ ،(7999اشٓر )، ئلعٛق -*
 ئلعمهٓب لمىشر َئلبَزٓع. ئزَرّػئلٓ
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(، " اٚبجئٌئت الىفسٓب واٚجبهئعٓب وأىواعٍئ وهدخؿ  9005عهئشب، سىئء حسف،)  -*
 قٓئسٍئ " القئٌرة، هصر، دار الىٓؿ لمطائعب والىشر والبوٓزع.

ض السمطب فْ " دراسب هٓداىٓب لهفٍوـ ،(7994, ىئئؿ عاد الحئفظ )العواهمب -* بفٓو
هجمب جئهعب الهمؾ عاد العٓزز ,اٚقبصئدٓب ، ؤسسئت اٖردىٓب الخئصب والعئهب"اله

 .وا٘دآرب

ض االعواهؿ البى" (، 9074)  * العواودة، عئطؼ ي: دار ٘ظٓهٓب الهؤةرة فْ البفٓو
 ا٘دآربفْ العموـ  اٖردىٓب، الهجمب اٖردىٓببصورات الهوظفٓف فْ هراكز الوزارات 

 7العدد  ، 47لهجمدا

ض وبقٓٓـ اٖداء(،  9008هحفوظ، )فبحْ،  -* سمسمب أاجدٓئت البفوؽ  -البفٓو
 ،اغداد، دار الفرات لمىشر والبوٓزع.ا٘داري"

ئلهؤسسئب إدارة ئلسمَك ئلبىظٓهْ فْ  ،(9005ئلسٓد عاد ئلهجٓد )، فئرَق ،فمًٓ -*
 دئر ئلهسٓرب لمىشر.، عهئو ،بػئلبعمٓهٓ

(، "الهركٓزب والٛهركٓزب فْ اٖدب ا٘داري", هجمب البىهٓب 7980هر)الكآسْ, عئ -*
 (.74)  , اغداد, العددا٘دآرب

(، "اٚبجئٌئت الحدٓةب فْ عمـ الىفس ا٘داري"، هجمب  9075كردي، عاد السٛـ، )  -*
ر ا٘داري، الهىئهب، العدد )   ( 97البىٓو

ض فْ الب 9009كىعئف، فوزي )  -* ىهٓب الذابٓب وا٘دآرب "، ُعهئف، (، " دور البفٓو
 ( 29هجمب قوة الفكر، هسقط، العدد ) 

 لمطائعب َئلىشر.ؿ دئر َئئ، عهئو، ئلبىهٓب ئ٘دئرٓب ،(9009هَسِ )، ئلمَزّ -*

، الٓرئض وظئئؼ ("–هفئٌٓـ  -٘دارة )هائدئ"ا ،( 7998، كئهؿ هحهد )الهغراْ -*
 هطئاع لىئ.
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ؾ البىظٓهْ " أٌهٓب اٚبجئٌئت فْ بفسٓر السمو  (، 9077آخروف، )جهئؿ و الهرسْ،  -*
 " . ، هكباب دار الةقئفب لمىشر والبوٓزعهئفع ،

ب فْ  (، "9074هىصور, رشٓد خئلد راشد,) –*  الهركٓزب والٛهركٓزب فْ ا٘دارة البرآو
فمسطٓف هف وجٍب ىظر هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓب فْ هحئفظئت شهئؿ الضفب 

فمسطٓف. ,ىئامس (, جئهعب الىجئح الوطىٓب, راسب هئجسبٓر غٓر هىشورةد , )فْ فمسطٓف"  

البوجً ىحو بطآؽ الٛهركٓزب ا٘دآرب فْ  (، "9006ىعٓرات, هجدولٓف عاد اهللا ,) – *
فمسطٓف. ,ىئامس )دراسب هئجسبٓر غٓر هىشورة(, جئهعب الىجئح الوطىٓب,هسبشفِ جىٓف",  

ع بالمغة االنجميزيةالمراج        
* - Angell, Alan, Pamela Lowden, and Rosemary Thorp.( 2001). 

"Decentralizing Development" Oxford and New York: Oxford University Press 

*- Certo, Samuel (2013) Modern Management, Adding Digital Focus,  

 Ninth Edition, Upper Saddle river, New Jersey, Person Prentice Hall.  

*- Certo, Samuel (2005) Modern Management Quality, Ethics, and the 

 Global Environment, fifth edition, Rollins Colleges. 

*- Dessler, Gary (2014) Management Principles and Practices for  

 Tomorrows Leaders, Florida International University, Person.  

*-  Juan& suzi, (2013) resource development and  

 organizational values, Journal of European Industrial Training,  

 http://www.emeraldinsight.com/ersearchregister. 

*-Enkipriston, Maddik (1997) “Democracy, Decentralization  Development" London   

*- Jablonsk, M. A. ( 1992 ). Leadership Styles Of Women College Presidents. ( 

Unpublished doctoral dissertation ), Boston university. 

* – Karin,Walter,(1993)" Legal Aspects of Decentralization, UNDP-Workshop on 

Decentralization, Amman", MOP 
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*- Kenan, Ket, ( 1996 ) ) Essentials of Organizational Behavior, Book  

aid international, Person Prentice Hall. 

*-  Mahakanjana, Chandranu ,(2004) "Municipal government, social capital, 

and decentralization in Thailand" Northern Illinois University , United States -- 

Illinois 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=766022431&sid=2&Fmt=2&clientId

=85908&RQT=309&VName=PQD 

*- McGriff , D., M., (1993)"Decentralization : Lessons from the Detroit public 

schools" , North Central Regional Educational Laboratory (NCREL).. 

www.ncrel.org/sdrs/issues 

*-  Nitzer , Wilmar , (2009) " "Policy making and implementation in a decentralizing 

Indonesia: Poverty reduction strategy from 'above' and 'below'" University of Hawai'i 

at Manoa , United States – Hawaii . 

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1852711771&sid=2&Fmt=2&clientId=85908

&RQT=309&VName=PQD   

*- Washan,( 2012 ) : Scales for the Measurement of Attitudes. New York, Mc 

Graw Hill. 

*- RobbinsK,L (2000) " The Elements of Administration", London, pit mans 

and son 

*- White,Wiiringham  Leonard D (2005) "Decentralization" The Encyclopedia 

of the Social Science, U.S.A,  

 المراجع االلكترونية عبر االنترنت     

داف ، طئرؽ، )  ( هائدئ ا٘اداع ا٘داري 9070السٓو -*  

http://www.ebookssea.com/cat/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF 

(، أسرار قئدة البهٓز.      9077الفقْ، إارآٌـ، ) -*   

http://forum.arjwana.com/t47107.html  

(، العئدات الساع لمىئس اٖكةر فعئلٓب. 9070كوفْ، سبٓفف، ) -*   

http://myegy-mediafire.blogspot.com/2012/06/pdf-stephen-r-
covey.html 

http://www.ncrel.org/sdrs/issues
javascript:void(0);
http://forum.arjwana.com/t47107.html
http://myegy-mediafire.blogspot.com/2012/06/pdf-stephen-r-covey.html
http://myegy-mediafire.blogspot.com/2012/06/pdf-stephen-r-covey.html
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(، قوة البفوٓض الفّعئؿ. 9008هئدوكس، روارت ، ) -*   

http://www.businessballs.com/delegation.html 

ض الىئجح 9079هولٓىز، كئبْ ، )  -* ( هٍئرة البفٓو  

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_98.htm 
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.: استبانة الدراسة1.5ممحق   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 عمادة الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة

)أبو ديس( –جامعة القدس   

  

هوظفو هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس الهحبرهوف..السئدة هدراء و   
 بحٓب طٓاب واعد..

 فػْ اىػئء ,ٓقوـ الائحث اإعداد دراسب ٚسبكهئؿ هبطمائت الحصوؿ عمِ درجػب الهئجسػبٓر
فٓب الهسبداهب,فْ الهؤسسئت ْ اعىواف ٓجئهعب القدس )أاو دفْ  ,كمٓب البىهٓب الٓر " :س(، ٌو  

الوزارات في محافظة  ياتفي مدير  اتيض السمطالموظفين نحو تفو المدراء و  " اتجاىات
أهؿ الطئلب الائحث هف حضرابكـ  "نابمس هف خٛؿ  الهوافقب فْ  ، وذلؾ لً بقدٓـ الهسئعدة ٓو

ًٛ آ , -هئ أهكف -ودقب ، هوضوعٓبافقرات اٚسبائىب  ف أسئمب ا٘جئاب ع الحصوؿ عمِ بحقٓؽ  ه
وسٓعئهؿ  ,احبراـ  بقدٓر  ٌو هحؿكؿ هئ ٓرد فْ إجئائبكـ  أف والجدٓر ائلذكر ،ىبئئج إٓجئآب
فإف اٚسبائىب ٚ  واىئء عمِ هئساؽ, .دـ إٚ ٖغراض الاحث العمهْخولف ُٓسب ,اسٓرب بئهب

                         .دالب أو أٓب هعموهئت ,كبئاب اٚسـ رابكـ ببطمب هف حض

إف رغابـ فْ ذلؾ. , ًلٓإ الدراسب, وهئ خمصتدكـ  اىبئئج ٓزو ٓقـو الائحث  ابوس  

رعئكـ, ٍاكـ السداد فْ القوؿ والعهؿ. واهللا ٓحفظكـ ٓو ٓو  

: عصام الدين أحمدالباحث                                                                                

الدكتور: عبد الفتاح الشممة إشراف  
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فْ الهكئف الهىئسب : * ٓرجِ وضع إشئرة : المتغيرات الديموغرافية  

ذكر                        أىةِ        الجىس :      
أرهؿ    طمؽ      ه              هبزوج          أعزب          الحئلب اٚجبهئعٓب:      

هدٓىب                 قٓرب                      هخٓـ        هكئف ا٘قئهب :      
         45هف  قؿأ -25        25أقؿ هف  -95          95أقؿ هف     الفئب العهٓرب :  

سىً فأكةر 55                 55أقؿ هف  – 45            
ؿ ال  ب عئهب فهئ دوف         عمهْ: الهٌؤ هئجسبٓر       اكئلوٓروس  دامـو هبوسط     ةئىٓو

 فأعمِ
و  إىسئىٓبعمـو          البخصص:  و عمـو طآعٓب         ...........ٌو ...........ٌو  
 
هوظؼ           ؼهشر      رئٓس قسـ    هدٓر         هدٓر عئـ      الهسهِ الوظٓفْ:      
 
سنوات             10أقل من  -5سنوات    من  5أقل من  - 2من     من سنتينأقل   سنوات الخبرة:    

سنة فأكثر. 15             سنة       15أقل من  - 10من                  
 

.اسـ الهدٓٓرب :   .........................................................................  
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موا االستبانةسماء المختصين الذين حك  أ :3.5ممحق   

 تحكيم االستبانة

 الصفة الوظيفية االسم الرقم

عطًٓ هصمحد.  7 قدس الهفبوحبفْ جئهعب ال عضو ٌٓئب بدٓرس   

فمسطٓف ؾفْ جئهعب اولٓبكىٓ عضو ٌٓئب بدٓرس د. هرواف جمعود 9  

فْ جئهعب الخمٓؿ عضو ٌٓئب بدٓرس د. أسئهب شٍواف 2  

فْ جئهعب الىجئح الوطىٓب عضو ٌٓئب بدٓرس د. عاد الفبئح الشهمب 4  

فْ جئهعب الىجئح الوطىٓب عضو ٌٓئب بدٓرس د. سٍٓؿ صئلحب 5  

قاج د. إٍٓئب سهٓر 6 عهٓد كمٓب ا٘دارة واٚقبصئد فْ جئهعب فمسطٓف البقىٓب  
 خضوري

كً 7 رئٓس قسـ العمـو الهئلٓب والهصرفٓب فْ كمٓب ا٘دارة  د. أحهد شٓو
 واٚقبصئد فْ جئهعب خضوري
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( : كتاب تسييل ميمة الباحث 3ممحق رقم )   
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 فيرس المالحق

 

رقمال  

 

نوانالع  الصفحة 

الدراسب ......................................................... باسبائى 1.5  112 

........................ الهخبصٓف الذٓف حكهوا اٚسبائىب والهقئامب أسهئء 2.5  118 

...........................................كبئب بسٍٓؿ هٍهب الائحث 3.5  119 

 

س الجداولفير   

 

رقمال  الصفحة العنوان 

 

وفؽ الهدٓٓرب والهسهِ الوظٓفْالدراسب  هجبهع بوٓزع 1.3  43 

الجنس لمتغير الدراسة تبعاً  عينةوصف  2.2  41 

الفئة العمرية الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف  3.2  42 

المؤىل العمميالدراسة تبعا لمتغير  عينةوصف  4.2  42 

التخصص ة تبعا لمتغيرالدراس عينةوصف  5.2  43 

المسمى الوظيفي الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف  6.2  43 
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سنوات الخبرة الدراسة تبعا لمتغير عينةوصف  7.2  44 

 46 بوٓزع فقرات أداة الدراسب عمِ هجئٚبٍئ 8.2

هعئهٛت الةائت الداخمْ اطٓرقب ألفئ كروىائخ عمِ هجئٚت اٚسبائىب  9.2
 الهخبمفب

47 

ض السمطهعٓئر بقدٓر درجب اٚ 1.4 ئتبجئٌئت ىحو بفٓو  51 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 2.4 ابجئٌػػػػئت فقػػػػرات درجػػػػب لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػػمطالهػػدٓٓرف و  الػػوزارات فػػْ  ٓئتفػػْ هػػدٓر  ئتالهػػوظفٓف ىحػػو بفػػٓو

ض القئئهبهجئؿ فْ  هحئفظب ىئامس هرباب بىئزلٓئ حسب  هسبوٓئت البفٓو
 اٚبجئيبقدٓر 

52 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 3.4 ابجئٌػػػػئت فقػػػػرات درجػػػػب لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػػػمط ٓٓرفالهػػػد الػػػوزارات فػػػْ هحئفظػػػب  ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتىحػػػو بفػػػٓو
ض القئئهػػبهجػػئؿ فػػْ  ىػػئامس هرباػػب بىئزلٓػػئ حسػػب بقػػدٓر  هسػػبوٓئت البفػػٓو
 اٚبجئي

52 

4.4 

 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب بجئٌػػػػئت افقػػػػرات درجػػػػب لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػػػمط الػػػوزارات فػػػْ هحئفظػػػب  ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتالهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو

ض القئئهػػبهجػػئؿ فػػْ  ىػػئامس هرباػػب بىئزلٓػػئ حسػػب بقػػدٓر  هسػػبوٓئت البفػػٓو
 اٚبجئي

53 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 5.4 ابجئٌػػػػئت فقػػػػرات درجػػػػب لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػػمطالهػػدٓٓرف و  رات فػػْ الػػوزا ٓئتفػػْ هػػدٓر  ئتالهػػوظفٓف ىحػػو بفػػٓو

ض فْ بعٓززهجئؿ فْ  هحئفظب ىئامس  هرباػب بىئزلٓػئً  اٖداء إسٍئـ البفٓو
 اٚبجئيحسب بقدٓر 

 

54 
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ػػػػػػػب  الهبوسػػػػػػػطئت الحسػػػػػػػئآب 7.4 ابجئٌػػػػػػػئت فقػػػػػػػرات درجػػػػػػػب لواٚىحرافػػػػػػػئت الهعٓئٓر
ض السػمط  الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس ٓئتفػْ هػدٓر  ئتالهوظفٓف ىحػو بفػٓو

ػػػػزهجػػػػئؿ فػػػػْ  ض فػػػػْ بعٓز هرباػػػػب بىئزلٓػػػػئ حسػػػػب بقػػػػدٓر  اٖداء إسػػػػٍئـ البفػػػػٓو
 اٚبجئي

 

56  

ض اعض هف سمطئبٍـ وهٍئهٍـ لمهوظفٓف هئ هد 8.4 ى قٓئـ الهدراء ابفٓو
 أخٓرف ؟

58 

ض ؟ 9.4  59 هئ هدى ىجئح عهمٓب البفٓو

ض ؟ 13.4  59 هئ بقٓٓهؾ لرغاب الهدراء فْ القٓئـ ائلبفٓو

ض ؟ 11.4  59 هئ بقٓٓهؾ لرغاب الهوظفٓف فْ القٓئـ ائلبفٓو

ض عمِ أىً ؟ 12.4  63 ٓىظر الهدراء لمبفٓو

ض عمِ أىً ؟ 13.4  63 ٓىظر الهوظفوف  لمبفٓو

الهػػػػوظفٓف ىحػػػػو الهػػػػدٓٓرف و ابجئٌػػػػئت فقػػػػرات درجػػػػب ل الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 14.4
ض السػػػػمط هجػػػػئؿ فػػػػْ  الػػػػوزارات فػػػػْ هحئفظػػػػب ىػػػػئامس ٓئتفػػػػْ هػػػػدٓر  ئتبفػػػػٓو

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو

 

61 

ابجئٌئت فقرات درجب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب 6.4
ض السمط ٓٓرفالهد الوزارات فْ هحئفظب  ٓئتفْ هدٓر  ئتىحو بفٓو

ض فْ بعٓززهجئؿ فْ  ىئامس هرباب بىئزلٓئ حسب  ٖداءا إسٍئـ البفٓو
اٚبجئيبقدٓر   

55 
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 ٓٓرفابجئٌػئت الهػدفقرات درجػب لحرافئت الهعٓئٓرب واٚى الهبوسطئت الحسئآب 15.4
ض السػمط هجػئؿ فػْ  الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس ٓئتفػْ هػدٓر  ئتىحو بفٓو

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  بحدٓئت البوجً ىحو البفٓو

61 

ض ابجئٌػػػػػئت فقػػػػػرات درجػػػػػب ل الهبوسػػػػػطئت الحسػػػػػئآب 16.4 الهػػػػػوظفٓف ىحػػػػػو بفػػػػػٓو
بحػػػػدٓئت هجػػػئؿ فػػػػْ  ارات فػػػػْ هحئفظػػػب ىػػػئامسالػػػوز  ٓئتفػػػْ هػػػػدٓر  ئتالسػػػمط

ض  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر  البوجً ىحو البفٓو

62 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 17.4 فقػػػػرات العواهػػػػؿ الهػػػػؤةرة فػػػػْ لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ػػػػز  ض السػػػػمطالهػػػػدٓٓرف و  بوجػػػػًبعٓز  ٓئتفػػػػْ هػػػػدٓر  ئتالهػػػػوظفٓف ىحػػػػو بفػػػػٓو

ضبهجػػئؿ فػػْ  الػػوزارات فػػْ هحئفظػػب ىػػئامس ػػز البوجػػً ىحػػو البفػػٓو هرباػػب  عٓز
 اٚبجئيبىئزلٓئ حسب بقدٓر 

64 

 

ػػػب  الهبوسػػػطئت الحسػػػئآب : 18.4 فقػػػرات العواهػػػؿ الهػػػؤةرة فػػػْ لواٚىحرافػػػئت الهعٓئٓر
ػػػز بوجػػػً ض السػػػمط ٓٓرفالهػػػد بعٓز الػػػوزارات فػػػْ  ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتىحػػػو بفػػػٓو

ضهجػػئؿ فػْ  هحئفظػب ىػئامس ػز البوجػً ىحػو البفػػٓو حسػػب هرباػب بىئزلٓػئ  بعٓز
 اٚبجئيبقدٓر 

65 

ػػػػب  الهبوسػػػػطئت الحسػػػػئآب 19.4 فقػػػػرات العواهػػػػؿ الهػػػػؤةرة فػػػػْ لواٚىحرافػػػػئت الهعٓئٓر
ػػػز بوجػػػً ض السػػػمط بعٓز الػػػوزارات فػػػْ  ٓئتفػػػْ هػػػدٓر  ئتالهػػػوظفٓف ىحػػػو بفػػػٓو

ضهجػػئؿ فػْ  هحئفظػب ىػئامس ػز البوجػً ىحػو البفػػٓو هرباػب بىئزلٓػئ حسػػب  بعٓز
 اٚبجئيبقدٓر 

 

66 

الهػدٓٓرف ابجئٌػئت فقرات درجػب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  سئآبالهبوسطئت الح 23.4
ض السمطو   الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس ٓئتفْ هػدٓر  ئتالهوظفٓف ىحو بفٓو

ض هجئؿ فْ   اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر ابخئذ قرار البفٓو

67 
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 ٓفٓر ابجئٌػئت الهػدفقرات درجػب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب 21.4
ض السػمط هجػئؿ فػْ  الػوزارات فػْ هحئفظػب ىػئامس ٓئتفػْ هػدٓر  ئتىحو بفٓو
ض   اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر ابخئذ قرار البفٓو

68 

ابجئٌئت فقرات درجب لواٚىحرافئت الهعٓئٓرب  الهبوسطئت الحسئآب 22.4
ض السمط  الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر  ئتالهوظفٓف ىحو بفٓو

ض  هجئؿفْ  اٚبجئيهرباب بىئزلٓئ حسب بقدٓر ابخئذ قرار البفٓو  

68 

ض السػمطبربٓب الهجئٚت والدرجب الكمٓب ٚ 23.4  ئتبجئٌئت الهػوظفٓف ىحػو بفػٓو
 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر 

73 

ض السػػمط ٓٓرفبجئٌػػئت الهػدبربٓػب الهجػئٚت والدرجػػب الكمٓػب ٚ 24.4  ئتىحػػو بفػٓو
 ت فْ هحئفظب ىئامسالوزارا ٓئتفْ هدٓر 

 

71 

ض السػمطبربٓب الهجئٚت والدرجب الكمٓب ٚ 25.4  ئتبجئٌئت الهػوظفٓف ىحػو بفػٓو
 الوزارات فْ هحئفظب ىئامس ٓئتفْ هدٓر 

72 

فْ ىظرة ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  26.4
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب  ىئامس وفقًئ الهدراء إلِ بفٓو

 لهبغٓر الجىس

85 

فْ ىظرة ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  27.4
الهدراء إلِ بفوٓض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ 

 لهبغٓر الحئلب اٚجبهئعٓب

85 

ض السمطب فْ ىظرة الهدراء إالفروؽ ىبئئج بحمٓؿ البائٓف اٖحئدي لدٚلب  2864 لِ بفٓو
ؿ العمهْ  فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ لهبغٓر الهٌؤ

87 

 فْ ىظرة ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  2964
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3364 

ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفق  ئً الهدراء إلِ بفٓو
  لهبغٓر البخصص

ض الفروؽ ٓف اٖحئدي لدٚلب ىبئئج بحمٓؿ البائ فْ ىظرة الهدراء إلِ بفٓو
 السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ لهبغٓر سىوات الخارة

 

88 

 

89 

فْ ىظرة ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  3164
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئا مس وفقًئ الهوظفٓف إلِ بفٓو

 لهبغٓر الجىس

 

    90       

    

ض الفروؽ ىبئئج بحمٓؿ البائٓف اٖحئدي لدٚلب     3264 فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ بفٓو
  السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ لهبغٓر الفئب العهٓرب

91 

ض  ىبئئج اخبائر شٓفًٓ لمهقئرىب الاعدٓب آف هبوسطئت هجئؿ إسٍئـ 3364 البفٓو
 فْ بعٓزز اٖداء وفؽ هبغٓر الفئب العهٓرب

92 

فْ ىظرة ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  3464
الهوظفٓف إلِ بفوٓض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ 

 لهبغٓر الحئلب اٚجبهئعٓب

92 

فْ ىظرة ف لفحص دٚلب الفروؽ ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓ 3564
الهوظفٓف إلِ بفوٓض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ 

 لهبغٓر البخصص

94 

ض الفروؽ ىبئئج بحمٓؿ البائٓف اٖحئدي لدٚلب  3664 فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ بفٓو
 السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفقًئ لهبغٓر سىوات الخارة

94 

فْ الىظرة إلِ ىبئئج اخبائر "ت" لهجهوعبٓف هسبقمبٓف لفحص دٚلب الفروؽ  3764
ض السمطب فْ هدٓٓرئت الوزارات فْ هحئفظب ىئامس وفق لهبغٓر  ئً بفٓو

 الهسهِ الوظٓفْ

96 
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 96 جواىب القوة فْ ههئرسب البفٓوض 3864

 97 جواىب الضعؼ فْ ههئرسب البفٓوض 39.4
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