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 الممخص 
الصالحيات اإلدارية في تعزيز رضا مديري المياـ و تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دور تفويض 

 شركة االتصاالت الفمسطينية .
 

، إذ تـ استخداـ االستبانة أداة لجمع المعمومات وتكونت الشامؿ الوصفي لمسحتبنت الدراسة المنيج ا
استبانة عمى مجتمع البحث ( 40توزيع ) مجاالت رئيسية، وتـ 7مى فقرة موزعة ع 75االستبانة مف 

وفؽ منيجية المسح الشامؿ، وتكونت مف المديريف الذيف يشغموف مناصب إدارية في شركة االتصاالت 
استبانة منيا، وصممت الباحثة  38ويحؽ ليـ تفويض جزء مف مياميـ وصالحياتيـ، وتـ استرجاع 

 وفقًا ألىداؼ الدراسة.مجموعة أسئمة وفؽ المحاور السبعة التي تـ تحديدىا 
 

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج أىميا: 
مرتفعة بنسبة  الحيات المرافؽ لتفويض المياـ كانتأف درجة فيـ القيادات اإلدارية لعممية تفويض الص

%(، كما أوضحت النتائج ضرورة ممارسة االدارة العميا رقابة مباشرة عمى المدير أثناء عممية 84)
أما فيمايتعمؽ بآليات تفويض المياـ والصالحيات المتبعة مف قبؿ شركة االتصاالت  التفويض،

%(، وكشفت نتائج الدراسة عف ضرورة تدريب الموظفيف عمى 81الفمسطينية فكانت مرتفعة بنسبة)
المياـ المفوضة قبؿ القياـ بعممية التفويض ومنحيـ الوقت الكافي لذلؾ، وتقديـ معمومات واضحة 

ليـ، وكانت درجة ممارسة القيادات اإلدارية لعممية تفويض المياـ والصالحيات في شركة ومكتوبة 
%(،كما كشفت عف قصور الموظفيف في أداء بعض المياـ 79االتصاالت الفمسطينية  مرتفعة بنسبة )

اـ المفوضة مما يؤدي الى إعادة القياـ بيا مف قبؿ المديريف ، فيما أشارت نتائج معوقات تفويض المي
%( وبينت 56والصالحيات اإلدارية التي تواجييا شركة االتصاالت الفمسطينية كانت متوسطة بنسبة )

بعض المعيقات منيا، ضرورة إشراؾ االدارة العميا لممديريف في عممية اتخاذ القرارات. أما تاثير عممية 
مسطينية فجاءت تفويض المياـ والصالحيات في تعزيز الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الف

%(حسب ما اشارت اليو اجابات المبحوثيف ، فيما يتعمؽ بدرجة الرضا الوظيفي 80مرتفعة بنسبة )
%( فيما كشفت نتائج ىذه الدراسة عف 75لمديري شركة االتصاالت الفمسطينية فكانت مرتفعة بنسبة )

ت النتائج عمى ضرورة وجود رضا لممديريف نتيجة احتراـ وتقدير االدارة ليـ، ومف جانب اخر اكد



 ه
 

العمؿ عمى تكافؤ الفرص في الترقية والتمييز في توزيع المكافآت والحوافز، كما أكدت عمى وجود 
فروؽ بيف تفويض المياـ والصالحيات في تعزيز الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الفمسطينية 

 برة العممية(.تعزى لممتغيرات الديموغرافية)الجنس، العمر، المستوى التعميمي، الخ
 

 وتمحورت أىـ التوصيات في البنود التالية 
ضرورة ممارسة اإلدارة العميا رقابة مباشرة عمى المديريف أثناء عممية التفويض لما لو مف أىمية في

تعتمد  تدريب الموظفيف عمى تحمؿ المسؤولية لتعزيز بروز قيادات مستقبمية، تحقيؽ أىداؼ الشركة
بعممية  ـضرورة اختيار المديريف لمموظفيف ذوي الكفاءات لمقياعمى نفسيا في حؿ المشكالت، 
ضرورة مشاركة اإلدارة العميا بيا مرة أخرى وضياع وقت المديريف، التفويض حتى ال يتـ إعادة القياـ 

أثر ميـ  يط لما لو مفلممديريف في عممية اتخاذ القرارات وعدـ االكتفاء بمشاركتيـ في عمميات التخط
  في تعزيز الرضا الوظيفي

 
  


