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إقرار
معد الرسالة بأنهتا قت ّدمت لجامعتة القتدس ،لنيتل درجتة الماجستتير ،و:نهتا نتيجتة :بحتااي الخاصتة،
:قر :نا ّ
باستانال ما تم اإلشارة له حيامتا ورد ،و:ن اتلة الد ارستة: ،و :ي جتزل منهتا لتم يقتدم لنيتل درجتة عميتا أليتة
جامعة :و معهد آخر.

التوقيع
عصام الدين عوني :حمد

التاري 2017/2/4 :

أ

الشكر والعرفان
قال صمى اهلل عميه وسمم " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "
من عمي بفلمه؛ إل :عانني عمى إتمام الة الرسالة المتوالعة،
في البداية :شكر اهلل تعالى اللي ّ
فالحمد هلل في كل وقت وحين.
كما :تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى المشرف عمى الة الرسالة الدكتور" عبد الفتاح الشممة " اللي لم
يدخر جهداً لمساعدتي في إتمام الة الرسالة.
ّ
والشكر والتقدير موصول :يلاً إلى األساتلة اللين ح ّكموا الة الدراسة ،وكافّة :ساتلتي في جامعة
القدس؛ لما بللوا معي من جهد كبير طوال فترة دراستي.
وال :نستتى التقتتدم بالشتتكر الجزيتتل إلتتى التتدكتور عزمتتي األطتترش وجميتتع األستتاتلة األفالتتل والعتتاممين فتتي
معهتتد التنميتتة الريفيتتة المستتتدامة ،وكتتل متتن ستتاعدني فتتي الحصتتول عمتتى كتتتاب: ،و بحتتث: ،و :ي مرجتتع
آخر؛ إلتمام اتلة الد ارستة  ،والتى جميتع الم سستات ،والم اركتز العمميتة والحكوميتة ،واألاميتة ،واألصتدقال
اللين قدموا لي المساعدة من :ي نوع كانت.
وما توفيقي إال باهلل.
والحمد هلل رب العالمين.

عصام الدين عوني :حمد
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مصطمحات وتعريفات:
تفويض السمطة

: " :ن يعهد القائد إلى بعض مرلوسيه واجبات :و مهمات معينة،

مبيناً لهم حدود الة الواجبات ،والنتائج المطموبة منهم لتحقيقها،
وتفويض الة الواجبات لمرلوسيه يقتلي :ن يفولهم قد اًر من

سمطته يكون كافياً إلنجاز الة الواجبات " ( كنعان: 2009 ،

 ،)17وعرفها الظفيري :نها " توكيل شخص آخر لتطبق الخبرات

في مهمة ما " ( .الظفيري) 10 : 2012 ،
الواجبات

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

السمطة

 :يعرفها روبنز )  " ( RobbinsK,2000:14الحق المشروع :و

وعرفها (
القانوني في توجيه :دال المرلوسين والتأاير عميهمّ ،
حريم " ) 22 : 2003 ،الحق في القيام بتصرف معين: ،و
ويعرفها
توجيه سموك اآلخرين بقصد تحقيق :اداف المنظمة "ّ ،

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

المسئولية

 :واي "محاسبة الرئيس لمر وسيه عن االستخدام المالئم لمسمطة
المفولة إليه ،وعن إنجاز الواجبات المحددة له " ( شوقي،

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

والفشل في تحقيقها " ( نصر اهلل وآخرون ) 47 :1999،
بيئة العمل

 " :اي كل ما يحيط بالموظف :انال قيامه بعممه ،خاصة تمك
العناصر التي ت ار في :دائه ،وروحه المعنوية " ( .مجمس

الغرف السعودية.) 2013 ،
المدير اإلداري

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

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

أ

االتجاة

 " :هو ميل مستقر إل حد كبير لالستجابة بطريقة متسقة لبعض

األشياء ،والمواقف ،واألفراد ،أو مجموعة معينة من األفراد ،وتتضمن

االتجاهات مجموعة من المشاعر والعواطف موج ة ألهداف معينة " (

عمر ) 22 :2001 ،ويمكن تعريفها :يلا بأنها " حالة عقمية تجعل

الفرد يستجيب بطريقة معينة عندما يتعرض إلى ماير ما " ) المرسي
وآخرون) 12 :2011،

أ

الملخص
:جريت الة الدراسة في الفترة الواقعتة بتين شتهر ستبتمر  2015وشتهر نتوفمبر  ، 2016وقتد اقتصترت
عمى مديريات الو ازرات في محافظة نابمس ،ممامة بعينة من متديريها وموظفيهتا؛ متن :جتل التعترف إلتى

واقع عممية تفويض السمطات في الة المديريات ،وقد ادفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجااات المدرال
والموظفين نحو عممية تفويض السمطات في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس.

وألغ تراض تحقيتتق :اتتداف الد ارستتة استتتخدم الباحتتث المتتنهج الوصتتفي التحميمتتي ،فقتتد تتتم جمتتع البيان تات

األولية والاانوية من خالل مراجعة األدبيات السابقة ،واالستفادة من الدراسات الستابقة والمتعمقتة بعمميتة
تف تتويض الس تتمطات ،وعم تتم االتجاا تتات وط تترق قياس تتها ،حي تتث ت تتم تص تتميم اس تتتبانة ك تتأداة رئيس تتة لجم تتع

وتكونت االستبانة من ستة :قسام رئيسية واالاة :سئمة مفتوحة ،وتكون مجتمع الدراسة متن
المعموماتّ ،
م تتدرال وم تتوظفي م تتديريات ال تتو ازرات ف تتي محافظ تتة ن تتابمس ،وبمت ت ع تتددام ( )774م تتدي اًر وموظفت تاً ،وق تتام
الباحتتث بأختتل عينتتة طبقيتتة عش توائية متتن مجتمتتع الد ارستتة بمغتتت (  ) 277متتدي اًر وموظف تاً ،وتتتم تحميتتل

االستبانات من خالل برنامج (.)SPSS

وقد :ظهرت الدراسة النتائج التالية: :ن الدرجة الكمية التجااات المدرال والموظفين نحو عمميتة تفتويض

السمطات في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس قد بمغت (  ،) 3.58وانحراف معياري ( ،) 0.50

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

عدم وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في نظرة المدرال إلى

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

عدم وجود فروق لات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في نظرة الموظفين إلى
تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس تعزى إلى المتغيرات التالية :الجنس،

الحالة االجتماعية ،مكان اإلقامة ،العمر ،الم ال العممي ،التخصص ،سنوات الخبرة.

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

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

اقة الموظف بلاته ،إنتاجية الموظف ،السرعة في إنجاز األعمال: ،ما :كار جوانب اللعف فكانت
أ

في قطاعات غياب الوعي الكافي لدى المفوض إليهم ،غياب الوعي الكافي لدى المدرال ،يتم اتخال

ق اررات المهمة المفولة دون الرجوع لممدير.

:ن :كار العوامل التي ت ار في تعزيز توجه المدرال والموظفين نحو التفويض في مديريات الو ازرات

في محافظة نابمس قد تمامت في الم االت العممية لممدير ،شخصية الموظف ،الخبرة السابقة
لمموظف ،وجميعها كانت بدرجة مرتفعة.

وخرجت الة الدراسة بمجموعة من التوصيات كان :امها :لرورة زيادة وعي المديرين والموظفين

نحو عممية تفويض السمطات في مديريات الو ازرات من خالل تنفيل التدريبات الخاصة بللك ،ولرورة

المفوض إليه ،لمقيام بالمهمة المطموب تنفيلاا بنال عمى الكفالة
وجود آلية سميمة في اختيار الشخص ّ
الشخصية لمموظف ،وتعزيز مفهوم الالمركزية في اتخال الق اررات في مديريات الو ازرات في محافظة
نابمس ،كما ينبغي االرتقال بمستويات التفويض؛ لموصول إلى مرحمة اتخال القرار ،بدالً من االقتصار

المفوض إليه الحرية ،واإلمكانيات الكافية
عمى المستويين األولين ( االطالع وابدال الر:ي ) ،واعطال ّ
المدة المحددة،
خالل عممية التفويض ،والتي تم ّكنه من :دال مهمته المطموبة بأفلل طريقة وخالل ّ
ومن اللروري :يلاً وجود خطة مسبقة بين المدرال وموظفيهم عمى :ولويات التفويض ،ومدته
الزمنية ،و:ن يتم للك بشكل مواق.
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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

 1.1مقدمة الدراسة :
شٍدت الﺎٓﺊﺐ ا٘دارٓﺐ فْ فمسطٓف هؤخ اًر ىقمﺐ ىوعٓﺐ وفرٓدة فْ كﺌفﺐ عىﺌصرٌﺌ
وهحﺒوٓﺌﺒٍﺌ ﺎشكؿ واضح وهمهوس ،فهع اٚىفﺒﺌح الﺒكىولوجْ الههٓز ،وﺒﺎىْ هىﺌٌج

الﺒدرٓب الهخﺒمفﺐ لمهوظفٓف ،وﺒىﺌهْ اٌٖهٓﺐ الهطمقﺐ لمهدراء والهوظفٓف اٖكفﺌء،
والهؤٌمٓف ،فقد كﺌف لزاهﺌً ﺒﺎىْ هٍﺌرات العهؿ ا٘داري الهخﺒمفﺐ ،والﺒْ ﺒؤدي لزٓﺌدة

فﺌعمٓﺒً وىجﺌحً ،وىظ اًر لمﺒقدـ العمهْ والﺒكىولوجْ الٍﺌﺊؿ ،وزٓﺌدة اٖعﺎﺌء عمِ
الهسﺒوٓﺌت ا٘دارٓﺐ العمٓﺌ ،كﺌف هف الهفضؿ إحداث ﺒطور شﺌهؿ فْ العهمٓﺌت ا٘دارٓﺐ،
وهف ﺔـ كﺌف عمِ الهسﺊوؿ إعداد هعﺌوىٓف ٓﺒحهموف هعً الهسﺊولٓﺐ ،وﺒكوف لٍـ سمطﺌت

ٓفوض لٍـ ﺎعضﺌً هف اخﺒصﺌصﺌﺒً
قﺌىوىٓﺐ وصٛحٓﺌت إدارٓﺐ ،وفْ ىفس الوقت قد ّ
وسمطﺌﺒً .فﺌلﺒفوٓض ٓعىْ " أف ٓعٍد الرﺊٓس ا٘داري ﺎجزء هف اخﺒصﺌصﺌﺒً ٖحد
هعﺌوىًٓ " ( حﺎﺒو ،) 767 :9009 ،كهﺌ وٍٓدؼ ﺒفوٓض السمطﺐ عمِ الﺒشجٓع عمِ
اسﺒخداـ الهوارد ﺎصورة أكفﺄ ،وﺒٓسٓر ىشوء هىظهﺌت أكﺔر هروىﺐ واسﺒجﺌﺎﺐ ،وهف ﺔـ

ﺒعزٓز اٖداء ﺎشكؿ عﺌـ ،وٓسﺌعد الﺒفوٓض أٓضﺌً عمِ ﺒىهٓﺐ قدرات الهرءوسٓف ،وخﺌصﺐ

القٓﺌدات فْ الهسﺒوٓﺌت الوسطِ والهﺎﺌشرة؛ ﺎسﺎب صعوﺎﺐ ﺒدرٓب الهرءوسٓف عمِ

الهخﺌطرة فْ اﺒخﺌذ الق اررات وحدٌـ ،وﺎﺌعﺒهﺌدٌـ عمِ أىفسٍـ ،وٓ ٚكوف ذلؾ إٚ

ﺎﺒفوٓضٍـ السمطﺌت ( كىعﺌف.) 47 :9009،

وعىدهﺌ ٓﺒقف الهدٓر هٍﺌرة الﺒفوٓض ا٘داري ،سٓوقف أف وظٓفﺒً لٓست فْ حؿ هشكٛت
هوظفًٓ ،واىهﺌ فْ هسﺌعدﺒٍـ عمِ حمٍﺌ ،والفﺌرؽ ضخـ لمغﺌٓﺐ.
هف ٌىﺌٓ ،ىﺎغْ الخروج هف صورة الهدٓر ا٘خطﺎوط ،الذي ٓجهع ﺎٓف ٓدًٓ كﺌفّﺐ
ﺒفﺌصٓؿ ،وهشﺌكؿ ،وهﺒطمﺎﺌت عهمً ،وهف ﺔـ ٓقوـ ﺎهحﺌولﺐ حمٍﺌ ﺎىفسً ،دوف أٓﺐ ﺔقﺐ
ﺎﺌٔخرٓف ،ﺔـ ٓشكو ﺎعدٌﺌ كﺔرة اٖعﺎﺌء ،وضٓؽ الوقت ،ﺎٓىهﺌ ٓشكو هوظفوي هف قمﺐ
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اٖعهﺌؿ الهوكمﺐ إلٍٓـ ،هع شعور عﺌـ ﺎﺌ٘حﺎﺌط ،وعدـ اٌٚﺒهﺌـ أو اٚىﺒهﺌء لمهؤسسﺐ
ىفسٍﺌ ( .السكﺌرىﺐ ) 77 : 9009
2.1

مشكمة الدراسة:

ٓﺄﺒْ الﺒطوٓر ا٘داري عف طرٓؽ ﺒغٓٓر أسﺌلٓب اٖداء ا٘دارٓﺐ الهخﺒمفﺐ ،هﺔؿ ﺒغٓٓر
الٍٓكؿ الﺒىظٓهْ وا٘جراءات ،هع اسﺒحداث واﺎﺒكﺌر أسﺌلٓب جدٓدة فْ أداء وﺒىفٓذ

وٓعد الﺒفوٓض أحد وسﺌﺊؿ الﺒىهٓﺐ ا٘دارٓﺐ حٓث ٓﺒـ إسىﺌد ﺎعض اٚخﺒصﺌصﺌت
العهؿّ ،
إلِ العﺌهمٓف  ،وٓﺒرؾ لٍـ حرٓﺐ الﺒعﺌهؿ هعٍﺌ ٌ ،ذا ﺎﺌ٘ضﺌفﺐ إلِ هواجٍﺐ الهشكٛت
واٖزهﺌت الطﺌرﺊﺐ والهفﺌجﺊﺐ (.حىفْ) 740 :9006،
ﺒعﺌىْ اٖجٍزة الحكوهٓﺐ فْ الدوؿ الىﺌهٓﺐ – وهىٍﺌ هدٓرٓﺌت الو ازرات -هف هشكٛت

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

اٖجٍزة ،وﺒﺄﺔر الروح الهعىوٓﺐ لمهرؤوسٓف ،وىﺒٓجﺐ لٍذي الظﺌٌرة ﺒﺒراكـ الهشﺌكؿ،

وﺒىخفض وﺒٓرة العهؿ؛ لعدـ الﺒصدي لمهشﺌكؿ فْ حٓىٍﺌ ( .شوقْ) 79 :9002،

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

الفمسطٓىٓﺐ لزهﺌـ الحكـ الذاﺒْ عﺌـ  ،7994وهع ﺎدء عهؿ الهؤسسﺌت الوطىٓﺐ
الفمسطٓىٓﺐ -وهف ضهىٍﺌ هدٓرٓﺌت الو ازرات ،-فقد ارﺒﺄت الحكوهﺐ الفمسطٓىٓﺐ إلِ ﺒىفٓذ
عدد هف السٓﺌسﺌت ا٘دارٓﺐ الﺒْ هف الههكف اف ﺒسﺌعدٌﺌ فْ أداء هٍﺌهٍﺌ ،وﺒىفٓذ

سٓﺌسﺌت و ازراﺒٍﺌ ،وهﺌ ٓﺒفرع عىٍﺌ هف هدٓرٓﺌت ،إ ٚأىً هﺌ زالت ﺒواجً ٌذي الهدٓرٓﺌت
ﺎعض الهشكٛت ا٘دارٓﺐ الﺒْ قد ﺒحوؿ دوف ﺒحقٓؽ غﺌٓﺌﺒٍﺌ الهىشودة ،وهف ٌذي

الهشﺌكؿ إحجﺌـ القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ عف ﺒفوٓض السمطﺐ ،والﺒْ رأى الﺎﺌحث أىٍﺌ ﺒعﺒﺎر
هشكمﺐ ﺒواجً ٌذي الهدٓرٓﺌت.
وهف ٌىﺌ ٓهكف الﺒعﺎٓر عف هشكمﺐ الدراسﺐ فْ السؤاؿ الﺒﺌلْ:
ما اتجاىات المديرين والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في
محافظة نابمس؟
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 3.1أىمية الدراسة:
ﺒعﺒﺎر ٌذي الدراسﺐ ذا أٌهٓﺐ عمهٓﺐ وعهمٓﺐ لمجٍﺌت الهعىٓﺐ ﺎهوضوع الدراسﺐ عمِ الىحو

الﺒﺌلْ:

 -7رصد الفواﺊد الﺒْ ٓهكف ﺒحقٓقٍﺌ هف عهمٓﺐ الﺒفوٓض هف أصحﺌب الهىﺌصب
ا٘دارٓﺐ إلِ الهرؤوسٓف فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس؛ لﺒطوٓر القىﺌعﺐ لدٍٓـ

ﺎجدوى ٌذي العهمٓﺐ.

 -9ﺒسﺌعد ٌذي الدراسﺐ فْ الكشؼ عف ﺒﺄﺔٓر عهمٓﺐ الﺒفوٓض عمِ الجﺌىب الىفسْ
عمِ هوظفْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

 -2الكشؼ عمِ هدى إسٍﺌـ عهمٓﺐ الﺒفوٓض فْ ﺒىظٓـ العهؿ داخؿ الهؤسسﺌت
الهذكورة وعدـ ﺒﺄﺔري ﺎغٓﺌب الهسﺊوؿ الهﺎﺌشر.
 -4رصد ﺎعض العواهؿ الدافعﺐ لىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض.
 -5الكشؼ عف ﺎعض اٖسﺎﺌب الﺒْ قد ﺒؤدي إلِ فشؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض.
 -6إﺔراء هىٍجْ لٗدﺎٓﺌت السﺌﺎقﺐ فْ ٌذا الهوضوع ،خﺌصﺐ هع قمّﺐ عدد الدراسﺌت
واٖﺎحﺌث اٖكﺌدٓهٓﺐ الفمسطٓىٓﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎً.

 -7ﺒعﺒﺎر ٌذي الدراسﺐ ذا أٌهٓﺐ ﺎﺌلغﺐ لٗطراؼ ذات العٛقﺐ ﺎٍﺌ ،وٌـ الو ازرات الههﺔمﺐ
ﺎﺌلهدٓرٓﺌت ،الهوظفوف ،الجهٍور ،راسهو السٓﺌسﺌت العﺌهﺐ ،اٖكﺌدٓهٓوف ،وفٓهﺌ ٓمْ

إشﺌرة إلِ ذلؾ:

 ﺎﺌلىسﺎﺐ لهدٓرٓﺌت الو ازرات :ﺒعهؿ ٌذي الدراسﺐ عمِ رصد الهشكٛت الﺒْ ﺒواجٍٍﺌالو ازرات وهدٓرٓﺌﺒٍﺌ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،كهﺌ أىٍﺌ ﺒعﺒﺎر هرجعﺌً لحؿ الهشﺌكؿ
الهﺒعمقﺐ ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض هف خٛؿ طرح كـ هعرفْ  ٚﺎﺄس ﺎً هف الهعموهﺌت الهﺒعمقﺐ
ﺎﺌلﺒحدٓﺌت الهعوقﺐ لعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،إضﺌفﺐ إلِ ذلؾ ،فﺇف عهمٓﺐ الﺒفوٓض ﺎحد ذاﺒٍﺌ

ﺒعﺒﺎر واحدة هف أدوات ا٘ﺎداع ا٘داري ،وٌذي الدراسﺐ ﺒسﺌعد فْ زٓﺌدة حدة ا٘ﺎداع فْ
ٌذي الهىظهﺌت؛ هف خٛؿ الكشؼ عف كٓفٓﺐ اسﺒخداـ الهفوض إلًٓ ٔلٓﺐ الﺒفوٓض فْ

الهوكمﺐ إلًٓ ،حﺌؿ اسﺒخداهً ﺎصهﺒً الخﺌصﺐ فْ إىجﺌزٌﺌ.
إىجﺌز الهٍﺌـ ّ

 ﺎﺌلىسﺎﺐ لمهوظفٓف :ﺒعﺒﺎر ٌذي الدراسﺐ أداة ﺒدرٓﺎٓﺐ لهسﺌعدة الهوظفٓف فْ عهمٓﺐالﺒفوٓض؛ فﺌلهٍﺌـ الﺒْ ٓقوـ ﺎٍﺌ الهوظفوف هف قﺎؿ ا٘دارة العمٓﺌ فْ هىظهﺌﺒٍـ ﺒعﺒﺎر
هٍﺌهﺌً ذا أٌهٓﺐ وأولوٓﺐ عﺌلٓﺐ ﺎﺌلىسﺎﺐ لٍـ كوىٍﺌ هٍﺌهﺌً هخﺒمفﺐ عف أعهﺌلٍـ الروﺒٓىٓﺐ و
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هف هسﺒوٓﺌت إدارٓﺐ أعمِ ،فٍْ ﺒعﺒﺎر ﺒدرٓﺎﺌً عمِ اﺒخﺌذ الق اررات ،وعمِ الهٍﺌـ القٓﺌدٓﺐ

الهﺒوقعﺐ هىٍـ هسﺒقﺎ ،ًٛأي أىٍﺌ ﺒعﺒﺎر أداة لمقٓﺌدة ا٘حٛلٓﺐ.

 ﺎﺌلىسﺎﺐ لمجهٍورٓ :سﺒفٓد الجهٍور هف عهمٓﺐ الﺒفوٓض فْ ﺒحسف الخدهﺌت وسرعﺐالخدهﺌت الهقدهﺐ إلًٓ فْ ٌذي الهدٓرٓﺌت؛ فعىدهﺌ ٓﺒـ ﺒفعٓؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض فْ

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

الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلهىظهﺐ.

 ﺎﺌلىسﺎﺐ لراسهْ السٓﺌسﺌت العﺌهﺐ :ﺒزودٌـ ٌذي الدراسﺐ ﺎهعموهﺌت وحقﺌﺊؽ ،لٍﺌ عٛقﺐﺎفحص ههﺌرسﺌت الﺒفوٓض عمِ أرض الواقع ،حٓث ﺒكوف اخﺒﺎﺌ اًر لسٓﺌسﺌﺒٍـ ،وﺎىﺌء
عمًٓ سٓحددوف الهجﺌٚت ا٘دارٓﺐ والهﺌلٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ الﺒْ ﺒحﺒﺌج لمﺒعدٓؿ فْ ٌذي
السٓﺌسﺌت ،كهﺌ ﺒفﺒح ٌذي الدراسﺐ أفقﺄ جدٓدة أهﺌـ ٌذي الهىظهﺌت ،عىدهﺌ ﺒﺒعرؼ عمِ

اٌٖهٓﺐ الﺎﺌلغﺐ والفواﺊد الكﺎٓرة لعهمٓﺐ الﺒفوٓضػ و الﺒْ ﺒـ إدراجٍﺌ فْ ﺎىد الىﺒﺌﺊج لٍذي

الدراسﺐ

 -ﺎﺌلىسﺎﺐ لٗكﺌدٓهٓٓف :ﺒعﺒﺎر ٌذي الدراسﺐ ﺒراكهﺌً هعرفٓﺌً لٍـ ،وزٓﺌدة فْ عموـ الﺎحث و

ٓهكىٍـ هف الوصوؿ إلِ ىظرٓﺌت خﺌصﺐ ﺎً،
الﺒطوٓر الهﺒعمؽ ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،ههﺌ ّ
إضﺌفﺐ إلِ أف ٌذي الدراسﺐ ﺒعﺒﺎر هﺌدة عمهٓﺐٓ ،هكىٍـ اٚسﺒفﺌدة هىٍﺌ فْ هجﺌٚﺒٍـ
اٖكﺌدٓهٓﺐ.

 4.1أىداف الدراسة:
تتمثل أىداف الدراسة فيما يمي :
 -7الﺒعرؼ عمِ اﺒجﺌٌﺌت الهدراء والهوظفٓف ىحو أﺔر ﺒفوٓض السمطﺐ عمِ أعهﺌلٍـ،
وعمِ ىفسٓﺌﺒٍـ ،وعٛقﺌﺒٍـ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

 -9الكشؼ عف العواهؿ الهؤﺔرة فْ اﺒجﺌٌﺌت الهدراء والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺐ
فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.
 -2الﺒعرؼ إلِ الطرؽ والهىﺌٌج العمهٓﺐ الﺒْ ﺒعهؿ عمِ ﺒعدٓؿ اٚﺒجﺌٌﺌت السمﺎٓﺐ ىحو
ﺒفوٓض السمطﺐ سواء لمهدراء أو الهوظفٓف فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.
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 -4رصد العواهؿ الدافعﺐ فْ ىجﺌح عهمٓﺐ ﺒفوٓض السمطﺐ ،وآلٓﺐ ﺒطﺎٓقٍﺌ ﺎشكؿ
صحٓح.فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

 -5الﺒعرؼ عمِ الﺒحدٓﺌت الهعٓقﺐ لعهمٓﺐ ﺒفوٓض السمطﺐ ،وعمِ الحموؿ الهقﺒرحﺐ لمحد
هف ﺒمؾ الهعٓقﺌت ،والﺒْ هف شﺄىٍﺌ الرقْ ﺎﺄداء العهؿ فْ ﺒمؾ الهىظهﺌت.
 -6الكشؼ عف الطرؽ والههﺌرسﺌت ا٘دارٓﺐ الﺒْ هف شﺌىٍﺌ اٚرﺒقﺌء ﺎعهمٓﺐ ﺒقوٓض
السمطﺐ ،وهدى ﺒﺄﺔٓرٌﺌ عمِ ﺒوجٍﺌت هدٓري وهوظفْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ
ىﺌﺎمس.
ﺎكـ أكﺎر هف الهعموهﺌت
 -7ﺒٍدؼ ٌذي الدراسﺐ إلِ ﺒعزٓز اٖدب الىظري الفمسطٓىْ ّ
الهﺒعمقﺐ ﺎهوضوع الدراسﺐ.
 5.1أسئمة الدراسة:
ﺒٍدؼ ٌذي الدراسﺐ عمِ ا٘جﺌﺎﺐ عمِ سؤالٍﺌ الرﺊٓس وهفﺌدي:
ما اتجاىات المديرين والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في

محافظة نابمس؟

حٓث سٓﺒـ ا٘جﺌﺎﺐ عمًٓ هف خٛؿ عدد هف اٖسﺊمﺐ الفرعٓﺐ ،كهﺌ ٓمْ:
الوزرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.
 -7هﺌ درجﺐ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت فْ هدٓرٓﺌت ا
 -9هﺌ الﺒحدٓﺌت ا٘دارٓﺐ والقﺌىوىٓﺐ الﺒْ ﺒواجً ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ
هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

 -2هﺌ العواهؿ الهؤﺔرة فْ ﺒعزٓز ﺒوجً الهدٓرٓف والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺐ،
والجواىب الﺒْ ٓﺒـ هراعﺌﺒٍﺌ لدى اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض ،فْ صٓﺌغﺐ اﺒجﺌٌﺌت آجﺌﺎٓﺐ

ىحوي فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

ٌ -4ؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α ≥0.05فْ ىظرة
الهدراء إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى إلِ

الهﺒغٓرات الﺒﺌلٓﺐ :الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهْ ،الﺒخصص ،سىوات الخﺎرة؟
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ٌ -5ؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥0.05فْ ىظرة
الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى إلِ

الهﺒغٓرات الﺒﺌلٓﺐ :الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهْ ،الﺒخصص ،سىوات الخﺎرة؟
ٌ -6ؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥0.05فْ ىظرة

الهدراء والهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى

لهﺒغٓر الهسهِ الوظٓفْ؟
 -7هﺌ جواىب قوة وضعؼ الههﺌرسﺐ الﺒفوٓضٓﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ
ىﺌﺎمس.

 -8هﺌ طرؽ اٚرﺒقﺌء ﺎﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس؟
 6.1ىيكمية الدراسة :
ﺒﺒوزع الدراسﺐ عمِ خهسﺐ فصوؿ ٌْ:
 الفصؿ اٖوؿ :وٓحﺒوي خمفٓﺐ الدراسﺐ والﺒْ ﺒﺒضهف هقدهﺐ الدراسﺐ ،هشكمﺐ الدراسﺐ،
أٌهٓﺐ الدراسﺐ ،أٌداؼ الدراسﺐ ،أسﺊمﺐ الدراسﺐ ،وأخٓ اًر ٌٓكمٓﺐ الدراسﺐ.

 الفصؿ الﺔﺌىْ :وٓحﺒوي عمِ ا٘طﺌر الىظري لمدراسﺐ ،والدراسﺌت السﺌﺎقﺐ.
 الفصؿ الﺔﺌلث :وٓﺒضهف هىٍجٓﺐ الدراسﺐ وأدواﺒٍﺌ ،هجﺒهع الدراسﺐ ،عٓىﺐ الدراسﺐ

وخصﺌﺊصٍﺌ ،أدوات الدراسﺐ ،صدؽ أداة الدراسﺐ والﺒحكٓـ ،ﺔﺎﺌت اٖداة ،حدود وهحددات

الدراسﺐ ،والﺒحمٓؿ ا٘حصﺌﺊْ ،والهعﺌلجﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ لٗداة الهسﺒخدهﺐ لمﺎحث.
 الفصؿ الراﺎعٓ :ﺒضهف الﺒحمٓؿ ا٘حصﺌﺊْ لمﺎٓﺌىﺌت ،واسﺒخٛص الىﺒﺌﺊج وهىﺌقشﺐ الىﺒﺌﺊج
لكؿ سؤاؿ هف أسﺊمﺐ الﺎحث.
 الفصؿ الخﺌهس :اٚسﺒىﺒﺌجﺌت والﺒوصٓﺌت الﺒْ ﺒوصمت لٍﺌ الدراسﺐ ﺎعد إجراء عهمٓﺐ
الهعﺌلجﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ ،وٓمْ الفصؿ الخﺌهس قﺌﺊهﺐ الهراجع وهٛحؽ الدراسﺐ وفٍﺌرسٍﺌ.
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الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ٓﺒىﺌوؿ ٌذا الفصؿ هﺎحﺔٓف ،هﺎٓىﺌً أٌهٓﺐ عمـ ﺒفوٓض السمطﺌت ،وهﺎﺌدﺊً ،وهسﺒوٓﺌﺒً ،وآجﺌﺎٓﺌﺒً،
وسمﺎٓﺌﺒً ،وأخطﺌﺊً ،وعمـ اٚﺒجﺌٌﺌت وهقﺌٓٓسٍﺌ ،وﺒطور ﺎىﺌﺊٍﺌ،أهﺌ الهﺎحث الﺔﺌىْ فٓشهؿ
الدراسﺌت السﺌﺎقﺐ ،وعرض الدراسﺌت الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلهوضوع.

 :1.2المبحث األول  :تفويض السمطات
1.1.2

مقدمة :

ٓعﺒﺎر الﺒفوٓض ا٘داري لمصٛحٓﺌت هف أكﺔر الشﺊوف ا٘دارٓﺐ حٓوٓﺐ وأٌهٓﺐ ،فهٍهﺌ ﺎمغت
القدرات ا٘دارٓﺐ لمهدراء ،وهٍهﺌ ﺒوافرت لٍـ هف طﺌقﺌت وهٍﺌرات قٓﺌدٓﺐ ،فمف ٓسﺒطٓعوا

السٓطرة ﺎشكؿ كمّْ عمِ كﺌفﺐ إجراءات وفعﺌلٓﺌت هؤسسﺌﺒٍـ ،وحﺒِ لو ىجحوا فْ ذلؾ،
فسٓكوف الﺔهف ٌو إصﺌﺎﺒٍـ ﺎﺌ٘رٌﺌؽ الجسدي والىفسْ ،ههﺌ ٓؤدي إلِ هٓمٍـ لﺒفﺌدي وﺒﺄجٓؿ
اٖعهﺌؿ الٛحقﺐ الهطموﺎﺐ هىٍـ ،اٖهر الذي سٓقود إلِ إرﺎﺌؾ وﺒخﺎط فْ طﺎٓعﺐ عهؿ

الهؤسسﺐ ﺎشكؿ عﺌـ ( .الطهﺌوي) 99: 9079 ،

سٓﺒن خٛؿ ٌﺫﺋ ﺋلفصؿ ﺋلﺒعﺭﻑ عمِ هفٍَن عهمٓﺐ ﺋلﺒفَٓﺽ ،وهﺎﺌدﺊً ،وحدود عهمٓﺐ
الﺒفوٓض ،هع ذكر أﺔﺌر السمﺎٓﺐ لعدـ ههﺌرسﺒً أو ﺒطﺎٓقً ،كذلؾ عرض هسﺒوٓﺌت

ﺔـ الﺒعرؼ عمِ اٖخطﺌء الﺒْ قد ٓﺒـ
الﺒفوٓض ،وأٌدافًَ ،ﺋٖسﺱ ﺋلﺒْ ٓقَن عمٍٓػﺌ ،وهف ً
ارﺒكﺌﺎٍﺌ خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،والخطوات الٛزهﺐ لﺒحقٓؽ عهمٓﺐ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت
ﺎشكمٍﺌ الصحٓح .كهﺌ سٓﺒـ الﺒعػرؼ عمِ هفٍوـ اٚﺒجﺌٌﺌت وطرؽ قٓﺌسٍﺌ.
 2.1.2تعريف التفويض:
عرؼ ﺋلﺒفَٓﺽ ﺎﺄىً " ﺋلعهمٓػﺐ ﺋلﺒػْ ٓعٍﺩ ﺋلﺭﺊٓﺱ ﺋ٘ﺩﺋﺭّ ﺎجزءﺀ هو ﺋخﺒصﺌصﺌﺒً ٖحﺩ
ُٓ ّ
وعرؼ ﺃٓضﺌ ﺎﺄىًﹶ " عهمٓﺐ قٓﺌن ﺋلهﺩٓﺭ ﺎﺇسىﺌﺩ
ﺋلهﺭﺅَسػٓو" ( .حﺎﺒوُ ،) 67 : 9072 ،
هسﺊَلٓﺌﺑ هحﺩﺩﺏ َسمﻁﺌﺑ هىﺌﻅﺭﺏ لمهﺭﺅَسٓو ﺋلػﺫٓو قﺎمَﺋ ٌﺫي ﺋلهسﺊَلٓﺌﺑ"( .

شوقْ ،)92 : 9002،وعﺭّﻑ ﺋلصٓﺭفْ ﺋلﺒفَٓﺽ عمِ ﺃىً " عهمٓﺐ ﺋلسهﺌﺡ ﺋٚخﺒٓﺌﺭّ
ﺎىقؿ جﺯء هو ﺋلسمﻁﺐ هو ﺋلﺭﺊٓﺱ ﺆلِ ﺋلهﺭﺅَﺱَ ،عىﺩهﺌ ٓقﺎؿ ﺋٖخٓﺭ ٌﺫﺋ ﺋلﺒفَٓﺽ فﺇىً
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ٓمﺒﺯن ﺎﺄﺩاء ﺋلَﺋجﺎﺌﺑ ﺋلﺒْ ٓﻜمفً ﺎٍﺌ ﺭﺊٓسً َٓهﺌﺭﺱ ﺋلصٛحٓﺌﺑ ﺋلٛﺯهﺐ ٖﺩﺋﺊٍﺌٓ َ ،صﺎح
هسﺅَٚﹰ ﺃهﺌن ﺭﺊٓسً عهﺌ قﺌن ﺎً هػو أعهﺌؿ" ( .الصٓرفْ ،) 77 : 9006 ،فٓهﺌ عﺭّفً

ﺋلمَﺯّ عمِ أىً " ﺆعﻁﺌء ﺋلهسﺅَلٓﺐ َهىح ﺋلسمﻁﺐ ﺋلٛﺯهػﺐ لمهَﻅػﻑ؛ ٚسػﺒغٛؿ ﻁﺌقﺌﺒً فْ

هصمحﺐ ﺋلهىﻅهﺐ ٌََ ،كذلؾ عﺎﺌﺭﺏ عو ىقؿ ﺎعػﺽ ﺋخﺒػصﺌصﺌﺑ ﺋلػﺭﺊٓﺱ ﺆلػِ ﺋلهﺭﺅَسٓو
لمقٓﺌن ﺎﺎعﺽ ﺋلهٍﺌن ،هع ﺆﺎقﺌء ﺋلهسﺅَلٓﺐ قﺌﺊهﺐ عمػِ ﺋلﻁػﺭفٓو( ".الموزي،) 28 :9009 ،

َٓهﺔؿ ﺋلﺒفَٓﺽ " عهمٓﺐ ﺒخصٓﺹ ﺃفﺭﺋﺩ ﺃَ فﺭﻕ ﺎعهؿ هﺌ ٖداء هٍﺌن هعٓىﺐَ ،ﺒﺅﺩُ فعﺌلٓػﺐ

ﺒفَٓﺽ أداء ﺋٖعهﺌؿ لٕخﺭٓو ﺆلِ ﺒَﺯٓع ﺋلهٍﺌن عمِ ﺃفضؿ هو ٓسﺒﻁٓع ﺆىجﺌﺯٌػﺌ،

َهػىحٍن قﺩﺭﺋﹰ هىﺌسﺎﺌﹰ هو ﺋلحﺭٓﺐ فْ ﺆىجﺌﺯ ﺋلهٍﺌن ﺋلهَﻜمﺐ ﺆلٍٓن ﺎﺄكﺎر قﺩﺭ هو ﺋلﻜفﺌءة
َﺋ٘ىﺒﺌجٓﺐ( ".الصرف. ) 726 :9009 ،

َهو خٛؿ ﺋلعﺭﺽ ﺋلسﺌﺎﻕ ٓهﻜو ﺒعﺭٓﻑ ﺋلﺒفَٓﺽ عمِ أىً " قٓﺌـ الهدٓر ﺎهىح ﺎعض
ﺋلػصٛحٓﺌﺑ لهَﻅفًٓ ٖداء هٍﺌن هحﺩﺩﺏ ،هع ﺒحهلً لهسﺅَلٓﺐ ﺒىفٓﺫ ٌذي ﺋلهٍﺌن".
وفْ ٌذا ا٘طﺌر ٚﺎد هف ﺒوضٓح عىﺌصر ٌذي العهمٓﺐ.
 3.1.2عناصر عممية التفويض :
ﺒدور عهمٓﺐ الﺒفوٓض أسﺌسﺌً حوؿ ﺔٛﺔﺐ عىﺌصر أسﺌسٓﺐ ،وٌْ:
 -1الواجﺎﺌت واٚخﺒصﺌصﺌت الهكمؼ الهوظؼ ﺎﺒىفٓذٌﺌ فْ إطﺌر هسهﺌي الوظٓفْ.
 -2الهسؤولٓﺌت الﺒْ ﺒﺒهﺔؿ فْ الﺒزاهﺌت شﺌغؿ الوظٓفﺐ ،الﺒْ ﺒﺒواكب هع إىجﺌز هٍﺌـ وظٓفﺒً.
 -3السمطﺐ الهخولﺐ لشﺌغؿ الوظٓفﺐ ٘ىجﺌز أو أداء واجﺎﺌت وظٓفﺒً( .كىعﺌف(720 :9009 ،
وفٓهﺌ ٓمْ عرض هسﺒقؿ لٍذي العىﺌصر:
أوالً :الواجبات
وٌْ الهٍهﺌت الﺒْ ٓقوـ الهدٓر ﺎﺒحدٓدٌﺌ وٓعهؿ هوظفوي عمِ إىجﺌزٌﺌ ،وٓػﺒـ الىظػر إلػِ
الوظﺌﺊؼ هف زاوٓﺒٓف ٌهﺌ:
اٖولِ  :اعﺒﺎﺌرٌﺌ ىشﺌطﺌت ٓﺒعٍد الشخص ﺎﺇىجﺌزٌﺌ.
الﺔﺌىٓﺐ :ﺒقٓٓهٍﺌ هف خٛؿ الىﺒﺌﺊج الهراد ﺒحقٓقٍﺌ ( .الصٓرفْ( 87 : 9002 ،

8

ثانياً  :السمطة
عرؼ السمطﺐ عمِ أىٍﺌ " الحقوؽ الهطموﺎﺐ اٖداء ،واٚلﺒزاهﺌت ،والواجﺎﺌت ،فﺌلذي ٓهمؾ
ﺒُ ّ
الػسمطﺐ لػً الحؽ فْ أف ٓطمب الطﺌعﺐ وأخر الذي ٓﺒمقِ اٖواهر عمٓػً واجػب الطﺌعػﺐ "
الحؽ فْ إصدار اٖواهر والﺒعمٓهﺌت
(حﺎﺒػو ،) 764 : 9009 ،وٓهكف ﺒعرٓفٍﺌ أٓضﺌً ﺎﺄىٍﺌ "
ّ
هف قﺎؿ الهدٓر ،والقدرة عمِ فرض ﺒىفٓذٌﺌ عمِ الهرؤوسٓف؛ لحهمٍـ عمِ الخضوع ٘دارﺒً
عرفٍﺌ كٓرﺒو عمِ أىٍﺌ "
واٚهﺒﺔﺌؿ ٖواهري وﺒعمٓهﺌﺒً " ( .كىعػﺌف ، ( 967 : 9009 ،وقد ّ
الحؽ فْ إصدار الق اررات واٖواهر " )(Certo, 2007:240
وقد أﺒﺎع هولٓىز السمطﺐ إلِ السمطﺐ الوظٓفٓﺐ الﺒْ ٓﺒهﺒع ﺎٍﺌ الهوظؼ Mullins), 2007:

وعرفٍﺌ العﺒٓﺎْ عمِ أىٍﺌ " الحؽ الشرعْ فْ إصدار اٖواهر وهﺒﺌﺎعﺐ ﺒىفٓذٌﺌ
ّ ،) 483
والهحﺌسﺎﺐ عمٍٓﺌ "( .العﺒٓﺎْ.)62 ،9005 ،
حددٌﺌ ( الصٓرفْ ( 89 : 9002 ،ﺎقوة ا٘جﺎﺌر أو ا٘لزاـ ،وﺒُﺎىِ عمِ أسﺌسٓف ٌهﺌ:
فٓهﺌ ّ
 .1حؽ الﺒوجًٓ لٕخرٓف :أي إصدار اٖواهر لٍهػ ،والﺒﺄﺔٓر فْ اﺒجﺌي سرٓﺌف العهؿ.
 .2إذف الﺒصرؼ ٘ىجﺌز أعهﺌؿ هعٓىﺐ ،فٍو إعطﺌء ٘شﺌرة الﺎدء فْ العهؿ.
فﺌلسمطﺐ إذف ٌْ " الحؽ الذي ٓﺒهﺒع ﺎً الشخص لٓقرر أو لٓﺄهر أو لٓوجً أو لٓىجز عهؿ

هﺌ" ،وأٓضﺌً " ٌْ حؽ اﺒخﺌذ القرار ،والحؽ فْ ﺒوجًٓ أعهﺌؿ أخرٓف ،والحػؽ فػْ إصػدار

اٖواهر" .

وﺎذلؾ فﺌلسمطﺐ عﺌهؿ ٌﺌـ فْ ىشﺌطﺌت عهمٓﺐ الﺒىظٓـ ،فكؿ هف الهدراء والهوظفٓف ٓهػﺌرس

سػمطﺒً لﺒىفٓذ الوظﺌﺊؼ الهوكمﺐ إلًٓ .وﺒىﺎع السمطﺐ هف هصﺌدر عدٓدة ،أٌهٍﺌ وظٓفػﺐ

الػشخص أو درجﺒً الوظٓفٓﺐ .فﺌلرﺊٓس هﺔٓ ًٛﺒهﺒع ﺎسمطﺐ ﺒفوؽ ىﺌﺊﺎً ىظ اًر إلِ درجﺒً

الوظٓفٓػﺐ.

ثالثاً :المسؤولية
عرؼ "حﺎﺒو" الهسؤولٓﺐ عمِ أىٍﺌ " هحﺌسﺎﺐ اٖفراد عىد أداء الواجﺎﺌت " ( .حﺎﺒو،99072 ،
ّ
 ،) 77وٌْ كذلؾ " ﺒعٍد أو الﺒزاـ لمقٓﺌـ ﺎوظﺌﺊؼ وهٍهﺌت هعٓىﺐ "( .الػصٓرفْ:9002 ،
وعرفٍﺌ "العﺒٓﺎْ" عمِ أىٍﺌ " اٚلﺒزاـ الذي ٓﺒرﺒب عمِ شخص هقﺌﺎؿ حصولً عمِ
ّ ،) 84
سمطﺐ هﺌ"( .العﺒٓﺎْ.)64 ،9005 ،
ٓﺒضح إذاً أف جوٌر الهسﺊولٓﺐ ٌو الﺒكمٓؼ ،وحٓث ﺒىشﺄ الهسﺊولٓﺐ عىد قٓﺌـ عٛقﺐ ﺎٓف رﺊٓس
و هػرؤوس ﺎحٓث ٓكوف ٖحدٌـ الحؽ فْ أف ٓطمب هف اٖخر القٓﺌـ ﺎهٍهﺌت هعٓىﺐ أو
9

واجﺎﺌت هحػددة وفﺌء ٚلﺒزاهﺌت هعٓىﺐ ﺒعٍد ﺎﺌلقٓﺌـ ﺎٍﺌ ،وعىدهﺌ ٓقﺎؿ الهرءوس السمطﺐ،

فﺌلهسﺊولٓﺐ ﺒﺒٛزـ هعٍﺌ ٘ىجﺌز عهؿ هعٓف ،ههﺌ ٓحهمػً الﺒزاهﺌً ﺎﺇىجﺌز ﺒمؾ الهٍهﺐ هع

اٚسﺒخداـ الصحٓح لمسمطﺐ الهخولﺐ لً ،حٓث أف ٌذا اٚلﺒزاـ هف جﺌىػب الهرؤوس ،وهف

وجٍﺐ الىظر الﺒىظٓهٓﺐ ٓطمؽ عمًٓ اصطٛحﺌً ﺎﺌلهسﺌءلﺐ ،هعىِ ذلؾ أف الهرؤوس ٓﺒـ
هسﺌءلﺒً أو هحﺌسﺎﺒً أهﺌـ رﺊٓسً عمِ آلٓﺐ اسﺒخداهً الصحٓح لمػسمطﺐ الهخولﺐ إلٓػً ،وعػف

(الطهﺌوي ) 722 :9009 ،ههﺌ سﺎؽ ٓٛحظ أف الهسؤولٓﺐ ٚ
إىجػﺌز الواجﺎﺌت الهحددة لً.
ّ
ٓهكف أف ﺒفوض ،لكف ٓحؽ لمهدٓر أف ٓفوض السمطﺐ لهرءوسًٓ هف أجؿ القٓﺌـ ﺎهٍهﺐ
هعٓىﺐ ،وٌذا ﺎدوري ٓقوض قسهﺌً هف سمطﺒً الههىوحﺐ لً ،فٓ ٛجب أف ٓرافؽ ذلؾ ﺒفوٓضﺌً فْ

الهسؤولٓﺐ؛ ٖف الهسؤولٓﺐ واجب ٓمزـ القٓﺌـ ﺎً ،وﺒش ّكؿ دٓىﺌً لمرﺊٓس عمِ الهػرؤوس ٓ ٚهكف
اٚىﺒقﺌص هىً عف طرٓؽ الطمب إلِ أخرٓف القٓﺌـ ﺎً ،ولو أف خطﺄً هﺌ حدث ٖهر هعٓف

ٖىً ٌػو الهسﺊوؿ اٖوؿ واٖخٓر ،وٚ
فٓ ٛجوز لمهدٓر أف ٓسىد أسﺎﺌﺎً إلِ أي هف هرءوسًٓ؛ ّ
ٓىﺎغْ لً أف ٓﺒحمؿ هف ﺒمؾ الهسﺊولٓﺌت (.الحمو ،) 8 :9070 ،وٓرى الﺎﺌحث عدـ صحﺐ
ٌذي الفرضٓﺐ الهىﺌدى ﺎٍﺌ هىذ وقت طوٓؿ؛ ٖف ٌذي الفرضٓﺐ لو كﺌىت صحٓحﺐ فٍذا ٓعىْ

أف ٓﺒـ إعفﺌء الهوظؼ الهفوض لهٍهﺐ هحددة وأخطﺄ فٍٓﺌ ﺎطرٓقﺐ قد ﺒكوف ىﺒﺌﺊجٍﺌ خطرة

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

حﺒِ لو كﺌىوا فْ حﺌلﺐ ﺒفوٓض لمهٍﺌـ ،كهﺌ أف الهفّوض إلًٓ ٓهكف أف ٓسﺒخدـ صٛحٓﺌت
الﺒفوٓض ﺎطرٓقﺐ خﺌطﺊﺐ ﺒىﺌفْ هﺒطمﺎﺌت الﺒفوٓض اٖسﺌسٓﺐ ،ههﺌ ٓسﺒوجب عقﺌﺎً عمِ ذلؾ

حﺒِ لو كﺌف فْ حﺌلﺐ ﺒفوٓض لمهٍﺌـ.

ٓرﺒﺎط الﺒفوٓض ﺎجهٓع عىﺌصر العهمٓﺐ ا٘دارٓﺐ ( الﺒخطٓط والﺒىظٓـ والﺒوجًٓ والرقﺌﺎﺐ )
وفروعٍﺌ فىجد أف ارﺒﺎﺌطً ﺎﺌلقٓﺌدة ا٘دارٓﺐ وهجﺌؿ اٚﺒصﺌٚت ورسـ السٓﺌسﺌت وﺒحدٓد ا٘جراءات

وﺒوصٓؼ الوظﺌﺊؼ والﺒدرٓب والرقﺌﺎﺐ ،وٓزداد ٌىﺌ اٚرﺒﺎﺌط ﺎﺌلﺒىظٓـ ا٘داري ،وٓﺒصؿ الﺒفوٓض
ﺎىظﺌـ الﺒدرٓس وىطﺌؽ ا٘شراؼ ،حٓث ٓؤدي إلِ إهكﺌىٓﺐ ﺒوسٓع ىطﺌؽ ا٘شراؼ.

إف ﺒفوٓض السمطﺐ ٓﺒضح فْ عهمٓﺐ الﺒﺎﺌٓف ﺎٓف الرﺊٓس ﺎﺌلهرؤوسٓف كهدٓر الهدرسﺐ

هﺔ ًٛأو ىﺌظرٌﺌ؛ ﺎحكـ كوىً رﺊٓسﺌً لمهدرسﺐ ،وهجهوعﺐ العﺌهمٓف هعً كﺄعضﺌء الجٍﺌز الﺒىظٓهْ
ﺎهدرسﺒً ،هف حٓث الﺒعﺌٓش الٓوهْ فْ الهدرسﺐ والهواجٍﺐ ﺎٓىٍـ ،وفْ هجﺌؿ عٛقﺐ الهدٓر

ﺎﺌلعﺌهمٓف هعً ،وٓجب عمِ الهدٓر أف ٓوسع قﺌعدة سمطﺌﺒً ،وٓفوض صٛحٓﺌﺒً ،وذلؾ لضهﺌف

ﺒحقٓؽ هعﺌوىﺐ هرؤوسًٓ عمِ ﺒحقٓؽ أٌداؼ هدرسﺒً.
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والﺒفوٓض فْ عمـ ا٘دارة ٓ ٚعىْ الﺒخمص هف السمطﺐ أو الﺒىﺌزؿ عىٍﺌ ،فﺌلهدٓر الذي ٓقوـ
ﺎﺌلﺒفوٓض ٓحﺒفظ داﺊهﺌ ﺎسمطﺒً الشﺌهمﺐ عمِ ٌذي الواجﺎﺌت الهعٓىﺐ رغب ﺎذلؾ أـ لـ ٓرغب،

فﺌلﺒفوٓض ٓ ٚعىْ الﺒخمْ الداﺊـ عف ٌذي اٚلﺒزاهﺌت ،ولكىً ٓعىْ هىح أخرٓف الحؽ فْ

العهؿ داخؿ ىطﺌؽ هحدد ،أو ﺎعﺎﺌرة أخرى إف الﺒفوٓض لً خﺌصٓﺐ هزدوجﺐ ىظ ار ٖىً ىﺒٓجﺐ
لمﺒفوٓض ٓحصؿ الهرؤوس عمِ السمطﺐ هف رﺊٓسً ولكف فْ ىفس الوقت ٓ ٚزاؿ رﺊٓسً

ٓحﺒفظ ﺎسمطﺒً اٖصمٓﺐ ﺎﺌلكﺌهؿ ( .فمًٓ وعﺎد الهجٓد)729:9005 ،

وﺎٍذا ا٘طﺌر ،فﺇف لمﺒفوٓض هﺎﺌدئ ىذكر أٌهٍﺌ فٓهﺌ ٓمْ:
 4.1.2مبادئ التفويض:
ٓهﻜو ﺒمخٓﺹ ﺋلهﺎﺌﺩﺈ ﺋلﺒْ ﺒقَن عمٍٓﺌ عهمٓﺐ ﺋلﺒفَٓﺽ فٓهﺌ ٓمْ:
 -7قﺌىوىٓﺐ الﺒفوٓض :أي ﺒوافقً واىسجﺌهً هع اٖىظهﺐ والقواىٓف الهرعٓﺐ ،وٌْ الﺒْ ﺒسهح ﺎذلؾ.
 -9جزﺊٓﺐ الﺒفوٓض :أي أف الﺒفوٓض ٓ ٚكوف إ ٚلﺎعض اٚخﺒصﺌصﺌت والسمطﺌت.
 -2عمىٓﺐ الﺒفوٓضٓ :جب أف ٓﺎمغ الﺒفوٓض لمهفوض ولكﺌفﺐ العﺌهمٓف وذوي العٛقﺐ ،وﺎشكؿ
صرٓح.
 -4أف ٓكوف الﺒفوٓض هكﺒوﺎﺌً :وأف ﺒكوف السمطﺐ واٖعهﺌؿ الهفروضﺐ هحددة ﺎدقﺐ ،وواضحﺐ
الهعﺌلـ (.الحمو.) 9 :9070 ،

 -5ﺒوضٓح حدود العهؿ والسمطﺌت الهفوضﺐ ،ﺎهﺌ ٓضهف أداء العهؿ دوف الخروج عف قواعدي

وأسﺌلٓﺎً ،اٖهر الذي لو حدث قد ٓﺒطمب وقﺒﺌً لﺒصحٓح اٖخطﺌء الىﺌجهﺐ عىً ،ورﺎهﺌ ٓﺒسﺎب فْ

سوء العٛقﺐ ﺎٓف الرﺊٓس والهرؤوس.

-6كفﺌٓﺐ السمطﺐ الهفوضﺐ لﺒىفٓذ العهؿ ذي الصمﺐ؛ إذ أف عدـ كفﺌٓﺒٍﺌ  ٚﺒهكف هف الىجﺌح
لﺒىفٓذٌﺌ( .حﺎﺒػو) 69 : 9072 ،
-7الهﺒﺌﺎعﺐ الهسﺒهرة هف قﺎؿ الرﺊٓس ٖعهﺌؿ الهرؤوس الهفوض حٓث أىً الهسﺊوؿ عف ﺒمؾ
اٖعهﺌؿ (.الهغرﺎْ) 99 :7998 ،
الهفوض إلًٓ ،وٌْ إجﺌﺎﺐ عمِ الﺒسﺌؤٚت الهﺒعمقﺐ
-8ﺒوضٓح حدود الهسؤولٓﺐ ﺎٓف
الهفوض و َّ
ِّ
ﺎهسﺒوى الﺒفوٓض.
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 -9ﺒىﺌسب درجﺐ الﺒفوٓض هع كفﺌءة الهفوض وهركزي الوظٓفْ ،إذ أف غٓﺌب ذلؾ ٓعىْ أف الهٍهﺐ
الهفوضﺐ سﺒفشؿ ( .عﺔهﺌف) 45 :7998 ،
َّ

 -70صدور الﺒفوٓض لمهفوض إلًٓ ﺎصفﺒً الوظٓفﺐ  ٚالشخصٓﺐ ،ﺎحٓث ٓ ٚﺒﺄﺔر أو ٓﺒغٓر ﺎﺒغٓر

شﺌغؿ الهىصب ،ﺎﺌسﺒﺔىﺌء ﺒفوٓض الﺒوقٓع حٓث ٓصدر لشخص ﺎﺌسهً وذلؾ ﺒٛفٓﺌً لمﺒداخٛت فْ

العهؿ(Certo, 2007 p:2) .

 -77الٍ ػدؼ  :وﺒخﺒمؼ أٌداؼ الهؤسسﺐ ﺎﺌخﺒٛؼ ىشﺌطٍﺌ وطﺎٓعﺒٍﺌ والظروؼ الهحٓطﺐ ﺎٍﺌ.
 -79الﺒخصٓص وﺒقسٓـ العهؿ  :فﺌلهزآﺌ الﺒْ ٓوفرٌﺌ اٚخﺒصﺌص ﺒهﺔؿ أسﺌس الىجﺌح.
 -72وحدة اٖهر :إذ ٓجب أف ٓكوف لمهرؤوس رﺊٓس واحد ٓﺒمقِ هىً الﺒوجٍٓﺌت والﺒعمٓهﺌت.
 -74الﺒ ػوازف :وٓعﺒهد عمِ أسﺌس الﺒوازف فْ ﺒوزٓع عبء العهؿ عمِ اٖقسﺌـ الﺒْ ﺒقوـ ﺎﺄجزاء
العهؿ الهخﺒمفﺐ اىطٛق ػﺌً هف فرضٓﺐ الﺒسﺌوي فْ اٖعﺎﺌء ﺎٓف اٖقسﺌـ الهخﺒمفﺐ( .الموزي:9009 ،
)28

 5.1.2تحديد ما يجب تفويضو:
ٓىﺒج القرار ﺎﺌلﺒفوٓض عﺌدة هف إدراؾ عهٓؽ ﺎﺄف لدى الهدٓر الكﺔٓر هف اٖعهﺌؿ  -فْ ظؿ
الضغوط الزهىٓﺐ ،-فمف ٓكوف قﺌد اًر عمِ قﺎوؿ الهزٓد هف العهؿ إ ٚإذا قﺌـ ﺎﺒفوٓض ﺎعض

ﺎغض الىظر عف السﺎب الذي ٓجعمً ٓهﺌرس الﺒفوٓض ،فعىدهﺌ
سمطﺌﺒً إلِ شخص آخر ،و ّ
ٓقرر ذلؾ ،فﺇىً ٓحﺒﺌج ٚﺒﺎﺌع ىظﺌـ هىطقْ لذلؾ ( .الشرقﺌوي) 59 :9008 ،
فﺒحدٓد هﺌ ٓجب ﺒفوٓضً ٓﺒطمب هف الهدٓر الﺒفكٓر فْ كؿ أعهﺌلً ،وٓﺒطمب وضع ٚﺊحﺐ
ﺎﺌلهٍﺌـ الﺒْ ٓقوـ ﺎٍﺌ ﺒحت أرﺎعﺐ عىﺌوٓف :

 -7الهٍﺌـ الﺒْ ( ٓجب ) ﺒفوٓض القٓﺌـ ﺎٍﺌ إلِ أخرٓف:
وٌْ عﺎﺌرة عف اٖعهﺌؿ الﺒْ ٓ ٚجب عمِ الهدٓر القٓﺌـ ﺎٍﺌ عمِ ا٘طٛؽ ،وغﺌلﺎﺌً هﺌ ﺒكوف
هف ىوع اٖعهﺌؿ الﺒْ هﺌرسٍﺌ الهدٓر كﺔٓ اًر فْ الهﺌضْ ،أو أعهﺌٓ ًٚسﺒهﺒع الهدٓر ﺎﺌلقٓﺌـ

ﺎٍﺌ ،ولٓس هسﺒعداً لجعؿ أي شخص آخر ٓقوـ ﺎٍﺌ ،فﺒفوٓض القٓﺌـ ﺎٍذي اٖعهﺌؿ لشخص

الحد هف الهخﺌطر الﺒْ ٓهكف أف ﺒحصؿ فْ
آخر ٓه ّكف الهدٓر هف اسﺒغٛؿ أفضؿ لوقﺒً ،و ّ
حﺌؿ عٍد القٓﺌـ ﺎٍﺌ إلِ شخص آخر.
ٓﺒوجب ) عمِ الهدٓر ﺒفوٓض أخرٓف ﺎٍﺌ:
 -9هٍﺌـ ( ّ
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وٌْ عﺎﺌرة عف اٖعهﺌؿ الروﺒٓىٓﺐ الﺒْ لـ ﺒدخؿ سﺌﺎقﺌً فْ اعﺒﺎﺌر الهدٓر كهٍﺌـ ٓهكف
ﺒفوٓض القٓﺌـ ﺎٍﺌ لٕخرٓف ،ولكىٍﺌ هٍﺌـ ٓهكف لٗﺒﺎﺌع القٓﺌـ ﺎٍﺌ ﺎسٍولﺐ ،وقد ٓجد ٌؤٚء أف

وهﺒحدٓﺐ لطﺌقﺌﺒٍـ وهعرفﺒٍـ ،وﺒه ّكىٍـ هف إﺔﺎﺌت ذواﺒٍـ،
ٌذي الهٍﺌـ هﺔٓرة ٌٚﺒهﺌهﺌﺒٍـ،
ّ
واﺎراز قدراﺒٍـ ،ﺎحٓث ٓﺒسﺌءؿ الهدٓر هعٍﺌ عف قٓﺌهً ﺎٍﺌ فْ الهﺌضْ ﺎىفسً كجزء هف
هسﺊولٓﺌﺒً ،ولٓسﺌرع إلِ ﺒفوٓض أخرٓف ﺎٍﺌ ( .آؿ زهﺌﺒﺌف) 7 : 9070 ،
 -2هٍﺌـ ( ٓهكف ) ﺒفوٓض أخرٓف ﺎٍﺌ:
وٌذي عﺎﺌرة عف اٖعهﺌؿ الﺒْ ٓهكف لٕخرٓف القٓﺌـ ﺎٍﺌ - ،فْ حﺌؿ اهﺒٛكٍـ كفﺌءات
الدقﺐ والحسﺌسٓﺐ ،فﺒفوٓض أخرٓف ﺎٍذي الهٍﺌـ
وهواصفﺌت هحددة؛ ٖىٍﺌ عمِ درجﺐ هف ّ
ٓوفر لٍـ الفرصﺐ لﺒطوٓر هٍﺌراﺒٍـ ،طﺌلهﺌ ﺎﺇهكﺌف الهدٓر الﺒﺄكد هف ﺒوفٓر الﺒدرٓب الٛزـ

لٍـ؛ لﺒهكٓىٍـ هف حٓﺌزة الهٍﺌرة الهطموﺎﺐ لمهٍهﺐ.
 -4هٍﺌـ ( ٓجب ) أف ٓحﺒفظ الهدٓر ﺎٍﺌ لىفسً:

وٌْ اٖعهﺌؿ الﺒْ ﺒقع فْ صمب هسﺊولٓﺌت الهدٓر ،هﺔؿ هٍﺌـ الﺒخطٓط الهسﺎؽ لٗعهﺌؿ

الهسﺒقﺎمٓﺐ ،أو اخﺒٓﺌر الهوظفٓف الجدد ،أو هراقﺎﺐ أداء وجٍد الهوظفٓف ،وﺒقٓٓـ عهؿ أخرٓف
ودعهٍـ وهكﺌفﺄﺒٍـ ،وفْ حﺌؿ أعﺌقت ٌذي الهٍﺌـ سٓر أعهﺌؿ الهدٓر ،فهف اٖفضؿ أف ٓقوـ

ﺎٍﺌ هﺎﺌشرة ،إ ٚإذا كﺌف لدًٓ ىﺌﺊب قدٓر ٓىوب ﺎٍﺌ عىً حﺌؿ اىشغﺌلً ( .عﺎد الجواد:9007 ،

) 77
 6.1.2مستويات التفويض:
ٌىﺌؾ ﺔٛﺔﺐ هسﺒوٓﺌت لمﺒفوٓض ،ﺒخﺒمؼ فٓهﺌ ﺎٓىٍﺌ فْ درجﺐ ﺒدخؿ الهدٓر فْ عهمٓﺐ
الﺒفوٓض ،أو فْ درجﺐ حرٓﺐ أداء اٖعهﺌؿ الﺒْ ٓﺒركٍﺌ لهوظفًٓ
خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وٌْ كهﺌ ٓمْ:
المستوى األول:
وٌو الﺒفوٓض عمِ أسﺌس هﺌ ٓجب عهمً ،وكٓفٓﺐ أداء ٌذا العهؿ ،هع ﺒرؾ ﺎعض الحرٓﺐ

لمهفوض إلًٓ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎهعدؿ العهؿ ،وٌذي ٌْ ىقطﺐ الﺎدآﺐ ىحو ﺒحقٓؽ الﺒفوٓض الكﺌهؿ؛

فٍذا الهسﺒوى ٓىﺌسب العﺌهمٓف ذوي الىضج الوظٓفْ الهىخفض ىسﺎٓﺌً ،حٓث ٓقﺒصر الﺒفوٓض

ٌىﺌ عمِ الق اررات الهﺒعمقﺐ ﺎهعدٚت اٖداء ،وهسﺒوٓﺌت الجودة الهقﺎولﺐ ،ﺎهعىِ ﺒحدٓد هﺌ إذا
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كﺌف العهؿ الهىجز ٓرقِ إلِ هسﺒوى الحد اٖدىِ الهقﺎوؿ هف الجودة ،وٓهكف لمهدٓر فْ ٌذا

الهسﺒوى أف ٓخﺎر هرءوسًٓ عهﺌ ٓجب أداؤي هف أعهﺌؿ ،وكٓفٓﺐ إىجﺌز ٌذا اٖداء.
المستوى الثاني:

الﺒفوٓض عمِ أسﺌس هﺌ ٓجب عهمً ،هع ﺒرؾ الحرٓﺐ لمهفوض إلًٓ فْ اخﺒٓﺌر أسموب
لمهفوض إلًٓ،
اٖداء ،وهدى الجودة الﺒْ ٓﺒـ ﺎٍﺌ العهؿ ،وٓوفر ٌذا الهسﺒوى حرٓﺐ أكﺎر
ّ
وهف الفرص لمعﺌهمٓف ،وٓىﺌسب ٌذا الهسﺒوى العﺌهمٓف ذوي الىضج الوظٓفْ الهرﺒفع ىسﺎٓﺌً
فْ ىظر الهدٓر ،حٓث ٓسهح ٌذا الهسﺒوى هف الﺒفوٓض ﺎﺄف ٓقرر الهفوض إلًٓ كٓفٓﺐ أداء

العهؿ ،والِ أي هدى ٓﺒطﺌﺎؽ العهؿ هع الهسﺒوى الهطموب أداؤي ( .الصرف) 27 :9009،
المستوى الثالث:
لمهفوض إلًٓ فْ
وٌو الﺒفوٓض عمِ أسﺌس هﺌ ٓىﺎغْ ﺒحقٓقً هف أٌداؼ ،هع ﺒرؾ الحرٓﺐ ّ
ﺒحدٓد هﺌ ٓىﺎغْ عهمً ،وأسموب اٖداء ،وهعدلً ،وكذلؾ هدى الجودة الﺒْ ٓﺒـ ﺎٍﺌ العهؿ،
وٓعﺒﺎر ٌذا الهسﺒوى ٌدؼ أي هدٓر ىﺌجح ،وٌو الوصوؿ ﺎﺌلهفوض إلًٓ إلِ الوضع الذي
ٓﺒحهؿ فًٓ هسﺊولٓﺌت العهؿ الٓوهْ دوف ﺒدخؿ هىً ،وٓصﺎح ٌذا الهسﺒوى هف الﺒفوٓض

هسﺒوى عﺌلٓﺌً هف الىضج الوظٓفْ؛ حٓث ُٓهىح
الهفوض إلًٓ
ً
هٛﺊهﺌً عىدهﺌ ٓحقؽ لمهدٓر و ّ
الهفوض إلًٓ فْ ٌذا الهسﺒوى جﺌىﺎﺌً هف الهسﺊولٓﺐ والحرٓﺐ لصىع الق اررات فْ ىطﺌقٍﺌ( .
ّ
الشرقﺌوي) 59 :9008 ،
 7.1.2ايجابيات التفويض
ٓهكف ﺒمخٓص أﺎرز إٓجﺌﺎٓﺌت الﺒفوٓض ،وهﺌ ٓحققً هف هزآﺌ وفواﺊد فٓهﺌ ٓمْ :
ٓ -7ه ّكف الﺒفوٓض هف الﺒخمص هف ﺎعض اٖعهﺌؿ الروﺒٓىٓﺐ؛ لٓﺒفرغ الهدٓر لوظٓفﺒً
الرﺊٓسٓﺐ الهﺒهﺔمﺐ ﺎﺌلﺒخطٓط لكﺌفﺐ أهور الهىظهﺐ وهﺒﺌﺎعﺒٍﺌ ،وٖىٍﺌ ﺒهﺔؿ قٓهﺐ وأﺔ اًر أكﺎر.

ٓ -9ﺒٓح الﺒفوٓض الفرصﺐ لمهرءوسٓف لمﺒدرب عمِ القٓﺌدة؛ كوف الهٍهﺌت الﺒْ ٓقوهوف ﺎٍﺌ
خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ﺒكوف هف هسﺒوى أعمِ هف هراكزٌـ الوظٓفٓﺐ الهعﺒﺌدة ،وﺒؤٌمٍـ

لمهراكز القٓﺌدٓﺐ.

عد خطوة هﺒقدهﺐ لﺒقدٓـ الكوادر الجﺌٌزة ٚسﺒٛـ القٓﺌدة هﺒِ هﺌ دعت الظروؼ لذلؾ،
ّ ُٓ -2
حﺌؿ حصوؿ ﺒغٓٓرات فْ الهراكز الوظٓفٓﺐ أو حصوؿ ﺒرقٓﺌت أو إىٍﺌء لمخدهﺌت ،أو شغور
وظٓفْ ٖي سﺎب آخر (. .فمٓػً وعﺎػد الهجٓػد) 779 :9005 ،
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الﺎت فْ الهشﺌكؿ الٓوهٓﺐ ،هف خٛؿ
ٓ -4حقؽ الﺒفوٓض السرعﺐ فْ اﺒخﺌذ الق اررات و ّ
الهفوضﺐ إلٍٓـ.
الخﺎرات الهكﺒسﺎﺐ لدٍٓـ أﺔىﺌء قٓﺌهٍـ ﺎﺌلهٍﺌـ ّ
ٓ -5عهؿ الﺒفوٓض عمِ رفع هعىوٓﺌت اٖفراد وزٓﺌدة شعورٌـ ﺎﺌلﺔقﺐ فْ أىفسٍـ ،وأىٍـ ﺎﺌﺒوا
هوظفٓف ٓهكف اٚعﺒهﺌد عمٍٓـ ،هف خٛؿ ا٘ٓعﺌز إلٍٓـ ﺎﺌلهٍﺌـ الهكمّؼ القٓﺌـ ﺎٍﺌ هف
الهسﺒوٓﺌت ا٘دارٓﺐ العمٓﺌ (.شمﺒوت) 74 :7999 ،

-6

الﺒفوٓض الىﺌجح ٓهىح العﺌهمٓف الهحﺎﺐ والﺒقدٓر ،وٓجعمٍـ ٓشعروف ﺎﺄىٍـ أعضﺌء

هٍهٓف فْ الهىظهﺐ ،ههﺌ ٓعزز لدٍٓـ روح الوٚء واٚىﺒهﺌء لدٍٓـ ( .عﺎد الوٌﺌب:9007 ،

) 26
-7

الﺒفوٓض الىﺌجح ٓسﺌعد عمِ ﺒكوٓف الهىﺌخ الﺒىظٓهْ الهىﺌسب الداعـ لمعٛقﺌت

جراء الﺒداخؿ فْ
ا٘ىسﺌىٓﺐ ،و ٓعهؿ عمِ الحد هف اٚخﺒٛفﺌت والهشﺌكؿ الﺒْ قد ﺒحصؿ ّ
صٛحٓﺌت العهؿ.
 -8الﺒفوٓض السمٓـ لمسمطﺐ ُٓه ّكف الهفوض إلًٓ هف الﺒعرؼ عمِ احﺒٓﺌجﺌت العﺌهمٓف
الهفوضﺐ
وظروفٍـ وآهﺌلٍـ عف قرب وﺎشكؿ هﺎﺌشر ،وٓجعمٍـ ٓراعوىً لدى ﺒىفٓذٌـ لٗعهﺌؿ ّ
إلٍٓـ.

ٓ -9عود الﺒفوٓض ﺎﺌلىفع والﺒدعٓـ ا٘ٓجﺌﺎْ لجواىب العهؿ فْ الهىظهﺐ ،وٓسﺌعد الهفوض
إلًٓ عمِ ﺒقدٓـ اقﺒراحﺌت ﺒطوٓرٓﺐ هفٓدة هفٓدة . (Mullins, 2008, p.440 ( .

 8.1.2سمبيات التفويض
كغٓري هف الههﺌرسﺌت والىشﺌطﺌت ا٘ىسﺌىٓﺐٓ ،هكف أف ٓﺒرؾ الﺒفوٓض ﺎعضﺌً هف أﺔﺌر

السمﺎٓﺐ ،وهف ٌذي السمﺎٓﺌت :

 -فقدان السيطرة ٖ :ف الهدٓر ٓكوف هعﺒﺌداً عمِ أف ٓقوـ ﺎىفسً ﺎﺇىجﺌز كؿ شْء هع

اٚحﺒفﺌظ ﺎقدرﺒً عمِ السٓطرة الكﺌهمﺐ عمِ كؿ الهجﺌٚت ،وكذلؾ عمِ الىﺒﺌﺊج ،فﺇىً ٓشعر

أىً ٓفقد ٌذي السٓطرة إذا هﺌ قﺌـ ﺎﺒفوٓض شخص أخر ٓحؿ هحمً فْ ذلؾ.
15

ضياع الوقت :عىدهﺌ ٓقوـ الهدٓر ﺎﺌلعهؿ ﺎىفسً؛ فذلؾ ٖىً ٓ ٚﺔؽ ﺎهرؤوسًٓ ،فٍو ٓؤهف ﺎﺄف
ﺒفوٓض ﺎعض الهٍﺌـ لهوظؼ أخر لٓس سوى هضٓعﺐ لموقتٖ ،ىً سٓكوف عمًٓ أف ٓعمهً
وٓدرﺎً أو ،ٚوكذلؾ عمًٓ أف ٓﺒقﺎؿ أخطﺌءي ،فمذلؾ ٓشعر الهدٓر أىً هف اٖفضؿ أف ٓقوـ
ﺎﺇىجﺌز العهؿ ﺎىفسً ﺒوفٓ ار لموقت والجٍد ،أهﺌ إذا كﺌف لزاهﺌ عمًٓ أف ٓفوض ،فٍو ٓشكو

وٓمقِ ﺎﺌلموـ عمِ أخرٓف لﺒسﺎﺎٍـ فْ ضٓﺌع وقﺒً ( .كىعﺌف) 922 ،9009 ،

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

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

ضياع االمتيا ازتٓ :شعر الهدٓر أىً سوؼ ٓفقد ﺎعض الﺒقدٓر والهكﺌفﺂت الﺒْ كﺌف ٓحصؿ
عمٍٓﺌ عىدهﺌ ٓؤدى عهمً ﺎىفسً ،ﺎٓىهﺌ إذا قﺌـ ﺎﺒفوٓض أخرٓف أداء ﺎعض الهٍﺌـ فﺇىً ٓرى
فقداىً ﺎعض الجواىب الﺒْ ٓﺒهﺒع ﺎٍﺌ فْ عهمً سواء أكﺌف هكﺌفﺄة هعىوٓﺐ أو هﺌدٓﺐ.
فوض إلِ أحد عهؿ هﺌ - ،خﺌصﺐ إذا
الخوف من المومٓ :خشِ الهدٓر أف ُٓٛـ إذا هﺌ ّ
حدﺔت ﺎعض اٖخطﺌء أو الٍدر فْ الهوارد ،إذا لـ ٓقـ ٌذا الشخص ﺎﺌلعهؿ عمِ هﺌ ٓراـ،

وٌو سٓشعر أىً ٓﺒحهؿ عبء الموـ وحدي ،وأىً سٓدفع ﺔهف أخطﺌء غٓري( .العﺒٓﺎْ،9005 ،

ص.)799
 9.1.2أخﻁاء ﺍلتفًيض:
ٌىﺌؾ العدٓد هف اٖخطﺌء الﺒْ قد ٓقع ﺎٍﺌ الهدراء خٛؿ عهمٓﺐ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ،وهف

أٌهٍﺌ:

 -7عدـ الوضوح فْ ﺒفوٓض الهٍﺌـ :فعدـ ﺒوضٓح الهٍهﺐ الهراد ﺒفوٓضٍﺌ لمهرءوسٓف،
وعدـ ﺒوفٓر الهعموهﺌت الكﺌفٓﺐ عىٍﺌ لٍـ سٓؤدي إلِ ضٓﺌع الكﺔٓر هف الوقت والجٍد والهﺌؿ.

 -9ﺒفوٓض الهٍﺌـ ٖشخﺌص ﺎعٓىٍـ دوهﺌً ،ﺎىﺌء عمِ قدراﺒٍـ وخﺎراﺒٍـ السﺌﺎقﺐ ،ههﺌ ٓؤدي
إلِ ﺒجهٓد الطﺌقﺌت الكﺌهىﺐ فْ الهىظهﺐ ،وعدـ إىشﺌء جٓؿ جدٓد هف الشخصٓﺌت القٓﺌدٓﺐ،

ههﺌ ٓؤدي لﺎذر العداوة واٖحقﺌد ﺎٓف الهرءوسٓف لﺒصﺎح الهىظهﺐ هجﺌ ًٚلمصراعﺌت ﺎد ًٚهف

ا٘ىجﺌزات.
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 -2اسﺒﺊﺔﺌر الهدراء ﺎﺌلهٍﺌـ الﺒْ ﺒحﺒوي عمِ أكﺎر قدر هف الصعوﺎﺌت والﺒحدي ،هف ﺎﺌب
ﺎىﺌء عمِ هعﺌرفٍـ وخﺎراﺒٍـ الفىٓﺐ(Whetten & other, .
أىٍـ اٖكﺔر قدرة عمِ حمٍﺌ ً
)2005 p430-431

 -4ضعؼ الضواﺎط الخﺌصﺐ ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض :كعدـ ﺒحدٓد الوقت الهﺒﺌح ٘ىجﺌز الهٍهﺐ،

الهفوضﺐ لمهرءوسٓف خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،ههﺌ ٓؤدي
وعدـ ﺒوضٓح السمطﺌت والصٛحٓﺌت ّ
إلِ إحداث ﺒوع هف الﺎمﺎمﺐ و الفوضِ عىد أداء الهٍﺌـ.

َ -5جَﺩ ﺔغﺭﺋﺑ ﺒسهح لمهفَﺽ ﺆلًٓ ﺋلﺒٍﺭﺍ هو ﺋلهٍهﺐ ﺋلهفَضﺐ ﺆلٓػً ،فٍىػﺌﻙ كﺔٓر هػو
ﺋٖعهﺌؿ ﺋلﺒْ قﺩ ﺒﻅٍﺭ هو َقﺑ ٔخﺭ ﺩَو ﺃو ٓﻜَو لٍﺌ هﻜﺌو هف السهﺌت ﺋلﺭسهٓﺐ

لمَﻅٓفػﺐ ( .فمًٓ) 228 :9005 ،
10.1.2

خطوات التفويض الناجح :

الفعﺌؿ ٓسﺌعد عمِ حؿ هشكٛت الهدٓر ،وحسف اسﺒغٛؿ
ٓﺒﺎٓف ههﺌ سﺎؽ أف الﺒفوٓض ّ
الوقت ،وٓعﺒﺎر جزءاً ٌﺌهﺌً هف ﺎ ارهج ﺒىهٓﺐ الصؼ الﺔﺌىْ لٙدارة ،وصقؿ قدرات الهرءوسٓف،
ولكْ ﺒكﺒهؿ ٌذي الهٍﺌرة ا٘دارٓﺐ ﺎىجﺌحٓ ،ىﺎغْ أخذ الىقﺌط الﺒﺌلٓﺐ ﺎعٓف اٚعﺒﺎﺌر:

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

ٓكوف ٌىﺌؾ ﺒطﺌﺎؽ ﺎٓف السمطﺐ والهسؤولٓﺐ.

ٓﺒـ عمِ أسﺌسٍﺌ هسﺌءلﺐ الهرؤوس أهﺌـ الرﺊٓس عهػﺌ ﺒػـ
 -9وضع الهعﺌٓٓر الرقﺌﺎٓﺐ  :والﺒْ ّ
ﺒفوٓضً إلًٓ هف صٛحٓﺌت ،وسمطﺌت ،وٓجب أف ﺒكوف ٌذي الهعﺌٓٓر هعروفﺐ ﺒهﺌهﺌً
لمهفػوض إلًٓ ،كهﺌ ٓجب إعٛهً ﺎﺌٖخطﺌء الهسهوح ﺎٍػﺌ ( ). (Mullins, 2008, p.442

 -2الﺒفوٓض ٓﺒـ عمِ أسﺌس هﺌ ٓىﺎغْ ﺒحقٓقً هف أٌداؼ ،هع ﺒرؾ الحرٓﺐ لمهرءوسٓف فْ
ﺒحدٓد هﺌ ٓجب عهمً ،وأسموب اٖداء وهعدٚﺒً ،وكذلؾ هدى جودة العهؿ.

ٓ -4جب عمِ الهدٓر أف ٓﺒوقع الخطﺄ فْ الﺒىفٓذ ،ﺎﺌعﺒﺎﺌرٌﺌ قضٓﺐ واردة ،وٓجب اسﺒٓعﺌﺎٍﺌ.
 -5أف ٓﺒـ وضع صٛحٓﺌت واخﺒصﺌصﺌت كؿ فرد عىد الﺒفوٓض ،أي ٓﺒـ ﺒحدٓد حقوؽ
وسمطﺌت وهسﺊولٓﺌت كؿ فرد هف الهرءوسٓف خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ( .الزٌراىْ:9000 ،
) 99
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 -6ﺒوفر ﺔقﺐ الهدٓر فْ قدرات هرءوسًٓ ،واسﺒﺎعﺌد شعوري الداﺊـ ﺎقدرﺒً عمِ أداء العهؿ
ﺎصورة أفضؿ هىٍـ ( .حرٓـ) 76 :9000 ،

 -7إشراؾ الهرءوسٓف فْ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وهىﺌقشﺐ اٌٖداؼ هعٍـ ﺎشكؿ هسﺒهر.
 -8اﺒفﺌؽ الهدراء هع هرءوسٍٓـ عمِ اٖولوٓﺌت ،وعمِ هواعٓد هحددة ٘ىٍﺌء العهؿ.
 -9أف ٓﺒـ ﺒوﺔٓؽ الىقﺌط الهﺒفؽ عمٍٓﺌ ﺎٓف الهوظفٓف وهدراﺊٍـ ﺎشكؿ كﺒﺌﺎْ ( .شﺌوٓش،
) 709 :7992

 -70أف ٓضع الهدراء ىظﺌهﺌً دورٓﺌً لهﺒﺌﺎعﺐ هوظفٍٓـ ،وﺒقٓٓـ أداﺊٍـ فْ الهٍهﺐ الهفوضﺐ
إلٍٓـ.

 -77قٓﺌـ الهدراء ﺎﺒدرٓب هرءوسٍٓـ عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ إلٍٓـ ،واطهﺊىﺌىٍـ لحسف قٓﺌهٍـ
ﺎﺇدارﺒٍﺌ ( .عﺎد الجواد) 28 :9007 ،

 11.1.2المعوقات التي تواجو عممية التفويض:
ٓهكف ﺒصىٓؼ الهعوقﺌت الﺒْ ﺒواجً عهمٓﺐ الﺒفوٓض إلِ ﺔٛﺔﺐ هصﺌدر ،وٌػْ عمػِ الىحػو
الﺒﺌلْ:
أوالً  :معوقات تتعمق بالمدير :
 -7خوؼ الهدٓر عمِ هركزي إذا هﺌ أﺎدى الهرؤوس كفﺌءة أو جدارة غٓر عﺌدٓﺐ عمِ الﺒىفٓػذ
ههﺌ قد ٓفقدي الهركز الذي ٓشغمً ( .حىفْ.) 742 :9006 ،

 -9الرغﺎﺐ فْ ﺒركٓز السمطﺐ والﺒهﺒع ﺎهكﺌىﺒٍﺌ؛ وٓرجع ذلؾ إلِ شخصٓﺐ الهدٓر.
 -2اىعداـ الﺔقﺐ ﺎٓف الرؤسﺌء والهرؤوسٓف ( .حﺎﺒو) 68 :9009 ،
ٓدعْ الرؤسﺌء ﺎﺄف الوقت الذي ٓحﺒﺌجوىً فْ الﺒفػوٓض كﺒػصحٓح اٖخطػﺌء والرقﺌﺎػﺐ
ّ -4
والهراجعﺐ أكﺔر ﺎكﺔٓر ههﺌ لو قﺌهوا ﺎﺄداء العهؿ ﺎﺄىفسٍـ ( .حرٓـ) 70 :9000 ،
ٓدعْ ﺎعض الهدراء أف اٖخطﺌء هكمفﺐ ،وقد ٓىجـ عىٍﺌ أضرار كﺎٓرة وخسﺌرة جسٓهﺐ ﺒمحؽ
ّ -5
ﺎﺌلهىظهﺐ ( .كىعﺌف ،9009 ،ص ) 722
 -6عدـ اسﺒقرار ﺎعض الهشرفٓف فْ وظﺌﺊفٍـ ( .شﺌوٓش)87 :7992،
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ثانياً  :معوقات تتعمق بالمرؤوسين :
 -7اىعداـ ﺔقﺐ الهوظفٓف ﺎﺄىفسٍـ فْ ﺒحهؿ هسؤولٓﺌت إضﺌفٓﺐ ،وعدـ رغﺎﺒٍـ فْ ذلؾ والخوؼ
هف الىﺒﺌﺊج الهﺒرﺒﺎﺐ عمِ الفشؿ ( .حىفْ ) 42 :9006 ،
 -9اعﺒقﺌد ﺎعض الهرؤوسٓف أف قﺎولٍـ سمطﺐ إضﺌفٓﺐ ٓهكف أف ٓؤدى إلِ ا٘سﺌءة إلِ عٛقﺌت
العهؿ الحسىﺐ الﺒْ ﺒرﺎطٍـ ﺎهشرفٍٓـ ( .شﺌوٓش) 709 :7992 ،
 -2قد ٓقﺌوـ الهرؤوسوف الﺒفوٓض إذا هﺌ ىﺒج عىً إضﺌفﺐ أعﺎﺌء كﺔٓرة إلِ هٍﺌهٍـ وواجﺎﺌﺒٍـ،

وكذلؾ إذا هﺌ ىشﺄ إرﺎﺌؾ فْ العهؿ فْ الوحدة ىﺒٓجﺐ لسوء الﺒىظٓـ( .كىعﺌف) 25 :9009 ،

 -4قد ﺒكوف الهكﺌفﺄة الههىوحﺐ لموظٓفﺐ ا٘ضﺌفٓﺐ غٓػر كﺌفٓػﺐ ،هﺌدٓػﺐ كﺌىػت أو هعىوٓػﺐ.
ثالثاً  :معوقات تتعمق بالمنظمة:
 -7ﺒعدد الﺒقسٓهﺌت ا٘دارٓﺐ هع ﺒﺎﺌٓف الىشﺌط الذي ﺒقوـ ﺎً الوحدات ا٘دارٓﺐ فْ الهؤسسﺐ
ههﺌ ٓﺒرﺒب عمًٓ حدوث ﺒصﺌدـ ﺎٓف الق اررات ،وﺒعدد هصﺌدر صىع القػرار (.فمٓػً وعﺎػد

الهجٓػد) 27 :9005 ،
 -7كمهﺌ كﺌف حجـ الﺒىظٓـ صغٓ اًر ،قمت اٖعهﺌؿ الﺒْ ٓهكف ﺒفوٓضٍﺌ؛ ٖىً قد  ٚﺒحﺒﺌج إلًٓ.
 -9عدـ اسﺒقرار أسﺌلٓب اٖداء وعدـ كفﺌٓﺐ وسﺌﺊؿ الﺒىسٓؽ والرقﺌﺎﺐ وعػدـ ﺒحدٓػد واجﺎػﺌت

الوظﺌﺊؼ وسمطﺌﺒٍﺌ ﺎوضوح كؿ ٌذي اٖهور ﺒؤﺔر عمِ ﺒفوٓض السمطﺐ كهﺌ أف قصور ىظـ
ﺒقٓٓـ اٖداء لموحدات الﺒىظٓهٓﺐ ،واٚفﺒقﺌر إلِ ىظﺌـ هعموهﺌت فعﺌؿ ٓىﺒقؿ عﺎػر ﺒوجٍٓػﺌت

الهدٓر لمعﺌهمٓف الهفوضٓف ،وٓؤﺔر ﺎﺌلطﺎع عمِ درجﺐ ﺒفوٓض السمطﺐWhetten & .
))other 2005, p433

 -2عدـ ﺒوفر ىظـ فعﺌلﺐ لمهعموهﺌت كﺌلﺒقﺌرٓر الشٍرٓﺐ والػسىوٓﺐ وغٓرٌػﺌ ٓعٓػؽ ههﺌرسػﺐ العﺌهمٓف
الهفوضٓف لمهٍﺌـ الهفوضﺐ إلٍٓـ ( .الحمو) 90 :9070 ،
 12.1.2قواعد وتشريعات التفويض:
إف عهؿ الهدٓر كﺇداري ىﺌجح ٓحﺒﺌج هىً أف ٓﺒﺎع ﺎعض المواﺊح الﺒىظٓهٓﺐ والﺒشرٓعﺌت
القﺌىوىٓﺐ؛ وذلؾ لﺒحدٓد الواجﺎﺌت والهسؤولٓﺌت ﺒﺎعﺌً لمسمطﺌت الهخولﺐ لمهدٓرٓف ،هف أجؿ أف

ٓحقؽ الﺒفوٓض أٌداؼ الهؤسسﺐ الﺒعمٓهٓﺐ ﺎفعﺌلٓﺐ  ،وٓهكف ﺒحدٓدٌﺌ فْ سﺎع ىقﺌط كهﺌ ٓمْ :
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أوالً :اسﺒىﺌد الﺒفوٓض إلِ ىص قﺌىوىْ وسمطﺐ وظٓفٓﺐ ﺒﺒهﺒع ﺎﺌلهسﺊولٓﺐ ،والﺒْ ٓهكف أف
ﺒىعكس فْ القﺌىوف ،أو الىظﺌـ ،أو المواﺊح ،أو اٖواهر ا٘دارٓﺐ الصﺌدرة هف أعمِ الٍرـ

الﺒىظٓهْ فْ الﺒىظٓـ.

ثانياً :أف ٓكوف الﺒفوٓض صرٓحﺌً ،حٓث ٓ ٚجوز افﺒراض الﺒفوٓض أو المجوء إلًٓ ﺎطرٓؽ

وٓفضؿ أف ٓكوف
القٓﺌس ،أو الﺒهﺌﺔؿ ولكف ٚﺎد هف إجﺌزة الهشرع لً ﺎىص قﺌىوىْ صرٓح،
ّ
هكﺒوﺎﺌً كذلؾ.
ثالثاً :أف ٓكوف الﺒفوٓض جزﺊٓﺌً ( جزﺊٓﺐ الﺒفوٓض ) :حٓث ٓ ٚصح الﺒفوٓض ﺎجهٓع
اٚخﺒصﺌصﺌت فقط.

رابعاً :عدـ ﺒفوٓض السمطﺌت الهفوضﺐ .وﺒجدر ا٘شﺌرة إلِ أىً ٓ ٚجوز أف ٓﺒكرر الﺒفوٓض
فْ ذات اٚخﺒصﺌص هف الهفوض إلًٓ إلِ هف ٌو أدىِ هىً فْ الدرجﺐ الوظٓفٓﺐ؛ حﺒِ ٚ

ﺒضٓع الهسﺊولٓﺐ (.كىعﺌف) 97 : 9009 ،

خامساً :وجود ضواﺎط لمعٛقﺐ ﺎٓف الهفوض والهفوض إلًٓ ،فهﺔٓ ًٛجب عمِ الهفوض
اٚهﺒىﺌع عف إصدار ق اررات ﺒﺒعمؽ ﺎﺌٚخﺒصﺌصﺌت الﺒْ قﺌـ ﺎﺒفوٓضٍﺌ؛ وذلؾ لﺒجىب

الﺒضﺌرب واٚضطراب فﺌلعهؿ ،أو قد ٓحؽ لمهفوض هراجعﺐ الق اررات الﺒْ اﺒخذٌﺌ الهفوض
إلًٓ فْ اخﺒصﺌص هعٓف؛ وذلؾ لٛطهﺊىﺌف عمِ سٛهﺐ العهؿ ﺒىظٓهٓﺌً وقﺌىوىٓﺌً.

سادساً :أٓ ٚكوف الﺒفوٓض هحظو اًر ﺎﺌلىص .أي ٓجب أٓ ٚكوف الﺒفوٓض فْ اخﺒصﺌص
هعٓف قد ﺒـ حظري صراحﺐ أو ضهىﺌً ﺎواسطﺐ ىص دسﺒوري أو ﺒشرٓعْ.

سابعاً :أف ٓكوف الﺒفوٓض هعمىﺌً .حٓث ٓسﺒوجب إعٛف القرار الذي أجﺌز الﺒفوٓض (.ﺒركْ،
) 779 :9004

 2.2االتجاىات
اٚﺒجﺌٌﺌت ٌْ " حﺌلﺐ عقمٓﺐ ﺒجعؿ الفرد ٓسﺒجٓب ﺎطرٓقﺐ هعٓىﺐ عىدهﺌ ٓﺒعرض إلِ هﺔٓر

هﺌ " ) الهرسْ و آخروف ،) 279 :9077،وﺒـ ﺒعرٓفٍﺌ أٓضﺌً ﺎﺄىً " الهعﺒقدات الهكﺒسﺎﺐ
لدى الفرد هف خٛؿ احﺒكﺌكً هع الﺎٓﺊﺐ هف حولً ،فقد ٓحﺎذ شٓﺊﺌً وٓقﺎمً ،أو ٓعﺒرض عمًٓ
وٓرفضً ،فهﺔ ًٛعىد ﺒىﺌوؿ هوضوع هﺌ لهىﺌقشﺒً هع هجهوعﺐ هف اٖفراد ،فﺇف ك ًٛهىٍـ

ٓسﺒجٓب طﺎقﺌً ٚىطﺎﺌعﺌﺒً و هشﺌعري وأحﺌسٓسً ،فٓكوف هؤٓداً أو رافضﺌً أو هحﺌٓداً ،وٌذا

ٓعﺎر عف اٚﺒجﺌي " ( أﺎو حهﺌـ ،) 729 :9072 ،وٓعد الهفكر اٚىجمٓزي ( ٌرﺎرت سﺎىسر

وٓعرفٍﺌ عمِ أىٍﺌ " هفٍوـ
) هف أواﺊؿ عمهﺌء الىفس الذٓف اسﺒخدهوا هصطمح اٚﺒجﺌٌﺌتّ ،
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افﺒراضْ ٓهﺔؿ هﺌ ٓحﺎً الفرد وهﺌ ٓكرًٌ فْ شْء هﺌ " ،واٚﺒجﺌٌﺌت ٌْ وجٍﺌت ىظر

إٓجﺌﺎٓﺐ أو سمﺎٓﺐ ﺒجﺌي شْء هﺌ ،إهﺌ أف ٓكوف سموكﺌً ،أو شخصﺌً ،أو حﺌدﺔﺌً ،وقد ٓكوف الىﺌس
هﺒىﺌقضٓف ﺒجﺌي ٌدؼ هﺌ ،وٌذا ٓعىْ أىٍـ ٓكوىوف هىحﺌزٓف سمﺎٓﺌً أو إٓجﺌﺎٓﺌً ﺒجﺌي اٚﺒجﺌي،
ولكف ﺎشْء هف الحذر ( .خمٓفﺐ وهحهود ،) 27 :7996 ،لذلؾ فٛﺎد هف الﺒركٓز عمِ

هكوىﺌت اٚﺒجﺌٌﺌت ( الهكوىﺌت ا٘دراكٓﺐ والعﺌطفٓﺐ والسموكٓﺐ (  ،وذلؾ ٓحﺒﺌج إلِ عىﺌٓﺐ
خﺌصﺐ ﺎكﺒﺌﺎﺐ العﺎﺌرات.

وٌذا ٓ ٚعىْ أف اٚﺒجﺌٌﺌت جهٓعٍﺌ لٍﺌ ىفس القوة ،ولكف ﺎعض اٚﺒجﺌٌﺌت ﺒكوف أقؿ قوة
عف غٓرٌﺌ ،ﺎحٓث ﺒكوف قﺌﺎمﺐ لمﺒغٓٓر ﺎشكؿ أسٍؿ ،فﺇذا كﺌف اﺒجﺌي الهوظفٓف سمﺎﺌً ﺒجﺌي

الﺒفوٓض فقط ىﺒٓجﺐ هوقؼ هعٓف ﺒعرضوا لً ،فﺇىً هف الهحﺒهؿ أف ٓﺒغٓر ٌذا اٚﺒجﺌي ،إذا
هﺌ صﺌدفوا هواقؼ إٓجﺌﺎٓﺐ ﺎخصوصً هسﺒقﺎ.ًٛ

وٓىطوي ضهف ﺒعرٓؼ اٚﺒجﺌٌﺌت أٓضﺌً عمِ كوىٍﺌ هٓوؿ لٛسﺒجﺌﺎﺐ لٍدؼ هعٓف ( شْء،

فرد ،جهﺌعﺐ ) ،لذلؾ فﺇف اٚﺒجﺌٌﺌت ﺒؤﺔر عمِ سموؾ الفرد ﺒجﺌي ٌذا الشْء ،أو الفرد ،أو
الجهﺌعﺐ ،واذا كﺌف الفرد ٓ ٚﺔؽ ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،فمف ىراي ٓﺒفﺌعؿ ﺎصورة طٓﺎﺐ هعٍﺌ( .
الهرسْ وآخروف) 72 :9077 ،

 1.2.2المكونات األساسية لالتجاىات
ﺒﺒكوف اٚﺒجﺌٌﺌت حسﺎهﺌ ٓرى " خمٓفﺐ وهحهود " ( خمٓفﺐ وهحهود ) 797 :7996،هف

ﺔٛﺔﺐ هكوىﺌت رﺊٓسٓﺐ كﺌٔﺒْ:

 .7المكون القيمي  :وٓهﺔؿ هعموهﺌت الفرد عف هوضوع هعٓف ،وقٓهً الخﺌصﺐ الهﺒعمقﺐ

ﺎً.
 .9المكون الوجداني :وٓهﺔؿ اىفعﺌٚت الفرد السﺌﺎقﺐ ،أو هشﺌعري السﺌلﺎﺐ والهوجﺎﺐ ،وٌؿ
ٌو هع أو ضد ٌذا الهوضوع.
 .2المكون السموكي :وٓهﺔؿ الفرد ،أو اسﺒعدادي لمقٓﺌـ أو الهوافقﺐ عمِ سموكٓﺌت هرﺒﺎطﺐ
ﺎٍذا الهوضوع
 2.2.2أنواع االتجاىات :
ﺒﺒهﺔؿ أىواع اٚﺒجﺌٌﺌت كهﺌ ﺒراٌﺌ " عهﺌشﺐ " ( عهﺌشﺐ ) 27 :9005،فٓهﺌ ٓمْ :
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 -7اٚﺒجﺌٌﺌت الجهﺌعٓﺐ والفردٓﺐ :حٓث أف اٚﺒجﺌٌﺌت الجهﺌعٓﺐ ٌْ الﺒْ ٓشﺒرؾ فٍٓﺌ عدد كﺎٓر
هف أفراد الهجﺒهع ،ﺎٓىهﺌ اٚﺒجﺌٌﺌت الفردٓﺐ ٌْ الﺒْ ﺒهٓز كؿ فرد عف أخر.

 -9اٚﺒجﺌٌﺌت الشعورٓﺐ والٛشعورٓﺐ :فﺌٚﺒجﺌي الشعوري ٌو الذي ٓظٍري الفرد دوف حرج أو
ﺒحفظ ،أهﺌ اٚﺒجﺌي الٛشعوري ٌو الذي ٓخفًٓ الفرد وٓ ٚفصح عىً.
 -2اﺒجﺌٌﺌت عﺌهﺐ واﺒجﺌٌﺌت خﺌصﺐ :واٚﺒجﺌٌﺌت العﺌهﺐ ٌْ الﺒْ لٍﺌ صفﺐ العهوهٓﺐ ،وﺒىﺒشر
وﺒشٓع ﺎٓف أفراد الهجﺒهع ،أهﺌ اٚﺒجﺌٌﺌت الخﺌصﺐ فٍْ الﺒْ ﺒىصب عمِ الىواحْ الذاﺒٓﺐ،

هﺔؿ الفردٓﺐ.

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

3.2.2

قياس االتجاىات

وٌو اٖداة الرﺊٓسٓﺐ لﺒوفٓر الﺎٓﺌىﺌت الهرغوﺎﺐ عف ٌذي اٚﺒجﺌٌﺌت الهراد قٓﺌسٍﺌ ،ولً قواعد
هحددة كمهﺌ ﺒـ اٚلﺒزاـ ﺎٍﺌ كمهﺌ كﺌىت الىﺒﺌﺊج دقٓقﺐ ،وﺒعرٓؼ القٓﺌس ٌو "عهمٓﺐ ﺒحدٓد القٓـ

الرقهٓﺐ لٗشٓﺌء أو ا٘حداث وفقﺌ لقواعد هعٓىﺐ والﺒْ ٓجب إف ﺒكوف هﺒوافقﺐ هع خصﺌﺊص
اٖشٓﺌء وا٘حداث هوضوع القٓﺌس " (.كردي) 5 :9075 ،
1.3.2.2

مناىج قياس االتجاىات :

ٌىﺌؾ هىٍجﺌف أسﺌسٓﺌف لقٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت ﺒـ ذكرٌهﺌ فْ دراسﺐ " المرسي وآخرون "( .

الهرسْ

وآخروف،

72

:9077

المنيج األول :القياس بالسؤال المباشر:

)

ٌهﺌ

وٓعﺒهد ٌذا الهىٍج عمِ ﺒوجًٓ أسﺊمﺐ هﺎﺌشرة إلِ اٖشخﺌص الهطموب هعرفﺐ اﺒجﺌٌٍـ عف

شْء هﺌ هف خٛؿ اسﺒقصﺌء أو اسﺒﺎﺌىﺐ أو هﺎﺌشرة هف خٛؿ الهقﺌﺎمﺐ ﺎٓف الﺎﺌحث
والهسﺒقصِ هىً ،وٌىﺌؾ ىوعﺌف أسﺌسٓﺌف هف هقﺌٓٓس اٚﺒجﺌٌﺌت الهﺎﺌشرة :

أ .النوع األول ٓ :ﺒكوف هف عﺎﺌرات ﺒمهس الىواحْ الفكرٓﺐ والهشﺌعر فْ اٚﺒجﺌٌﺌت
مثال ذلك ٓ ٚ :كفْ اسﺒخداـ عهمٓﺐ الﺒفوٓض  ,ﺎؿ ٚﺎد لمشخص هف ﺒدرٓب هسﺎؽ لفٍهٍﺌ
ﺎﺌلطرٓقﺐ الصحٓحﺐ

22

:

هوافؽ جداً
)(1

هوافؽ
)(2

 ٚرأي لْ

غٓر هوافؽ
)(4

)(3

غٓر هوافؽ ﺎﺌلهرة
)(5

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

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

) ( ىعـ
)(ٚ

المنيج الثاني  :طرق القياس غير المباشر

ﺒواجً طرؽ القٓﺌس الهﺎﺌشر هشﺌكؿ الﺒﺄﺔر السمﺎْ أو آٚجﺌﺎْ ﺎﺌلﺎﺌحث ،فىمجﺄ إلِ طرؽ قٓﺌس

غٓر هﺎﺌشر هىٍﺌ :

 -1طريقة مالحظة السموك الفعمي
وٌْ طرٓقﺐ هراقﺎﺐ الهسﺒقصِ هىٍـ عف طرٓؽ الﺎﺌحث هف خٛؿ الهٛحظﺐ هف ﺎعٓد ،ﺎشرط عدـ

إحسﺌس أو هٛحظﺐ الهسﺒقصِ هىٍـ ﺎﺄىٍـ هراقﺎوف.
 -2طريقة كتابة التعميقات

وٌْ طرٓقﺐ طرح صورة وطمب الﺒعمٓؽ عمٍٓﺌ هف قﺎؿ الهﺎحوﺔٓف؛ لهعرفﺐ اٌﺒهﺌهﺌﺒٍـ ورغﺎﺌﺒٍـ

واﺒجﺌٌﺌﺒٍـ.

 -3طريقة تحميل الحاالت العممية

وﺒسﺒخدـ فْ اسﺒكشﺌؼ اﺒجﺌٌﺌت رجﺌؿ ا٘دارة العمٓﺌ وغٓرٌـ هف شﺌغمْ الهواقع الﺒىظٓهٓﺐ الهٍهﺐ

وهف خٛؿ أعطﺌٌـ حﺌٚت لهىظهﺐ هﺌ ،وٓطمب هف الهسﺒقصِ هىً قراءة الحﺌلﺐ ،واسﺒىﺒﺌج هﺌ
ﺎٍﺌ هف هوضوعﺌت هعٓىﺐ.

 -4طريقة تفحص األدوار

وٌْ اهﺒداد الحﺌٚت العمهٓﺐ هع فﺌرؽ رﺊٓسْ ،أف الدارسٓف لمحﺌلﺐ ٓﺒقهصوف شخصٓﺌت الحﺌلﺐ.
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 2.3.2.2تطور بناء مقاييس االتجاىات
كﺌىت الﺎدآﺌت اٖولِ فْ ﺎىﺌء هقﺌٓٓس لٛﺒجﺌٌﺌت فْ عﺌـ  7995عىدهﺌ قﺌـ "ﺎوقﺌردس"
طور " ﺔٓرسﺒوف " هقٓﺌسﺌً لٛﺒجﺌٌﺌت،
ﺎﺎىﺌء هقٓﺌس ،أطمؽ عمًٓ هقٓﺌس الﺎعد اٚجﺒهﺌعْ ،ﺔـ ًّ

عرؼ فٓهﺌ ﺎعد ﺎﺌسهً ،ﺔـ جﺌء " لٓكرت " لٓضع هقٓﺌسﺌ ٓكشؼ درجﺐ القﺎوؿ أو الرفض لدى

الهفحوصٓف ،وحسﺌب اٚﺒجﺌٌﺌت كهٓﺌً ،أهﺌ "جﺒهﺌف" فقد أىشﺄ هقٓﺌسﺌً هﺒجهعﺌً هﺒدرجﺌً.

( ) Shaw & Wright, 1997,p:31
وفٓهﺌ ٓمْ وصؼ لٍذي الهقﺌٓٓس:

 -1مقياس بوقﺌردوس ): ( Bogardus
اسﺒخدـ ٌذا الهقٓﺌس عمِ ىطﺌؽ واسع لقٓﺌس اﺒجﺌٌﺌت اٖفراد فْ ﺎعض القضﺌٓﺌ اٚجﺒهﺌعٓﺐ
هﺔؿ قٓﺌس الهواقؼ ىحو اٖجىﺌس الهخﺒمفﺐ ،فﺌسﺒخدـ الهقٓﺌس لقٓﺌس اﺒجﺌٌﺌت اٖهرٓكٓٓف ىحو
الزىوج عمِ سﺎٓؿ الهﺔﺌؿ .وفْ ٌذا الهقٓﺌس فﺇف اٖﺎعﺌد الﺒْ ٓسﺒجٓب إلٍٓﺌ الهفحوص ٚ
ﺒكوف هﺒدرجﺐ و ٚﺒوجد ﺎٓىٍﺌ عٛقﺌت ظﺌٌرٓﺐ كﺄف ٓعطْ رأًٓ حوؿ الزواج هىٍـ أو هصﺌدقﺒٍـ
أو هجﺌورﺒٍـ أو قﺎولٍـ كهواطىٓف ،أو عدـ قﺎولٍـ واسﺒﺎعﺌدٌـ ،أي أف العﺎﺌرات غٓر الهﺒدرجﺐ

الحﺌدة جداً.
ﺒدرجﺌً هﺒسﺌوٓﺌً ،وٓ ٚقٓس ٌذا الهقٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت
ّ
 -2مقياس ثيرستون ): (Thurstone

وفْ طرٓقﺐ " ﺔٓرسﺒوف " ٓقوـ الﺎﺌحث ﺎجهع عدد كﺎٓر هف العﺎﺌرات الﺒْ ٓرى أىٍﺌ ﺒقٓس

اﺒجﺌٌﺌت اٖفراد ىحو قضٓﺐ هعٓىﺐ الﺒْ ﺒىحصر ﺎٓف الهوافقﺐ والرفض ،ﺔـ ﺒعرض العﺎﺌرات عمِ

هجهوعﺐ كﺎٓرة هف الهحكهٓف الذٓف ٓعﺒقد الﺎﺌحث أىٍـ ذوي الخﺎرة فْ الهوضوع ٘ﺎداء الرأي فْ

وضوحٍﺌ أو غهوضٍﺌ ،وعهﺌ إذا كﺌىت قﺌدرة عمِ قٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت ىحو هوضوع الفقرة ،ﺔـ

ﺒسﺒﺎعد العﺎﺌرات الغﺌهضﺐ وغٓر الهىﺌسﺎﺐ ،وكذلؾ ﺒمؾ العﺎﺌرات الﺒْ اخﺒمؼ عمٍٓﺌ الهحكهوف ،و
لحسﺌب هﺒوسط كؿ عﺎﺌرة ٓطمب هف الهحكهٓف إعطﺌء درجﺐ لٍﺌ ﺒﺒراوح ﺎٓف ( )77( ،)7ﺎحسب

إٓجﺌﺎٓﺒٍﺌ أو سمﺎٓﺒٍﺌ ،واذا كﺌىت هحﺌٓدة ﺒعطْ الرقـ ( ،)6ﺔـ ﺒطﺎؽ العﺎﺌرات عمِ عٓىﺐ هف
)  (Nitzer,2004,p:172الهفحوصٓف لحسﺌب الﺔﺎﺌت.

وهف عٓوب طرٓقﺐ " ﺔٓرسﺒوف " أف الهحكهٓف قد ٓ ٚكوىوا هؤٌمٓف ﺒﺄٌٓ ًٛكﺌفٓﺌً فْ الحكـ

عمِ الهوضوع ،كهﺌ أىٍـ قد ٓخﺒمفوف هع أفراد العٓىﺐ فْ الحكـ عمِ الفقرات ،كهﺌ أف ا٘جراءات

الهﺒﺎعﺐ ٌىﺌ طوٓمﺐ وهعقدة ،وغٓر هضهوىﺐ الىﺒﺌﺊج.
 -3مقياس ليكرت ): (Likert
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جﺌءت طرٓقﺐ " لٓكرت " لسد الﺔغرة الرﺊٓسﺐ فْ طرٓقﺐ ﺔٓرسﺒوف الهعﺒهدة عمِ الهحكهٓف

واﺎﺒكر طرٓقﺐ لقٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت فْ كﺔٓر هف الهوضوعﺌت ،ﺎحٓث ٓظٍر الهفحوص هﺌ إذا كﺌف

ٓوافؽ ﺎشدة أو ٓ ٚوافؽ ﺎشدة أو هﺒردداً عمِ كؿ عﺎﺌرة ،وﺒﺒدرج الهوافقﺐ وﺒعطِ قٓـ ﺒﺒراوح هﺌ ﺎٓف
الهوافقﺐ ﺎشدة أو عدـ الهوافقﺐ ﺎشدة (هوافؽ ﺎشدة ( ،)5هوافؽ ( ،)4هﺒردد( ٚ ،)2أوافؽ (ٚ ،)9

أوافؽ ﺎشدة ( ، )7والدرجﺐ الهرﺒفعﺐ ٌىﺌ ﺒدؿ عمِ اٚﺒجﺌٌﺌت الهوجﺎﺐ والدرجﺐ الهىخفضﺐ ﺒدؿ
عمِ اٚﺒجﺌٌﺌت السﺌلﺎﺐ ،و لﺒحدٓد اﺒجﺌٌﺌت الهفحوص العﺌهﺐ ىحو القضٓﺐ هﺔﺌر الﺎحث ٓهكف

جهع درجﺌﺒً عمِ كﺌفﺐ الفقرات الواردة فْ الهقٓﺌس.

وﺒﺒهٓز طرٓقﺐ " لٓكرت " فْ أىٍﺌ سٍمﺐ ا٘عداد والﺒطﺎٓؽ ،وﺒعطْ الهفحوص الحرٓﺐ فْ
ﺒحدٓد هوقفً ﺎدرجﺐ إٓجﺌﺎٓﺐ أو سمﺎٓﺐ لهوقؼ هعٓف فْ كؿ عﺎﺌرة ،اٖهر الذي ٓكشؼ عف

عدة
(رأًٓ فْ ﺎعض القضﺌٓﺌ الجزﺊٓﺐ ،والﺒْ ﺒعﺒﺎر هعموهﺌت قٓهﺐ لمﺎﺌحث ،كهﺌ أف وجود ّ
درجﺌت عمِ عٓىﺐ كﺎٓرة ٓزٓد هف ﺔﺎﺌت الهقٓﺌس ) (Shaw & Wright, 1997,p:33

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

الهفحوص عمِ فقرة هعٓىﺐ فﺇىً قد وافؽ عمِ الفقرة السﺌﺎقﺐ ،وٓ ٚوافؽ عمِ الفقرات اٖعمِ،
وﺒحدد درجﺐ اﺒجﺌٌﺌت الهفحوص ﺎﺌلىقطﺐ الﺒْ ﺒفصؿ ﺎٓف الفقرات الدىٓﺌ والفقرات العمٓﺌ ،فﺇذا كﺌف
عمِ الفرد ﺒحدٓد هوقفً هف الﺒعمٓـ ﺎﺄف ٓوافؽ عمِ الحد الهىﺌسب لمﺒعمـ ضهف الﺒدرج فْ

الهسﺒوى ،هﺔؿ ( هحو اٖهٓﺐ وﺒعمٓـ الكﺎﺌر ) ،فٍذا ٓعىْ أىً هوافؽ عمِ هحو اٖهٓﺐ ،وٓ ٚوافؽ
عمِ الهسﺒوٓﺌت اٖعمِ هف الﺒعمٓـ كﺌلﺒعمٓـ الهسﺒهر ،والﺔﺌىوٓﺐ والجﺌهعٓﺐ ،وٌذا هﺌ ٓجعؿ ﺎىﺌء

الهقٓﺌس ﺎٍذي الطرٓقﺐ قﺌص اًر عمِ الفقرات الهﺒدرجﺐ ،ولٍذا فﺇف اسﺒخداـ هقٓﺌس " جﺒهﺌف "
هحدود (.السىﺎؿ) 78 :9009،
 3.3.2.2أنواع المقاييس :

ﺒﺒعدد الهقﺌٓٓس الهسﺒخدهﺐ فْ قٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت ،ولكف ﺎصفﺐ عﺌهﺐ ٌىﺌؾ خهسﺐ هداخؿ رﺊٓسٓﺐ
لقٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت عىد دراسﺐ السموؾ ا٘ىسﺌىْ ،ﺒـ ذكرٌﺌ فْ دراسﺐ "الطٍراوي" ( الطٍراوي،
 ) 792 :9007وٌْ:

 .7اسﺒىﺒﺌجﺌت ﺒعﺒهد عمِ الﺒقﺌرٓر الشخصٓﺐ ،والهٓؿ لمسموؾ حوؿ اٚعﺒقﺌدات
 .9اسﺒىﺒﺌجﺌت ﺒعﺒهد عمِ هٛحظﺐ السموؾ الظﺌٌري.

 .2اسﺒىﺒﺌجﺌت ٓﺒـ اسﺒخٛصٍﺌ هف اٚسﺒجﺌﺎﺌت لهﺔٓرات هعٓىﺐ.
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 .4اسﺒىﺒﺌجﺌت ٓهكف اسﺒخٛصٍﺌ هف خٛؿ القٓﺌـ ﺎهٍﺌـ هسﺒٍدفﺐ .

 .5اسﺒىﺒﺌجﺌت ٓﺒـ اسﺒخٛصٍﺌ هف ردود فعؿ هﺌدٓﺐ لمشْء الهراد دراسﺒً.
ويمكن تقسيم المقاييس إلى قسمين رئيسيين ىما:

القسم األول  :مقاييس التقييم المتدرج غير المقارنة.

وفْ ٌذي الهقﺌٓٓس ٓ ٚطمب هف الهسﺒقصِ هف الهقﺌرىﺐ ﺎٓف هوضوع الدراسﺐ ﺎشْ أخر  ،إىهﺌ

ٓكوف لً الحرٓﺐ فْ هقﺌرىﺐ الشْء ﺎﺄي أشٓﺌء ﺒحضر فْ ذٌىً ،وٓهكف ﺒقسٓهٍﺌ إلِ :

أ /المقاييس التصورية لمتقييم المتدرج
هﺒطرفٓف فْ وصؼ الخﺌصٓﺐ ،وٓﺒدرج ﺎٓىٍـ 7
وٌو ٓﺄخذ شكؿ خط هسﺒقٓـ ٓىﺒٍْ ﺎهسﺒوٓٓف
ّ
هسﺒوٓﺌت

 :مثل

س -كٓؼ ﺒقٓـ دور عهمٓﺐ الﺒفوٓض فْ ﺒطوٓر هٍﺌرات الهوظفٓف

ههﺒﺌزة .................................سْء جداً

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

)(6

)(7

ٓقوـ الهسﺒقصِ هىً ﺎوضع العٛهﺐ الﺒْ ٓرى أىٍﺌ ﺒهﺔؿ وجٍﺐ ىظري.

ب /مقاييس التقييم المبنية عمى مجموعات من البنود

ٌذا الهقٓﺌس ٓﺒشﺌﺎً هع هقٓﺌس الﺒدرج  ,ﺎﺌسﺒﺔىﺌء إف الهسﺒقصِ هىً فْ الحﺌلﺐ الﺔﺌىٓﺐ ُٓوجً إلًٓ
السؤاؿ لٛخﺒٓﺌر ﺎٓف عدد هحدد هف الفﺊﺌت والﺎىود.

مثال  :سٌ -ؿ أىت ر ٍ
اض عف ىﺒﺌﺊج عهمٓﺐ الﺒفوٓض فْ الهىظهﺐ ؟
اض إلِ حد هﺌ غٓر ر ٍ
اض ﺒهﺌهﺌً ر ٍ
ر ٍ
اض إلِ حد هﺌ
) 27
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غٓر ر ٍ
اض ﺒهﺌهﺌً ( عهﺌشﺐ:9005 ،

 3.2المبحث الثاني  :الدراسات السابقة
ﺒش ّكؿ الدراسﺌت السﺌﺎقﺐ ﺒراﺔﺌً هٍهﺌً ،وهصد اًر خصﺎﺌً لمدارسٓف والﺎﺌحﺔٓف؛ إذ ﺒػسﺌعد فػْ ﺒكوٓف

خمفٓﺌت عمهٓﺐ عف هواضٓع دراسﺒٍـ وأﺎحﺌﺔٍـ ،وفْ الفصؿ الحﺌلْ سٓسﺒعرض الﺎﺌحث ﺎعض
الد ارسػﺌت العرﺎٓػﺐ واٖجىﺎٓػﺐ ،والﺒػْ ﺒطرقت لمهوضوع هحؿ الﺎحث ،كهﺌ سٓﺒـ الﺒطرؽ إلِ أٌـ هﺌ

ﺒوصمت إلًٓ ٌذي الدراسﺌت ،وأٌـ هﺌ أوصت ﺎً.

 1.3.2الدراسات العربية
دراسة ( العواودة :) 2014 ،بعنوان " العوامل التنظيمية المؤثرة في التفويض اإلداري":

تصورات الموظفين في مراكز الو ازرات األردنيةٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ إلِ الﺒعرؼ عمِ العواهؿ

الﺒىظٓهٓﺐ ( الٍٓكؿ الﺒىظٓهْ ،الىهط ا٘داري ،هٍﺌرة ورغﺎﺐ الهرؤوسٓف فْ ﺒحهؿ هسؤولٓﺌت
جدٓدة ،اىسٓﺌب الهعموهﺌت ،ﺔقﺌفﺐ الهىظهﺐ ،ﺒقٓٓـ الهوظفٓف( والهؤﺔرة فْ ﺒصورات الهوظفٓف

لمﺒفوٓض ا٘داري فْ هراكز الو ازرات اٖردىٓﺐ ،وﺒ ّكوف هجﺒهع الدارسﺐ هف جهٓع هدٓري الهدٓرٓﺌت
فْ هاركز الو ازرات اٖردىٓﺐ ،والﺎﺌلغ عددٌـ ( ،) 222وﺒوصمت الدراسﺐ إلِ وجود عٛقﺐ ذات

دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ ﺎٓف العواهؿ الﺒىظٓهٓﺐ وﺒصورات الهوظفٓف ىحو الﺒفوٓض ا٘داري ،كهﺌ ﺒوصمت
الدراسﺐ إلِ وجود فروقﺌت ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ لﺒصورات الهوظفٓف لمعواهؿ الهؤﺔرة فْ الﺒفوٓض

ا٘داري فْ هراكز الو ازرات اٖردىٓﺐ  ،وأوصت الدراسﺐ ﺎﺄٌهٓﺐ ﺒشخٓص العواﺊؽ الﺒىظٓهٓﺐ الﺒْ
ﺒحد هف ىشر ﺔقﺌفﺐ وسٓﺌسﺐ الﺒفوٓض ،وذلؾ عمِ صعٓدٓف ،اٖوؿ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهدٓرٓف ﺎﺌعﺒﺎﺌرٌـ
قد ّ
العىصر اٖكﺔر أﺔ اًر فْ صىﺌعﺐ ٌذي الﺔقﺌفﺐ ،والهصدر الهؤٓد لٍﺌ أو العكس ،والﺔﺌىْ ٓﺒعمؽ
ﺎﺌلهوظفٓف فْ ﺎٓﺊﺐ الﺒفوٓض ،ووعٍٓـ وﺔقﺌفﺒٍـ ﺎخصوص ٌذا الهوضوع.

دراسة ( أبو وطفة :) 2012 ،وىي بعنوان " تفويض الصالحيات لدى مديري المدارس الثانوية
بمحافظة غزة وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى معممييم "ٌ :دفت الدراسﺐ إلِ الﺒعرؼ عمِ درجﺐ
ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ ﺎهحﺌفظﺐ غزة ،وعٛقﺒً ﺎﺌلرضﺌ الوظٓفْ
لهعمهٍٓـ هف وجٍﺐ ىظرٌـ ،وقد ﺒكوىت عٓىﺐ الدراسﺐ هف (  ) 446هعمهﺌً وهعمهﺐ ﺎىسﺎﺐ ( %70

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

هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ ﺎهحﺌفظﺌت غزة لهعمهٍٓـ ﺎىسﺎﺐ (  ، ) 68.2هع وجود فروؽ ذات دٚلﺐ

إحصﺌﺊٓﺐ لﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لصﺌلح الهعمهٓف الحﺌصمٓف عمِ ﺎكﺌلورٓوس فﺄقؿ ،وعدـ وجود

فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ لﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ﺒﺎعﺌً لهﺒغٓر سىوات الخدهﺐ لمهعمـ ،وأوصت
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الدراسﺐ ﺎهىح هدٓر الهدرسﺐ صٛحٓﺌت أكﺎر ،والﺎعد عف الهركزٓﺐ فْ الهﺒﺌﺎعﺐ والرقﺌﺎﺐ ،هع

أعطﺌء الحرٓﺐ الهىﺌسﺎﺐ لمهعمهٓف فْ طرٓقﺐ ﺒىفٓذ الهٍﺌـ الهوكمﺐ إلٍٓـ؛كوف ذلؾ ٓعهؿ عمِ زٓﺌدة
ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎىفسً ،ههﺌ سٓىعكس إٓجﺌﺎﺌً عمِ طرٓقﺐ أداﺊً لعهمً واىﺒﺌجٓﺒً.
دراسة ( حرب :) 2011 ،وىي بعنوان أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع تفويض

الصالحيات لدى القيادات اإلدارية – دراسة تطبيقية عمى الو ازرات الفمسطينية بغزةٌ -دفت

الدراسﺐ إلِ الﺒعرؼ عمِ أﺔر الهﺒغٓرات الشخصٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ عمِ واقع ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت

الهفوض إلٍٓـ
لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺐ ،وكٓفٓﺐ طرح آلٓﺐ هىﺌسﺎﺐ ٚخﺒٓﺌر
ّ
ﺎىﺌء عمِ هقﺌٓٓس عهمٓﺐ
ﺎطرٓقﺐ هﺒىﺌسﺎﺐ هع هٍﺌراﺒٍـ الشخصٓﺐ و الفروقﺌت الفردٓﺐ ﺎٓىٍـ ً

ٚخﺒﺎﺌر ذلؾ ،وقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث الهىٍج الوصفْ الﺒحمٓمْ ،واٚسﺒﺎﺌىﺐ كﺄداة لمدراسﺐ ،وقد ﺒكوف
هجﺒهع الدراسﺐ ههف ٓعهموف فْ الوظﺌﺊؼ ا٘شرافٓﺐ فْ الو ازرات الفمسطٓىٓﺐ فْ قطﺌع غزة،

وﺎمغت عٓىﺐ الدراسﺐ (  ) 289هوظفﺌً ﺎىسﺎﺐ (  ،) 80حٓث ﺒوصمت الدراسﺐ إلِ هجهوعﺐ هف
الىﺒﺌﺊج كﺌف أٌهٍﺌ :وجود عٛقﺐ طردٓﺐ ﺎٓف ىطﺌؽ ا٘شراؼ ووضوح اٖىظهﺐ ،وا٘جراءات
والعهمٓﺐ الرقﺌﺎٓﺐ والكفﺌءة والهٍﺌرة والٍٓﺌكؿ الﺒىظٓهٓﺐ ،وﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى القٓﺌدات

ا٘دارٓﺐ ،هع وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ ﺎٓف إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ حوؿ أﺔر الهﺒغٓرات

الشخصٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ عمِ واقع ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ ﺒعزى الِ الهؤٌؿ

العمهْ والهسهِ والوظٓفْ وسىوات الخﺎرة ،هع عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ ﺎٓف إجﺌﺎﺌت
أفراد العٓىﺐ حوؿ أﺔر الهﺒغٓرات الشخصٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ عمِ واقع ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى
القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ ﺒعزى إلِ هﺒغٓر العهر ،وقد أوصت الدراسﺐ ضرورة هراعﺌة أﺔر كﺌفﺐ الهﺒغٓرات

الشخصٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ قﺎؿ اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض ،خﺌصﺐ فْ الهﺒغٓرات الﺒْ أﺔﺎﺒت الدراسﺐ ﺒﺄﺔٓرٌﺌ
الكﺎٓر عمِ ىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،حٓث أوصت الدراسﺐ أٓضﺌً ﺎضرورة هراعﺌة الجواىب

الهفوض إلٍٓـ ﺎشكؿ هﺒوافؽ هع وضعٍـ وهسهﺌٌـ ا٘داري
والهٍﺌرات والفروقﺌت الفردٓﺐ ﺎٓف
ّ
داخؿ الهىظهﺐ
دراسة ( الحمو :) 2010 ،وىي بعنوان " أثر تفويض الصالحيات عمى تنمية الميارات

اإلدارية لمعاممين -دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة "ٌ :ﺩفﺑ ٌﺫي
ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺆلِ ﺋلﺒعﺭﻑ عمِ ﺃﺔﺭ ﺋلﺒفَٓﺽ عمِ ﺒىهٓﺐ ﺋلهٍﺌﺭﺋﺑ ﺋ٘ﺩﺋﺭٓػﺐ لمعػﺌهمٓوَ ،ﺫلﻙ فْ
ﺋلجﺌهعﺌﺑ ﺋلفمسﻁٓىٓﺐ ﺎقﻁﺌﻉ غﺯﺏَ .قﺩ ﺋسﺒخﺩن ﺋلﺎﺌحﺓ ﺋلهىٍج ﺋلَصفْ ﺋلﺒحمٓمْ؛ لﻜَىً هو

أكﺔر ﺋلهىﺌٌج ﺋسػﺒخﺩﺋهﺌﹰ فػْ ﺩﺭﺋسػﺐ ﺋلﻅَﺋٌﺭ ﺋٚجﺒهﺌعٓﺐَ ،لﺒحقٓﻕ ﺃٌﺩﺋﻑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺒن عهؿ
ﺋسﺒﺎﺌىﺐَ ،قﺌن ﺋلﺎﺌحﺓ ﺎﺒَﺯٓع ﺋٚسﺒﺎﺌىﺌﺑ عمِ ﺃفﺭﺋﺩ هجﺒهع ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ههو ٓعهمَو فْ ﺋلَﻅﺌﺊﻑ
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ﺋ٘شﺭﺋفٓﺐ فْ ﺋلجﺌهعﺌﺑ ﺋلفمسﻁٓىٓﺐ ﺎقﻁﺌﻉ غزةَ.قﺩ ﺒَصمﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺆلِ ﺃو ﺋلجﺌهعﺌﺑ

ﺋلفمسﻁٓىٓﺐ ﺒﺒهﺒع ﺎهػسﺒَُ هىﺌسػﺍ هػو ﺒفػَٓﺽ ﺋلصٛحٓﺌﺑ ،فقﺩ ﺎمغ ﺋلَﺯو ﺋلىسﺎْ لهسﺒَُ
ﺋلﺒفَٓﺽ ََ ، %70.99جَﺩ ﺒىﻅٓن ﺆﺩﺋﺭّ هىﺌسػﺍ حٓﺓ ﺎمغ ﺋلَﺯو ﺋلىسﺎْ "َ ،"%77.22ﺃو
ٌىﺌﻙ عٛقﺐ قَٓﺐ ﺎػٓو ﺋلﺒىﻅػٓن ﺋ٘ﺩﺋﺭّ لمجﺌهعػﺐ َهسﺒَُ ﺒفَٓﺽ ﺋلصٛحٓﺌﺑَ ،ﺃو ﺒفَٓﺽ

ﺋلصٛحٓﺌﺑ ٓسﺌٌن ﺎشﻜؿ فﺌعؿ فْ ﺒىهٓﺐ ﺋلهٍﺌﺭﺋﺑ ﺋلقٓﺌﺩٓﺐَ ،ﺒقَٓﺐ ﺋلعٛقﺌﺑ ﺋ٘ىسﺌىٓﺐَ ،ﺭفع
هسﺒَُ هٍﺌﺭﺏ ﺒىﻅٓن َﺆﺩﺋﺭﺏ ﺋلَقﺑ لﺩُ ﺋلعﺌهمٓوَ .قﺩ ﺃَصﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺎضﺭَﺭﺏ هىح ﺋلعﺌهمٓو

كﺌهؿ ﺋلصٛحٓﺌﺑ َﺋلسمﻁﺌﺑ؛ لكْ ٓﺒهﻜىػَﺋ هػو ﺆىجﺌﺯ ﺋلعهؿ عمِ ﺃكهؿ َجًَ ،ﺒﺩﺭٓﺍ ﺋلعﺌهمٓو

عمِ ﺋلهٍﺌن َﺋلَﺋجﺎﺌﺑ ﺋلجﺩٓﺩﺏ ﺎػشﻜؿ ﺩَﺭّ؛ لهﺌ لﺫلﻙ هو ﺃﺔﺭ قَّ عمِ ﺆىجﺌﺡ عهمٓﺐ

ﺋلﺒفَٓﺽَ ،ﺋلعهؿ عمِ ﺆٓجﺌﺩ ىﻅﺌن لهﺒﺌﺎعػﺐ عهمٓػﺐ ﺒفَٓﺽ ﺋلهٍﺌن َعﺩن ﺋىﺒﻅﺌﺭ ﺋلعﺌهمٓو حﺒِ
ﺒىفٓﺫ كﺌهؿ ﺋلهٍهﺐَ ،ﺒشجٓع ﺋلعػﺌهمٓو عمػِ ﺋلقٓػﺌن ﺎهﺩﺋخٛﺑ عو ﺋلهٍﺌن َﺋلَﺋجﺎﺌﺑ ﺋلجﺩٓﺩﺏ ﺋلﺒْ

ٓقَهَو ﺎﺒىفٓﺫٌﺌ َٖؿ هﺭﺏَ ،ﺆٓجﺌﺩ ﺒكػﺌفﺅ ﺎػٓو ﺋلهٍﺌن ﺋ٘ضﺌفٓﺐ ﺋلﺒْ ٓﺒن ﺒفَٓضٍﺌ لمعﺌهمٓو

َﺋلحَﺋفﺯ ﺋلهﺌﺩٓﺐ َﺋلهعىَٓﺐ.

دراسة ( فتحي:) 2008 ،وىي بعنوان " التفويض وتقييم األداء -سمسمة أبجديات التفوق

اإلداري"ٌ :ﺩفﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺆلِ ﺋلﺒعﺭﻑ عمِ هفٍَن ﺋلﺒفَٓﺽ كهفٍوـ ﺆﺩﺋﺭّ هٍـَ ،عمِ كٓفٓﺐ
ﺋٚسﺒفﺌﺩﺏ هىً فْ الﺎٓﺊﺐ ا٘دارٓﺐ ﺎﻁﺭٓقﺐ صحٓحﺐ ،لﺫلﻙ قﺌن ﺋلﺎﺌحﺓ ﺎﺒحمٓؿ هفٍَهْ السمطﺐ

وﺋلهسﺅَلٓﺐ؛ لهعﺭفػﺐ جَﺋىﺎٍهﺌ ،ولهعﺭفﺐ عٛقﺒٍهﺌ ﺎعهمٓﺐ الﺒفَٓﺽ ،كهﺌ قﺌن ﺋلﺎﺌحﺓ ﺃٓضﹰﺌ
ﺎﺒَضػٓح هفٍػَن ﺋلﺒفػَٓﺽ وهﺎﺌدﺊًَ ،هعَقﺌﺒًَ ،كذلؾ خﻁَﺋﺑ ﺒﻁﺎٓقً ﺎشكؿ صحٓح ،كهﺌ
ﺒعﺭضﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺎﺌلهقﺌﺭىﺐ َلﺒحمٓؿ لﺩَﺭ كؿ هو ﺋلﺒفَٓﺽ َالﺒقٓٓـ فْ ﺒىهٓﺐ ﺋلهٍﺌﺭﺋﺑ ﺋ٘ﺩﺋﺭٓﺐ

الىظرٓﺐ والعهمٓﺐَ ،ﺋسػﺒخﺩن ﺋلﺎﺌحػﺓ ﺋلهػىٍج ﺋلﺒحمٓمْ ﺋلىﻅﺭّ فْ هعﺌلجﺐ ﺋلهعمَهﺌﺑ ﺋلﺒْ جهعٍﺌ
عو ﺋلﺒفَٓﺽ؛ َﺫلػﻙ ﺎغػﺭﺽ ﺒَضػٓح الهفٍوـ َكٓفٓﺐ ﺒﻁﺎٓقً فْ هجﺌؿ ﺋلعهؿ ا٘داريَ ،هﺌ
جهﺐ وهﺒىوعﺐ ،وقد ﺒَصمﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺆلِ هجهَعﺐ هو ﺋلىﺒﺌﺊج ،كﺌف ﺃٌهٍﺌ :ﺒىوع
ٓحققً هو فَﺋﺊﺩ ّ
الجواىب الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلهسﺊولٓﺐ ،هع حصر أٌهٍﺌ ،وٌْ السموؾ والهسﺊولٓﺐ واٚلﺒزاـ ،حٓث أف
السموؾ قﺌﺎؿ لمﺒفوٓض ،لكف ٓ ٚهكف ﺒفوٓض الهسﺊولٓﺐ واٚلﺒزاـ ،كهﺌ ﺃﻅٍﺭﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺃو عهمٓﺐ

ﺋلﺒفَٓﺽ ﺒعﺒﺎر ﺒدرٓﺎﺌً عهمٓﺌً عمِ ﺒىهٓﺐ الهٍﺌرات ا٘دارٓﺐ لمشخص الهفوض إلًٓ ،ﺎشكؿ قوي
وفعﺌؿ ،كهﺌ أىٍﺌ ﺒعﺒﺎر ﺒدرٓﺎﺌً عهمٓﺌً عمِ هٍﺌرات قٓﺌدٓﺐ جدٓدة؛ كوىٍﺌ ﺒصدر هف هسﺒور إداري
ّ
أعمِ ،وقد أوصت الدراسﺐ ﺎﺌعﺒهﺌد سٓﺌسﺐ الﺒفوٓض ﺎشكؿ أسﺌسْ وهدروس ،وأف ٓقوـ ﺎﺒغطٓﺐ

اكﺎر عدد ههكف هف الهوظفٓف الكفؤٓف؛ ٚكﺒشﺌؼ أفضمٍـ ،واعداد قٓﺌدات إدارٓﺐ جدٓدة قﺌدرة
عمِ ا٘شراؼ عمِ شﺊوف الهىظهﺐ هسﺒقﺎ.ًٛ

29

دراسة (العتيبي )2008 ،وىي بعنوان" موقف القيادات اإلدارية من تفويض السمطة وأثره عمى

انجاز األعمال " وٌْ دراسﺐ هسحٓﺐ عمِ هىظهﺌت الخدهﺌت العﺌهﺐ فْ الههمكﺐ العرﺎٓﺐ السعودٓﺐ
فْ هدٓىﺐ جدة ﺒحدٓداً ،وﺒركزت أٌداؼ الﺎحث فْ عرض وﺒحمٓؿ هدى ﺒطﺎٓؽ هىظهﺌت الخدهﺌت
ﺒحد هف ههﺌرسﺐ
العﺌهﺐ لﺒفوٓض السمطﺐ ﺎصفﺐ عﺌهﺐ ،والﺒعرؼ عمِ الﺒحدٓﺌت والعواﺊؽ الﺒْ ّ
الﺒفوٓض ،ﺎﺌ٘ضﺌفﺐ إلِ الﺒعرؼ عمِ الهعوقﺌت الرﺊٓسٓﺐ لمﺒفوٓض فْ كؿ هىظهﺐ ،وﺒقدٓـ
الﺒوصٓﺌت الﺒْ ﺒسﺌعد عمِ اٖخذ ﺎﺌلﺒفوٓض ههﺌ ٓؤدي إلِ كفﺌءة وفﺌعمٓﺐ إىجﺌز اٖعهﺌؿ،

واﺒخﺌذ الق اررات الهىﺌسﺎﺐ ،واسﺒخدـ الﺎﺌحث فْ دراسﺒً الهىٍج الوصفْ والﺒحمٓمْ ،وأجرٓت الدراسﺐ

وﺒـ اخﺒٓﺌر
الهٓداىٓﺐ عمِ قٓﺌدات ا٘دارة الوسطِ فْ هىظهﺌت الخدهﺌت العﺌهﺐ فْ هدٓىﺐ جدةّ .
العٓىﺐ هىٍـ ﺎطرٓقﺐ عشواﺊٓﺐ ,وأوضحت ٌذي الدراسﺐ عدداً هف الىﺒﺌﺊج الٍﺌهﺐ ،هىٍﺌ هحدودٓﺐ
الﺒفوٓض فْ هىظهﺌت الخدهﺌت العﺌهﺐ ،واٖسﺎﺌب الﺒْ أدت إلِ هحدودٓﺐ الﺒفوٓض ،والﺒْ كﺌف
أٌهٍﺌ طﺎٓعﺐ العهؿ الروﺒٓىْ فْ ٌذي الهؤسسﺌت ،والمجوء أحٓﺌىﺌ إلِ الهحسوﺎٓﺐ الشخصٓﺐ عىد

الهفوض إلٍٓـ ،كهﺌ أوضحت الدراسﺐ ﺎعض العواهؿ الهشجعﺐ لمقﺌدة ا٘دارٓٓف عمِ
اخﺒٓﺌر
ّ
الﺒفوٓض والﺒْ كﺌف أﺎرزٌﺌ أف طﺎٓعﺐ وﺎٓﺊﺐ عهؿ ٌذي الهىظهﺌت هىﺌسﺎﺐ لههﺌرسﺐ الﺒفوٓض؛ وذلؾ
ىﺒٓجﺐ لخﺎرات قٓﺌداﺒٍﺌ ،وﺒوفر الوعْ الكﺌفْ لدٍٓـ لذلؾ ،وﺔقﺐ الهوظفٓف ﺎقٓﺌدﺒٍـ ،وقد أوصت

الدراسﺐ ﺎﺌٌٚﺒهﺌـ ﺎﺌلجﺌىب ا٘ﺎداعْ عىد الهدراء والهوظفٓف هف خٛؿ الﺒدرٓﺎﺌت الخﺌصﺐ ﺎذلؾ؛

كس اًر لٗجواء الروﺒٓىٓﺐ لمعهؿ ،وهف أجؿ هشﺌركﺐ الهوظفٓف أىفسٍـ فْ عهمٓﺐ الﺒفوٓض هف خٛؿ

الهفوض
اقﺒراحﺌﺒٍـ فْ ﺒطوٓر العهؿ ،واشرافٍـ عمًٓ ،هع وضع هعﺌٓٓر خﺌصﺐ فْ قضٓﺐ اخﺒٓﺌر ّ

إلٍٓـ.

دراسة ( عبد الجواد :) 2007 ،وىي بعنوان " فن التفويض والترويض "ٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ
إلِ الﺒعرؼ عمِ الهعىِ الصحٓح لعهمٓﺐ الﺒفوٓض ا٘داري لمصٛحٓﺌت ،وﺒوضٓح فواﺊدي وطرقً
الصحٓحﺐ ،وعواقب ﺒركً ،وكٓفٓﺐ ههﺌرسﺒً ﺎطرٓقﺒً الصحٓحﺐ فْ ظؿ الﺎٓﺊﺐ الهﺒغٓرة لمعهؿ

الهؤسسﺌﺒْ والﺒىظٓهْ ،وقد ّﺎٓف الﺎﺌحث طﺎٓعﺐ عهؿ الهدٓر فْ كٓفٓﺐ إدارة عهمٓﺐ الﺒفوٓض
وطرٓقﺐ ﺒقٓٓهٍﺌ ،وهﺒﺌﺎعﺒٍﺌ ،هع ﺒوضٓح الهٍﺌـ الﺒْ ٓىﺎغْ عمِ الهدٓر ﺒفوٓضٍﺌ ،والهٍﺌـ الﺒْ
ٓىﺎغْ عمًٓ اٚحﺒفﺌظ ﺎٍﺌ لىفسً ،حسب طﺎٓعﺐ كؿ هٍهﺐ ،وأٌهٓﺒٍﺌ ،وحسﺌسٓﺒٍﺌ ﺎﺌلىسﺎﺐ لمعهؿ،

وقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث هقٓﺌسﺌً ﺒـ إعدادي هف قﺎؿ الخﺎٓر ا٘داري ( آزىٍﺌور ) ،وٓدعِ ( جدوؿ
آزىٍﺌور )؛ لﺎٓﺌف اٖعهﺌؿ الﺒْ  ٚﺒفوض ،واٖعهﺌؿ الﺒْ هف اٖفضؿ ﺒفوٓضٍﺌ ،واٖعهﺌؿ الﺒْ
ٓهكف ﺒفوٓض جزء هىٍﺌ ،واٖعهﺌؿ الﺒْ ٓجب ﺒفوٓضٍﺌ ،وخمصت الدراسﺐ إلِ أف ﺒفوٓض

الصٛحٓﺌت ٖداء الهٍﺌـ الﺔٛث اٖخٓرة ،سٓعهؿ عمِ ﺒخفٓؼ اٖعﺎﺌء الهﺒراكهﺐ عمِ كﺌٌؿ
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فعﺌؿ؛ لمﺒفرغ ٖداء هٍﺌـ عهمً اٖصمْ،
الهدٓر ،والﺒْ ٓهكىً ﺒىفٓذٌﺌ هف خٛؿ هرءوسًٓ ﺎشكؿ ّ
والذي ٓ ٚهكف ﺒحقٓقً إ ٚهف خٛلً.
دراسة ( الحربي )2007,بعنوان " تفويض الصالحيات لدى القيادات اإلدارية "وٌْ دراسﺐ
هسحٓﺐ عمِ القٓﺌدات الهركزٓﺐ فْ و ازرة الﺒرﺎٓﺐ والﺒعمٓـ السعودٓﺐٌ ،دفت الدراسﺐ إلِ الﺒعرؼ
عمِ ىطﺌؽ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ فْ الجٍﺌز الهركزي ﺎو ازرة الﺒرﺎٓﺐ والﺒعمٓـ
 ،وكذلؾ الﺒعرؼ عمِ الهجﺌٚت الﺒْ ٓﺒـ فٍٓﺌ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى ٌذي القٓﺌدات ،والﺒعرؼ

عمِ اٖسﺎﺌب الﺒْ ﺒحد هف ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى ٌذي القٓﺌدات ،وكذلؾ الﺒعرؼ عمِ العواهؿ

الﺒْ ﺒشجعٍﺌ عمِ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت وهعرفﺐ العٛقﺐ ﺎٓف الهﺒغٓرات الشخصٓﺐ لهفردات
الدراسﺐ وىطﺌؽ وهجﺌٚت الﺒفوٓض ،وﺒوصمت الدراسﺐ إلِ الىﺒٓجﺐ الﺒﺌلٓﺐ :إف درجﺐ ﺒفوٓض

الصٛحٓﺌت ﺎشكؿ عﺌـ لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ فْ الجٍﺌز الهركزي ﺎو ازرة الﺒرﺎٓﺐ والﺒعمٓـ ﺒُصىؼ
عمِ أىٍﺌ هﺒوسطﺐ الفﺌعمٓﺐ ،وأف عدـ اٚسﺒقرار الوظٓفْ لمقٓﺌدات العمٓﺌ ﺒعﺒﺎر هف أٌـ اٖسﺎﺌب
الﺒْ ﺒحد هف ﺒطﺎٓؽ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ،كهﺌ خمصت الدراسﺐ إلِ أف الﺒفوٓض ٓعهؿ عمِ

ﺒىظٓـ إدارة وقت الهىظهﺐ ككؿ ،هف خٛؿ ﺒىظٓـ أوقﺌت الهدراء والهوظفٓف ،حﺌؿ هعرفﺒٍـ ﺎﺌلهٍﺌـ

الﺒْ ٓىﺎغْ القٓﺌـ ﺎٍﺌ ﺎﺄىفسٍـ ،أو الﺒْ ٓىﺎغْ ﺒفوٓضٍﺌ لغٓرٌـ؛ كْ ٍٓﺒهوا ﺎﺌٖعهﺌؿ اٖخرى
لمهفوض
الهطموﺎﺐ هىٍـ ،وقد كﺌىت اﺎرز ﺒوصٓﺌت الدراسﺐ كهﺌ ٓمْ :ضرورة ا٘عداد الهسﺎؽ
ّ
إلٍٓـ قﺎؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،ﺒعرٓؼ القٓﺌدات الهركزٓﺐ فْ كﺌفﺐ الهىظهﺌت عمِ فواﺊد وأٌهٓﺐ عهمٓﺐ

الﺒفوٓض وسمﺎٓﺌت عدـ اسﺒخداهً هف خٛؿ ىهﺌذج عهمٓﺐ واحصﺌﺊٓﺐ ،وأخٓ اًر أف ٓقوـ الهدراء
ﺎﺒوضٓح طﺎٓعﺐ الهٍﺌـ والسمطﺌت الههىوحﺐ لهوظفٍٓـ خٛؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض.

دراسة ( نعيرات  :) 2006,بعنوان" التوجو نحو تطبيق الالمركزية اإلدارية في مستشفى

جنين" :وٌدفت ٌذي الدراسﺐ لٙجﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الﺒﺌلْ :كٓؼ ﺒعهؿ الٛهركزٓﺐ ا٘دارٓﺐ عمِ رفع
كفﺌءة العﺌهمٓف ,وجودة ا٘ىﺒﺌج فْ ﺒقدٓـ الخدهﺌت الطﺎٓﺐ هف خٛؿ ﺒطوٓر ا٘طﺌر الﺒىظٓهْ
لمهؤسسﺐ الصحٓﺐ؟ وﺒمخصت أٌداؼ الدراسﺐ فْ ﺒقدٓـ ﺎعض الىهﺌذج واٖىهﺌط؛ لﺒطﺎٓؽ أسس
الٛهركزٓﺐ ا٘دارٓﺐ .واعﺒُهدت اٚسﺒﺎﺌىﺐ كﺄسموب لجهع الهعموهﺌت وقٓﺌس –إلِ حد هﺌ –فﺌعمٓﺐ
ا٘دارة القﺌﺊهﺐ فْ الهسﺒشفِ ،وهقدرﺒٍﺌ عمِ الىٍوض ﺎﺌلهؤسسﺐ ،وﺒطوٓرٌﺌ هف وجٍﺐ ىظر
العﺌهمٓف ،وكﺌىت الىﺒٓجﺐ اٖﺎرز لمدراسﺐ كﺌلﺒﺌلْ ٓ :رى أفراد العٓىﺐ فْ الٛهركزٓﺐ ا٘دارٓﺐ وسٓمﺐ

لﺒطوٓر العهؿ ،وٓؤٓدوف ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ،لهسﺒوى هﺒوسط هف ا٘دارة ،كهﺌ لـ ٓكف ٌىﺌؾ أي
اﺔر لمهﺒغٓرات الدٓهوغرافٓﺐ فٓهﺌ ٓخص الﺒوجً ىحو الٛهركزٓﺐ ا٘دارٓﺐ ،كهﺌ خمصت الدراسﺐ

أٓضﺌً إلِ أف لمﺒفوٓض أﺎعﺌداً ىفسٓﺐ إٓجﺌﺎٓﺐ أٓضﺌً ،ولٓست عهمٓﺐ فقط عمِ ىفسٓﺐ الهوظؼ؛ كوىً
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عدة ،كﺌف أﺎرزٌﺌ:
دٚلﺐ عمِ ﺔقﺐ الٍٓﺊﺌت ا٘دارٓﺐ العمٓﺌ ﺎٍـ ،إ ٚأف الدراسﺐ خرجت ﺎﺒوصٓﺌت ّ

ﺒﺎٓف كﺌفﺐ
ضرورة أف ﺒكوف عهمٓﺐ الﺒفوٓض ﺎٓف الهدراء و هوظفٍٓـ هكﺒوﺎﺐ ،وهوﺔقﺐ ﺎطرٓقﺐ ّ
الهفوض إلًٓ ،ﺎطرٓقﺐ  ٚﺒﺒعﺌرض هع حدود زهٛﺊً فْ العهؿ ،كهﺌ
حدود ،وصٛحٓﺌت ،وهٍﺌـ
ّ
ٓىﺎغْ أف ﺒرﺒﺎط عهمٓﺐ الﺒفوٓض ﺎوقت هحدد ٘ىٍﺌﺊٍﺌ.

دراسة ( الزعبي :) 2003 ،وىي بعنوان " درجة ممارسة أكاديميي جامعة البمقاء في األردن

لعممية التفويض من وجيـة نظرىم" ٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ إلِ الكشؼ عف درجﺐ ههﺌرسﺐ
أكﺌدٓهْٓ جﺌهعﺐ الﺎمقﺌء الﺒطﺎٓقٓػﺐ فػْ اٖردف لعهمٓﺐ الﺒفوٓض هف وجٍﺐ ىظرٌـ .وقد كﺌف ﺒعداد

هجﺒهع الدراسﺐ ( )798فرداً اسﺒجﺌب هىٍـ ( )60فرداً ﺎىسﺎﺐ هﺊوٓﺐ هقدارٌﺌ ( )%47واشﺒهمت
الدراسﺐ عمِ خهسﺐ هﺒغٓرات هسػﺒقمﺐ ٌْ :الجىس ،وسىوات الخﺎرة فْ الﺒدرٓس ،والهرﺒﺎﺐ العمهٓﺐ،

والﺒخصػص ،وطﺎٓعػﺐ العهؿ ،واشﺒهمت عمِ هﺒغٓر ﺒﺌﺎع واحد ٌو :درجﺐ ههﺌرسﺐ أعضﺌء ٌٓﺊﺐ

الﺒدرٓس فْ جﺌهعػﺐ الﺎمقػﺌء الﺒطﺎٓقٓﺐ لعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وقد ﺒـ الﺒوصؿ إلِ ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ الﺒْ

كﺌف أٌهٍﺌ  :دلّت الىﺒﺌﺊج عمِ درجﺐ ﺒفوٓض هىخفضﺐ إلِ حد هﺌ فْ الهجﺌٚت الخهسﺐ ،وكﺌىػت
درجػﺐ الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌً فْ ٌذي الهجﺌٚت عمِ الىحو الﺒﺌلْ :اﺒخﺌذ القرار ،والىهو ِ
الهٍّىِْ،
وقٓهﺐ الذات ،واٖﺔر ،والهكﺌىﺐ ،أغمب الفقرات الﺒْ كﺌىت درجﺐ الﺒفوٓض ﺎٍﺌ عﺌلٓﺐ كﺌىت فْ
هجﺌؿ اﺒخﺌذ القرار ،عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (ٖ=α) 0.05ﺔر

الجىس ،وسىوات الخﺎرة فْ الﺒدرٓس ،والﺒخصص ،وفْ ضوء الىﺒﺌﺊج السﺌﺎقﺐ أوصت الﺎﺌحﺔﺐ ﺎعدة
ﺒوصٓﺌت أٌهٍﺌ :إعطﺌء هزٓد هف الﺒفوٓض ٖعضﺌء ٌٓﺊﺐ الﺒدرٓس فْ جﺌهعﺐ الﺎمقﺌء الﺒطﺎٓقٓﺐ،

ٍ
الهفوض إلٍٓـ قﺎؿ وخٛؿ
هﺒسﺌو ،ضرورة هﺒﺌﺎعﺐ
اٌٚﺒهﺌـ ﺎﺌلﺒفوٓض فْ كﺌفﺐ الهجﺌٚت ﺎشكؿ
ّ
وﺎعد عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وأخٓ اًر إجراء هزٓد هف الدراسﺌت فْ ٌذا الهوضوع.
دراسة ( دويكات ) 2000 ،وىي بعنوان "نمط القيادة وتفويض السمطة عند مديري المـدارس

الثانويـة الحكوميـة فـي محافظة شمال فمسطين من وجية نظر المعممين"ٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ
إلِ هعرفﺐ العٛقﺐ ﺎٓف ىهط القٓﺌدة وﺒفوٓض السمطﺐ عىد هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ الحكوهٓﺐ هف
وجٍﺐ ىظر الهعمهٓف ،وﺒـ اخﺒٓﺌر عٓىﺐ عشػواﺊٓﺐ طﺎقٓػﺐ هػف هػدارس هحﺌفظﺌت شهﺌؿ فمسطٓف

وﺒكوىت العٓىﺐ هف ( )269هعمهﺌً وهعمهﺐ .وٖجػؿ جهػع الهعموهػﺌت اسﺒخدـ الﺎﺌحث هقٓﺌسٓف،
هقٓﺌس الىهط القٓﺌدي ،وهقٓﺌس ﺒفوٓض السمطﺐ ،وقد ﺒوصمت الد ارسػﺐ إلِ الىﺒﺌﺊج الﺒﺌلٓﺐ :ظٍرت

اٖىهﺌط القٓﺌدٓﺐ السﺌﺊدة عىد هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ الحكوهٓﺐ فْ هحﺌفظﺌت شػهﺌؿ فمسطٓف هف
وجٍﺐ ىظر الهعمهٓف هرﺒﺎﺐ كهﺌ ٓمْ :الدٓهقراطْ ،والدﺎموهﺌسْ ،والسمﺎْ ،أهﺌ الىهط الدٓكﺒﺌﺒوري

فمـ ٓظٍر هف اٖىهﺌط السﺌﺊدة ،كهﺌ ظٍر هسﺒوى ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هجﺌؿ الواجﺎﺌت الفىٓﺐ،
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والواجﺎﺌت الﺒرﺎوٓػﺐ ،والواجﺎػﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎصورة هﺒوسطﺐ أهﺌ هجﺌؿ الواجﺎﺌت ا٘دارٓﺐ ،والدرجﺐ

الكمٓﺐ لمﺒفوٓض فقػد كػﺌف هسﺒوى الﺒفوٓض فٍٓهﺌ قمٓ ،ًٛكهﺌ أظٍرت الدراسﺐ أىً  ٚﺒوجد فروؽ
ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ فْ ىهط القٓﺌدة عىد هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ الحكوهٓػﺐ فْ هحﺌفظﺌت شهﺌؿ

فمسطٓف ﺒعزى لهﺒغٓػر الهؤٌػؿ العمهػْ عمػِ الىهطػٓف الدﺎموهﺌسػْ ،والدٓهقراطْ ،ﺎٓىهﺌ ظٍرت
فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عمِ الىهطػٓف الػدٓكﺒﺌﺒوري والسػمﺎْ ،ﺎهعىِ أف الىهط الدٓكﺒﺌﺒوري أكﺔر

شٓوعﺌً عىد حهمﺐ الﺎكﺌلورٓوس ،أهﺌ الىهط السمﺎْ أكﺔر شٓوعﺌً عىد حهمﺐ الدﺎموـ فهﺌ دوف ،وقد

أوصت الد راسﺐ ﺎهﺌ ٓمْ :قٓﺌـ الهسﺊولٓف فْ و ازرة الﺒرﺎٓﺐ والﺒعمٓـ ﺎﺒﺄٌٓؿ هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ،

والﺒركٓػز عمػِ هفٍوـ القٓﺌدة الدٓهقراطٓﺐ ،وﺒفوٓض السمطﺐ واﺎراز فواﺊدٌﺌ القٓﺌدٓﺐ ،وﺎﺌلذات فْ
الهؤسسﺐ الﺒعمٓهٓﺐ وﺒدرٓب الهدٓرٓف عمٍٓهﺌ ،الﺒوجًٓ الواضح ىحو الهركزٓﺐ فْ و ازرة الﺒرﺎٓﺐ

وٓفوضوا هف سمطﺌﺒٍـ وصٛحٓﺌﺒٍـ
والﺒعمٓـ؛ حﺒِ ٓﺒسىِ لمهدٓرٓف أف ٓﺒﺎعػوا الىٍج الدٓهقراطّْ ،

لمعﺌهمٓف هعٍـ فْ الهدرسﺐ.

دراسة ( العواممة :)1994,بعنوان " دراسة ميدانية لمفيوم تفويض السمطة في المؤسسات

األردنية العامة والخاصة "  :وٌدفت ٌذي الدراسﺐ إلِ ﺒحمٓؿ ههﺌرسﺐ هفٍوـ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ
عٓىﺐ هخﺒﺌرة هف الهؤسسﺌت اٖردىٓﺐ العﺌهﺐ والخﺌصﺐ ،وﺒوصمت الدراسﺐ إلِ ىﺒﺌﺊج كﺌف أٌهٍﺌ
وجود فجوة كﺎٓرة ﺎٓف القىﺌعﺐ الذاﺒٓﺐ ﺎهﺎدأ ﺒفوٓض السمطﺐ ،وهدى ﺒطﺎٓقً ﺎٓف الهﺎحوﺔٓف ،حٓث

أىٍـ ٓدركوف أٌهٓﺒً دوف أف ٓروا ذلؾ ﺎشكؿ واقعْ فْ هؤسسﺌﺒٍـ ،وقد عزت الدراسﺐ أف ذلؾ
ٓعود إلِ عدة عواهؿ ،كﺌف أﺎرزٌﺌ عدـ وجود القٓﺌدات الكفؤة ،واىﺒشﺌر الفﺊوٓﺐ ،وعدـ وجود هعٓﺌر

الهفوض إلٍٓـ ،كهﺌ اىﺒٍت الدراسﺐ إلِ أف الﺒفوٓض ٓعهؿ عمِ ﺒرﺒٓب
صحٓح فْ قضٓﺐ اخﺒٓﺌر ّ
أولوٓﺌت العهؿ ،وهعرفﺐ الهٍﺌـ الﺒْ ٓىﺎغْ القٓﺌـ ﺎٍﺌ قﺎؿ غٓرٌﺌ ودوف ﺒﺄجٓؿ ،وأوصت الدراسﺐ
ﺎضرورة خضوع الهدراء والهوظفٓف – عمِ حد سواء -إلِ ﺒدرٓﺎﺌت خﺌصﺐ ﺎﺄٌهٓﺐ وفواﺊد عهمٓﺐ

الﺒفوٓض؛ هف اجؿ إعدادٌـ ىفسٓﺌً وعهمٓﺌً إلًٓ ،كهﺌ أوصت ﺎﺇعداد هىٍجٓﺐ هﺒكﺌهمﺐ فْ قضٓﺐ

الهفوض إلًٓ فْ كﺌفﺐ هراحؿ عهمٓﺐ الﺒفوٓض.
اخﺒٓﺌر ،وﺒدرٓب ،وهﺒﺌﺎعﺐ َ

 2.3.2الدراسات بالمغة اإلنجميزية
دراسة ( جوان وسوزي :) 2013 ،بعنوان " مدى التحقق من إدراك المدربين لسموك التفويض
والعالقات لدى المديرين في المؤسسات الحكومية "ٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ إلِ الﺒحقؽ هف هدى

قدرة هعمهْ وهدرﺎْ هٍﺌرات الﺒفوٓض والعٛقﺌت ا٘دارٓﺐ عمِ فٍـ سموكٓﺌت هدراء الهؤسسﺌت

الحكوهٓﺐ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎٍﺌ ،وقد ﺒكوف هجﺒهع الدراسﺐ هف (  ) 759هعمهﺌً هف الهمﺒحقٓف ﺎﺌلدورات
الهسﺌﺊٓﺐ الخﺌصﺐ ﺎﺌلﺒﺄٌٓؿ لموصوؿ إلِ الهراكز ا٘دارٓﺐ العمٓﺌ ،والﺒْ ﺒهىح هىﺒسﺎٍٓﺌ درجﺐ
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الهﺌجسﺒٓر فْ ا٘دارة وا٘شراؼ ،وقد قﺌهت الدراسﺐ ﺎﺒقٓٓـ هدى إدراؾ وهعرفﺐ الهدٓرٓف لهٍﺌرة

الﺒفوٓض والعٛقﺌت ا٘دارٓﺐ ،وقد ﺒـ ﺒصىٓؼ الهدٓرٓف وفقﺌً لهﺒغٓرات العهر والىوع اٚجﺒهﺌعْ و
الهرحمﺐ الدراسٓﺐ ،وقد ﺒوصمت الدراسﺐ إلِ العدٓد هف الىﺒﺌﺊج كﺌف أٌهٍﺌ :أف الفروؽ العهرٓﺐ

لمهدٓرٓف كﺌف لً أﺔر واضح فْ أداﺊٍـ لهٍﺌـ الﺒفوٓض ،وكﺌىت ىسﺎﺒً أعمِ هﺌ ﺎٓف الهدٓرٓف الذٓف
ﺒﺒراوح أعهﺌرٌـ هﺌ ﺎٓف (  ) 40 -20سىﺐ هقﺌرىﺐ هع هف ﺒﺒراوح أعهﺌرٌـ هﺌ ﺎٓف ( ) 60-50
سىﺐ ،كهﺌ أظٍرت الىﺒﺌﺊج ﺒفوؽ ا٘ىﺌث عمِ الذكور فْ هٍﺌرات الﺒفوٓض والعٛقﺌت ﺎىسﺎﺐ اكﺎر،

ولـ ﺒظٍر الدراسﺐ أٓﺐ فروؽ فْ الﺒفوٓض والعٛقﺌت فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهرحمﺐ الدراسٓﺐ ،وقد أوصت
الدراسﺐ ﺎضرورة ﺒوفر اٖسس والهعﺌٓٓر الصحٓحﺐ فْ عهمٓﺐ اخﺒٓﺌر الشخصٓﺌت الﺒْ سٓﺒـ

ﺒفوٓض الهٍﺌـ إلٍٓﺌ ،هع ضرورة ﺒحفٓزي ،واٚﺎﺒعﺌد عف الهركزٓﺐ الهفرطﺐ خٛؿ عهمٓﺌت اﺒخﺌذ

القرار.
دراسة )  :( Weshah. 2012بعنوان " تصورات التمكين وتفويض الصالحيات من قبل
المعممين في المدارس االسترالية واألردنية -دراسة مقارنة "ٌ :دفت ٌذي الدراسﺐ إلِ اسﺒكشﺌؼ
ﺒهكٓف الهعمهٓف وﺒفوٓض الصٛحٓﺌت هف وجٍﺐ ىظر الهعمهٓف فْ الهدارس اٖسﺒرالٓﺐ واٖردىٓﺐ،
وقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث الهىٍج الوصفْ هف خٛؿ اٚسﺒﺎٓﺌف الذي ﺒـ ﺒطوٓري هف قﺎؿ

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

اٖردىٓﺐ واٖسﺒرالٓﺐ ٓىظر لمﺒهكٓف وﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ﺎصورة هعﺒدلﺐ ،وأف ﺒهكٓف الهعمهٓف
اٚسﺒرالٓٓف أعمِ هف الهعمهٓف اٖردىٓٓف ،وأف ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت هركزي فْ ك ٛالﺎمدٓف،

إضﺌفﺐ إلِ ذلؾ أشﺌرت الدراسﺐ إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ ﺒعزى إلِ هﺒغٓرات

الﺒﺄٌٓؿ والخﺎرة ،و الﺒْ اﺒخذت ﺎشكؿ هسﺒقؿ فْ الهدارس ،وقد أوصت الدراسﺐ ﺎضرورة ﺒعزٓز
هفٍوـ الﺒهكٓف ،وارﺒﺎﺌطً الوﺔٓؽ ﺎﺒطوٓر أداء الهوظفٓف ،وزٓﺌدة ﺔقﺒٍـ ﺎىفسٍـ وخمؽ الدافعٓﺐ

والحهﺌسﺐ ىحو العهؿ ،ههﺌ ٓعزز الجﺌىب ا٘ﺎداعْ ﺎشكؿ كﺎٓر ،وأف سﺎب ﺒدىْ هسﺒوى الهعمهٓف

اٖردىٓٓف اهﺌـ ىظراﺊٍـ اٚسﺒرالٓٓف ٓعزى لغٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لمهدراء والهوظفٓف عمِ حد سواء
لهفٍوـ الﺒهكٓف ،وﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ،و آﺔﺌرٌهﺌ الكﺎٓرة ىحو ﺒقدـ العهؿ وﺒطوري

دراسة ( وايت ووايرلنغيام  :) 2005 ،بعنوان "دور التفويض في تحقيق ميزة تنافسية

لممؤسسة " ٌﺩفﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺆلِ ﺋلﺒعﺭﻑ عمِ ﺃٌهٓﺐ ﺋلﺒفَٓﺽ َهجهَعػﺌﺑ ﺋلعهػؿ ﺎﺌعﺒﺎﺌﺭٌػﺌ
ﺆحػﺩُ ﺋلهﻜَىﺌﺑ ﺋٖسﺌسٓﺐ لﺎىٓﺐ َهﻜَىﺌﺑ ﺋلهﺅسسﺐ ،وكٓؼ ﺒقَن ﺋلهﺅسسﺐ ﺎﺌلَصػَؿ ﺆلػِ
هػسﺒَُ هىﺌسﺍ هو ﺋلهىﺌفسﺐَ ،ﺫلﻙ هو خٛؿ ﺒﺭكٓز جٍَﺩٌا ﺋلﺒىهَٓﺐ عمِ عهمٓﺐ ﺋلﺒفَٓﺽ،
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َقﺩ قﺌن ﺋلﺎﺌحﺔﺌو ﺎﺒىفٓﺫ ﺩﺭﺋسﺒٍهﺌ عمِ ﺆحﺩُ ﺋلهﺅسسﺌﺑ ﺋٖهﺭٓﻜٓﺐ ﺋلﺒْ ﺒعهؿ عمِ ﺒقﺩٓن

ﺋلخﺩهﺌﺑ ﺋٚسﺒشﺌﺭٓﺐ َﺋلقﺌىَىٓﺐَ ،قﺩ ﺒَصػؿ الﺎﺌحﺔﺌف ﺆلِ ﺃٌهٓﺐ َفﺌعمٓﺐ هجهَعﺌﺑ ﺋلعهؿ
ﺎﺌلىسﺎﺐ لٗفﺭﺋﺩ ﺃَ ﺋلهىﻅهﺌﺑ عمِ حﺩ سَاءَ ،كٓؼ ﺃو أسمَﺍ فﺭﻕ ﺋلعهؿ ٓعﺒﺎﺭ عﺌهٌ ًٛﺌهﺌً

لصقؿ ﺋلهٍﺌﺭﺋﺑ ﺋلقٓﺌﺩٓﺐ لمهوظفٓف ،كهﺌ ﺃﻅٍﺭﺑ ﺋلﺩﺭﺋسﺐ ﺃٌهٓﺐ ﺋلﺒفَٓﺽ لمهرءوسٓف هف حٓث

ﺒىهٓﺐ قدراﺒٍـ ،وﺒَصمﺑ ﺆلِ ﺃٌهٓﺐ ﺒفَٓﺽ ﺋٖعهﺌؿ ﺋ٘ﺩﺋﺭٓﺐ ﺋٚعﺒٓﺌﺩٓػﺐ هػو قﺎػؿ ﺋلهﺩﺭاء،

َﺃٌهٓﺐ ﺒﺭكٓزٌن عمِ ﺋلهٍﺌن ﺋٖسﺌسٓﺐ ﺋلﺒْ ﺒﺒﻁمﺍ هٍﺌﺭﺋﺑ خﺌصﺐ ،ﺎﺌعﺒﺎﺌرٌﺌ عىص اًر أسﺌسٓﺌً
ٓسﺒخدهً القﺌدة ا٘دارٓوف لﺎىﺌء عٛقﺌت فﺌعمﺐ هع هوظفٍٓـ ،وقد كﺌىت أﺎرز ﺒوصٓﺌت الدراسﺐ أف

ٓقوـ الهدراء ﺎﺒحدٓد هسﺒوٓﺌت أعهﺌلٍـ ﺎشكؿ هسﺎؽ ،وﺒحدٓد الهٍﺌـ الﺒْ ٓجب ﺒفوٓضٍﺌ ،والهٍﺌـ

القﺌﺎمﺐ لمﺒفوٓض أحٓﺌىﺌً  ،والهٍﺌـ الﺒْ ٓ ٚهكف ﺒفوٓضٍﺌ ،والعهؿ عمِ ﺒوزٓع الهٍﺌـ عمِ

ﺒهت الﺒوصٓﺐ ﺎضرورة
هوظفٍٓـ – حسب الحﺌجﺐ لذلؾ  -ﺎعد اٚحﺒفﺌظ ﺎهٍﺌهٍـ الخﺌصﺐ ،كهﺌ ّ
هشﺌركﺐ الهوظفٓف أىفسٍـ فْ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،هف خٛؿ طرح كﺌفﺐ هقﺒرحﺌﺒٍـ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎً،

قﺎؿ الﺎدء ﺎعهمٓﺐ الﺒفوٓض فعمٓﺌً.

دراسة (جرينج (2004 ،عنوان الدراسة" :التفويض وتحميل السموك القيادي لرؤساء األقسام" :
ﺒىﺌولت ٌذي الدراسﺐ السموؾ القٓﺌدي لرؤسﺌء اٖقسﺌـ فْ كمٓﺌت الهجﺒهع الهحمْ فْ وٓٚػﺐ (
آهوىؾ ) وأﺔرٌﺌ عمِ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وقد أظٍرت الدراسﺐ الىﺒﺌﺊج الﺒﺌلٓﺐٌ :ىﺌؾ عٛقﺐ طردٓﺐ

ﺎٓف الشخصٓﺌت الهصىفﺐ كشخصٓﺌت قٓﺌدٓﺐ وعموـ الﺒفوٓض ،وٓعزى ذلؾ لهدى إدراؾ ﺒمؾ

الشخصٓﺌت ٌٖهٓﺐ الﺒفوٓض عمِ الهدراء وهرءوسٍٓـ هعﺌً ،كهﺌ أظٍرت الدراسﺐ أف الﺒفوٓض
ﺎﺌلهفوض 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
الﺒفوٓض ٓسﺌعد عمِ إدخﺌؿ أىظهﺐ عهؿ جدٓدة فْ ﺎٓﺊﺐ العهؿ؛ ٖىً ٓشجع عمِ اىﺒشﺌر

الٛهركزٓﺐ فْ ﺎعض هواقع هؤسسﺌت اٖعهﺌؿ ،والﺒْ كﺌىت  ٚﺒؤدي دورٌﺌ عمِ أكهؿ وجً؛

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

اٖىظهﺐ ،خﺌصﺐ فْ الهواقؼ الطﺌرﺊﺐ الﺒْ قد ﺒحصؿ هع الهوظفٓف فْ الفﺊﺌت ا٘دارٓﺐ الدىٓﺌ،
وٓكوف حمٍﺌ فْ أعمِ فﺊﺐ عمِ السمـ الٍرهْ ا٘داري ،كهﺌ أوصت الدراسﺐ ﺎضرورة ﺒحفٓز الفﺊﺌت

الهفوض إلٍٓﺌ ،وﺒشجٓعٍـ ،والعهؿ عمِ ﺒدرٓﺎٍـ ﺎشكؿ هسﺒهر؛ كْ ﺒصﺎح عهمٓﺐ الﺒفوٓض
ّ
ﺎﺌلىسﺎﺐ إلٍٓـ عه ًٛهحﺎﺎﺌً وهرغوﺎﺌً ،ﺎد ًٚهف الىظر إلًٓ عمِ أىً هسﺊولٓﺐ إضﺌفٓﺐ  ٚفﺌﺊدة هىٍﺌ.
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دراسة ( كينان كيت :) 1996 ،بعنوان " أصول تفويض الصالحيات -الدليل اإلداري " :
ٌدفت الدراسﺐ لمﺒعرٓؼ ﺎﺄصوؿ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت ﺎﺌلطرؽ الهىظهﺐ والهدروسﺐ ،هع ﺒفسٓر

الحﺌجﺐ لمﺒفوٓض لدى الهدراء ،وﺎٓﺌف فواﺊدٌﺌ وأٌهٓﺒٍﺌ كظﺌٌرة إدارٓﺐ صحٓﺐٓ ،ىﺎغْ ﺒوافرٌﺌ فْ
كﺌفﺐ الﺒىظٓهﺌت ا٘دارٓﺐ عمِ اخﺒٛؼ أشكﺌلٍﺌ ،وقد ﺒطرؽ الﺎﺌحث لقضٓﺐ ىفور ﺎعض الهدراء هف

عهمٓﺐ الﺒفوٓض؛ لهعﺒقداﺒٍـ الخﺌطﺊﺐ عىٍﺌ ،وفكرﺒٍـ الهسﺎقﺐ عف ذواﺒٍـ كﺄفضؿ هف ٓقوـ ﺎﺌلعهؿ

داخؿ الهؤسسﺐ دوف الحﺌجﺐ لﺒفوٓض الهٍﺌـ والصٛحٓﺌت لهرءوسٍٓـ ،حٓث ّﺎٓف الﺎﺌحث هدى
خطﺄ ٌذا الهعﺒقد هف خٛؿ ﺎٓﺌىﺌت وأرقﺌـ واحصﺌﺊٓﺌت قﺌـ ﺎﺒجهٓعٍﺌ هف خٛؿ وحدات الﺒدرٓب
والﺒقٓٓـ فْ العدٓد هف الهؤسسﺌت ،وقد ﺎٓىت ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ عف هدى أٌهٓﺐ عهمٓﺐ ﺒفوٓض

الصٛحٓﺌت فْ زٓﺌدة خﺎرات الهوظفٓف ،وارﺒقﺌﺊٍـ فْ عهمٍـ وزٓﺌدة هعدٚت وٚﺊٍـ لمهىظهﺐ الﺒْ

ٓعهموف فٍٓﺌ ،هف خٛؿ عهمٓﺌت الﺒفوٓض الهوكمﺐ إلٍٓـ ،كهﺌ ّﺎٓىت أف ىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض
ﺒرﺒﺎط ﺎشكؿ هﺎﺌشر ﺎطرٓقﺐ اخﺒٓﺌر الهرءوس ىفسً ﺎىﺌء عمِ هؤٌٛﺒً ،وطﺎٓعﺐ الهٍهﺐ ىفسٍﺌ،

لمهفوض إلٍٓـ قﺎؿ وأﺔىﺌء عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وقد أوصت الدراسﺐ ﺎضرورة
وﺎكٓفٓﺐ ﺒوجًٓ الﺒعمٓهﺌت ّ
لﺒعـ
هراقﺎﺐ سٓر عهمٓﺐ الﺒفوٓض ﺎشكؿ هسﺒهر ،وضرورة زٓﺌدة ﺔقﺐ الهدراء ﺎهوظفٍٓـ ﺎشكؿ أكﺎر ّ
الهىفعﺐ عمِ الطرفٓف ،وٓﺒـ ذلؾ هف خٛؿ ﺒوعٓﺐ الهدراء ٌٖهٓﺐ ٌذي الىقطﺐ  ،هف خٛؿ طرح

ىهﺌذج عهمٓﺐ سﺌﺎقﺐ ىﺌجحﺐ ،والقٓﺌـ ﺎىشرٌﺌ عمِ شكؿ ىشرات ودورٓﺌت عمهٓﺐ هىظّهﺐ ،وأف الفﺌﺊدة
والﺒقدٓر فْ الىٍﺌٓﺐ لف ﺒكوىﺌ فقط لمهوظؼ حﺌؿ ىجﺌحً فْ عهمً ،ﺎؿ سﺒهﺒداف حﺒهﺌً لرﺊٓسً.

 3.3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
اسﺒعرض الﺎﺌحث فٓهﺌ سﺎؽ عدداَ هف الدراسﺌت العرﺎٓﺐ واٖجىﺎٓﺐ ذات العٛقﺐ الهﺎﺌشرة،
وغٓر الهﺎﺌشرة ﺎهوضوع الدراسﺐ ،ولقد ﺒوصمت ﺒمؾ الدراسﺌت إلْ هجهوعﺐ هف الىﺒﺌﺊج

سوؼ ﺒعٓف الﺎﺌحث عمِ إﺔراء ا٘طﺌر الىظري لمدراسﺐ الحﺌلٓﺐ ،وهف خٛؿ اٚسﺒعراض

السﺌﺎؽ ٓػسﺒطٓع الﺎﺌحث الﺒعقٓب عمِ ﺒمؾ الدراسﺌت هف خٛؿ الىقﺌط الﺒﺌلٓﺐ :
 -7أكدت دراسﺌت ( العﺒٓﺎْ ) 9008 ،و( كٓت ) 7996 ،و ( جرٓىج ) 9004 ،عمِ
أٌهٓﺐ الﺒفوٓض الصٛحٓﺌت وعمِ دور عهمٓػﺐ ﺒفػوٓض الصٛحٓﺌت فْ خمؽ ﺎٓﺊﺐ إﺎداعٓﺐ

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

ركزت دراسﺌت (الحرﺎْ ( )9007 ،اىكﺎرسﺒوف( ) 7986 ،ىعٓرات ) 9006 ،عمِ
ّ -9
أٌهٓﺐ عهمٓﺐ ﺒدرٓب العﺌهمٓف ودور عهمٓﺐ الﺒػدرٓب فػْ إىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض
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 -2ركزت دراسﺐ ( دوٓكﺌت ) 9000 ،عمِ ﺎعض العواهؿ الﺒْ ﺒؤدي إلػِ فػشؿ عهمٓػﺐ
الﺒفوٓض هﺔؿ الخوؼ هف الﺒفوٓض ،وقمﺐ الﺒدرٓب ،وحسﺌسٓﺐ ﺎعض القػ اررات ،وعػدـ

الحصوؿ عمِ الﺒشجٓع ،وعػدـ كفﺌٓﺐ الحوافز.
 -4أ ّكدت دراسﺌت ( العواودة ،) 9074 ،و(الحرﺎْ ، )9007 ،و(العﺒٓﺎْ) 7996 ،عمِ
أٌهٓﺐ اٖىظهﺐ والقواىٓف ،والﺒحدٓد الدقٓؽ لمهٍﺌـ ،ودورٌهػﺌ فْ إىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض.

 -5أ ّكدت دراسﺌت (أﺎو وطفﺐ ) 9079،و( وآت ووآرلىغٍﺌـ ) 9005 ،عمِ أٌهٓﺐ
عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،ودورٌﺌ فػْ ﺒعزٓػز العٛقػﺌت ا٘ىسﺌىٓﺐ ﺎٓف العﺌهمٓف ،وزٓﺌدة الرضِ

الوظٓفْ لدٍٓـ.

 -6أ ّكدت دراسﺌت(الحرﺎػْ ) 9007 ،و( الزعﺎْ ) 9002 ،و( العﺒٓﺎْ) 9008 ،

عمِ دور اٚسﺒقرار الوظٓفْ فْ زٓﺌدة عهمٓﺐ الﺒفػوٓض ،وأف عدـ اٚسﺒقرار الوظٓفْ ٓػؤﺔر

سػمﺎﺌً عمػِ ﺒفػوٓض الػصٛحٓﺌت.

 4.3.2ما يميز الدراسة الحالية عن البحوث والدراسات السابقة :
ﺒهٓزت الدراسﺐ الحﺌلٓﺐ عف الدراسﺌت السﺌﺎقﺐ فْ كوىٍﺌ اٖولِ هف ىوعٍﺌ الﺒْ

ﺒىػﺌقش اﺒجﺌٌﺌت الهدراء والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات
فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،كهﺌ عهمت عمِ إٓجﺌد فروؽ اٚﺒجﺌٌﺌت ىحو الﺒفوٓض ﺎٓف

الهدٓرٓف والهوظفٓف فْ الهدٓرٓﺌت الهذكورة.
 5.3.2االستفادة من الدراسات السابقة:

• ﺒهﺔّمت عهمٓﺐ اٚسﺒفﺌدة هف الدراسﺌت السﺌﺎقﺐ فْ الىقﺌط الﺒﺌلٓﺐ :
• إﺔراء الدراسﺐ ﺎﺌ٘طﺌر الىظري ﺎطرٓقﺐ هىٍجٓﺐ.
• الهسﺌعدة فْ ﺒحمٓؿ وﺒفسٓر ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ الحﺌلٓﺐ
• ﺒصهٓـ وﺒطوٓر أداة الد ارسﺐ ( اٚسﺒﺎﺌىﺐ ) لﺒحقٓؽ أٌداؼ الدراسﺐ
• اسﺒخداـ اٖسﺌلٓب ا٘حصﺌﺊٓﺐ الهىﺌسﺎﺐ.
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 4.2ممخص الفصل:
هف خٛؿ العرض السﺌﺎؽ لٍذا الفصؿ ٓﺒﺎٓف أف الوظٓفﺐ ا٘دارٓﺐ ﺒﺒكوف هف ﺔٛﺔﺐ عىﺌصػر

رﺊٓسٓﺐ ،وٌْ الواجﺎﺌت والهسؤولٓﺌت والسمطﺐ الههىوحﺐ لشﺌغؿ الوظٓفػﺐ ،كهػﺌ ٓﺒػضح أف لمﺒفوٓض
هﺎﺌدئ أسﺌسٓﺐ ٓجب هراعﺌﺒٍﺌ عىد ﺒفوٓض الهٍهﺐ ،وٌْ أف ٓﺒـ ﺒحدٓد الهٍﺌـ ﺎػشكؿ دقٓؽ،

وحسف اخﺒٓﺌر الهوظؼ الهراد ﺒفوٓضً ،وفﺌعمٓﺐ وسﺌﺊؿ اٚﺒصﺌؿ ،كهﺌ وٓﺒﺎٓف أف حػدود ودرجﺌت
الﺒفوٓض ٓﺒوقؼ عمِ عدة عواهؿ هىٍﺌ طﺎٓعﺐ الهسﺊوؿ والهٍهﺐ ىفسٍﺌ الهراد ﺒفوٓػضٍﺌ ،والقرار
وأٌهٓﺒً ،وٓﺒضح أٓضﺌً أف ﺎعض الق اررات ٓ ٚىﺎغْ ﺒفوٓضٍﺌ ،هىٍﺌ الق اررات الهﺒعمقﺐ ﺎﺌٖوضػﺌع

القﺌىوىٓﺐ لمهىظهﺐ ،والهسﺌﺊؿ الهﺌلٓﺐ الٍﺌهﺐ ،وأهور الرقﺌﺎﺐ الهﺌلٓﺐ ،وٓﺒﺎٓف أف لمﺒفوٓض أٌػدافﺌً

هىٍﺌ ،ا٘صٛح ا٘داري ،وﺒوفٓر الكفﺌءة ا٘دارٓﺐ ،والﺒخمص هف الهركزٓﺐ ،وأف ٌىﺌؾ العدٓد هػف
الهزآﺌ لعهمٓﺐ الﺒفوٓض الﺒْ ٓهكف ﺒحقٓقٍﺌ عمِ هسﺒوى الهسﺊوؿ ،والهوظػؼ ،والهىظهػﺐ ،وأف

ٌىﺌؾ هعوقﺌت ﺒواجً عهمٓﺐ الﺒفوٓض عمِ الهسﺒوٓﺌت الﺔٛث السﺌﺎقﺐ ،وأخٓ اًر ﺒـ هىﺌقشﺐ عمـ

اٚﺒجﺌٌﺌت ،وﺒعرٓفٍﺌ  ،وهكوىﺌﺒٍﺌ اٖسﺌسٓﺐ ،وأٌهٓﺒٍﺌ وهدى ﺒﺄﺔٓرٌﺌ عمِ الهوضوع قٓد الدراسﺐ،

ﺎﺌ٘ضﺌفﺐ إلِ هىﺌٌج قٓﺌس اٚﺒجﺌٌﺌت ،وخطوات ﺎىﺌء الهقﺌٓٓس الخﺌصﺐ ﺎﺌٚﺒجﺌٌﺌت
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الفصل الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منيجية الدراسة واجراءاتيا

هف أجؿ ﺒحقٓؽ ٌدؼ الدراسﺐ- ،وٌو الﺒعرؼ عمِ اﺒجﺌٌﺌت الهدراء والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض
السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،-فقد ﺒضهف ٌذا الفصؿ وصفﺌً لهىٍج
الدراسﺐ وهجﺒهعٍﺌ ،كهﺌ ٓعطْ وصفﺌً هفصٖ ًٛداﺒْ الدراسﺐ وٌهﺌ اٚسﺒﺎﺌىﺐ (صدقٍﺌ ،وﺔﺎﺌﺒٍﺌ)
والهقﺌﺎمﺐ ،وكذلؾ إجراءات الدراسﺐ ،والهعﺌلجﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ الﺒْ اسﺒخدهٍﺌ الﺎﺌحث فْ اسﺒخٛص
ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ وﺒحمٓمٍﺌ.

 3.1منيج الدراسة
ﺒـ اسﺒخداـ الهىٍج الوصفْ الﺒحمٓمْ ،هىٍجٓﺐ لمدراسﺐ ،وذلؾ لمحصوؿ عمِ هعموهﺌت دقٓقﺐ
وع ّرؼ الهىٍج الوصفْ الﺒحمٓمْ ﺎﺄىً الهىٍج الذي ٍٓدؼ إلِ
وهعهقﺐ حوؿ الﺒفوٓض ا٘داريُ ،
وصؼ الظﺌٌرة الهدروسﺐ ﺎكﺌهؿ أفرادٌﺌ هف حٓث طﺎٓعﺒٍﺌ ودرجﺐ وجودٌﺌ ،وعٛقﺒٍﺌ ﺎعدد هف

الهﺒغٓرات ذات الصمﺐ ﺎحٓث ٓؤدي ذلؾ إلِ الوصوؿ إلِ اسﺒىﺒﺌجﺌت وﺒعهٓهﺌت ﺒسﺌعد فْ
ﺒطوٓر الواقع الهدروس
كهﺌ أىً ﺒـ اسﺒخداـ أسموب الحصر الشﺌهؿ لمحدود الهؤسسﺌﺒٓﺐ وا٘دارٓﺐ فْ اخﺒٓﺌر عٓىﺐ
الدراسﺐ ،وﺒـ اسﺒخداـ اٚسﺒﺎﺌىﺐ كﺄداة أسﺌسٓﺐ فْ جهع الﺎٓﺌىﺌت اٖولٓﺐ ،والهقﺌﺎمﺐ كﺄداة ﺔﺌىوٓﺐ.
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 3.1مجتمع الدراسة
ﺒكوف هجﺒهع الدراسﺐ هف جهٓع الهدٓرٓف والهوظفٓف فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات الهخﺒمفﺐ فْ هدٓىﺐ
ّ
ىﺌﺎمس ،وقد ﺎمغ عددٌـ وفؽ إحصﺌءات الوزارات ( )774هدٓ اًر وهوظفﺌً ،والجدوؿ (ٓ )1.3ﺎٓف
ﺒوزٓع هجﺒهع الدراسﺐ وفؽ الهدٓرٓﺐ والهسهِ الوظٓفْ.
جدول  :3.1توزيع مجتمع الدراسة وفق المديرية والمسمى الوظيفي

الهدٓرٓﺐ

عدد الهدٓرٓف ورؤسﺌء

عدد الهوظفٓف

الﺒرﺎٓﺐ والﺒعمٓـ

اٖقسﺌـ
17

152

الحكـ الهحمْ

4

22

الشؤوف اٚجﺒهﺌعٓﺐ

18

37

الهﺌلٓﺐ

12

33

اٖشغﺌؿ وا٘سكﺌف

24

53

الزراعﺐ

8

43

العهؿ

18

37

الداخمٓﺐ

15

43

اٖوقﺌؼ

3

22

الﺔقﺌفﺐ

1

7

اٚقﺒصﺌد الوطىْ

4

34

شؤوف اٖسرى

1

18

الصحﺐ

5

54

الىقؿ والهواصٛت

6

53

السٓﺌحﺐ

8

17

أﺔﺌر

2

12

346

638

المجموع الكمي
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 1.3عينة الدراسة :
ﺒـ اخﺒٓﺌر عٓىﺐ عشواﺊٓﺐ هف الهدٓرٓف والهوظفٓف فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات الهخﺒمفﺐ فْ هدٓىﺐ ىﺌﺎمس،
ﺒـ إحصﺌء الهدٓرٓﺌت فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،وحصر عدد الهدٓرٓف والهوظفٓف ،وهف ﺔـ
ﺎحٓث ّ
اٚخﺒٓﺌر العشواﺊْ فْ كؿ هدٓرٓﺐ وفؽ ىسﺎﺒٍـ هف هجﺒهع الدراسﺐ ،وقد ﺎمغ عدد أفراد العٓىﺐ
( )277هدٓ اًر وهوظفﺌً ،والجداوؿ ( )9.3-2.3ﺒﺎٓف ﺒوزٓع عٓىﺐ الدراسﺐ وهواصفﺌﺒٍﺌ وفؽ
هﺒغٓراﺒٍﺌ الهسﺒقمﺐ ،وفٓهﺌ ٓمْ وصؼ لٍﺌ:
-3متغير الجنس
جدول  :3.1وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

الجىس
ذكر

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %

الﺒكرار

5663

156

أىﺔِ

121

4367

المجموع
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311.1

ٓﺒضح هف الجدوؿ 2.3أف أعداد الذكور وا٘ىﺌث هﺒقﺌرﺎﺐ إلِ حد هﺌ ،ههﺌ ٓعىْ أف ىسﺎﺐ هشﺌركﺐ
ا٘ىﺌث فْ اٚسﺒجﺌﺎﺐ لمدراسﺐ كﺌىت عﺌلٓﺐ ،فﺌلعهﺌلﺐ الىسوٓﺐ ﺒعﺒﺎر جزءاً ٌﺌهﺌً فْ دفع عجمﺐ
الﺒطور فْ أي دولﺐ ،واٖهﺔمﺐ عمِ ذلؾ كﺔٓرة كهﺌ أﺔﺎﺒﺒٍﺌ ا٘حصﺌﺊٓﺌت الحدٓﺔﺐ ،حٓث ﺎمغت ىسﺎﺐ
هشﺌركﺐ الهرأة فْ القوى العﺌهمﺐ فْ أهٓركﺌ ( )%48هف هجهوع القوى العﺌهمﺐ (آمﺎورغ:2315 ،
)3
 -3متغير الفئة العمرية:
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جدول  :1.1وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الفئة العمرية
الفﺊﺐ العهرٓﺐ

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %

الﺒكرار

أقؿ هف 25

6

262

 -95أقؿ هف 25

57

2366

 -25أقؿ هف 45

112

4364

 – 45أقؿ هف 55

83

3363

 55سىً فﺄكﺔر

19

669

المجموع

311.1

377

ٓﺒضح هف الجدوؿ  3.3قمﺐ أعداد الهشﺌركٓف عمِ طرفْ الﺒصىٓؼ ،وٌهﺌ الفﺊﺒﺌف المﺒﺌف ﺒىدرجﺌف
ﺒحت الفﺊﺐ العهرٓﺐ أقؿ هف  25سىﺐ ،و  55سىﺐ فﺄكﺔر  ،ﺎٓىهﺌ ﺒزداد الىسﺎﺐ فْ وسط الﺒصىٓؼ،
لﺒحوز الفﺊﺐ العهرٓﺐ الهىحصرة هﺌ ﺎٓف  35إلِ أقؿ هف  45سىﺐ عمِ الىصٓب اٖكﺎر ﺎىسﺎﺐ (
 ،) % 4364حٓث ﺒﺎٓف هف خٛؿ الﺒحمٓؿ ا٘حصﺌﺊْ أف هﺒوسط أعهﺌر عٓىﺐ الدراسﺐ قد ﺎمغ
 4168سىﺐ ،وىٛحظ أف ىسﺎﺐ الفﺊﺐ العهرٓﺐ الهىحصرة هﺌ ﺎٓف  25إلِ أقؿ هف  55سىﺐ قد ﺎمغت
(  ،) %9369ههﺌ ٓعىْ ﺒوفر ىسﺎﺐ كﺎٓرة هف الفﺊﺌت الشﺌﺎﺐ ،والفﺊﺌت ذوي الخﺎرة فْ العهؿ
الحكوهْ ،وٓىعكس ذلؾ هع الجدوؿ 9:3والهﺒعمؽ ﺎسىوات الخﺎرة ،والذي أفﺌد أف ىسﺎﺐ الهدراء
والهوظفٓف هف ذوي الخﺎرة الهﺒدرجﺐ هﺌ ﺎٓف  13إلِ  15سىﺐ قد ﺎمغت ىسﺎﺒٍﺌ (.)% 7164
 -1متغير المؤىل العممي:
جدول  :4.1وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤىل العممي
الهؤٌؿ العمهْ

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %

الﺒكرار

ﺔﺌىوٓﺐ عﺌهﺐ فهﺌ دوف

19

669

دﺎموـ هﺒوسط

61

2263

ﺎكﺌلورٓوس

154

5566

هﺌجسﺒٓر فﺄعمِ

43

1565

المجموع

377

311.1
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ٓﺒضح هف الجدوؿ  4.3أف ىسﺎﺐ عٓىﺐ الدراسﺐ هف الحﺌصمٓف عمِ الدﺎموـ الهﺒوسط ،و حهمﺐ
شٍﺌدة الﺔﺌىوٓﺐ العﺌهﺐ فهﺌ دوف (  ،) % 2869ههﺌ ٓعىْ أف  %7161هف الهشﺌركٓف فْ الدراسﺐ
كﺌىوا هف حهمﺐ شٍﺌدة الﺎكﺌلورٓوس والهﺌجسﺒٓر فﺄعمِ ،ههﺌ ٓدؿ عمِ أف الهﺒعمهٓف فْ ٌذي
الهدٓرٓﺌت ٌـ السواد اٖعظـ هف الهوظفٓف.
 -4متغير التخصص:
جدول  :5.1وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص
الﺒخصص

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %

الﺒكرار

عموـ إىسﺌىٓﺐ

236

عموـ طﺎٓعٓﺐ

71

2566

المجموع

377

311.1

7464

ٓﺒضح هف الجدوؿ  5.3أف ىسﺎﺐ هشﺌركﺐ اٖفراد هف ذوي الخمفٓﺌت اٖكﺌدٓهٓﺐ الخﺌصﺐ ﺎﺌلعموـ
ا٘ىسﺌىٓﺐ قد ﺎمغت (  ،) % 7464وٌْ العموـ الﺒْ ﺒٍﺒـ ﺎﺌلىواحْ ا٘دارٓﺐ ،وهف ضهىٍﺌ ﺒفوٓض
الصٛحٓﺌت -وٌو هوضوع الدراسﺐ ،-ههﺌ ٓعىْ أف أغمب أفراد العٓىﺐ الهشﺌركﺐ فْ الدراسﺐ
كﺌىت لدٍٓـ خمفٓﺌت أكﺌدٓهٓﺐ كﺌفٓﺐ ،ههﺌ ٓعكس الهخزوف الهعرفْ لدٍٓـ.

 -5متغير المسمى الوظيفي:
جدول  :6.1وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي
الهسهِ الوظٓفْ

الﺒكرار

هدٓر

133

هوظؼ

144

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %
4863
5263

43

المجموع

311.1

377

ٓﺒضح هف الجدوؿ  6.2أف ىسﺎﺐ هشﺌركﺐ الهدراء العﺌهٓف والهدراء الفرعٓٓف ورؤسﺌء اٖقسﺌـ
الهخولٓف ﺎﺌلﺒفوٓض قد ﺎمغت ( ،)%48ﺎٓىهﺌ ﺎمغت ىسﺎﺐ هشﺌركﺐ الهوظفٓف ( )%52هف عٓىﺐ
الدراسﺐ ،فحسب الجدوؿ ٓ 1:3ﺒضح أف إجهﺌلْ عدد الهدراء فْ ا٘دارات العمٓﺌ وا٘دارات
الوسطِ والهخولٓف ﺎﺌلﺒفوٓض ﺎمغ ( )146فرداً ،ههﺌ ٓعىْ أف اٚسﺒﺎﺌىﺐ قد قﺌهت ﺎﺒغطٓﺐ (91
 )%هف أفراد عٓىﺐ ا٘دارات.
 -6متغير سنوات الخبرة:
جدول  :7.1وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة
الﺒكرار

سىوات الخﺎرة

الىسﺎﺐ الهﺊوٓﺐ %

أقؿ هف سىﺒٓف

9

362

هف  - 9أقؿ هف  5سىوات

19

669

هف  -5أقؿ هف  70سىوات

51

1864

هف  - 70أقؿ هف  75سىﺐ

33

1368

 75سىﺐ فﺄكﺔر

168

6366

المجموع

377

311.1

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

ﺒﺒراوح هﺌ ﺎٓف  13إلِ  15عﺌهﺌً فﺄكﺔر قد ﺎمغت  % 7164هف إجهﺌلْ عٓىﺐ الدراسﺐ ،فكمهﺌ

كﺌىت سىوات الخﺎرة أقؿ ،ﺒصﺎح درجﺐ وعْ اٖفراد لمهفﺌٌٓـ ا٘دارٓﺐ أكﺔر اضهحًٚٛ؛ فقد ٚ

ﺒسىح الفرصﺐ لمهوظؼ -عمِ اخﺒٛؼ درجﺒً الوظٓفٓﺐ -عمِ الﺒعرؼ عمِ ﺎعض الهٍﺌرات
والعهمٓﺌت والهفﺌٌٓـ ا٘دارٓﺐ ﺎشكؿ ٍ
كﺌؼ خٛؿ سىوات عهمً اٖولِ .وقد ﺎمغ الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

لسىوات الخﺎرة  1366سىﺐ.
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كهﺌ شهمت عٓىﺐ الدراسﺐ ( )8هدٓرٓف والهوظفٓف فْ هؤسسﺌت هخﺒمفﺐ ،وٌـ عٓىﺐ الهقﺌﺎمﺐ غٓر

الهٍٓكمﺐ.

 4.3أداتا الدراسة
ﺎىﺌء عمِ طﺎٓعﺐ الﺎحث وهشكمﺒً ،فقد قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺌسﺒخداـ اٚسﺒﺎﺌىﺐ كﺄداة رﺊٓسٓﺐ لجهع الﺎٓﺌىﺌت،
ً
كهﺌ اسﺒخدـ الهقﺌﺎٛت الشخصٓﺐ كﺄداة ﺔﺌىوٓﺐ؛ لدعـ ىﺒﺌﺊج اٚسﺒﺎﺌىﺐ ،ولﺒسٍٓؿ عهمٓﺐ إىجﺌز

الﺎحث ،وقد ﺒـ اسﺒخداـ أدوات الدراسﺐ كهﺌ ٓمْ:
 3.4.3االستبانة
ﺎعد إطٛع الﺎﺌحث عمِ عدد هف الدراسﺌت السﺌﺎقﺐ واٖدوات الهسﺒخدهﺐ فٍٓﺌ ،قﺌـ ﺎﺒطوٓر

اسﺒﺎﺌىً خﺌصﺐ هف أجؿ قٓﺌس اﺒجﺌٌﺌت الهدٓرٓف والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت
الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،وقد ﺒكوىت اٖداة فْ صورﺒٍﺌ الىٍﺌﺊٓﺐ هف ( )4أجزاء :اٖوؿ ﺒضهف
ﺎٓﺌىﺌت أولٓﺐ عف الهﺎحوﺔٓف ،ﺒهﺔمت فْ الجىس ،والفﺊﺐ العهرٓﺐ ،والهؤٌؿ العمهْ ،والﺒخصص

والهسهِ الوظٓفْ ،وسىوات الخﺎرة ،أهﺌ الجزء الﺔﺌىْ فقد ﺒكوف هف الفقرات الﺒْ ﺒقٓس اﺒجﺌٌﺌت
الهدٓرٓف والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،حٓث ﺎمغ
عدد ٌذي الفقرات ( )62فقرة ،وزعت عمِ ( )5هجﺌٚت ،والجدوؿ رقـ (ٓ )13:2وضح ذلؾ ،وﺒـ

اٚسﺒفﺌدة فْ ﺒصهٓـ ٌذي اٚسﺒﺎﺌىﺐ كهﺌ ٓمْ :
 دراسﺐ اٖدب الىظري دراسﺐ كﺌفٓﺐ. -دراسﺐ اٖﺎحﺌث السﺌﺎقﺐ واٚسﺒفﺌدة هف الىهﺌذج الﺒْ ﺒشﺒهؿ عمٍٓﺌ ،واٚسﺒﺎﺌىﺌت الﺒْ ﺒـ

اسﺒخداهٍﺌ فْ ٌذي الدراسﺌت.

 اٚسﺒعﺌىﺐ ﺎﺂراء الخﺎراء والهخﺒصٓف الذٓف ٓهﺌرسوف العهؿ اٖكﺌدٓهْ والهٓداىْ ،وهف ذوياٌٚﺒهﺌـ ﺎﺌلهجﺌؿ.
 -الهقﺌﺎٛت الشخصٓﺐ :حٓث شهمت ٌذي الطرٓقﺐ عٓىﺐ هف الهدراء ا٘دارٓٓف ،وعٓىﺐ عشواﺊٓﺐ هف

الهوظفٓف فْ هدٓىﺐ ىﺌﺎمس؛ لهعرفﺐ آراﺊٍـ الشخصٓﺐ ﺎخصوص سٓﺌسﺐ ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت،
وﺒﺎعﺌﺒٍﺌ عمِ ﺎٓﺊﺐ اٖعهﺌؿ وهعوقﺌﺒٍﺌ ،وﺒـ اٚسﺒفﺌدة هف ٌذي الهقﺌﺎٛت فْ صٓﺌغﺐ اٚسﺒﺎﺌىﺐ
45

كﺄداة رﺊٓسٓﺐ لجهع الهعموهﺌت لغﺌٓﺌت ٌذي الدراسﺐ ،فٓهﺌ ﺒـ ﺒىظٓـ هقﺌﺎٛت أخرى؛ لمهسﺌعدة فْ

ﺒحمٓؿ الىﺒﺌﺊج الﺒْ ﺒوصمت إلٍٓﺌ الدراسﺐ.

جدول  :8:3توزيع فقرات أداة الدراسة عمى مجاالتيا
عدد

الرقم

المجال

1

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

22

2

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

14

3

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

9

4

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

6

5

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

11

الفقرات

المجموع الكمي

63

ٌذا وقد ﺒـ ﺒصهٓـ فقرات الهجﺌٚت عمِ أسﺌس هقٓﺌس لٓكرت خهﺌسْ اٖﺎعﺌد ،وقد ُﺎىٓت الفقرات
ﺎﺌٚﺒجﺌي ا٘ٓجﺌﺎْ ،وأعطٓت اٖوزاف لٛسﺒجﺌﺎﺌت عمِ الفقرات كهﺌ ٌو ٍ
آت:
كﺎٓر جداً :خهس درجﺌت
كﺎٓر  :أرﺎع درجﺌت
هﺒوسط  :ﺔٛث درجﺌت
ضعٓؼ :درجﺒٓف
ضعٓؼ جداً  :درجﺐ واحدة
وﺒكوف الجزء الﺔﺌلث هف ( )6أسﺊمﺐ هغمقﺐ اٚسﺒجﺌﺎﺐ ،أهﺌ الجزء الراﺎع فﺒهﺔؿ فْ ( )3أسﺊمﺐ
ّ
هفﺒوحﺐ اٚسﺒجﺌﺎﺐ ،وٌْ :
46

 هﺌ أكﺔر ﺔٛﺔﺐ هعٓقﺌت لعهمٓﺐ الﺒفوٓض هف وجٍﺐ ىظرؾ؟
 هﺌ الذي ﺒقﺒرحً لﺒعزٓز ههﺌرسﺐ الﺒفوٓض؟

ٌ ؿ لدٓؾ هٛحظﺌت أخرى حوؿ هوضوع الدراسﺐ؟ أكﺒﺎٍﺌ

 3.4.3صدق االستبانة
اسﺒخدـ الﺎﺌحث صدؽ الهحكهٓف أو هﺌ ٓعرؼ ﺎﺌلصدؽ الهىطقْ ،وذلؾ ﺎعرض اٚسﺒﺎﺌىﺐ عمِ
( )7هحكهٓف هف ذوى اٚخﺒصﺌص (هرفؽ قﺌﺊهﺐ ﺎﺄسهﺌء الهحكهٓف)؛ ﺎٍدؼ الﺒﺄكد هف هىﺌسﺎﺐ
اٚسﺒﺎﺌىﺐ لهﺌ أعدت هف أجمٍﺌ وسٛهﺐ صٓﺌغﺐ الفقرات ،واىﺒهﺌء كؿ هىٍﺌ لمهجﺌؿ الذي وضعت
ﺎﺄف
فًٓ ،وقد ﺎمغت ىسﺎﺐ اٚﺒفﺌؽ ﺎٓف الهحكهٓف عمِ عﺎﺌرات اٚسﺒﺎﺌىﺐ  .%75وٓشٓر الﺎﺌحث ّ

عدد فقرات اٚسﺒﺎﺌىﺐ ﺎصورﺒٍﺌ اٖولٓﺐ قﺎؿ عرضٍﺌ عمِ الهحكهٓف قد ﺎمغ ( )68فقرة ،إ ٚأف

الﺎﺌحث أخذ ﺎﺂراء الهحكهٓف الذٓف أجهعوا ﺎضرورة زٓﺌدة فقرﺒٓف فْ إحدى الهجﺌٚت ،وحذؼ 3
فقرات أخرى ،وحذؼ فقرﺒٓف  ٚﺒىﺒهْ إلِ الهجﺌؿ الذي وضعت فًٓ ،واعﺌدة صٓﺌغﺐ  3فقرات فْ
أسﺊمﺐ جدٓدة ،ودهج  6فقرات فْ  3أسﺊمﺐ جدٓدة؛ كْ ﺒعهؿ عمِ ﺒغطٓﺐ هواضٓع الدراسﺐ ﺎشكؿ
هٛﺊـ ،وٌذا هﺌ ﺒـ عهمً هف قﺎؿ الﺎﺌحث ،حٓث ﺎمغ عدد الفقرات الىٍﺌﺊٓﺐ هﺌ ﺎعد الﺒعدٓؿ ()62
فقرة.
 1.4.3ثبات االستبانة:
قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺌحﺒسﺌب الﺔﺎﺌت الداخمْ لٛسﺒﺎﺌىﺐ وهجﺌٚﺒٍﺌ ،ﺎﺌسﺒخداـ هعﺌهؿ (ألفﺌ كروىﺎﺌخ)
والجدوؿ (ٓ )9.3ﺎٓف هعﺌهٛت الﺔﺎﺌت الداخمْ ﺎطرٓقﺐ ألفﺌ كروىﺎﺌخ عمِ هجﺌٚت اٚسﺒﺎﺌىﺐ
الهخﺒمفﺐ ودرجﺒٍﺌ الكمٓﺐ:
جدول :9.1معامالت الثبات الداخمي بطريقة ألفا كرونباخ عمى مجاالت االستبانة المختمفة
قيمة معامل الثبات بطريقة

المجال

ألفا كرونباخ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

36948
47

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

36913

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

36936

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

36869

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

36933

الدرجة الكمية

1.951

ٓﺒضح هف الجدوؿ ( )9.3أف هعﺌهٛت الﺔﺎﺌت لهجﺌٚت اٚسﺒﺎﺌىﺐ الهخﺒمفﺐ ﺎطرٓقﺐ كروىﺎﺌخ ألفﺌ
عمِ هحﺌور اٚسﺒﺎﺌىﺐ ﺒراوحت ﺎٓف ( ،)36953-36869ﺒعكس هدى اﺒسﺌؽ فقرات اٚسﺒﺎﺌىﺐ ههﺌ
ُٓه ّكىٍﺌ هف قٓﺌس وفحص اٖسﺊمﺐ الﺒْ ذٌﺎت إلٍٓﺌ الدراسﺐ.
 5.3خطوات تطبيق الدراسة
قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺌلخطوات الﺒﺌلٓﺐ:
 -1الﺒﺄكد هف صدؽ وﺔﺎﺌت اٚسﺒﺎﺌىﺐ.
 -2أخذ ا٘ذف الخطْ ﺎﺒوزٓع اٖداة.

 -3قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺒطﺎٓؽ اٚسﺒﺎﺌىﺐ عمِ أفراد عٓىﺐ الدراسﺐ ،وقﺎؿ ﺎدء الهﺎحوﺔٓف ﺎﺒعﺎﺊﺐ اٚسﺒﺎﺌىﺐ
وضح الﺎﺌحث
طمب هىٍـ أف ٓسجموا الهعموهﺌت العﺌهﺐ فْ القسـ اٖوؿ هف كؿ اسﺒﺎﺌىﺐ ،ﺔـ ّ
ٌدؼ الدراسﺐ ،وكٓفٓﺐ ا٘جﺌﺎﺐ عف فقراﺒٍﺌ وهف ﺔـ أﺒٓحت الفرصﺐ لمهﺎحوﺔٓف لٙجﺌﺎﺐ عف

الفقرات.

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

 -5ﺎعد أف ﺒهت إجراءات ﺒطﺎٓؽ اٚسﺒﺎﺌىﺐ قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺒفرٓغ اسﺒجﺌﺎﺌت الهﺎحوﺔٓف ﺒهٍٓدا
لهعﺌلجﺒٍﺌ وﺒحمٓمٍﺌ ﺎﺌسﺒخداـ الرزهﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ لمعموـ اٚجﺒهﺌعٓﺐ (.(SPSS

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

 -7ﺎعد اسﺒخٛص الىﺒﺌﺊج الكهٓﺐ ،قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺒفسٓرٌﺌ وهىﺌقشﺒٍﺌ ،وصﺌغ اٚسﺒىﺒﺌجﺌت
والﺒوصٓﺌت الهىﺌسﺎﺐ.
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 6.1آلية تحميل نتائج الدراسة
ﺒـ ﺒﺎىْ ألٓﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ والىظرٓﺐ لﺒحمٓؿ الﺎٓﺌىﺌت الﺒْ ﺒـ جهعٍﺌ ،وفٓهﺌ ٓمْ وصفٍﺌ :
ّ
 3.6.1التحميل اإلحصائي
ﺎعد أف ﺒـ جهع الﺎٓﺌىﺌت ،ﺒـ إدخﺌلٍﺌ فْ الحﺌسوب ،وهعﺌلجﺒٍﺌ إحصﺌﺊٓﺌً ﺎﺌسﺒخداـ الﺎرىﺌهج
ا٘حصﺌﺊْ، SPSSوذلؾ ﺎﺌسﺒخداـ الهعﺌلجﺌت ا٘حصﺌﺊٓﺐ أﺒٓﺐ:
 -1الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ ،والىسب الهﺊوٓﺐ ،والﺒك ار ارت؛ لهعرفﺐ الوزف الىسﺎْ لفقرات الدراسﺐ.
 -2فحص ﺔﺎﺌت اٚسﺒﺎﺌىﺐ ﺎﺌسﺒخداـ هعﺌدلﺐ ألفﺌ كروىﺎﺌخ.

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

 -4ﺒحمٓؿ الﺒﺎﺌٓف اٖحﺌدي ،لفحص اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلفﺊﺐ العهرٓﺐ ،والهؤٌؿ العمهْ ،وسىوات
الخﺎرة.

 -5اخﺒﺎﺌر شٓفًٓ لمهقﺌرىﺐ الﺎعدٓﺐ .Scheffe Post Hoc Test
 7.3حدود الدراسة :
 -7الحدود الزهﺌىٓﺐ  :ﺒـ إىجﺌز ٌذي الدراسﺐ واىٍﺌؤٌﺌ هف شٍر سﺎﺒهﺎر هف العﺌـ  ،9075وحﺒِ
شٍر ىوفهﺎر هف العﺌـ 9076.
 -9الحدود الجغرافٓﺐ  :اقﺒصرت ٌذي الدراسﺐ عمِ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،فْ
الضفﺐ الغرﺎٓﺐ.

 -2الحدود الﺎشرٓﺐ  :اقﺒصرت ٌذي الدراسﺐ عمِ عٓىﺐ هف هدٓري وهوظفْ الو ازرات ،فْ هدٓرٓﺌت
الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،فْ الضفﺐ الغرﺎٓﺐ.
 -4الحدود الهؤسسﺌﺒٓﺐ  :وٌْ الهدٓرٓﺌت الﺒﺌﺎعﺐ لمو ازرات الفمسطٓىٓﺐ الهركزٓﺐ ،والﺒْ ٓﺎمغ عددٌﺌ
 76هدٓرٓﺐ فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس.

 8.3محددات الدراسة :
واجٍت الدراسﺐ ﺎعض الهشﺌكؿ والهعٓقﺌت ،والﺒْ كﺌف هف أﺎرزٌﺌ:
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 -7أف حدود الدراسﺐ اقﺒصرت عمِ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فقط.
 -9عدـ سٍولﺐ اسﺒجﺌﺎﺐ ﺎعض أفراد عٓىﺐ الدراسﺐ لهوضوع الدراسﺐ ،وعدـ فٍـ هغزاٌﺌ.
 -2ﺒـ ﺒوزٓع  400اسﺒﺎﺌىﺐ ،ﺒـ اسﺒرجﺌع  977اسﺒﺎﺌىﺐ هىٍﺌ ،وٌو العٓىﺐ الىٍﺌﺊٓﺐ ،ﺎعد أف راعِ
الﺎﺌحث أف أقؿ حجـ ههكف لمعٓىﺐ ٌو ( )950وفؽ اخﺒٓﺌر حجـ العٓىﺐ احﺒهﺌلٓﺌً وفؽ هعﺌدلﺐ

جٓجر ٚخﺒٓﺌر حجـ العٓىﺌت
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الفصل الرابع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج الدراسة ومناقشتيا
ٓحﺒوى ٌذا الفصؿ عمِ إجﺌﺎﺌت ٖسﺊمﺐ الدراسﺐ ،وﺎعد عهمٓﺐ جهع الﺎٓﺌىﺌت عولجت إحصﺌﺊٓﺌ
ﺎﺌسﺒخداـ ﺎرىﺌهج الرزهﺐ ا٘حصﺌﺊٓﺐ لمعموـ اٚجﺒهﺌعٓﺐSPSS
وﺒـ ﺒﺎىْ الهعٓﺌر الﺒﺌلْ لﺒحمٓؿ الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ الﺒْ ﺒهﺔؿ ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ
جدول  :3.4معيار تقدير درجة اال تجاىات نحو تفويض السمطات
المتوسط الحسابي

تقدير االتجاه

-1683أقؿ هف 266

هىخفض

-3643أقؿ هف 462

هرﺒفع

هىخفض جداً

1683-1

هﺒوسط

-2663أقؿ هف 364

هرﺒفع جداُ

 462فهﺌ فوؽ

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

أجﺌﺎت عىً :

 3.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس
ما اتجاىات المدراء والموظفين نحو تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة

نابمس؟

هف أجؿ ا٘جﺌﺎﺐ عف أسﺊمﺐ الدراسﺐ الهﺒفرعﺐ هف السؤاؿ الرﺊٓس ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث الهﺒوسطﺌت

الحسﺌﺎٓﺐ ،واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ وﺒقدٓر درجﺐ اٚﺒجﺌي ،ولﺒقدٓر درجﺐ اٚﺒجﺌٌﺌت ىحو ﺒفوٓض
السمطﺌت .وفٓهﺌ ٓﺄﺒْ ا٘جﺌﺎﺐ عف اٖسﺊمﺐ الهﺒفرعﺐ هف السؤاؿ الرﺊٓس
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 1.1.1السؤال األول  :ما مستوى تفويض الصالحيات في مديريات الو ازرات في محافظة
نابمس؟
ﺒشٓر الجداوؿ ( )4:4-2:4إلِ ا٘جﺌﺎﺐ عف السؤاؿ اٖوؿ
جػ ػػدوؿ  :2.4الهﺒوسػ ػػطﺌت الحسػ ػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػ ػػﺌت الهعٓﺌرٓػ ػػﺐ لفق ػ ػرات درجػ ػػﺐ اﺒجﺌٌػ ػػﺌت اله ػ ػػدٓرٓف
والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السػمطﺌت فػْ هػدٓرٓﺌت الػو ازرات فػْ هحﺌفظػﺐ ىػﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ هسػﺒوٓﺌت

الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

الحسﺌﺎْ

6

اٚطٛع عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ و دراسﺒٍﺌ

3664

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري
1.36

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي
هرﺒفع

3

ٓﺒـ وضع سٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهﺐ الهفوضﺐ و إﺎٛغ الهدٓر ﺎٍﺌ

3662

1631

هرﺒفع

2

ٓﺒـ اقﺒراح ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ عمِ الهدٓر

3661

3.9.

هرﺒفع

3655

1637

هرﺒفع

3645

1631

هرﺒفع

2699

1615

هﺒوسط

1.48

1.63

مرتفع

ٓﺒـ ﺒمخٓص الهوضوع و إﺎٛغ الهدٓر ﺎرأي الهفوض إلًٓ

5

ٓﺒـ دراسﺐ هوضوع الﺒفوٓض و الخروج ﺎﺌسﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوصً

4

ٓﺒـ اﺒخﺌذ ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ دوف الرجوع لمهدٓر

1

الدرجة الكمية لمجال مستويات التفويض القائمة
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جػػدوؿ  :3.4الهﺒوسػػطﺌت الحسػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػػﺌت الهعٓﺌرٓػػﺐ لفق ػرات درجػػﺐ اﺒجﺌٌػػﺌت الهػػدٓرٓف ىحػػو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىػﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ هسػﺒوٓﺌت الﺒفػوٓض القﺌﺊهػﺐ
هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

6

اٚطٛع عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ و دراسﺒٍﺌ

الحسﺌﺎْ
3662

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

1636

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي
هرﺒفع

2

ٓﺒـ اقﺒراح ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ عمِ الهدٓر

3659

3.9.

هرﺒفع

3

ٓﺒـ وضع سٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهﺐ الهفوضﺐ و إﺎٛغ الهدٓر ﺎٍﺌ

3652

3.9.

هرﺒفع

5

ٓﺒـ ﺒمخٓص الهوضوع و إﺎٛغ الهدٓر ﺎرأي الهفوض إلًٓ

3646

1636

هرﺒفع

3636

1632

هﺒوسط

4

ٓﺒـ دراسﺐ هوضوع الﺒفوٓض و الخروج ﺎﺌسﺒىﺒﺌجﺌت
ﺎخصوصً
52

ٓﺒـ اﺒخﺌذ ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ دوف الرجوع لمهدٓر

1

الدرجة الكمية لمجال مستويات التفويض القائمة

2693

1615

هﺒوسط

1.43

1.78

مرتفع

*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جػػدوؿ  :4.4الهﺒوسػػطﺌت الحسػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػػﺌت الهعٓﺌرٓػػﺐ لفقػرات درجػػﺐ اﺒجﺌٌػػﺌت الهػوظفٓف ىحػػو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىػﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ هسػﺒوٓﺌت الﺒفػوٓض القﺌﺊهػﺐ
هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

3

ٓﺒـ وضع سٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهﺐ الهفوضﺐ و إﺎٛغ الهدٓر ﺎٍﺌ

3672

1634

6

اٚطٛع عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ و دراسﺒٍﺌ

3665

2

ٓﺒـ اقﺒراح ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ عمِ الهدٓر

الهجﺌؿ

5
4
1

ٓﺒـ ﺒمخٓص الهوضوع و إﺎٛغ الهدٓر ﺎرأي الهفوض إلًٓ
ٓﺒـ دراسﺐ هوضوع الﺒفوٓض و الخروج ﺎﺌسﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوصً
ٓﺒـ اﺒخﺌذ ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ دوف الرجوع لمهدٓر

الدرجة الكمية لمجال مستويات التفويض القائمة

1635

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي
هرﺒفع
هرﺒفع

3663

1632

هرﺒفع

3663

1638

هرﺒفع

3653

1633

هرﺒفع

3634

1615

هﺒوسط

1.51

1.84

مرتفع

*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

ٓﺒضػ ػػح هػ ػػف الجػ ػػداوؿ ( )464 -264أف الهﺒوسػ ػػط الحسػ ػػﺌﺎْ لهسػ ػػﺒوى الﺒػ ػػﺄﺔٓر ا٘جهػ ػػﺌلْ لمهػ ػػدٓرٓف

والهػػوظفٓف قػػد ﺎمػػغ  3648أي أف الﺒػػﺄﺔٓر كػػﺌف هرﺒفع ػﺌً ،وقػػد كﺌىػػت أكﺔػػر ٌػػذي القطﺌعػػﺌت قػػوة ٌػػْ

(اٚطٛع عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ ودراسﺒٍﺌٓ ،ﺒـ وضع سٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهﺐ الهفوضﺐ واﺎٛغ الهػدٓر
ﺎٍﺌ) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3662 ،3664عمِ الﺒػوالْ .أهػﺌ أقػؿ قطػﺌعٓف ﺒػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػﺌ ( ٓػﺒـ د ارسػﺐ

هوض ػػوع الﺒف ػػوٓض والخ ػػروج ﺎﺌس ػػﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوص ػػً ٓ ،ػػﺒـ اﺒخ ػػﺌذ قػ ػ اررات الهٍه ػػﺐ الهفوض ػػﺐ دوف
الرجوع لمهدٓر) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( ،)2699 ،3645وﺎهسﺒوى هرﺒفع وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.
أهﺌ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهدٓرٓف فقد ﺎمغ الهﺒوسط الحسﺌﺎْ لهسﺒوى الﺒﺄﺔٓر  3641ﺎهسﺒوى هرﺒفػع ،وكﺌىػت
أكﺔػػر القطﺌعػػﺌت إٓجﺌﺎٓػػﺐ (اٚطػػٛع عمػػِ الهٍهػػﺐ الهفوضػػﺐ ود ارسػػﺒٍﺌٓ ،ػػﺒـ اقﺒ ػراح ق ػ اررات الهٍهػػﺐ
الهفوض ػ ػػﺐ عم ػ ػػِ اله ػ ػػدٓر) ﺎهﺒوس ػ ػػطﺌت حس ػ ػػﺌﺎٓﺐ ( )3659 ،3662عم ػ ػػِ الﺒػ ػ ػوالْ ،أه ػ ػػﺌ ﺎخص ػ ػػوص

القطػػﺌعٓف اٖقػػؿ أﺔ ػ اًر فكﺌىػػﺌ (ٓػػﺒـ د ارسػػﺐ هوضػػوع الﺒفػػوٓض والخػػروج ﺎﺌسػػﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوصػػًٓ ،ػػﺒـ
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اﺒخػػﺌذ ق ػ اررات الهٍهػػﺐ الهفوضػػﺐ دوف الرجػػوع لمهػػدٓر) ﺎهﺒوسػػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ ( )2699 ،3645عمػػِ
الﺒوالْ ،وﺎهسﺒوى هرﺒفع وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.

أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3653ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىت أكﺔر ٌذي القطﺌعﺌت قػوة ٌػْ( ٓػﺒـ وضػع سػٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهػﺐ الهفوضػﺐ واﺎػٛغ الهػدٓر ﺎٍػﺌ،
اٚطٛع عمِ الهٍهﺐ الهفوضﺐ ود ارسػﺒٍﺌ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ ( )3665 ،3672عمػِ الﺒػوالْ ،أهػﺌ

أقؿ قطﺌعٓف ﺒﺄﺔٓ اًر فكﺌىﺌ (ٓﺒـ دراسﺐ هوضوع الﺒفوٓض والخروج ﺎﺌسﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوصًٓ ،ﺒـ اﺒخﺌذ
ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ دوف الرجوع لمهػدٓر) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ ( )2699 ،3645عمػِ الﺒػوالْ،

وﺎهسﺒوى هرﺒفع وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.

ٓﺒﺎػػٓف ههػػﺌ سػػﺎؽ أف قطػػﺌع (اٚطػػٛع عمػػِ الهٍهػػﺐ الهفوضػػﺐ ود ارسػػﺒٍﺌ) كػػﺌف هحػػؿ اﺒفػػﺌؽ الهػػدراء

والهػػوظفٓف ﺎﺂﺔػػﺌري ا٘ٓجﺌﺎٓػػﺐ ،ﺎٓىهػػﺌ رّكػػز الهوظفػػوف عمػػِ قطػػﺌع ( ٓػػﺒـ وضػػع سػػٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهػػﺐ

الهفوضﺐ واﺎٛغ الهدٓر ﺎً) ،فٓهﺌ ركز الهدٓروف عمِ قطﺌع ( ٓﺒـ اقﺒراح ق اررات الهٍهػﺐ الهفوضػﺐ

عمِ الهدٓر) ،أهﺌ ﺎخصوص أقؿ القطﺌعﺌت ﺒﺄﺔٓ اًر فقد اﺒفؽ الطرفﺌف وﺎشكؿ كﺌهؿ عمِ أف قطﺌعػﺌ
(ٓﺒـ دراسﺐ هوضوع الﺒفوٓض والخروج ﺎﺌسﺒىﺒﺌجﺌت ﺎخصوصًٓ ،ﺒـ اﺒخﺌذ ق اررات الهٍهﺐ الهفوضﺐ

دوف الرجوع لمهدٓر) ،كﺌىﺌ أقؿ القطﺌعﺌت أﺔ اًر.

 4.1.1الس ـؤال الثــاني  :كيــف ينظــر المــدراء والموظفــون إلــى أثــر تفــويض الســمطة فــي أداء
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس؟
ﺒشٓر الجداوؿ ( )13:4-5:4إلِ ا٘جﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الﺔﺌىْ
جػ ػػدوؿ  :5.4الهﺒوسػ ػػطﺌت الحسػ ػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػ ػػﺌت الهعٓﺌرٓػ ػػﺐ لفق ػ ػرات درجػ ػػﺐ اﺒجﺌٌػ ػػﺌت اله ػ ػػدٓرٓف
والهػػوظفٓف ىحػػو ﺒفػػوٓض السػػمطﺌت فػػْ هػػدٓرٓﺌت الػػو ازرات فػػْ هحﺌفظػػﺐ ىػػﺌﺎمس فػػْ هجػػﺌؿ إسػػٍﺌـ

الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌً حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

الرقـ فْ

11

ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً

4639

3.8.

هرﺒفع

1

إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ

4637

3..9

هرﺒفع

4631

3.8.

هرﺒفع

الهجﺌؿ

8

الهﺒوسط

الفقرة

السرعﺐ فْ إىجﺌز اٖعهﺌؿ
54

اٚﺒجﺌي

سهعﺐ الهىظهﺐ

3696

3.8.

هرﺒفع

3687

3.9.

هرﺒفع

3

اٚرﺒقﺌء ﺎهسﺒوى أداء الهفوض إلًٓ

3677

3.88

هرﺒفع

4

ىفسٓﺐ الهفوض إلًٓ

3671

3.9.

هرﺒفع

6

دافعٓﺐ الهوظؼ لمعهؿ

3673

1632

هرﺒفع

16

القدرة عمِ الﺒﺄقمـ هع هﺒغٓرات العهؿ

3673

3.9.

هرﺒفع

2

وٚء الهوظؼ لهىظهﺒً

7

22

ﺒخفٓؼ العبء عف الهدٓر

3668

5

ﺒطوٓر شخصٓﺐ الهوظؼ

3.98

هرﺒفع

3661

1636

هرﺒفع

9

الﺔقﺐ ﺎٓف الهوظفٓف وهدراﺊٍـ

3658

1638

هرﺒفع

14

هعﺌلجﺐ هشكمﺐ غٓﺌب الهدراء أو اىشغﺌلٍـ

3656

1633

هرﺒفع

18

سٛسﺐ القٓﺌـ ﺎﺌلعهؿ

3655

3.98

هرﺒفع

19

ﺒهكٓف ا٘دارة هف الﺒركٓز عمِ اٖولوٓﺌت

3646

1631

هﺒوسط

13

الﺒوجً ىحو الٛهركزٓﺐ

3645

1616

هرﺒفع

3643

1638

هﺒوسط

3639

1634

هﺒوسط

13

فﺒح آفﺌؽ ﺒطوٓرٓﺐ جدٓدة لمهىظهﺐ

3636

1639

هﺒوسط

21

ﺒعزٓز العٛقﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎٓف الهوظفٓف

3636

1637

هﺒوسط

15

خمؽ طﺎقﺐ قٓﺌدٓﺐ جدٓدة

3627

1617

هﺒوسط

17

الكشؼ عف الكفﺌءات غٓر الهسﺒغمﺐ

3623

1627

هﺒوسط

1.61

1.71

مرتفع

الﺒخفٓؼ هف ضغوط العهؿ

12

ﺒخفٓض الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

23

الدرجة الكمية لمجال إسيام التفويض في تعزيز األداء
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :6.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ لفقرات درجﺐ اﺒجﺌٌﺌت الهدٓرٓف ىحو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فْ هجﺌؿ إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز
اٖداء هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ فْ

الهجﺌؿ
1
8

الهﺒوسط

الفقرة

إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ
السرعﺐ فْ إىجﺌز اٖعهﺌؿ
55

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

4633

3.8.

هرﺒفع

4633

3.8.

هرﺒفع

اٚﺒجﺌي

11

ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً

4633

3.8.

هرﺒفع

2

سهعﺐ الهىظهﺐ

3688

3.8.

هرﺒفع

3671

3.98

هرﺒفع

3665

3.9.

هرﺒفع

3665

3.9.

هرﺒفع

3664

3.9.

هرﺒفع

3656

1635

هرﺒفع

22

ﺒخفٓؼ العبء عف الهدٓر

3653

1632

هرﺒفع

5

ﺒطوٓر شخصٓﺐ الهوظؼ

3653

1638

هرﺒفع

3653

1636

هرﺒفع

18

سٛسﺐ القٓﺌـ ﺎﺌلعهؿ

3647

1634

هرﺒفع

14

هعﺌلجﺐ هشكمﺐ غٓﺌب الهدراء أو اىشغﺌلٍـ

3643

1637

هرﺒفع

13

الﺒوجً ىحو الٛهركزٓﺐ

3638

1619

هﺒوسط

19

ﺒهكٓف ا٘دارة هف الﺒركٓز عمِ اٖولوٓﺌت

3632

1637

هﺒوسط

3631

1635

هﺒوسط

3629

1613

هﺒوسط

13

فﺒح آفﺌؽ ﺒطوٓرٓﺐ جدٓدة لمهىظهﺐ

3625

1631

هﺒوسط

21

ﺒعزٓز العٛقﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎٓف الهوظفٓف

3621

1639

هﺒوسط

15

خمؽ طﺎقﺐ قٓﺌدٓﺐ جدٓدة

3638

1615

هﺒوسط

17

الكشؼ عف الكفﺌءات غٓر الهسﺒغمﺐ

3638

1626

هﺒوسط

1.53

1.73

مرتفع

7
3
16
4
6

9

12
23

وٚء الهوظؼ لهىظهﺒً
اٚرﺒقﺌء ﺎهسﺒوى أداء الهفوض إلًٓ
القدرة عمِ الﺒﺄقمـ هع هﺒغٓرات العهؿ
ىفسٓﺐ الهفوض إلًٓ
دافعٓﺐ الهوظؼ لمعهؿ

الﺔقﺐ ﺎٓف الهوظفٓف وهدراﺊٍـ

الﺒخفٓؼ هف ضغوط العهؿ
ﺒخفٓض الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

الدرجة الكمية لمجال إسيام التفويض في تعزيز األداء
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جػػدوؿ  :7.4الهﺒوسػػطﺌت الحسػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػػﺌت الهعٓﺌرٓػػﺐ لفقػرات درجػػﺐ اﺒجﺌٌػػﺌت الهػػوظفٓف ىحػػو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىػﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ إسػٍﺌـ الﺒفػوٓض فػْ ﺒعزٓػز
اٖداء هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
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الرقـ فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

11

ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً

4617

3.8.

هرﺒفع

1

إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ

4613

3..8

هرﺒفع

4634

3..8

هرﺒفع

4631

3.9.

هرﺒفع

8

السرعﺐ فْ إىجﺌز اٖعهﺌؿ

4631

3.8.

هرﺒفع

3

اٚرﺒقﺌء ﺎهسﺒوى أداء الهفوض إلًٓ

3688

3.8.

هرﺒفع

3683

3.9.

هرﺒفع

2
7

6

سهعﺐ الهىظهﺐ
وٚء الهوظؼ لهىظهﺒً

دافعٓﺐ الهوظؼ لمعهؿ

22

ﺒخفٓؼ العبء عف الهدٓر

3681

4

ىفسٓﺐ الهفوض إلًٓ

3.9.

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع

3677

3.9.

هرﺒفع

3.74

3.89

هرﺒفع

3671

1634

هرﺒفع

14

هعﺌلجﺐ هشكمﺐ غٓﺌب الهدراء أو اىشغﺌلٍـ

3667

3.99

هرﺒفع

9

الﺔقﺐ ﺎٓف الهوظفٓف وهدراﺊٍـ

3665

1639

هرﺒفع

18

سٛسﺐ القٓﺌـ ﺎﺌلعهؿ

3663

3.9.

هرﺒفع

19

ﺒهكٓف ا٘دارة هف الﺒركٓز عمِ اٖولوٓﺌت

3663

3.9.

هرﺒفع

13

الﺒوجً ىحو الٛهركزٓﺐ

3652

1614

هرﺒفع

12

الﺒخفٓؼ هف ضغوط العهؿ

3649

1613

هرﺒفع

21

ﺒعزٓز العٛقﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎٓف الهوظفٓف

3649

1633

هرﺒفع

13

فﺒح آفﺌؽ ﺒطوٓرٓﺐ جدٓدة لمهىظهﺐ

3647

1615

هرﺒفع

3647

3.9.

هرﺒفع

15

خمؽ طﺎقﺐ قٓﺌدٓﺐ جدٓدة

3644

1617

هﺒوسط

17

الكشؼ عف الكفﺌءات غٓر الهسﺒغمﺐ

3638

1626

هﺒوسط

1.73

1.67

مرتفع

16
5

23

القدرة عمِ الﺒﺄقمـ هع هﺒغٓرات العهؿ
ﺒطوٓر شخصٓﺐ الهوظؼ

ﺒخفٓض الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

الدرجة الكمية لمجال إسيام التفويض في تعزيز األداء
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

ٓﺒضػ ػػح هػ ػػف الجػ ػػداوؿ ( )764-564أف الهﺒوسػ ػػط الحسػ ػػﺌﺎْ لهسػ ػػﺒوى الﺒػ ػػﺄﺔٓر ا٘جهػ ػػﺌلْ لمهػ ػػدٓرٓف
والهػػوظفٓف قػػد ﺎمػػغ  3663أي أف الﺒػػﺄﺔٓر كػػﺌف هرﺒفع ػﺌً ،وقػػد كﺌىػػت أكﺔػػر ٌػػذي القطﺌعػػﺌت قػػوة ٌػػْ
قطﺌعﺌت (ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً ،إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ ،السرعﺐ فْ إىجػﺌز اٖعهػﺌؿ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ
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( )4631 ،4637، 4639عمػ ػػِ الﺒ ػ ػوالْ .أهػ ػػﺌ أقػ ػػؿ  3قطﺌعػ ػػﺌت ﺒػ ػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػ ػػت ( ﺒعزٓػ ػػز العٛقػ ػػﺌت
اٚجﺒهﺌعٓ ػػﺐ ﺎػ ػٓف اله ػػوظفٓف ،خم ػػؽ طﺎق ػػﺐ قٓﺌدٓ ػػﺐ جدٓ ػػدة ،الكش ػػؼ ع ػػف الكف ػػﺌءات غٓ ػػر الهس ػػﺒغمﺐ)
ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3623 ، 3627 ، 3636عمِ الﺒوالْ ،وﺎهسﺒوى هﺒوسط.
أهﺌ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهدٓرٓف فقد ﺎمغ الهﺒوسط الحسﺌﺎْ لهسﺒوى الﺒﺄﺔٓر  3652ﺎهسﺒوى هرﺒفػع ،وكﺌىػت
أكﺔػػر القطﺌعػػﺌت إٓجﺌﺎٓػػﺐ ( إىﺒﺌجٓػػﺐ الهوظػػؼ ،السػػرعﺐ فػػْ إىجػػﺌز اٖعهػػﺌؿ ،ﺔقػػﺐ الهوظػػؼ ﺎذاﺒػػً)

ﺎهﺒوسػػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ ﺎمغػػت  4633لمجهٓ ػػع .أهػػﺌ ﺎخصػػوص القطﺌعػػﺌت اٖق ػػؿ أﺔ ػ اًر فكﺌىػػت (ﺒعزٓ ػػز
العٛق ػػﺌت اٚجﺒهﺌعٓ ػػﺐ ﺎ ػػٓف اله ػػوظفٓف ،خم ػػؽ طﺎق ػػﺐ قٓﺌدٓ ػػﺐ جدٓ ػػدة ،الكش ػػؼ ع ػػف الكف ػػﺌءات غٓ ػػر

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

أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3672ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىػػت أكﺔػػر ٌػػذي القطﺌع ػػﺌت قػػوة ٌػػْ (ﺔق ػػﺐ الهوظػػؼ ﺎذاﺒػػً ،إىﺒﺌجٓ ػػﺐ الهوظػػؼ ،سػػهعﺐ الهىظه ػػﺐ)

ﺎهﺒوس ػػطﺌت حس ػػﺌﺎٓﺐ ( )4634 ،4613 ،4617عم ػػِ الﺒػ ػوالْ ،أه ػػﺌ أق ػػؿ  3قطﺌع ػػﺌت ﺒ ػػﺄﺔٓ اًر فكﺌى ػػت
(ﺒخفػػٓض الﺒكػػﺌلٓؼ الﺒشػػغٓمٓﺐ ،خمػػؽ طﺎقػػﺐ قٓﺌدٓػػﺐ جدٓػػدة ،الكشػػؼ عػػف الكفػػﺌءات غٓػػر الهسػػﺒغمﺐ)

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

ٓﺒﺎػػٓف ههػػﺌ سػػﺎؽ أف قطﺌعػػﺌ (ﺔقػػﺐ الهوظػػؼ ﺎذاﺒػػً ،واىﺒﺌجٓػػﺐ الهوظػػؼ) كﺌىﺒػػﺌ هحػػؿ اﺒفػػﺌؽ اله ػػدراء
والهوظفٓف ﺎﺂﺔﺌرٌهﺌ ا٘ٓجﺌﺎٓﺐ ،فٓهﺌ اخﺒمؼ الهوظفػوف عػف الهػدراء ﺎﺒركٓػزٌـ عمػِ سػهعﺐ الهىظهػﺐ،

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

القطﺌعػػﺌت أﺔػ اًر ،فٓهػػﺌ اخﺒمػػؼ الهوظفػػوف عػػف الهػػدراء ﺎﺒركٓػػزٌـ عمػػِ ﺒخفػػٓض الﺒكػػﺌلٓؼ الﺒشػػغٓمٓﺐ،
فٓهﺌ رّكز الهدراء عمِ ﺒعزٓز العٛقﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎٓف الهوظفٓف.

كهػػﺌ قػػﺌـ الﺎﺌحػػث ﺎصػػٓﺌغﺐ ( )6أسػػﺊمﺐ هخﺒمفػػﺐ هغمقػػﺐ اٚسػػﺒجﺌﺎﺐ لهعرفػػﺐ أﺔػػر ﺒفػػوٓض السػػمطﺐ فػػْ
اٖداء ،وﺒشػػٓر الجػػداوؿ ( )1364-8.4إلػػِ اٖسػػﺊمﺐ ،وﺒك ػ اررات اٚسػػﺒجﺌﺎﺌت عمٍٓػػﺌ هػػف الهػػدٓرٓف

والهوظفٓف.
السؤاؿ اٖوؿ :وٓﺒعمؽ ﺎهدى قٓﺌـ الهدراء ﺎﺒفوٓض ﺎعض سمطﺌﺒٍـ لهوظفٍٓـ ،فقد كﺌىت إجﺌﺎﺌت
أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ هﺎٓىﺐ فْ جدوؿ 864
جدوؿ  : 864هﺌ هدى قٓﺌـ الهدراء ﺎﺒفوٓض ﺎعض هف سمطﺌﺒٍـ وهٍﺌهٍـ لمهوظفٓف أخرٓف ؟
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الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.073

10.3

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

10.3

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.07.

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

10.3

هﺒوسط

..7.

السؤاؿ الﺔﺌىْ :وعف هدى ىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،فقد كﺌىت إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ هﺎٓىﺐ فْ
جدوؿ 964
جدوؿ  : 964هﺌ هدى ىجﺌح عهمٓﺐ الﺒفوٓض ؟
الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.063

3047

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

305.

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.064

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

..63

305.

هﺒوسط

السؤاؿ الﺔﺌلث :وعف السؤاؿ ﺎخصوص الﺒقٓٓـ الخﺌص ﺎرغﺎﺐ الهدراء فْ القٓﺌـ ﺎﺌلﺒفوٓض ،فقد
كﺌىت إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ هﺎٓىﺐ فْ جدوؿ 1364
جدوؿ : 1364هﺌ ﺒقٓٓهؾ لرغﺎﺐ الهدراء فْ القٓﺌـ ﺎﺌلﺒفوٓض ؟
الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3075

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.64

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3075

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.063

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3075

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.063

هﺒوسط

السؤاؿ الراﺎع :أهﺌ عف السؤاؿ ﺎخصوص الﺒقٓٓـ لرغﺎﺐ الهوظفٓف فْ القٓﺌـ ﺎﺌلﺒفوٓض ،فقد كﺌىت
إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ هﺎٓىﺐ فْ جدوؿ 1164
جدوؿ : 1164هﺌ ﺒقٓٓهؾ لرغﺎﺐ الهوظفٓف فْ القٓﺌـ ﺎﺌلﺒفوٓض ؟
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الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3052

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.071

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.073

3043

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3046

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

..73

هﺒوسط

السؤاؿ الخﺌهس :وعف السؤاؿ عف ىظرة الهدراء لمﺒفوٓض ،فقد كﺌىت إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ
هﺎٓىﺐ فْ جدوؿ 1264
جدوؿٓ : 1264ىظر الهدراء لمﺒفوٓض عمِ أىً ؟
الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3064

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.057

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

305.

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.052

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.054

3056

هﺒوسط

السؤاؿ السﺌدس :أهﺌ السؤاؿ عف ىظرة الهوظفٓف لمﺒفوٓض ،فقد كﺌىت إجﺌﺎﺌت أفراد العٓىﺐ كهﺌ ٌْ
هﺎٓىﺐ فْ جدوؿ 1364
جدوؿٓ : 1364ىظر الهوظفوف لمﺒفوٓض عمِ أىً ؟
الهدراء
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3044

الهوظفوف

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.063

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3037

ا٘جهﺌلْ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.06.

الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

3043

الوصؼ

اٚىحراؼ الهعٓﺌري

.06.

هﺒوسط

 3.1.4السـؤال الثالــث  :مــا التحــديات التــي تواجــو تفــويض الســمطة فــي مــديريات الــو ازرات فــي
محافظة نابمس؟
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ﺒشٓر الجداوؿ ( )16:4-14:4إلِ ا٘جﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الﺔﺌلث

جػػدوؿ  :14.4الهﺒوسػػطﺌت الحسػػﺌﺎٓﺐ لفق ػرات درجػػﺐ اﺒجﺌٌػػﺌت الهػػدٓرٓف والهػػوظفٓف ىحػػو ﺒفػػوٓض
السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فْ هجﺌؿ ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ
ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي

3

ٓعﺌىْ الهوظفوف هف ضغط العهؿ

3664

1634

هرﺒفع

13

ﺒخوؼ الهدراء عمِ هكﺌىﺒٍـ و ﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـ

3663

1625

هرﺒفع

3646

1638

هرﺒفع

3645

1615

هرﺒفع

8

الفٍـ الخﺌطﺉ لصٛحٓﺌت الﺒفوٓض

3627

1636

هﺒوسط

11

الﺒخوؼ هف زٓﺌدة الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

3624

2
4

ٓ ٚوجد ﺒحفٓز كﺌؼ لمهفوض إلٍٓـ
خوؼ الهدراء هف الفشؿ

1617

هﺒوسط

1

ٓرى الهدٓر احﺒهﺌؿ فقداف السٓطرة عمِ هجرٓﺌت العهؿ

3623

1613

هﺒوسط

5

خوؼ الهوظفٓف هف الفشؿ

3619

1637

هﺒوسط

3619

1622

هﺒوسط

6

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهفوض إلٍٓـ

3615

1635

هﺒوسط

7

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهدراء

3612

1613

هﺒوسط

الدرجة الكمية لمجال تحديات التوجو نحو التفويض

1.13

1.81

متوسط

9

ﺒخوؼ الهوظؼ هف العقﺌب حﺌؿ فشمً فْ إىجﺌز الهٍهﺐ
الهفوضﺐ إلًٓ

*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :15.4الهﺒوسػطﺌت الحسػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػﺌت الهعٓﺌرٓػﺐ لفقػرات درجػﺐ اﺒجﺌٌػﺌت الهػدٓرٓف ىحػو
ﺒف ػػوٓض الس ػػمطﺌت ف ػػْ ه ػػدٓرٓﺌت ال ػػو ازرات ف ػػْ هحﺌفظ ػػﺐ ى ػػﺌﺎمس ف ػػْ هج ػػﺌؿ ﺒح ػػدٓﺌت الﺒوج ػػً ىح ػػو
الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
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الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

13

ﺒخوؼ الهدراء عمِ هكﺌىﺒٍـ و ﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـ

3653

1629

هرﺒفع

3

ٓعﺌىْ الهوظفٓف هف ضغط العهؿ

3647

3.99

هرﺒفع

3642

1634

هرﺒفع

3641

1614

هرﺒفع

3616

1636

هﺒوسط

1

ٓرى الهدٓر احﺒهﺌؿ فقداف السٓطرة عمِ هجرٓﺌت العهؿ

3614

1612

هﺒوسط

5

خوؼ الهوظفٓف هف الفشؿ

3638

1633

هﺒوسط

11

الﺒخوؼ هف زٓﺌدة الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

الهجﺌؿ

ٓ ٚوجد ﺒحفٓز كﺌؼ لمهفوض إلٍٓـ

2

خوؼ الهدراء هف الفشؿ

4

الفٍـ الخﺌطﺉ لصٛحٓﺌت الﺒفوٓض

8

3634

ﺒخوؼ الهوظؼ هف العقﺌب حﺌؿ فشمً فْ إىجﺌز الهٍهﺐ

1618

اٚﺒجﺌي

هﺒوسط

3633

1621

هﺒوسط

6

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهفوض إلٍٓـ

3631

1638

هﺒوسط

7

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهدراء

2698

1611

هﺒوسط

1.31

1.78

متوسط

9

الهفوضﺐ إلًٓ

الدرجة الكمية لمجال تحديات التوجو نحو التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :16.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ لفقرات درجﺐ اﺒجﺌٌﺌت الهػوظفٓف ىحػو ﺒفػوٓض السػمطﺌت فػْ
هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فْ هجﺌؿ ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب
ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي

الرقـ فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي

3

ٓعﺌىْ الهوظفوف هف ضغط العهؿ

3679

1636

هرﺒفع

13

ﺒخوؼ الهدراء عمِ هكﺌىﺒٍـ و ﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـ

3669

1623

هرﺒفع

2

ٓ ٚوجد ﺒحفٓز كﺌؼ لمهفوض إلٍٓـ

3653

1613

هرﺒفع

3649

1616

هرﺒفع

4

خوؼ الهدراء هف الفشؿ

11

الﺒخوؼ هف زٓﺌدة الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

3642

1613

هرﺒفع

8

الفٍـ الخﺌطﺉ لصٛحٓﺌت الﺒفوٓض

3638

1636

هﺒوسط

9

ﺒخػ ػػوؼ الهوظ ػ ػػؼ ه ػ ػػف العق ػ ػػﺌب ح ػ ػػﺌؿ فش ػ ػػمً ف ػ ػػْ إىج ػ ػػﺌز الهٍه ػ ػػﺐ 3635

1621

هﺒوسط
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الهفوضﺐ إلًٓ
ٓرى الهدٓر احﺒهﺌؿ فقداف السٓطرة عمِ هجرٓﺌت العهؿ

3632

1613

هﺒوسط

3629

1613

هﺒوسط

6

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهفوض إلٍٓـ

3628

1633

هﺒوسط

7

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهدراء

3624

1613

هﺒوسط

1.83

مرتفع

1
5

خوؼ الهوظفٓف هف الفشؿ

الدرجة الكمية لمجال تحديات التوجو نحو التفويض

1.41

*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

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

(ٓعﺌىْ الهوظفوف هػف ضػغوط العهػؿ ،ﺒخػوؼ الهػدراء عمػِ هكػﺌىﺒٍـ وﺒﺂكػؿ صػٛحٓﺌﺒٍـٓ ٚ ،وجػد
ﺒحفٓز ٍ
كﺌؼ لمهفوض إلٍٓـ) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3646 ،3663 ،3664عمِ الﺒوالْ .أهﺌ أقػؿ 3
قطﺌعﺌت ﺒﺄﺔٓ اًر فكﺌىت (ﺒخػوؼ الهوظػؼ هػف العقػﺌب حػﺌؿ فشػمً فػْ إىجػﺌز الهٍهػﺐ الهفوضػﺐ إلٓػً،
غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهفوض إلػٍٓـ ،غٓػﺌب الػوعْ الكػﺌفْ لػدى الهػدراء) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ

( )3612 ،3615 ،3619عمِ الﺒوالْ ،وﺎهسﺒوى هﺒوسط.
أهػػﺌ فٓه ػػﺌ ٓﺒعمػػؽ ﺎﺌله ػػدٓرٓف فقػػد ﺎم ػػغ الهﺒوس ػػط الحسػػﺌﺎْ لهس ػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3623ﺎهس ػػﺒوى هﺒوس ػػط،
وكﺌىػ ػػت أكﺔػ ػػر القطﺌعػ ػػﺌت إٓجﺌﺎٓػ ػػﺐ ( ﺒخػ ػػوؼ الهػ ػػدراء عمػ ػػِ هكػ ػػﺌىﺒٍـ وﺒﺂكػ ػػؿ صػ ػػٛحٓﺌﺒٍـٓ ،عػ ػػﺌىْ
الهوظفوف هف ضغوط العهؿٓ ٚ ،وجد ﺒحفٓػز ك ٍ
ػﺌؼ لمهفػوض إلػٍٓـ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ (،3653

 ) 3642 ،3647عمػػِ الﺒػوالْ . ،أهػػﺌ أقػػؿ  3قطﺌعػػﺌت ﺒػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػػت (ﺒخػػوؼ الهوظػػؼ هػػف العقػػﺌب
حػػﺌؿ فشػػمً فػػْ إىجػػﺌز الهٍهػػﺐ الهفوضػػﺐ إلٓػػً ،غٓػػﺌب الػػوعْ الكػػﺌفْ لػػدى الهفػػوض إلػػٍٓـ ،غٓػػﺌب

ال ػ ػػوعْ الك ػ ػػﺌفْ ل ػ ػػدى اله ػ ػػدراء) ﺎهﺒوس ػ ػػطﺌت حس ػ ػػﺌﺎٓﺐ (  ) 3612 ،3615 ،3619عم ػ ػػِ الﺒػ ػ ػوالْ،
وﺎهسﺒوى هﺒوسط.
أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3643ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىػت أكﺔػػر ٌػذي القطﺌعػػﺌت قػوة ٌػػْ ( ٓعػﺌىْ الهوظفػػوف هػف ضػػغوط العهػؿ ،ﺒخػػوؼ الهػدراء عمػػِ
هكﺌىﺒٍـ وﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـٓ ٚ ،وجد ﺒحفٓػز ك ٍ
ػﺌؼ لمهفػوض إلػٍٓـ ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ ( ،3664
 ) 3646 ،3663عمػػِ الﺒػوالْ  ،أهػػﺌ أقػػؿ  3قطﺌعػػﺌت ﺒػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػػت ( خػػوؼ الهػػوظفٓف هػػف الفشػػؿ،
غٓ ػػﺌب ال ػػوعْ الك ػػﺌفْ ل ػػدى الهف ػػوض إل ػػٍٓـ ،غٓ ػػﺌب ال ػػوعْ الك ػػﺌفْ ل ػػدى اله ػػدراء ) ،ﺎهﺒوس ػػطﺌت

حسﺌﺎٓﺐ (  )3624 ،3628 ،3629عمِ الﺒوالْ ﺎهسﺒوى هﺒوسط.
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ٓﺒﺎٓف ههﺌ سﺎؽ أف قطﺌعﺌت ( ﺒخوؼ الهدراء عمػِ هكػﺌىﺒٍـ وﺒﺂكػؿ صػٛحٓﺌﺒٍـٓ ،عػﺌىْ الهوظفػوف
هػػف ضػػغوط العهػػؿٓ ٚ ،وجػػد ﺒحفٓػػز كػ ٍ
ػﺌؼ لمهفػػوض إلػػٍٓـ ) كﺌىػػت هحػػؿ اﺒفػػﺌؽ الهػػدراء والهػػوظفٓف
ﺎﺂﺔﺌرٌهػػﺌ ا٘ٓجﺌﺎٓػػﺐ ﺎشػػكؿ كﺌهػػؿ ،أهػػﺌ ﺎخصػػوص أقػػؿ القطﺌعػػﺌت ﺒػػﺄﺔٓ اًر فقػػد اﺒفػػؽ الطرفػػﺌف عمػػِ أف

قطػػﺌع (غٓػػﺌب الػػوعْ الكػػﺌفْ لػػدى الهػػدراء ) كػػﺌف أقػػؿ القطﺌعػػﺌت أﺔػ اًر ،ﺎٓىهػػﺌ ركػػز الهوظفػػوف عمػػِ
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 ).

 4.1.4السـؤال الرابـع  :مــا العوامـل المـؤثرة فــي تعزيـز توجـو المــدراء والمـوظفين نحـو تفــويض
السمطة ،والجوانب التي يتم مراعاتيا لدى اتخـاذ قـرار التفـويض ،فـي صـياغة اتجاىـات ايجابيـة
نحوه في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس؟
ﺒشٓر الجداوؿ ( )22:4-17:4إلِ ا٘جﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الراﺎع
جدوؿ  :17.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ لفقرات العواهؿ الهؤﺔرة فْ ﺒعزٓز ﺒوجً
الهػدٓرٓف والهػوظفٓف ىحػػو ﺒفػوٓض السػػمطﺌت فػْ هػػدٓرٓﺌت الػو ازرات فػػْ هحﺌفظػﺐ ىػػﺌﺎمس فػْ هجػػﺌؿ
ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

الهجﺌؿ

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي

13

الهؤٌٛت العمهٓﺐ لمهدٓر

3694

3.89

هرﺒفع

4

شخصٓﺐ الهوظؼ

3693

3...

هرﺒفع

13

الخﺎرة السﺌﺎقﺐ لمهوظؼ

3691

3.8.

هرﺒفع

14

الىهط القٓﺌدي لمهدٓر

3693

3.9.

هرﺒفع

11

كفﺌءة الهفوض إلًٓ

3687

3.8.

هرﺒفع

3

شخصٓﺐ الهدٓر

3686

3.8.

هرﺒفع

5

حجـ العهؿ الذي ٓﺒحهمً الهدٓر

3679

3.8.

هرﺒفع

9

قﺎوؿ الهوظؼ لمﺒفوٓض

3677

3..9

هرﺒفع

12

الىﺒٓجﺐ الهﺒوقعﺐ هف الﺒفوٓض

3675

3.8.

هرﺒفع

8

رغﺎﺐ الهدٓر فْ الﺒفوٓض

3663

3.9.

هرﺒفع

7

ىوعٓﺐ العهؿ الهراد ﺒفوٓضً

3659

3..8

هرﺒفع
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6

ﺒوقٓت عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3654

3.8.

هرﺒفع

1

الىظﺌـ ا٘داري القﺌﺊـ

3644

3.9.

هرﺒفع

2

ﺒدرٓب الهوظفٓف

3631

1631

هﺒوسط

1.71

1.58

مرتفع

الدرجة الكمية لمجال تعزيز التوجو نحو التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :18.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ لفق ارت العواهؿ الهؤﺔرة فْ ﺒعزٓز ﺒوجً

الهدٓرٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فْ هجﺌؿ ﺒعزٓز الﺒوجػً
ىحو الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي

الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

13

الهؤٌٛت العمهٓﺐ لمهدٓر

3688

3.9.

هرﺒفع

13

الخﺎرة السﺌﺎقﺐ لمهوظؼ

3687

3.8.

هرﺒفع

14

الىهط القٓﺌدي لمهدٓر

3686

الهجﺌؿ

3.9.

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع

3

شخصٓﺐ الهدٓر

3684

3..9

هرﺒفع

4

شخصٓﺐ الهوظؼ

3683

3...

هرﺒفع

11

كفﺌءة الهفوض إلًٓ

3681

3.8.

هرﺒفع

3683

3.8.

هرﺒفع

9

قﺎوؿ الهوظؼ لمﺒفوٓض

3674

3.8.

هرﺒفع

12

الىﺒٓجﺐ الهﺒوقعﺐ هف الﺒفوٓض

3667

3.8.

هرﺒفع

7

ىوعٓﺐ العهؿ الهراد ﺒفوٓضً

3656

3...

هرﺒفع

8

رغﺎﺐ الهدٓر فْ الﺒفوٓض

3654

3.99

هرﺒفع

6

ﺒوقٓت عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3647

3..9

هرﺒفع

1

الىظﺌـ ا٘داري القﺌﺊـ

3638

3.9.

هﺒوسط

2

ﺒدرٓب الهوظفٓف

3618

1634

هﺒوسط

1.67

1.56

مرتفع

5

حجـ العهؿ الذي ٓﺒحهمً الهدٓر

الدرجة الكمية لمجال تعزيز التوجو نحو التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5
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جدوؿ  :19.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ لفقرات العواهؿ الهؤﺔرة فْ ﺒعزٓز ﺒوجً
الهػػوظفٓف ىحػػو ﺒفػػوٓض السػػمطﺌت فػػْ هػػدٓرٓﺌت الػػوزارات فػػْ هحﺌفظػػﺐ ىػػﺌﺎمس فػػْ هجػػﺌؿ ﺒعزٓػػز
الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

4

شخصٓﺐ الهوظؼ

4631

3...

هرﺒفع

13

الهؤٌٛت العمهٓﺐ لمهدٓر

3699

3.8.

هرﺒفع

13

الخﺎرة السﺌﺎقﺐ لمهوظؼ

3694

3.8.

هرﺒفع

14

الىهط القٓﺌدي لمهدٓر

3694

الهجﺌؿ

3.9.

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع

11

كفﺌءة الهفوض إلًٓ

3693

3...

هرﺒفع

3

شخصٓﺐ الهدٓر

3688

3.8.

هرﺒفع

12

الىﺒٓجﺐ الهﺒوقعﺐ هف الﺒفوٓض

3682

3.8.

هرﺒفع

9

قﺎوؿ الهوظؼ لمﺒفوٓض

3679

3..9

هرﺒفع

5

حجـ العهؿ الذي ٓﺒحهمً الهدٓر

3678

3.9.

هرﺒفع

8

رغﺎﺐ الهدٓر فْ الﺒفوٓض

3671

3.8.

هرﺒفع

7

ىوعٓﺐ العهؿ الهراد ﺒفوٓضً

3661

3.8.

هرﺒفع

6

ﺒوقٓت عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3663

3.8.

هرﺒفع

1

الىظﺌـ ا٘داري القﺌﺊـ

3651

3.9.

هرﺒفع

2

ﺒدرٓب الهوظفٓف

3642

3.9.

هرﺒفع

1.78

1.61

مرتفع

الدرجة الكمية لمجال تعزيز التوجو نحو التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

ٓﺒضػػح هػػف الجػػداوؿ ( )1964 -1764أف الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر ا٘جهػػﺌلْ لمهػػدٓرٓف
والهػػوظفٓف قػػد ﺎمػػغ  3673أي أف الﺒػػﺄﺔٓر كػػﺌف هرﺒفع ػﺌً ،وقػػد كﺌىػػت أكﺔػػر ٌػػذي القطﺌعػػﺌت قػػوة ٌػػْ

(اله ػػؤٌٛت العمهٓ ػػﺐ لمه ػػدٓر ،شخص ػػٓﺐ الهوظ ػػؼ ،الخﺎ ػػرة الس ػػﺌﺎقﺐ لمهوظ ػػؼ) ﺎهﺒوس ػػطﺌت حس ػػﺌﺎٓﺐ

( ) 3691 ، 3693 ، 3694عمػ ػػِ الﺒ ػ ػوالْ .أهػ ػػﺌ أقػ ػػؿ  3قطﺌعػ ػػﺌت ﺒػ ػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػ ػػت ( ﺒوقٓػ ػػت عهمٓػ ػػﺐ

الﺒفػ ػػوٓض ،الىظػ ػػﺌـ ا٘داري القػ ػػﺌﺊـ ،ﺒػ ػػدرٓب الهػ ػػوظفٓف) ﺎهﺒوسػ ػػطﺌت حسػ ػػﺌﺎٓﺐ (، 3627 ، 3636

 )3623عمِ الﺒوالْ ،وﺎهسﺒوى هﺒوسط.
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أهﺌ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهدٓرٓف فقد ﺎمغ الهﺒوسط الحسﺌﺎْ لهسﺒوى الﺒﺄﺔٓر  3667ﺎهسﺒوى هرﺒفػع ،وكﺌىػت
أكﺔ ػػر القطﺌع ػػﺌت إٓجﺌﺎٓ ػػﺐ (اله ػػؤٌٛت العمهٓ ػػﺐ لمه ػػدٓر ،الخﺎػ ػرة الس ػػﺌﺎقﺐ لمهوظ ػػؼ ،ال ػػىهط القٓ ػػﺌدي
لمهدٓر) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ﺎمغت ()3686 ،3687 ،3688عمِ الﺒوالْ ،أهﺌ ﺎخصػوص القطﺌعػﺌت

اٖقؿ أﺔ اًر فكﺌىت (ﺒوقٓػت عهمٓػﺐ الﺒفػوٓض ،الىظػﺌـ ا٘داري القػﺌﺊـ ،ﺒػدرٓب الهػوظفٓف) ،ﺎهﺒوسػطﺌت
حسﺌﺎٓﺐ ( )3618 ،3638 ، 3647عمِ الﺒوالْ ﺎهسﺒوى هﺒوسط.

أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3678ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىت أكﺔر ٌذي القطﺌعﺌت قوة ٌْ (شخصٓﺐ الهوظػؼ ،الهػؤٌٛت العمهٓػﺐ لمهػدٓر ،الخﺎػرة السػﺌﺎقﺐ

لمهوظػػؼ) ﺎهﺒوسػػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ ( )3694 ،3699 ،4631عمػػِ الﺒ ػوالْ ،أهػػﺌ أقػػؿ  3قطﺌعػػﺌت ﺒػػﺄﺔٓ اًر
فكﺌىػػت (ﺒوقٓػػت عهمٓػػﺐ الﺒفػػوٓض ،الىظػػﺌـ ا٘داري القػػﺌﺊـ ،ﺒػػدرٓب الهػػوظفٓف) ،ﺎهﺒوسػػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ

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

ٓﺒﺎٓف ههﺌ سﺎؽ أف قطﺌعﺌ ( الهؤٌٛت العمهٓﺐ لمهدٓر ،الخﺎػرة السػﺌﺎقﺐ لمهوظػؼ ) كﺌىػﺌ هحػؿ اﺒفػﺌؽ
الهدراء والهوظفٓف ﺎﺂﺔﺌرٌهﺌ ا٘ٓجﺌﺎٓﺐ ،فٓهﺌ اخﺒمؼ الهوظفوف عػف الهػدراء ﺎﺒركٓػزٌـ عمػِ شخصػٓﺐ

الهوظؼ ،فٓهﺌ ركػز الهػدراء عمػِ الػىهط القٓػﺌدي لمهػدٓر ،أهػﺌ ﺎخصػوص أقػؿ القطﺌعػﺌت ﺒػﺄﺔٓ اًر فقػد
اﺒفػػؽ الطرفػػﺌف ﺎشػػكؿ كﺌهػػؿ عمػػِ أف قطﺌعػػﺌت ( ﺒوقٓػػت عهمٓػػﺐ الﺒفػػوٓض ،الىظػػﺌـ ا٘داري القػػﺌﺊـ،
ﺒدرٓب الهوظفٓف) ،كﺌىت أقؿ القطﺌعﺌت ﺒﺄﺔٓ اًر.

جػػػدوؿ  :23.4الهﺒوسػ ػػطﺌت الحسػ ػػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػ ػػﺌت الهعٓﺌرٓ ػػﺐ لفق ػ ػرات درج ػػﺐ اﺒجﺌٌػ ػػﺌت الهػ ػػدٓرٓف
والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىػﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ اﺒخػﺌذ قػرار
الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

3673

3.8.

هرﺒفع

2

الﺒﺄكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع الﺒفوٓض

3669

3.8.

هرﺒفع

3

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح السٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىﺐ لمعهؿ

3665

3.88

هرﺒفع

3662

3.8.

هرﺒفع

الهجﺌؿ
1

4
9
6

الﺒﺄكد هف قدرة الهفوض إلًٓ

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح هعﺌٓٓر اٖداء الهرﺒقب
قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺇعطﺌء الﺒعمٓهﺌت الهىﺌسﺎﺐ لمهفوض إلًٓ
ﺒوضٓح صٛحٓﺌت الهفوض إلًٓ

3662
3661
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3.9.
3.8.

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع
هرﺒفع

هﺒﺌﺎعﺐ الهفوض إلًٓ أﺔىﺌء قٓﺌهً ﺎهٍهﺒً

3649

3.9.

هرﺒفع

5

ﺒوﺔٓؽ عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3648

3.88

هرﺒفع

7

ﺒدرٓب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهﺐ الهفوضﺐ

3643

3.98

هرﺒفع

1.59

1.71

مرتفع

8

الدرجة الكمية لمجال اتخاذ قرار التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :21.4الهﺒوسػطﺌت الحسػﺌﺎٓﺐ واٚىح ارفػﺌت الهعٓﺌرٓػﺐ لفقػرات درجػﺐ اﺒجﺌٌػﺌت الهػدٓرٓف ىحػو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فػْ هجػﺌؿ اﺒخػﺌذ قػرار الﺒفػوٓض هرﺒﺎػﺐ
ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
الرقـ
فْ

الهﺒوسط

الفقرة

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

3665

3.8.

هرﺒفع

2

الﺒﺄكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع الﺒفوٓض

3664

3.9.

هرﺒفع

4

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح هعﺌٓٓر اٖداء الهرﺒقب

3659

3.9.

هرﺒفع

3

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح السٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىﺐ لمعهؿ

3659

3.8.

هرﺒفع

9

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺇعطﺌء الﺒعمٓهﺌت الهىﺌسﺎﺐ لمهفوض إلًٓ

3652

الهجﺌؿ
1

الﺒﺄكد هف قدرة الهفوض إلًٓ

1.32

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع

6

ﺒوضٓح صٛحٓﺌت الهفوض إلًٓ

3652

3.88

هرﺒفع

5

ﺒوﺔٓؽ عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3641

3.9.

هرﺒفع

3638

3.9.

هﺒوسط

3633

1632

هﺒوسط

1.53

1.77

مرتفع

8
7

هﺒﺌﺎعﺐ الهفوض إلًٓ أﺔىﺌء قٓﺌهً ﺎهٍهﺒً
ﺒدرٓب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهﺐ الهفوضﺐ

الدرجة الكمية لمجال اتخاذ قرار التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

جدوؿ  :22.4الهﺒوسطﺌت الحسﺌﺎٓﺐ واٚىحرافﺌت الهعٓﺌرٓﺐ لفقرات درجﺐ اﺒجﺌٌﺌت الهوظفٓف ىحو
ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس فْ هجﺌؿ اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض هرﺒﺎﺐ
ﺒىﺌزلٓﺌ حسب ﺒقدٓر اٚﺒجﺌي
68

الرقـ
فْ

الهجﺌؿ
1
2
9

الهﺒوسط

الفقرة

الﺒﺄكد هف قدرة الهفوض إلًٓ
الﺒﺄكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ لهوضوع الﺒفوٓض
قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺇعطﺌء الﺒعمٓهﺌت الهىﺌسﺎﺐ لمهفوض إلًٓ
ﺒوضٓح صٛحٓﺌت الهفوض إلًٓ

اٚىحراؼ

ﺒقدٓر

الحسﺌﺎْ

الهعٓﺌري

3681

3.8.

هرﺒفع

3673

3.8.

هرﺒفع

3672

3.9.

اٚﺒجﺌي

هرﺒفع

3673

3.8.

هرﺒفع

3669

3.88

هرﺒفع

3665

3.8.

هرﺒفع

3663

3.9.

هرﺒفع

5

ﺒوﺔٓؽ عهمٓﺐ الﺒفوٓض

3655

3.8.

هرﺒفع

7

ﺒدرٓب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهﺐ الهفوضﺐ

3647

3.9.

هرﺒفع

1.66

1.69

مرتفع

6
3
4
8

قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح السٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىﺐ لمعهؿ
قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح هعﺌٓٓر اٖداء الهرﺒقب
هﺒﺌﺎعﺐ الهفوض إلًٓ أﺔىﺌء قٓﺌهً ﺎهٍهﺒً

الدرجة الكمية لمجال اتخاذ قرار التفويض
*أقصِ درجﺐ لمفقرة()5

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

الﺒﺄكػػد ه ػػف ق ػػدرة الهفػػوض إلٓ ػػً ،الﺒﺄك ػػد ه ػػف فٍػػـ الهف ػػوض إلٓ ػػً لهوضػػوع الﺒف ػػوٓض ،قٓ ػػﺌـ اله ػػدٓر
ﺎﺒوضػ ػػٓح السػ ػػٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىػ ػػﺐ لمعهػ ػػؿ) ﺎهﺒوسػ ػػطﺌت حسػ ػػﺌﺎٓﺐ ( )3665 ، 3669 ، 3673عم ػ ػػِ

الﺒوالْ .أهﺌ أقؿ  3قطﺌعﺌت ﺒﺄﺔٓ اًر فكﺌىت (هﺒﺌﺎعﺐ الهفوض إلًٓ أﺔىﺌء قٓﺌهػً ﺎهٍهﺒػً ،ﺒوﺔٓػؽ عهمٓػﺐ

الﺒفوٓض ،ﺒدرٓب الهفوض إلًٓ عمػِ أداء الهٍهػﺐ الهفوضػﺐ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ (3648 ، 3649

 )3643 ،عمِ الﺒوالْ ،وﺎهسﺒوى هرﺒفع.
أهﺌ فٓهﺌ ٓﺒعمؽ ﺎﺌلهدٓرٓف فقد ﺎمغ الهﺒوسط الحسﺌﺎْ لهسﺒوى الﺒﺄﺔٓر  3652ﺎهسﺒوى هرﺒفػع ،وكﺌىػت
أكﺔػػر القطﺌعػػﺌت إٓجﺌﺎٓػػﺐ ( الﺒﺄكػػد هػػف قػػدرة الهفػػوض إلٓػػً ،الﺒﺄكػػد هػػف فٍػػـ الهفػػوض إلٓػػً لهوضػػوع

الﺒفوٓض ،قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح السٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىﺐ لمعهؿ) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ (3669 ، 3673

 )3665 ،عم ػػِ الﺒػ ػوالْ ،أه ػػﺌ ﺎخص ػػوص القطﺌع ػػﺌت اٖق ػػؿ أﺔػ ػ اًر فكﺌى ػػت (ﺒوﺔٓ ػػؽ عهمٓ ػػﺐ الﺒف ػػوٓض،
هﺒﺌﺎعػػﺐ الهفػػوض إلٓػػً أﺔىػػﺌء قٓﺌهػػً ﺎهٍهﺒػػً ،ﺒػػدرٓب الهفػػوض إلٓػػً عمػػِ أداء الهٍهػػﺐ الهفوض ػػﺐ )
ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3633 ،3638 ،3641ﺎهسﺒوى هﺒوسط.
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أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3666ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىت أكﺔر ٌذي القطﺌعﺌت قوة ٌْ ( الﺒﺄكػد هػف قػدرة الهفػوض إلٓػً ،الﺒﺄكػد هػف فٍػـ الهفػوض إلٓػً
لهوضػوع الﺒفػوٓض ،قٓػﺌـ الهػػدٓر ﺎﺇعطػﺌء الﺒعمٓهػﺌت الهىﺌسػﺎﺐ لمهفػػوض إلٓػً ) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ

( )3672 ،3673 ،3681عمػػِ الﺒ ػوالْ ،أهػػﺌ أقػػؿ  3قطﺌعػػﺌت ﺒػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػػت ( هﺒﺌﺎعػػﺐ الهفػػوض إلٓػػً
أﺔىﺌء قٓﺌهً ﺎهٍهﺒػً ،ﺒوﺔٓػؽ عهمٓػﺐ الﺒفػوٓض ،ﺒػدرٓب الهفػوض إلٓػً عمػِ أداء الهٍهػﺐ الهفوضػﺐ )،
ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3647 ،3655 ،3663عمِ الﺒوالْ ﺎهسﺒوى هرﺒفع.

ٓﺒﺎٓف ههﺌ سﺎؽ أف قطﺌعﺌت (الﺒﺄكد هف قدرة الهفوض إلًٓ ،الﺒﺄكد هف فٍـ الهفػوض إلٓػً لهوضػوع
الﺒف ػػوٓض ،قٓػ ػػﺌـ اله ػػدٓر ﺎﺒوضػػػٓح السػػػٓىﺌرٓوٌﺌت الههكى ػػﺐ لمعهػ ػػؿ) كﺌى ػػت هح ػػؿ اﺒف ػػﺌؽ الهػػػدراء و

الهوظفٓف ﺎﺂﺔﺌرٌهﺌ ا٘ٓجﺌﺎٓػﺐ ﺎشػكؿ كﺌهػؿ ،أهػﺌ ﺎخصػوص أقػؿ القطﺌعػﺌت ﺒػﺄﺔٓ اًر فقػد اﺒفػؽ الطرفػﺌف
أٓض ػﺌً وﺎشػػكؿ كﺌهػػؿ عمػػِ أف قطﺌعػػﺌت (هﺒﺌﺎعػػﺐ الهفػػوض إلٓػػً أﺔىػػﺌء قٓﺌهػػً ﺎهٍهﺒػػً ،ﺒوﺔٓػػؽ عهمٓػػﺐ
الﺒفوٓض ،ﺒدرٓب الهفوض إلًٓ عمِ أداء الهٍهﺐ الهفوضﺐ) ،كﺌىت أقؿ القطﺌعﺌت أﺔ اًر.
وﺒمخص الجداوؿ ( )25:4-23:4ىﺒﺌﺊج ا٘جﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الرﺊٓس لمدراسﺐ
مــا اتجاىــات المــديرين والمــوظفين نحــو تفــويض الســمطات فــي مــديريات الــو ازرات فــي محافظــة
نابمس.
ٓﺎ ػػٓف الج ػػدوؿ ( )23:4الهج ػػﺌٚت والدرج ػػﺐ الكمٓ ػػﺐ ٚﺒجﺌٌ ػػﺌت اله ػػدٓرٓف واله ػػوظفٓف ىح ػػو ﺒف ػػوٓض
السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس

جــدول  :31.4ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكميــة ال تجاىــات المــديرين والمــوظفين نحــو تفــويض
السمطات في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس
رقـ

الهجﺌؿ

الهﺒوسط

الهجﺌٚت

الحسﺌﺎْ

اٚىحراؼ
الهعٓﺌري

ﺒقدٓر

اٚﺒجﺌي

2

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3673

3..8

هرﺒفع

1

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3663

3...

هرﺒفع

3

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3659

3...

هرﺒفع

4

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3648

3.8.

هرﺒفع
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5

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

الدرجـــة الكميـــة ال تجاىـــات المـــديرين والمـــوظفين نحـــو تفـــويض
السمطات

3632

3.8.

1.58

1.51

هﺒوسط
مرتفع

ترتيــب المجـــاالت والدرجــة الكميـــة ال تجاىــات المـــديرين نحــو تفـــويض الســمطات فـــي مـــديريات
الو ازرات في محافظة نابمس.
ٓﺎػػٓف الجػػدوؿ ( )24:4الهجػػﺌٚت والدرجػػﺐ الكمٓػػﺐ ٚﺒجﺌٌػػﺌت الهػػدٓرٓف ىحػػو ﺒفػػوٓض السػػمطﺌت فػػْ
هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس

جدول  :34.4ترتيب المجـاالت والدرجـة الكميـة ال تجاىـات المـديرين نحـو تفـويض السـمطات فـي
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس

الحسﺌﺎْ

اٚىحػ ػ ػ ػ ػراؼ

الهعٓﺌري

ﺒق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدٓر

رق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

2

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3667

3...

هرﺒفع

1

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3652

3...

هرﺒفع

3

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3652

3...

هرﺒفع

4

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3641

3..8

هﺒوسط

5

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3623

3..8

هﺒوسط

1.49

1.49

مرتفع

الهجﺌؿ

الهﺒوسط

الهجﺌٚت

الدرجة الكمية ال تجاىات المديرين نحو تفويض السمطات

اٚﺒجﺌي

ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكميــة ال تجاىــات المــوظفين نحــو تفــويض الســمطات فــي مــديريات
الو ازرات في محافظة نابمس

ٓﺎػػٓف الجػػدوؿ  25:4الهجػػﺌٚت والدرجػػﺐ الكمٓػػﺐ ٚﺒجﺌٌػػﺌت الهػػوظفٓف ىحػػو ﺒفػػوٓض السػػمطﺌت فػػْ
هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس
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جدول  :35.4ترتيب المجاالت والدرجة الكميـة ال تجاىـات المـوظفين نحـو تفـويض السـمطات فـي
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس

رق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

الهجﺌؿ

الهﺒوسط

الهجﺌٚت

الحسﺌﺎْ

اٚىحػ ػ ػ ػ ػراؼ

الهعٓﺌري

ﺒق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدٓر

اٚﺒجﺌي

2

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3678

3...

هرﺒفع

1

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3672

3...

هرﺒفع

3

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3666

3..9

هرﺒفع

4

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3653

3.8.

هرﺒفع

5

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3643

3.8.

هرﺒفع

1.66

1.51

مرتفع

الدرجة الكمية ال تجاىات الموظفين نحو تفويض السمطات

ٓﺒضػػح هػػف الجػػداوؿ ( )2564 -2364أف الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر ا٘جهػػﺌلْ لمهػػدٓرٓف

والهوظفٓف قد ﺎمػغ  3658أي أف الﺒػﺄﺔٓر كػﺌف هرﺒفعػﺌً ،وقػد كﺌىػت أكﺔػر ٌػذي أﺔػﺌر قػوة ٌػْ (ﺒعزٓػز

الﺒوجػػً ىحػػو الﺒفػػوٓض ،إسػػٍﺌـ الﺒفػػوٓض فػػْ ﺒعزٓػػز اٖداء) ﺎهﺒوسػػطﺌت حسػػﺌﺎٓﺐ ()3663 ،3673
عم ػػِ الﺒػ ػوالْ .أه ػػﺌ أق ػػؿ هج ػػﺌلٓف ﺒ ػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىﺌ(هس ػػﺒوٓﺌت الﺒف ػػوٓض القﺌﺊه ػػﺐ ،ﺒح ػػدٓﺌت الﺒوج ػػً ىح ػػو

الﺒفوٓض ) ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( ،)3632 ،3648وﺎهسﺒوى هرﺒفع وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.

أهػػﺌ فٓهػػﺌ ٓﺒعمػػؽ ﺎﺌلهػػدٓرٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3649ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىت أكﺔر ٌذي أﺔﺌر قوة ٌػْ (ﺒعزٓػز الﺒوجػً ىحػو الﺒفػوٓض ،إسػٍﺌـ الﺒفػوٓض فػْ ﺒعزٓػز اٖداء)

ﺎهﺒوسطﺌت حسﺌﺎٓﺐ ( )3663 ،3673عمِ الﺒوالْ .أهﺌ أقؿ هجﺌلٓف ﺒﺄﺔٓ اًر فكﺌىﺌ(هسػﺒوٓﺌت الﺒفػوٓض

القﺌﺊهػػﺐ ،ﺒح ػػدٓﺌت الﺒوج ػػً ىح ػػو الﺒفػػوٓض) ﺎهﺒوس ػػطﺌت حس ػػﺌﺎٓﺐ ( )3632 ،3648وﺎهس ػػﺒوى هرﺒف ػػع
وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.
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أهػػﺌ ﺎخصػػوص الهػػوظفٓف فقػػد ﺎمػػغ الهﺒوسػػط الحسػػﺌﺎْ لهسػػﺒوى الﺒػػﺄﺔٓر  3666ﺎهسػػﺒوى هرﺒفػػع ،وقػػد
كﺌىت أكﺔر ٌذي أﺔﺌر قوة ٌػْ (ﺒعزٓػز الﺒوجػً ىحػو الﺒفػوٓض ،إسػٍﺌـ الﺒفػوٓض فػْ ﺒعزٓػز اٖداء)

ﺎهﺒوسػ ػػطﺌت حسػ ػػﺌﺎٓﺐ ( )3663 ،3673عمػ ػػِ الﺒ ػ ػوالْ .أهػ ػػﺌ أقػ ػػؿ هجػ ػػﺌلٓف ﺒػ ػػﺄﺔٓ اًر فكﺌىػ ػػﺌ (هسػ ػػﺒوٓﺌت
الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ ،ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض) ﺎهﺒوسػطﺌت حسػﺌﺎٓﺐ (  )3632 ،3648وﺎهسػﺒوى

هرﺒفع وهﺒوسط عمِ الﺒوالْ.
ٓﺒﺎٓف ههﺌ سﺎؽ أف قطﺌعﺌ (ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض ،إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء) كﺌىػﺌ
هحؿ اﺒفﺌؽ الهدراء والهوظفٓف ﺎﺂﺔﺌرٌهﺌ ا٘ٓجﺌﺎٓﺐ ﺎشكؿ كﺌهؿ ،أهﺌ ﺎخصوص أقؿ القطﺌعﺌت ﺒﺄﺔٓ اًر

فق ػػد اﺒف ػػؽ الطرف ػػﺌف وﺎش ػػكؿ كﺌه ػػؿ أٓضػ ػﺌً عم ػػِ أف قطﺌع ػػﺌ (هس ػػﺒوٓﺌت الﺒف ػػوٓض القﺌﺊه ػػﺐ ،ﺒح ػػدٓﺌت
الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض) كﺌىﺌ اٖقؿ أﺔ اًر.

 5.1.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الخامس:
ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهدراء إلِ ﺒفوٓض
السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظػﺐ ىػﺌﺎمس ﺒعػزى لهﺒغٓػرات :الجػىس ،وهكػﺌف ا٘قﺌهػﺐ ،والفﺊػﺐ

العهرٓﺐ ،والهؤٌؿ العمهْ ،والﺒخصص ،وسىوات الخﺎرة؟
وكﺌىت ا٘جﺌﺎﺐ عمِ ٌذا السؤاؿ كهﺌ ٓمْ:
النتائج المتعمقة بمتغير الجنس :

ٌػػؿ ﺒوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺐ إحصػػﺌﺊٓﺐ عىػػد هسػػﺒوى الدٚلػػﺐ (  )α ≥3635فػػْ ىظ ػرة الهػػدراء إلػػِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الجىس؟
ولٙجﺌﺎػػﺐ عػػف س ػؤاؿ هﺒغٓػػر الجػػىس ،فقػػد اسػػﺒخدـ الﺎﺌحػػث اخﺒﺎػػﺌر (ت) لعٓىﺒػػٓف هس ػﺒقمﺒٓف ،وٓﺎػػٓف
الجدوؿ ( )26.4الىﺒﺌﺊج
السؤاؿ ﺎﺒفرعﺌﺒً كهﺌ ٌْ فْ الجداوؿ ()33:4-26:4
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جدول  :36.4نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في نظرة المدراء
إلى تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير الجنس
ذكر (ف=)77

أىﺔِ (ف=)56

(ت)

هسﺒوى

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهحسوﺎﺐ

الدٚلﺐ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3654

3671

3649

3672

36354

36733

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3668

3652

3666

3662

36219

36827

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3657

3674

3644

3681

36961

36338

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3648

3675

3632

3683

16163

36248

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3623

3672

3617

3685

36461

36646

1.53

1.48

1.54

1.53

1.759

1.449

المجال

الدرجة الكمية التجاىات المديرين

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( ،)α≥ 0.05درجﺌت حرٓﺐ ()131

ٓشٓر الجدوؿ ( )96:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهدراء إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر
الجىس فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ
النتائج المتعمقة بالفئة العمرية
ٌ ػػؿ ﺒوج ػػد ف ػػروؽ ذات دٚل ػػﺐ إحص ػػﺌﺊٓﺐ عى ػػد هسػ ػﺒوى الدٚل ػػﺐ ( )α≥3635ف ػػْ ىظػ ػرة اله ػػدراء إل ػػِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الفﺊﺐ العهرٓﺐ؟
ولٙجﺌﺎػػﺐ عػػف س ػؤاؿ هﺒغٓػػر الفﺊػػﺐ العهرٓػػﺐ ،فقػػد اسػػﺒخدـ الﺎﺌحػػث ﺒحمٓػػؿ الﺒﺎػػﺌٓف اٖحػػﺌدي ،وٓﺎػػٓف
الجدوؿ ( )27:4الىﺒﺌﺊج
جدول  :37.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفق لمتغير الفئة العمرية
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المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ
ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
الدرجة الكمية
التجاىات المديرين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16267

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

666337

129

3....

الهجهوع

676274

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3....

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

416455

129

3....

الهجهوع

416833

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16991

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

756721

129

3..8.

الهجهوع

776712

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16535

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

796253

129

3....

الهجهوع

836756

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16195

3

3..98

داخؿ الهجهوعﺌت

786413

129

3...8

الهجهوع

796636

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3.8.8

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

316113

129

3....

الهجهوع

316939

132

مصدر التباين

االنحراف

الحرية

االنحراف

"ف"

المحسوبة
3.8..

3...8

16133

3.8..

3....

16145

مستوى
الداللة

3..8.

3..8.

3...9

3..8.

3..8.

3....

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥ 0.05

ٓشٓر الجدوؿ ( )97.4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسػﺒوى الدٚلػﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهدراء إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظػﺐ ىػﺌﺎمس ﺒعػزى لهﺒغٓػر الفﺊػﺐ

العهرٓﺐ فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ
النتائج المتعمقة بالمؤىل العممي
ٌ ػػؿ ﺒوج ػػد ف ػػروؽ ذات دٚل ػػﺐ إحص ػػﺌﺊٓﺐ عى ػػد هس ػػﺒوى الدٚل ػػﺐ ( )α≥3635ف ػػْ ىظػ ػرة اله ػػدراء إل ػػِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الهؤٌؿ العمهْ؟

ولٙجﺌﺎﺐ عػف سػؤاؿ الهؤٌػؿ العمهػْ ،فقػد اسػﺒخدـ الﺎﺌحػث ﺒحمٓػؿ الﺒﺎػﺌٓف اٖحػﺌدي ،وٓﺎػٓف الجػدوؿ
( )28.4الىﺒﺌﺊج
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جدول  :38.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفق لمتغير المؤىل العممي

المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء
ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ
ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض

الدرجة الكمية
التجاىات المديرين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16312

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

656962

129

3....

الهجهوع

676274

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16276

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

436524

129

3....

الهجهوع

416833

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

46331

3

16334

داخؿ الهجهوعﺌت

736711

129

3....

الهجهوع

776712

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16487

3

3..9.

داخؿ الهجهوعﺌت

796269

129

3....

الهجهوع

836756

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

.1853

3

0.061

داخؿ الهجهوعﺌت

796421

129

3....

الهجهوع

796636

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16334

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

336935

129

3....

الهجهوع

316939

132

مصدر التباين

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

االنحراف

الحرية

االنحراف

"ف"

المحسوبة
3.8..

16354

26334

3.8..

.1003

16395

مستوى
الداللة

3....

3....

3....

3..9.

.9603

3....

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )98:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسػﺒوى الدٚلػﺐ ()α≥3635
فػػْ ىظ ػرة الهػػدراء إلػػِ ﺒفػػوٓض السػػمطﺐ فػػْ هػػدٓرٓﺌت الػػو ازرات فػػْ هحﺌفظػػﺐ ىػػﺌﺎمس ﺒعػػزى لهﺒغٓػػر
الهؤٌؿ العمهْ فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ
النتائج المتعمقة بمتغير التخصص

87

ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهدراء إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الﺒخصص؟
ولٙجﺌﺎﺐ عف سؤاؿ هﺒغٓر الﺒخصص ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث اخﺒﺎﺌر (ت) لعٓىﺒٓف هسﺒقمﺒٓف ،وٓﺎٓف
الجدوؿ ( )29:4الىﺒﺌﺊج
جدول  :39.4نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في نظرة المدراء
إلى تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير التخصص
المجال

عموـ إىسﺌىٓﺐ (ف=)133

عموـ طﺎٓعٓﺐ (ف=)33

(ت)

هسﺒوى

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهحسوﺎﺐ

الدٚلﺐ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3651

3673

3655

3668

36266

36791

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3667

3655

3668

3661

36363

36952

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3653

3678

3656

3673

36433

36688

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3638

3674

3651

3691

36774

36443

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3613

3677

3643

3677

16949

36353

1.47

1.49

1.55

1.51

1.911

1.168

الدرجة الكمية التجاىات المديرين

* دالﺐ إحصﺌﺊًٓﺌ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

 ،)αدرجﺌت حرٓﺐ ()131

ٓشٓر الجدوؿ ( )99:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهدراء إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر
الﺒخصص فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ.
النتائج المتعمقة بمتغير الخبرة
ٌ ػػؿ ﺒوج ػػد ف ػػروؽ ذات دٚل ػػﺐ إحص ػػﺌﺊٓﺐ عى ػػد هس ػػﺒوى الدٚل ػػﺐ ( )α≥3635ف ػػْ ىظػ ػرة اله ػػدراء إل ػػِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر سىوات الخﺎرة.
ولٙجﺌﺎػػﺐ عػػف س ػؤاؿ هﺒغٓػػر الخﺎ ػرة ،فقػػد اسػػﺒخدـ الﺎﺌحػػث ﺒحمٓػػؿ الﺒﺎػػﺌٓف اٖحػػﺌدي ،وٓﺎػػٓف الجػػدوؿ
( )33:4الىﺒﺌﺊج
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جدول  :11.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة المدراء إلى تفويض السمطة في
مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة
المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء
ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض

الدرجة الكمية
التجاىات المديرين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16694

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

656579

129

3...8

الهجهوع

676274

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16676

3

3...9

داخؿ الهجهوعﺌت

436124

129

3....

الهجهوع

416833

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16425

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

766287

129

3..9.

الهجهوع

776712

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3..9.

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

796964

129

3....

الهجهوع

836756

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

26416

3

3.8..

داخؿ الهجهوعﺌت

776193

129

3..98

الهجهوع

796636

132

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3..9.

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

316248

129

3....

الهجهوع

316939

132

مصدر التباين

* دالﺐ إحصﺌﺊًٓﺌ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

االنحراف

الحرية

االنحراف

"ف"

المحسوبة
16111

16796

3.8..

3....

16346

3.9..

مستوى
الداللة

3....

3....

3..9.

3....

3....

3...9

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )20:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسػﺒوى الدٚلػﺐ ()α≥3635
فػػْ ىظ ػرة الهػػدراء إلػػِ ﺒفػػوٓض السػػمطﺐ فػػْ هػػدٓرٓﺌت الػػو ازرات فػػْ هحﺌفظػػﺐ ىػػﺌﺎمس ﺒعػػزى لهﺒغٓػػر
سىوات الخﺎرة فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ
 6.1.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة السادس:
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ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓرات :الجىس ،الفﺊﺐ العهرٓﺐ،
الهؤٌؿ العمهْ ،الﺒخصص ،سىوات الخﺎرة؟
وكﺌىت ا٘جﺌﺎﺐ عمِ ٌذا السؤاؿ ﺎﺒفرعﺌﺒً كهﺌ ٌْ واردة فْ الجداوؿ ()37:4-31:4
النتائج المتعمقة بمتغير الجنس
ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الجىس؟
ولٙجﺌﺎﺐ عف سؤاؿ هﺒغٓر الجىس  ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث اخﺒﺎﺌر (ت) لعٓىﺒٓف هسﺒقمﺒٓف ،وٓﺎٓف
الجدوؿ ( )31.4الىﺒﺌﺊج
جدول  :13.4نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في نظرة
الموظفين إلى تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير الجنس
المجال

ذكر (ف=)16

أىﺔِ (ف=)117

(ت)

هسﺒوى

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهحسوﺎﺐ

الدٚلﺐ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3677

3669

3649

3671

16533

36135

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3687

3656

3665

3656

16458

36147

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3665

3686

3653

3676

36723

36471

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3656

3664

3639

3683

36811

36419

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3633

3689

3619

3676

3.533

36616

1.67

1.46

1.46

1.49

3.585

1.335

الدرجة الكمية التجاىات المديرين

* دالﺐ إحصﺌﺊًٓﺌ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )27:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فػْ ىظػرة الهػوظفٓف إلػِ ﺒفػوٓض السػمطﺐ فػْ هػدٓرٓﺌت الػو ازرات فػْ هحﺌفظػﺐ ىػﺌﺎمس ﺒعػزى لهﺒغٓػر

الجىس فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ.
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النتائج المتعمقة بمتغير الفئة العمرية:
ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الفﺊﺐ العهرٓﺐ؟
ولٙجﺌﺎﺐ عف سؤاؿ هﺒغٓر الفﺊﺐ العهرٓﺐ ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث ﺒحمٓؿ الﺒﺎﺌٓف اٖحﺌدي ،وٓﺎٓف

الجدوؿ ( )32:4الىﺒﺌﺊج.

جدول  :13.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة الموظفين إلى تفويض السمطة
في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير الفئة العمرية
المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ
ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
الدرجة الكمية
التجاىات الموظفين

مصدر التباين

مجموع مربعات
االنحراف

درجات
الحرية

متوسط
االنحراف

ﺎٓف الهجهوعﺌت

46576

4

16144

داخؿ الهجهوعﺌت

596334

139

3....

الهجهوع

636913

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16463

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

496738

139

3...8

الهجهوع

516231

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3....

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

676549

139

3..8.

الهجهوع

676853

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3...9

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

996298

139

3....

الهجهوع

996937

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

56471

4

16368

داخؿ الهجهوعﺌت

886517

139

3....

الهجهوع

936988

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3.8..

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

346863

139

3....

الهجهوع

356663

143

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

"ف"

مستوى

المحسوبة

الداللة

26683

16322

3....

3....

26148

3.8..

*3....

3..98

3.9..

3.9..

3...8

3....

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )29:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635

فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر
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الفﺊﺐ العهرٓﺐ ،ﺎﺌسﺒﺔىﺌء هجﺌؿ إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء ،والﺒْ ﺎمغت دٚلﺒٍﺌ ا٘حصﺌﺊٓﺐ

 0.024ولﺒعرؼ هصدر الفروؽ ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث اخﺒﺎﺌر شٓفًٓ لمهقﺌرىﺐ الﺎعدٓﺐ ،والجدوؿ
(ٓ )22:4ﺎٓف ىﺒﺌﺊج الهقﺌرىﺐ الﺎعدٓﺐ
جدول  :11.4نتائج اختبار شيفيو لممقارنة البعدية بين متوسطات مجال إسيام التفويض في
تعزيز األداء وفق متغير الفئة العمرية
الفﺊﺐ العهرٓﺐ
أقؿ هف 25
 -95أقؿ هف 25
 -25أقؿ هف 45
 – 45أقؿ هف 55
 55سىً فﺄكﺔر

الهﺒوسط

الحسﺌﺎْ

أقؿ هف 25

3653

 -95أقؿ هف

 -25أقؿ هف

 – 45أقؿ هف

25

45

55

36132-

36268-

36383-

36366

36166-

36278-

36468

36112-

*36634

3663
3683

 55سىً فﺄكﺔر

*36746

3691
3616

* دالﺐ إحصﺌﺊًٓﺌ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )22:4إلِ وجود فروؽ دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً فْ هجﺌؿ إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء
ﺎٓف الفﺊﺒٓف (-35أقؿ هف  )45و( 55سىﺐ فﺄكﺔر) لصﺌلح الفﺊﺐ (-35أقؿ هف  ،)45وﺎٓف الفﺊﺒٓف

(-45أقؿ هف  )55و( 55سىﺐ فﺄكﺔر) لصﺌلح الفﺊﺐ (-45أقؿ هف . )55
النتائج المتعمقة بمتغير المؤىل العممي

ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الهؤٌؿ العمهْ
ولٙجﺌﺎػػﺐ عػػف سػؤاؿ هﺒغٓػػر الهؤٌػػؿ العمهػػْ ،فقػػد اسػػﺒخدـ الﺎﺌحػػث ﺒحمٓػػؿ الﺒﺎػػﺌٓف اٖحػػﺌدي ،وٓﺎػػٓف

الجدوؿ ( )34:4الىﺒﺌﺊج.

جدول  :14.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة الموظفين إلى تفويض السمطة
في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير المؤىل العممي
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المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ
ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
الدرجة الكمية
التجاىات الموظفين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

ﺎٓف الهجهوعﺌت

36431

3

16144

داخؿ الهجهوعﺌت

636479

143

3....

الهجهوع

636913

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3..8.

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

536719

143

3....

الهجهوع

516231

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3....

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

676397

143

3..8.

الهجهوع

676853

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16928

3

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

986339

143

3....

الهجهوع

996937

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

36832

3

16277

داخؿ الهجهوعﺌت

936156

143

3....

الهجهوع

936988

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3.8.8

3

3..8.

داخؿ الهجهوعﺌت

346835

143

3..49

الهجهوع

356663

143

مصدر التباين

* دالﺐ إحصﺌﺊًٓﺌ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

االنحراف

الحرية

االنحراف

"ف"

المحسوبة
26648

3....

3....

3.9.8

16983

16151

مستوى
الداللة

3....

3....

3.8..

3....

3...9

3....

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )24:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر

الهؤٌؿ العمهْ فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ.
النتائج المتعمقة بمتغير التخصص

ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الﺒخصص.

ولٙجﺌﺎﺐ عف سؤاؿ هﺒغٓر الﺒخصص ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث اخﺒﺎﺌر (ت) لعٓىﺒٓف هسﺒقمﺒٓف ،وٓﺎٓف
الجدوؿ ( )35:4الىﺒﺌﺊج
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جدول  :15.4نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في نظرة
الموظفين إلى تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير التخصص
المجال

عموـ إىسﺌىٓﺐ (ف=)136

عموـ طﺎٓعٓﺐ (ف=)38

(ت)

هسﺒوى

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهحسوﺎﺐ

الدٚلﺐ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3667

3671

3687

3653

16542

36125

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3674

3662

3689

3652

16334

36194

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3663

3668

3682

3669

16732

36391

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3647

3687

3671

3671

16518

36131

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3647

3677

3632

3691

16334

36333

1.63

1.54

1.75

1.17

3.173

1.371

الدرجة الكمية التجاىات الموظفين

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

 ،)αدرجﺌت حرٓﺐ ()142

ٓشٓر الجدوؿ ( )25:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر
الﺒخصص فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ.
النتائج المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة:
ٌػػؿ ﺒوجػػد فػػروؽ ذات دٚلػػﺐ إحصػػﺌﺊٓﺐ عىػػد هسػػﺒوى الدٚلػػﺐ ( )α≥3635فػػْ ىظ ػرة الهػػوظفٓف إلػػِ
ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر سىوات الخﺎرة؟
ولٙجﺌﺎػػﺐ عػػف س ػؤاؿ هﺒغٓػػر سػػىوات الخﺎ ػرة ،فقػػد اسػػﺒخدـ الﺎﺌحػػث ﺒحمٓػػؿ الﺒﺎػػﺌٓف اٖحػػﺌدي ،وٓﺎػػٓف
الجدوؿ ( )36:4الىﺒﺌﺊج

جدول  :16.4نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في نظرة الموظفين إلى تفويض السمطة
في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة

94

المجال

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ
ﺒعزٓز اٖداء
ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض
هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض
القﺌﺊهﺐ

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو
الﺒفوٓض
الدرجة الكمية
التجاىات الموظفين

مجموع مربعات

درجات

متوسط

ﺎٓف الهجهوعﺌت

16769

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

626141

139

3....

الهجهوع

636913

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3.9..

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

536226

139

3....

الهجهوع

516231

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3....

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

676453

139

3..8.

الهجهوع

676853

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

26613

4

3....

داخؿ الهجهوعﺌت

976324

139

3....

الهجهوع

996937

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

26632

4

3...8

داخؿ الهجهوعﺌت

916356

139

3....

الهجهوع

936988

143

ﺎٓف الهجهوعﺌت

3....

4

3..9.

داخؿ الهجهوعﺌت

346899

139

3....

الهجهوع

356663

143

مصدر التباين

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

االنحراف

الحرية

االنحراف

"ف"

المحسوبة
3.989

3....

3....

3.9..

16331

3....

مستوى
الداللة

3....

3....

3.9..

3....

3...9

3....

)α

ٓشٓر الجدوؿ ( )26:4إلِ عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ()α≥3635
فْ ىظرة الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر

سىوات الخﺎرة فْ كﺌفﺐ اٖسﺊمﺐ الهﺒعمقﺐ ﺎٍذا الهجﺌؿ.
 7.1.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة السابع
ٌؿ ﺒوجد فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α≥3635فْ الىظرة إلِ ﺒفوٓض

السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر الهسهِ الوظٓفْ؟

ولٙجﺌﺎﺐ عف السؤاؿ الﺒﺌسع ،فقد اسﺒخدـ الﺎﺌحث اخﺒﺎﺌر (ت) لعٓىﺒٓف هسﺒقمﺒٓف ،وٓﺎٓف الجدوؿ

( )37:4الىﺒﺌﺊج
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جدول  :17.4نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقمتين لفحص داللة الفروق في النظرة إلى
تفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي
المجال

هدٓر (ف=)133

هوظؼ (ف=)144

(ت)

هسﺒوى

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهﺒوسط

اٚىحراؼ

الهحسوﺎﺐ

الدٚلﺐ

إسٍﺌـ الﺒفوٓض فْ ﺒعزٓز اٖداء

3652

3671

3672

3667

26467

*36314

ﺒعزٓز الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3667

3656

3678

3663

16519

36133

اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض

3652

3677

3666

3669

16614

36138

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض القﺌﺊهﺐ

3641

3678

3653

3684

16243

36215

ﺒحدٓﺌت الﺒوجً ىحو الﺒفوٓض

3623

3678

3643

3681

26394

*36317

1.49

1.49

1.66

1.51

3.841

*1.115

الدرجة الكمية التجاىات الموظفين

* دالﺐ إحصﺌﺊٓﺌً عىد هسﺒوى الدٚلﺐ (≥ 0.05

 ،)αدرجﺌت حرٓﺐ ()275

ٓشٓر الجدوؿ ( )27:4إلِ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصػﺌﺊٓﺐ عىػد هسػﺒوى الدٚلػﺐ ( )α≥3635فػْ
الىظ ػرة إل ػػِ ﺒف ػػوٓض الس ػػمطﺐ فػػْ ه ػػدٓرٓﺌت ال ػػو ازرات ف ػػْ هحﺌفظػػﺐ ى ػػﺌﺎمس ﺒع ػػزى لهﺒغٓ ػػر الهس ػػهِ
الوظٓفْ ،ولصﺌلح الهوظفٓف.
 8.1.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثامن :
هﺌ جواىب قوة وضعؼ الههﺌرسﺐ الﺒفوٓضٓﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس؟
لٙجﺌﺎػػﺐ عػػف السػؤاؿ الﺔػػﺌهف ،فقػػد قػػﺌـ الﺎﺌحػػث ﺎفػػرز ( )3.فقػرات حصػػمت عمػػِ أعمػػِ الهﺒوسػػطﺌت
الحسػ ػػﺌﺎٓﺐ ﺎﺌعﺒﺎﺌرٌػ ػػﺌ جواىػ ػػب القػ ػػوة ،كهػ ػػﺌ قػ ػػﺌـ الﺎﺌحػ ػػث ﺎفػ ػػرز ( )3.فق ػ ػرات حصػ ػػمت عمػ ػػِ أدىػ ػػِ
الهﺒوسػػطﺌت الحسػػﺌﺎٓﺐ وٓشػػٓر الجػػدوٚف ( )17:4-16:4إلػػِ جواىػػب القػػوة والضػػعؼ فػػْ ههﺌرسػػﺐ
الﺒفوٓض
الجدوؿ ( )16:4جواىب القوة فْ ههﺌرسﺐ الﺒفوٓض
الهﺒوسط الحسﺌﺎْ

الهجﺌؿ

الوصؼ

جﺌىب القوة
ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً

20.7

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هرﺒفع

إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ

20.5

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هرﺒفع

20.3

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هرﺒفع

السرعﺐ فْ إىجﺌز اٖعهﺌؿ

96

سهعﺐ الهىظهﺐ

1074

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هرﺒفع

الهؤٌٛت العمهٓﺐ لمهدٓر

1072

ﺒعزٓز الﺒوجً

هرﺒفع

شخصٓﺐ الهوظؼ

1071

ﺒعزٓز الﺒوجً

هرﺒفع

الخﺎرة السﺌﺎقﺐ لمهوظؼ

1073

ﺒعزٓز الﺒوجً

هرﺒفع

الىهط القٓﺌدي لمهدٓر

107.

ﺒعزٓز الﺒوجً

هرﺒفع

وٚء الهوظؼ لهىظهﺒً

1065

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هرﺒفع

كفﺌءة الهفوض إلًٓ

1065

ﺒعزٓز الﺒوجً

هرﺒفع

الجدوؿ ( )17:4جواىب الضعؼ فْ ههﺌرسﺐ الﺒفوٓض
الهﺒوسط

الهجﺌؿ

الوصؼ

جﺌىب الضعؼ
خمؽ طﺎقﺐ قٓﺌدٓﺐ جدٓدة

1035

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هﺒوسط

الفٍـ الخﺌطﺉ لصٛحٓﺌت الﺒفوٓض

1035

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

الﺒخوؼ هف زٓﺌدة الﺒكﺌلٓؼ الﺒشغٓمٓﺐ

1032

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

الكشؼ عف الكفﺌءات غٓر الهسﺒغمﺐ

1031

إسٍﺌـ الﺒفوٓض

هﺒوسط

1031

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

1037

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

1037

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهفوض إلٍٓـ

1033

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لدى الهدراء

1033

الﺒحدٓﺌت

هﺒوسط

3077

هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض

هﺒوسط

الحسﺌﺎْ

ٓرى الهدٓر احﺒهﺌؿ فقػداف السػٓطرة عمػِ هجرٓػﺌت
العهؿ
خوؼ الهوظفٓف هف الفشؿ
ﺒخوؼ الهوظؼ هف العقﺌب حﺌؿ فشمً فػْ إىجػﺌز
الهٍهﺐ الهفوضﺐ إلًٓ

ٓػػﺒـ اﺒخػػﺌذ ق ػ اررات الهٍهػػﺐ الهفوضػػﺐ دوف الرجػػوع
لمهدٓر

 9.1.4النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة التاسع :
كيف يمكن االرتقاء بتفويض السمطة في مديريات الو ازرات في محافظة نابمس؟
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قﺌـ الﺎﺌحث ﺎﺒصىٓؼ اسﺒجﺌﺎﺌت أفراد الدراسﺐ عف أسﺊمﺒٍﺌ الهفﺒوحﺐ وكﺌىت كهﺌ ٓﺄﺒْ :
ﺎخصوص السؤاؿ الهفﺒوح الﺔﺌىْ كﺌىت أعمِ الهقﺒرحﺌت ﺒك ار اًر ٌْ :
 -7زٓﺌدة وعْ الهوظفٓف والهدراء هف خٛؿ الﺒدرٓب
 -9وجود حوافز ﺒشجٓعٓﺐ لمهوظؼ
 -2وضع الشخص الهىﺌسب فْ الهكﺌف الهىﺌسب
 -4ﺒعزٓز هفٍوـ الٛهركزٓﺐ فْ اﺒخﺌذ القرار
 -5إعطﺌء الهوظؼ الحرٓﺐ وا٘هكﺌىٓﺌت الكﺌفٓﺐ أﺔىﺌء الﺒفوٓض
 31.4أما بخصوص األسئمة الثالث األخيرة ،والتي جاءت بشكل أسئمة مفتوحة ،فقد كانت أبرز
اإلجابات كما يمي:
السؤال األول :ما أكثر ثالثة معيقات لعممية التفويض من وجية نظرك؟
 -1خوؼ الهدراء عمِ هكﺌىﺒٍـ ،وهف ﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـ.
 -2عدـ ﺔقﺐ الهدراء ﺎﺌلهوظفٓف
 -3الهركزٓﺐ فْ اﺒخﺌذ الق اررات
 -4عدـ رغﺎﺐ الهدراء ﺎﺌلﺒفوٓض
 -5خوؼ الهفوض إلًٓ هف الفشؿ

السؤال الثاني :ما الذي تقترحو لتعزيز ممارسة التفويض؟
 -1زٓﺌدة وعْ الهدراء والهوظفٓف ﺎﺄٌهٓﺐ الﺒفوٓض هف خٛؿ الﺒدرٓب
 -2وجود حوافز ﺒشجٓعٓﺐ لمهوظفٓف
 -3وضع الشخص الهىﺌسب فْ الهكﺌف الهىﺌسب
 -4ﺒعزٓز هفٍوـ الٛهركزٓﺐ فْ اﺒخﺌذ الق اررات
 -5إعطﺌء الهوظؼ الحرٓﺐ ،وا٘هكﺌىٓﺌت الكﺌفٓﺐ أﺔىﺌء الﺒفوٓض.
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السؤال الثالث :ىل لديك مالحظات أخرى حول موضوع الدراسة؟ اكتبيا
لـ ٓكف ٌىﺌؾ إجﺌﺎﺌت هﺒخصصﺐ ،وذا أٌهٓﺐ ﺎخصوص ٌذا السؤاؿ ،ﺎؿ هجرد ﺒعمٓقﺌت عﺌهﺐ ،هع
ضرورة ىشر ىﺒﺌﺊج الدراسﺐ عمِ الهدٓرٓﺌت؛ هف أجؿ اٚسﺒفﺌدة هف ﺎٓﺌىﺌﺒٍﺌ.
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الفصل الخامس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج الدراسة والتوصيات
ٓهكف أف ىمخص أٌـ الىﺒﺌﺊج والﺒوصٓﺌت الﺒْ ﺒوصمت لٍﺌ الدراسﺐ عمِ الىحو الﺒﺌلْ:

 1.5نتائج الدراسة:
ﺒوصمت الدراسﺐ إلِ الىﺒﺌﺊج الﺒﺌلٓﺐ:
الهفوضﺐ
* -كﺌىت أكﺔر هسﺒوٓﺌت الﺒفوٓض ﺒﺎىٓﺌً فْ ٌذي الدراسﺐ فْ  :اٚطّٛع عمِ الهٍهﺐ ّ

الهفوضﺐ واﺎٛغ الهدٓر ﺎٍﺌ ،أهﺌ أقؿ الهسﺒوٓﺌت ﺒﺎىٓﺌً فٍْ
ودراسﺒٍﺌ ،ووضع سٓىﺌرٓوٌﺌت الهٍهﺐ ّ
الهفوضﺐ دوف الرجوع لمهدٓر.
اﺒخﺌذ ق اررات ﺎخصوص الهٍهﺐ ّ

* -أف الدرجﺐ الكمٓﺐ ٖﺔر ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس كﺌىت
هرﺒفعﺐ ،وقد كﺌىت أكﺔر ٌذي أﺔﺌر قوة فْ  :ﺔقﺐ الهوظؼ ﺎذاﺒً ،إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ ،السرعﺐ فْ
إىجﺌز اٖعهﺌؿ ،أهﺌ آﺔﺌر ﺒعزٓز العٛقﺌت اٚجﺒهﺌعٓﺐ ﺎٓف الهوظفٓف ،خمؽ طﺎقﺐ قٓﺌدٓﺐ جدٓدة،
الكشؼ عف الكفﺌءات غٓر الهسﺒغمﺐ ،فقد حصمت عمِ أدىِ هسﺒوٓﺌت اٖﺔر ،وٓﺒوافؽ ٌذا الكٛـ
هع دراسﺐ ( السحﺎﺌىْ ) 2312 ،ودراسﺐ ( كٓت) 1996 ،
* -أف ٌىﺌؾ عدداً هف الﺒحدٓﺌت الﺒْ ﺒواجً ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ
ىﺌﺎمس ،وقد كﺌىت أكﺔرٌﺌ قوة ٌْٓ :عﺌىْ الهوظفوف هف ضغوط العهؿ ،ﺒخوؼ الهدراء عمِ
هكﺌىﺒٍـ وﺒﺂكؿ صٛحٓﺌﺒٍـٓ ٚ ،وجد ﺒحفٓز ٍ
كﺌؼ لمهفوض ،وٓﺒوافؽ ٌذا الكٛـ هع دراسﺐ (
دوٓكﺌت) 2333 ،
*ٌ -ىﺌؾ العدٓد هف العواهؿ الهؤﺔرة فْ ﺒعزٓز ﺒوجً الهدراء والهوظفٓف ىحو ﺒفوٓض السمطﺐ،
عدة جواىب ﺒـ هراعﺌﺒٍﺌ لدى اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ
كهﺌ أف ٌىﺌؾ ّ
هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،فﺎخصوص العواهؿ الهؤﺔرة  ،فقد كﺌىت أكﺔر ٌذي العواهؿ قوة ٌْ :الهؤٌٛت
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العمهٓﺐ لمهدٓر ،شخصٓﺐ الهوظؼ ،الخﺎرة السﺌﺎقﺐ لمهوظؼ ،أهﺌ أقؿ العواهؿ ﺒﺄﺔٓ اًر فكﺌىت :ﺒوقٓت
عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،الىظﺌـ ا٘داري القﺌﺊـ ،الىهط القٓﺌدي لمهدٓر ،أهﺌ ﺎخصوص الجواىب الﺒْ ﺒـ
هراعﺌﺒٍﺌ لدى اﺒخﺌذ قرار الﺒفوٓض فكﺌىت :قدرة الهفوض إلًٓ ،الﺒﺄكد هف فٍـ الهفوض إلًٓ
لهوضوع الﺒفوٓض ،قٓﺌـ الهدٓر ﺎﺒوضٓح السٓىﺌرٓوٌﺌت الههكىﺐ لمعهؿ ،وٓﺒوافؽ ٌذا الكٛـ هع
دراسﺐ ( وآت ووآرلىغٍﺌـ ) 2335 ،ودراسﺐ ( الحرﺎْ ) 2337،و( ىعٓرات) 2336 ،
* -عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α=3635فْ ىظرة
الهدراء إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى إلِ

الهﺒغٓرات الﺒﺌلٓﺐ :الجىس  ،العهر ،الهؤٌؿ العمهْ ،الﺒخصص ،سىوات الخﺎرة ،وقد
ﺒعﺌرض ٌذا الكٛـ هع دراسﺐ ( جواف وسوزي ) 9072 ،ﺎخصوص هﺒغٓري الجىس و

العهر ،وﺒوافقت هع الهﺒغٓرات اٖخرى.

* -عدـ وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α=3635فْ ىظرة
الهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى إلِ

الهﺒغٓرات الﺒﺌلٓﺐ :الجىس ،العهر ،الهؤٌؿ العمهْ ،الﺒخصص ،سىوات الخﺎرة .وقد
ﺒعﺌرض ٌذا الكٛـ هع دراسﺐ ( جواف وسوزي ) 9072 ،ﺎخصوص هﺒغٓري الجىس و

العهر ،وﺒوافقت هع الهﺒغٓرات اٖخرى
* -وجود فروؽ ذات دٚلﺐ إحصﺌﺊٓﺐ عىد هسﺒوى الدٚلﺐ ( )α=3635فْ ىظرة الهدراء
والهوظفٓف إلِ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺒعزى لهﺒغٓر
الهسهِ الوظٓفْ ،ولصﺌلح الهوظفٓف.
*ٓ -عﺌىْ الﺒفوٓض وفقﺌً لٍذي الدراسﺐ هف ﺎعض جواىب الضعؼ فْ الههﺌرسﺐ
الﺒفوٓضٓﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ،حٓث كﺌف ذلؾ فْ :غٓﺌب الوعْ

الهفوضﺐ
فوض إلٍٓـ ،غٓﺌب الوعْ الكﺌفْ لمهدراءٓ ،ﺒـ اﺒخﺌذ ق اررات الهٍهﺐ
ّ
الكﺌفْ لمه ّ
دوف الرجوع لمهدٓر،أهﺌ جواىب القوة فْ عهمٓﺐ الﺒفوٓض وفقﺌً لٍذي الدراسﺐ فكﺌىت :ﺔقﺐ
الهوظؼ ﺎذاﺒً ،إىﺒﺌجٓﺐ الهوظؼ ،السرعﺐ فْ إىجﺌز اٖعهﺌؿ ،وقد ﺒوافؽ ٌذا الكٛـ هع

دراسﺐ ) ) Weshah. 2012
* -أفﺌد أفراد العٓىﺐ ﺎﺄىً ٓهكف اٚرﺒقﺌء ﺎﺒفوٓض السمطﺐ فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس
هف خٛؿ زٓﺌدة وعْ الهدراء والهوظفٓف ﺎﺄٌهٓﺐ عهمٓﺐ الﺒفوٓض ،وضرورة ﺒوفر أسس وهعﺌٓٓر
الهفوض إلًٓ ،وﺒحفٓزي ،واعطﺌؤي الصٛحٓﺌت الكﺌفٓﺐ خٛؿ عهمٓﺐ
سمٓهﺐ فْ طرٓقﺐ اخﺒٓﺌر ّ
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الﺒفوٓض ،وﺒجىب الهركزٓﺐ الشدٓدة فْ اﺒخﺌذ الق اررات ،وﺒﺒوافؽ ٌذي الىﺒٓجﺐ هع دراسﺐ ( جواف
وسوزي ) 2313 ،و دراسﺐ ( الحرﺎْ) 2337 ،

 3.5التوصيات
فْ ضوء ىﺒﺌﺊج الدراسﺐٓ ،وصِ ﺎهﺌ ٓمْ :
* -ضرورة زٓﺌدة وعْ الهدراء والهوظفٓف ىحو عهمٓﺐ ﺒفوٓض السمطﺌت فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات هف
خٛؿ الﺒدرٓﺎﺌت ،وعقد ورش العهؿ الخﺌصﺐ ﺎذلؾ.
لمهفوض 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.
الهفوض إلًٓ ،لمقٓﺌـ ﺎﺌلهٍهﺐ الهطموب ﺒىفٓذٌﺌ
* -ضرورة وجود آلٓﺐ سمٓهﺐ فْ اخﺒٓﺌر الشخص ّ
ﺎىﺌء عمِ كفﺌءة الهوظؼ.
*-أف ٓﺒـ اعﺒﺎﺌر الﺒفوٓض خطوة أسﺌسٓﺐ وهﺎدﺊٓﺐ ىحو ﺒعزٓز هفٍوـ الٛهركزٓﺐ فْ اﺒخﺌذ
الق اررات فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس؛ كوىً عىص اًر فﺌع ًٛفْ ﺒعزٓز ﺔقﺐ الهوظؼ
ﺎىفسً وﺎهدٓري وﺎهىظهﺒً ،وعىص اًر هحفّ اًز فْ عهمٓﺐ ا٘ﺎداع ا٘داري.
الهفوضﺐ ،ولٓس الهوظؼ فقط؛ كوف ىجﺌح
* -ضرورة هكﺌفﺄة الهدٓر أٓضﺌً عىد ىجﺌح الهٍهﺐ ّ
ﺎىﺌء عمِ اٚخﺒٓﺌر الصحٓح لً هف قﺎؿ هدٓري.
الهوظؼ أص ًٛجﺌء ً
وهدﺒً الزهىٓﺐ ،وأف ٓﺒـ ذلؾ
* -ضرورة اٚﺒفﺌؽ ﺎٓف الهدراء وهوظفٍٓـ عمِ أولوٓﺌت الﺒفوٓضّ ،
ﺎشكؿ هوﺔؽ.
* -أف ٓﺒـ اسﺒخداـ الوصؼ والهواصفﺌت الوظٓفٓﺐ كﺄسﺌس لعهمٓﺐ الﺒفوٓض ،ولﺒحدٓد الهٍﺌـ و
الهسﺊولٓﺌت الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلهٍهﺐ الهفوضﺐ
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*ٓ -ىﺎغْ اٚرﺒقﺌء ﺎهسﺒوى الﺒفوٓض إلِ الهسﺒوٓﺌت الهﺒقدهﺐ الﺒْ ﺒه ّكف الهفوض إلًٓ هف اﺒخﺌذ
القرار ،ولٓس فقط اٚطّٛع واﺎداء الرأي.
* -ضرورة ﺒغٓٓر قىﺌعﺌت الهدراء فْ هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس ﺎخصوص ﺒفوٓض
السمطﺌت عمِ أىٍﺌ أداة ﺒهس ٌٓﺎﺒٍـ ا٘دارٓﺐ ،وﺒعزٓز قىﺌعﺌﺒٍـ ﺎﺄىٍﺌ وسٓمﺐ لﺒخفٓؼ ضغوط
العهؿ عىٍهػ؛ كْ ٓﺒفرغوا لمهٍهﺌت ا٘دارٓﺐ العمٓﺌ اٖكﺔر أٌهٓﺐ ،والﺒْ قد ٓصعب ﺒفوٓضٍﺌ
لغٓرٌـ.
* -أف ﺒقوـ اٖطراؼ ذات العٛقﺐ ﺎﺌلﺒعﺌوف فْ ﺒطﺎٓؽ ﺒوصٓﺌت ٌذي الدراسﺐ ،ك ٌؿ حسب
اخﺒصﺌصً وسمطﺒً.
* -أف ٓﺒـ ﺒىظٓـ دراسﺌت عمهٓﺐ ٚحقﺐ ذات عٛقﺐ ﺎٍذا الهوضوع  ،وذات عٛقﺐ ﺎً فْ
الهحﺌفظﺌت الفمسطٓىٓﺐ اٖخرى ،عمِ أف ٓﺒـ ﺒعهٓـ ىﺒﺌﺊج ٌذي الدراسﺐ ،والدراسﺌت اٖخرى؛
لضهﺌف أخذٌﺌ ﺎعٓف اٚعﺒﺎﺌر لدى صٓﺌغﺐ السٓﺌسﺌت الهﺒعمقﺐ ﺎﺌلﺒفوٓض.
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية
* -أﺎو حهﺌـ ،أكرـ هحهد زٓداف " ،) 9072 ( ،فعﺌلٓﺐ ﺎرىﺌهج ﺒدرٓﺎْ هحوسب لﺒدرٓس
ﺒطﺎٓقﺌت الحﺌسوب فْ ﺒىهٓﺐ ﺎعض الهٍﺌرات الحﺌسوﺎٓﺐ لدى طمﺎﺐ اٖزٌر-غزة واﺒجﺌٌﺌﺒٍـ
ىحوٌﺌ " ( ،دراسﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة ) ،جﺌهعﺐ اٖزٌر ،غزة ،فمسطٓف
* -أﺎو وطفﺐ ،سهﺌٌر (  " ،) 9079ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ
ﺎهحﺌفظﺐ غزة وعٛقﺒً ﺎﺌلرضﺌ الوظٓفْ لدى هعمهٍٓـ " ،غزة ،فمسطٓف ،الجﺌهعﺐ
ا٘سٛهٓﺐ.
* -ﺁؿ ﺯهﺌىﺌو ،عﺎﺩ ﺋﷲ ﺃحهﺩ ( ،)9007هعَقﺌﺑ ﺒفَٓﺽ ﺋلسمﻁﺐ عمِ ﺆهﺌﺭﺏ هىﻁقػﺐ
ىجػﺭﺋو.
ﺭسﺌلﺐ هﺌجسﺒٓﺭ غٓﺭ هىشَﺭﺏ ،ﺃﻜﺌﺩٓهٓﺐ ىﺌٓﻑ ﺋلعﺭﺎٓﺐ لمعمَن ﺋٖهىٓﺐ ،ﺋلﺭٓﺌﺽ.
* -ﺎشﺌٓرة ,احهد سمٓهﺌف ( " ،)7997الهركزٓﺐ والٛهركزٓﺐ فْ ا٘دارة الﺒرﺎوٓﺐ" ,عهﺌف,
دار الفرقﺌف.
* -ﺒﺭكْ ،ﺃهجﺩ َﺩٓﺌوَ ،ﺋصﻑ ( ،)9004ﺒفَٓﺽ ﺋلسمﻁﺐ عىﺩ هﺩٓﺭّ َﻜﺌلػﺐ ﺋلغػَﺓ
فػْ هحﺌفﻅﺌﺑ شهﺌؿ فمسﻁٓو هو َجٍﺐ ىﻅﺭ ﺋلهعمهٓو ،ﺭسﺌلﺐ هﺌجسﺒٓﺭ غٓﺭ هىشَﺭﺏ،
جﺌهعػﺐ ﺋلىجﺌﺡ ﺋلَﻁىٓﺐ ،ىﺌﺎمس ،فمسطٓف.
* -جٛوي ,هحهد عٛوي "،)7998(,هصطمحﺌت إدارٓﺐ هخﺒﺌرة" ،ط ,4القﺌٌرة ,دار
الهعﺌرؼ لمطﺎﺌعﺐ والىشر.
* -جوٓحﺌف ,هﺌٌرة فؤاد ( "،)9074درجﺐ ﺒطﺎٓؽ الٛهركزٓﺐ فْ الﺒىظٓـ ا٘داري الهدرسْ
هف وجٍﺐ ىظر هدٓري الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ فْ اٖردف" (,رسﺌلﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة),
الجﺌهعﺐ اٖردىٓﺐ ,عهﺌف ,اٖردف
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* -حﺎﺒَ ،عﺎﺩ ﺋلعﺯٓﺯ صﺌلح ( ،)9072هﺎﺌﺩﺈ ﺋ٘ﺩﺋﺭﺏ ﺋلعﺌهﺐ ،عهػﺌو ،ﺩﺋﺭ ﺋلهػسٓﺭﺏ
لمىػشﺭ والﺒوزٓع.
* -حرب ،حسﺌـ الدٓف خمٓؿ (  ،) 9077أﺔر الهﺒغٓرات الشخصٓﺐ والﺒىظٓهٓﺐ عمِ واقع
ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ – دراسﺐ ﺒطﺎٓقٓﺐ عمِ الو ازرات الفمسطٓىٓﺐ
ﺎغزة ،غزة ،فمسطٓف ،الجﺌهعﺐ ا٘سٛهٓﺐ.
* -الحرﺎْ ,هحهد ﺎف عطٓﺐ ( " ،)9007ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت لدى القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ"( ,
دراسﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة )  ,جﺌهعﺐ الهمؾ سعود ,السعودٓﺐ.
* -ﺋلحمَ ،عﺎد العزٓز ( ،)9070أﺔر ﺒفوٓض الصٛحٓﺌت عمِ ﺒىهٓﺐ الهٍﺌرات ا٘دارٓﺐ
لمعﺌهٓف -دراسﺐ هٓداىٓﺐ عمِ الجﺌهعﺌت الفمسطٓىٓﺐ فْ قطﺌع غزة"  ،غزة ،فمسطٓف ،دار
اٖعٛـ لمىشر والﺒوزٓع.
* -خمٓفﺐ ،عﺎد المطٓؼ هحهد ،وهحهود ،عﺎد الهىعـ شحﺌﺒً (  " ،) 7996سٓكولوجٓﺐ
اٚﺒجﺌٌﺌت ( الهفٍوـ-القٓﺌس-الﺒغٓٓر ) ،القﺌٌرة ،هصر ،دار غرٓب لمطﺎﺌعﺐ والىشر
والﺒوزٓع.
* -دوٓكﺌت ،فٓصؿ عﺎد الجمٓؿ ،) 9000 ( ،ىهط القٓﺌدة وﺒفوٓض السمطﺐ عىد هدراء
الهدارس الﺔﺌىوٓﺐ الحكوهٓﺐ فْ هحﺌفظﺌت شهﺌ فمسطٓف هف وجٍﺐ ىظر الهعمهٓف ( ،رسﺌلﺐ
هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة ) ،جﺌهعﺐ الىجﺌح الوطىٓﺐ ،ىﺌﺎمس ،فمسطٓف.
* -الزعﺎْ ,خﺌلد سهﺌرة "،)7992( ,ﺒشكٓؿ الهجﺌلس الهحمٓﺐ وأﺔري عمِ كفﺌٓﺒٍﺌ" ,القﺌٌرة.
هىشﺄة الهعﺌرؼ لمطﺎﺌعﺐ والىشر.
* -الزٌراىْ  ،جهعﺌف ﺎف عوضﺐ ("،)9000صىع القرار ا٘داري فْ اٖجٍزة اٖهىٓﺐ" ،
رسﺌلﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة  ،الرٓﺌض  ،أكﺌدٓهٓﺐ ىﺌٓؼ العرﺎٓﺐ لمعموـ اٖهىٓﺐ.
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* -السىﺎؿ ،عﺎد العزٓز عﺎد اﷲ " ،) 9074 ( ،اﺒجﺌٌﺌت الهﺒعمهٓف الكﺎﺌر ىحو هحو
اٖهٓﺐ ) ،الرٓﺌض ،السعودٓﺐ ،دار ا٘سراء لمىشر والﺒوزٓع.
* -السوٓداف ،طﺌرؽ ،) 9079 (،صىﺌعﺐ القﺌﺊد ،الكوٓت ،الهؤسسﺐ العرﺎٓﺐ الحدٓﺔﺐ.
* -ﺋلشﺭقﺌَّ ،عمْ ( ،)9008ﺆﺩﺋﺭﺏ ﺋٖعهﺌؿ ﺋلَﻅﺌﺊﻑ َﺋلههﺌﺭسﺌﺑ ،ﺋ٘سػﻜىﺩﺭٓﺐ،
هﺅسػسﺐ شﺎﺌﺍ ﺋلجﺌهعﺐ.
*-شﺌوٓش ،هىذر ،)7992( ،دلٓؿ القواىٓف ا٘دارٓﺐ ،قطر ،دار جرٓر لمىشر والﺒوزٓع.
* -شمﺒوت ,حسف هعوض," )7999( ,الﺒىظٓـ وا٘دارة" ،ط,2القﺌٌرة ,دار الهعﺌرؼ
لمطﺎﺌعﺐ والىشر.
* -شوقْ ،عﺎد السٛـ ،) 9002( ،هٍﺌرات إدارٓﺐ حدٓﺔﺐ ،السوداف ،دار الرحهﺐ لمىشر.
* -الشٓخ سﺌلـ ,فؤاد وآخروف (  " ،)9009الهفﺌٌٓـ ا٘دارٓﺐ الحدٓﺔﺐ" ,اٖردف ,هركز
الكﺒب اٖردىْ.
* -صﺎح ،فﺒحْ ﺃحهﺩ ( )7990ﺆﺩﺋﺭﺏ ﺋلﺒعمٓن ﺋلعﺌلْ ﺎﺌلضفﺐ ﺋلغﺭﺎٓﺐ َقﻁػﺌﻉ غػﺯﺏ ،
ﺭسػﺌلﺐ هﺌجسﺒٓﺭ غٓﺭ هىشَﺭﺏ ،جﺌهعﺐ ﺋلهىصَﺭﺏ.
* -ﺋلصﺭو ،ﺭعﺩ حسو ( ،)9009صىﺌعﺐ ﺋلﺒىهٓﺐ ﺋ٘ﺩﺋﺭٓﺐ فْ ﺋلقػﺭو ﺋلحػﺌﺩّ
َﺋلعػشﺭَو ،ﺩهشﻕ ،ﺩﺋﺭ ﺋلﺭضﺌ لمىشﺭ.
* -ﺋلصٓﺭفْ ،هحهﺩ عﺎﺩ ﺋلفﺒﺌﺡ ( ،)9002ﺋ٘ﺩﺋﺭﺏ ﺋلﺭﺋﺊﺩﺏ ،عهﺌو ،ﺩﺋﺭ صفﺌﺀ لمىشﺭ
َﺋلﺒَﺯٓع.
* -ﺋلصٓﺭفْ ،هحهﺩ عﺎﺩ ﺋلفﺒﺌﺡ ( ،)9006هﺎﺌﺩﺈ ﺋلﺒىﻅٓن َﺋ٘ﺩﺋﺭﺏ ،ﺋٖﺭﺩو ،ﺩﺋﺭ
ﺋلهىﺌٌج لمىشﺭ َﺋلﺒَﺯٓع.
* -الطهﺌوي ,سمٓهﺌف (  "،) 9079هﺎﺌدئ عمـ ا٘دارة العﺌهﺐ" القﺌٌرة ,دار الفكر العرﺎْ.
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* -الطٍراوي ٌ ،ﺌىْ عمْ "،)9007( ،القﺌىوف ا٘داري" ،عهﺌف ،الكﺒﺌب اٖوؿ ،الدار
العمهٓﺐ الدولٓﺐ .
* -عﺎﺩ ﺋﷲ ،شَقْ ( ،)9006ﺆﺩﺋﺭﺏ ﺋلَقﺑ َهﺩﺋﺭﺱ ﺋلفﻜﺭ ﺋٚﺩﺋﺭّ ،ﺋٖﺭﺩو ،ﺩﺋﺭ
ﺃسﺌهﺐ لمىػشﺭ َﺋلﺒَﺯٓع.
* -العﺎﺌدي  .هحهد ولٓد ( " ،)9008ا٘دارة الهحمٓﺐ وعٛقﺒٍﺌ ﺎﺌلسمطﺐ الهركزٓﺐ (
دراسﺌت ﺒحمٓمٓﺐ) لىظﺌـ ا٘دارة الهحمٓﺐ فْ اٖردف " عهﺌف  ,هكﺒﺎﺐ دار الﺔقﺌفﺐ لمىشر
والﺒوزٓع
* -عﺎد الجواد ،هحهد ،) 9007 ( ،فف الﺒفوٓض والﺒروٓض ،القﺌٌرة ،دار رؤٓﺐ أكﺌدٓهْ
لمىشر والﺒوزٓع.
* -عﺎد الوٌﺌب ،هحهد رفعت ،وهحهد ،حسٓف عﺔهﺌف (" ،)9007هﺎﺌدئ القﺌىوف ا٘داري"
 ،دار الهطﺎوعﺌت الجﺌهعٓﺐ ،ا٘سكىدرٓﺐ.
* -العﺎٓدي ،قٓس هحهد (" ،)9005الﺒىظٓـ (الهفٍوـ والىظرٓﺌت والهﺎﺌدئ)"  ،اٚردف ،
الجﺌهعﺐ القدس الهفﺒوحﺐ .
* -العﺒٓﺎْ ,عﺌﺊض سعدوف السوٓقْ ,)9079(,هوقؼ القٓﺌدات ا٘دارٓﺐ هف ﺒفوٓض
السمطﺐ وأﺔري عمِ اىجﺌز ا٘عهﺌؿ (,رسﺌلﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة),جﺌهعﺐ الهمؾ عﺎد
العزٓز ,الرٓﺌض ,السعودٓﺐ.
* -عﺔهﺌف ,خمٓؿ  "،)7998 (,الﺒىظٓـ ا٘داري فْ الدوؿ العرﺎٓﺐ" ,القﺌٌرة .هطﺎوعﺌت
جﺌهعﺐ الدوؿ العرﺎٓﺐ.
* -عسﺌﻑ ،هحهَﺩ ( ،)7989ﺃصَؿ ﺋ٘ﺩﺋﺭﺏ  ،ﺋلقﺌٌﺭﺏ ،جﺌهعﺐ ﺋلقﺌٌﺭﺏ.
* -ﺋلعٛﻕ ،ﺎشٓﺭ ( ،)7999أسﺱ ﺋ٘ﺩﺋﺭﺏ ﺋلحﺩٓﺔﺐ ىﻅﺭٓﺌﺑ َهفﺌٌٓن ،عهػﺌو ﺩﺋﺭ
ﺋلٓػﺌﺯَﺭّ ﺋلعمهٓﺐ لمىشﺭ َﺋلﺒَﺯٓع.
107

* -عهﺌشﺐ ،سىﺌء حسف " ،) 9005 (،اٚﺒجﺌٌﺌت الىفسٓﺐ واٚجﺒهﺌعٓﺐ وأىواعٍﺌ وهدخؿ
قٓﺌسٍﺌ " القﺌٌرة ،هصر ،دار الىٓؿ لمطﺎﺌعﺐ والىشر والﺒوزٓع.
* -العواهمﺐ ,ىﺌﺊؿ عﺎد الحﺌفظ ( "،)7994دراسﺐ هٓداىٓﺐ لهفٍوـ ﺒفوٓض السمطﺐ فْ
الهؤسسﺌت اٖردىٓﺐ الخﺌصﺐ والعﺌهﺐ" ،هجمﺐ جﺌهعﺐ الهمؾ عﺎد العزٓز ,اٚقﺒصﺌدٓﺐ
وا٘دارٓﺐ.
* العواودة ،عﺌطؼ ( " ،) 9074العواهؿ الﺒىظٓهٓﺐ الهؤﺔرة فْ الﺒفوٓض ا٘داري:
ﺒصورات الهوظفٓف فْ هراكز الو ازرات اٖردىٓﺐ ،الهجمﺐ اٖردىٓﺐ فْ العموـ ا٘دارٓﺐ
الهجمد ، 47العدد 7
* -فﺒحْ ،هحفوظ ،) 9008( ،الﺒفوٓض وﺒقٓٓـ اٖداء -سمسمﺐ أﺎجدٓﺌت الﺒفوؽ
ا٘داري"،ﺎغداد ،دار الفرات لمىشر والﺒوزٓع.
* -فمًٓ ،فﺌﺭَﻕ ،ﺋلسٓﺩ عﺎﺩ ﺋلهجٓﺩ ( ،)9005ﺋلسمَﻙ ﺋلﺒىﻅٓهْ فْ إدارة ﺋلهﺅسسﺌﺑ
ﺋلﺒعمٓهٓػﺐ ،عهﺌو ،ﺩﺋﺭ ﺋلهسٓﺭﺏ لمىشﺭ.
* -الكﺎٓسْ ,عﺌهر(" ،)7980الهركزٓﺐ والٛهركزٓﺐ فْ اٖدب ا٘داري" ,هجمﺐ الﺒىهٓﺐ
ا٘دارٓﺐ ,ﺎغداد ,العدد ( .)74
* -كردي ،عﺎد السٛـ" ،) 9075 ( ،اٚﺒجﺌٌﺌت الحدٓﺔﺐ فْ عمـ الىفس ا٘داري" ،هجمﺐ
الﺒىوٓر ا٘داري ،الهىﺌهﺐ ،العدد ( ) 97
* -كىعﺌف ،فوزي (  " ،) 9009دور الﺒفوٓض فْ الﺒىهٓﺐ الذاﺒٓﺐ وا٘دارٓﺐ "ُ ،عهﺌف،
هجمﺐ قوة الفكر ،هسقط ،العدد ( ) 29
* -ﺋلمَﺯّ ،هَسِ ( ،)9009ﺋلﺒىهٓﺐ ﺋ٘ﺩﺋﺭٓﺐ ،عهﺌو ،ﺩﺋﺭ َﺋﺊؿ لمﻁﺎﺌعﺐ َﺋلىشﺭ.
* -الهغرﺎْ ،كﺌهؿ هحهد (" ،) 7998ا٘دارة (هﺎﺌدئ -هفﺌٌٓـ –وظﺌﺊؼ )" الرٓﺌض،
هطﺌﺎع لىﺌ.
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ْﺒجﺌٌﺌت فْ ﺒفسٓر السموؾ الﺒىظٓهٚ " أٌهٓﺐ ا،) 9077( ، جهﺌؿ وآخروف،ْ الهرس-*
. "  هكﺒﺎﺐ دار الﺔقﺌفﺐ لمىشر والﺒوزٓع، عهﺌف،
ْهركزٓﺐ فْ ا٘دارة الﺒرﺎوٓﺐ فٛ " الهركزٓﺐ وال،)9074(, رشٓد خﺌلد راشد,*– هىصور
فمسطٓف هف وجٍﺐ ىظر هدٓري وهدٓرات الهدارس الحكوهٓﺐ فْ هحﺌفظﺌت شهﺌؿ الضفﺐ
. فمسطٓف, ىﺌﺎمس, جﺌهعﺐ الىجﺌح الوطىٓﺐ,)  ( دراسﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة,"فْ فمسطٓف
ْهركزٓﺐ ا٘دارٓﺐ فٛ " الﺒوجً ىحو ﺒطﺎٓؽ ال،)9006(,  هجدولٓف عﺎد اﷲ,* – ىعٓرات
. فمسطٓف, ىﺌﺎمس, جﺌهعﺐ الىجﺌح الوطىٓﺐ,)(دراسﺐ هﺌجسﺒٓر غٓر هىشورة,"هسﺒشفِ جىٓف
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ممحق  :1.5استبانة الدراسة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

عمادة الدراسات العميا
معيد التنمية المستدامة
جامعة القدس – (أبو ديس)

السﺌدة هدراء وهوظفو هدٓرٓﺌت الو ازرات فْ هحﺌفظﺐ ىﺌﺎمس الهحﺒرهوف..
ﺒحٓﺐ طٓﺎﺐ وﺎعد..

ٓقوـ الﺎﺌحث ﺎﺇعداد دراسﺐ ٚسﺒكهﺌؿ هﺒطمﺎﺌت الحصوؿ عمِ درجػﺐ الهﺌجسػﺒٓر ,فػْ ﺎىػﺌء
الهؤسسﺌت,فْ كمٓﺐ الﺒىهٓﺐ الرٓفٓﺐ الهسﺒداهﺐ ,فْ جﺌهعﺐ القدس (أﺎو دٓس) ،وٌْ ﺎعىواف ":

" اتجاىات المدراء والموظفين نحو تفويض السمطات في مديريات الو ازرات في محافظة
نابمس" وٓﺄهؿ الطﺌلب الﺎﺌحث هف حضراﺒكـ ﺒقدٓـ الهسﺌعدة لً ،وذلؾ هف خٛؿ الهوافقﺐ فْ
ا٘جﺌﺎﺐ عف أسﺊمﺐ فقرات اٚسﺒﺎﺌىﺐ ﺎهوضوعٓﺐ  ،ودقﺐ -هﺌ أهكف , -آه ًٛﺒحقٓؽ الحصوؿ عمِ
ىﺒﺌﺊج إٓجﺌﺎٓﺐ ،والجدٓر ﺎﺌلذكر أف كؿ هﺌ ٓرد فْ إجﺌﺎﺌﺒكـ ٌو هحؿ ﺒقدٓر احﺒراـ  ,وسٓعﺌهؿ
ﺎسرٓﺐ ﺒﺌهﺐ ,ولف ُٓسﺒخدـ إٖ ٚغراض الﺎحث العمهْ .وﺎىﺌء عمِ هﺌسﺎؽ ,فﺇف اٚسﺒﺎﺌىﺐ ٚ
ﺒﺒطمب هف حضراﺒكـ كﺒﺌﺎﺐ اٚسـ ,أو أٓﺐ هعموهﺌت دالﺐ .

وسٓقوـ الﺎﺌحث ﺎﺒزوٓدكـ ﺎىﺒﺌﺊج الدراسﺐ ,وهﺌ خمصت إلًٓ  ,إف رغﺎﺒـ فْ ذلؾ.
واﷲ ٓحفظكـ وٓرعﺌكـ ,وٍٓﺎكـ السداد فْ القوؿ والعهؿ.
الباحث :عصام الدين أحمد
إشراف الدكتور :عبد الفتاح الشممة
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