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أَاانًٕلعأصَاِيمضوانغؿانحانرٙذذًمانعُٕاٌ:



رفىَض اىصالحُبد ودورٓ فٍ رَُْخ اىَهبراد اىقُبدَخ ىذي أصحبة اىررت اىسبٍُخ " 

 "قطبع غسحفٍ ٍحبفظبد  فٍ وزارح اىذاخيُخ واألٍِ اىىطٍْ


ٔإٌْظِ ٔعص، دٛثًا إنّٛ ذًداإلشاعج يا تاؿرثُاء َْٙراججٓض٘انشاص، إًَا انغؿانح ْظِ اشرًهدعهّٛ ألغتأٌيا

انغؿانحككم،أٔأ٘جؼءيُٓانىٚمضويٍلثمنُٛمصعجحأٔنمةعهًٙأٔتذثٙنضٖأٚحيؤؿـحذعهًٛٛحأٔتذثٛحأسغٖ.

ٔأَّالٚجٕػانُشغإالتًٕافمحعؿًٛحنٓظِانغؿانحجٔانـٛاؿحنهضعاؿاخانعهٛافٙدمٕقانُشغتذكأكاصًٚٛحاإلصاعألغكًا

يكرٕتحيٍاألكاصًٚٛح.

 واهلل خري الشاهدين
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 برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى
 

 

ندي أصحاب تفىَض انصالحُاخ ودوره يف تنًُح ادلهاراخ انقُادَح   
 انزتة انسايُح يف وسارج انداخهُح واألين انىطنٍ

 قطاع غشج يف حمافظاخ 
 

 " دراسة تطبيقية صلى جهاز الشرطة"
 

 /انثاحثإػـداد 
 نائم ػطُح أتى ػثُد

 
 

 إشـــــزاف/
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ًإدارةًالدولةًوالحكـًالرشيدفيً الماجستير درجة عمى الحصوؿ لمتطمبات استكماالًً الدراسة ىذه قدمت
 
 

 م2014ه، 1435

 أكاديمية  اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ـ غزة

 إدارة الدولة والحكم الرشيد تخصص 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 

 ق ال تعالى:
ً

 اِلِعِلَم َيْرَفِع اللََُّه الََِّذيَن آَمُنوا ِمِنُكْم َوالََِّذيَن ُأوُتوا
 َدَرجاٍت َواللََُّه ِبما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

ً
 (                                                  11)المجادلة:

 صدق اهلل العظيم
 



 خ



 إهــــداء
 

إلىًأرواحًالشيداءًالذيفًسطرواًبدمائيـًأروعًمعانيًالبطولةًوالفداءًفيًمعارؾًالوفاءًوالنصرًوالتمكيفً

ًوالشيداءًالقادةًالعظاـً،ًشيداءًمدينةًرفحً/ً

،ًوالشػػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػػدًمحمػػػػػػػػػػػدًالة،ًوالشػػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػػدًرائػػػػػػػػػػػدًالعطػػػػػػػػػػػارالشػػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػػدًمحمػػػػػػػػػػػدًأبػػػػػػػػػػػوًشػػػػػػػػػػػم

ًوالشػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػدًسػػػػػػػػػػبلمةًالبحابصػػػػػػػػػػة،ً عػػػػػػػػػػرب،ًوالشػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػدًوالشػػػػػػػػػػييدًالقائػػػػػػػػػػدًنظمػػػػػػػػػػيًًزبرىػػػػػػػػػػـو

ً..دنياؿًمنصور،ًوالشييدًالقائدًصبلحًأبوًحسنيف

ًإلىًالشعبًالفمسطينيًالمرابطًالمجاىدًعمىًأرضًفمسطيف.

لىًأسراناًالعظاـًالقابعيفًخمؽًالقضبافً. ًإلىًالجرحىًالبواسؿًوا 

ًومساندتيًفيًحياتيًالشخصيةًوالتعميمية.اًجيدًاًفيًتربيتيًلـًيدخًرًفاألحبةًالذيًإلىًروحًوالدايًً

ًإلىًإخوانيًوأخواتيًاألحبابًعمىًقمبي.

ًً..إلىًزوجتيًًالغاليةًالتيًوقفتًبجانبيًوساندتنيًفيًمشواريًىذاًوأبنائيًاألعزاء

ًإلىًأصدقائيًورفقاءًدربيًاألعزاءًالذيفًساندونيًفيًمسيرتيًالتعميمية.

ً.الجيدًمفًأجؿًوصوؿًىذاًالبحثًإلىًالنورإلىًاألساتذةًالكراـًالذيفًبذلواً

ً

 إليكم جميعًا ُأىدي ىذا العمل المتواضع.
ً

ً
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إلىًالدكتورًرائدًالحجارًالذيًمدنيًمفًمنابعًعمموًبالكثير،ًوالذيًماًتوانىًيوماًعفًمدًيدً
ًوالسياسةً ًاإلدارة ًأكاديمية ًفي ًوالطمبة ًالعامميف لى ًوا  ًالمجاالت، ًجميع ًوفي ًلي المساعدة

ً.ألخًالميندسًسميرًمطيرًأبوًالعبدبالذكرًاًونخص
ًالجامعاتً ًفي ًاالستبانة ًمحكمي ًاألفاضؿ ًلؤلساتذة ًوالتقدير ًالشكر ًبجزيؿ ًأتقدـ كما
ًاألزىر،ً ًالخميؿ، ًفرع ًالمفتوحة ًالقدس ًلحـ، ًبيت ًبيرزيت، ًجامعة)النجاح، الفمسطينية،

ًفمسطيف،ًوالجامعةًاإلسبلمية(.
الىًاالستاذًالفاضؿًاألستاذ/ًابراىيـًشقفةً"أبوًخميؿ")مدقؽًًوالعرفافًكماًأتقدـًبوافرًالشكر

ً)المحمؿًاالحصائيًلمرسالة(. ًالرسالةًالمغوي(،ًوالىًاألستاذ/ًمحمودًأبوًعزـو
ً ًالنقاشًالموقريفًالدكتورً/ ًأعضاءًلجنة ًأتقدـًبجزيؿًالشكرًإلىًاألساتذة نبيؿًالموح،ًكما

ًكموب ًأحمد ًً،والدكتور ًعناء ًمف ًتكبدوه ًما ًالمتًوعمى ًرسالتي ًقراءة غنائياًفي ًوا  اضعة
ًالقيمة ًً،بمقترحاتيـ ًفيًًوكما ًالفمسطينية ًالشرطة ًقيادة ًإلى ًوالتقدير ًالشكر ًبوافر أتقدـ
ًمحافظاتًغزة.

ًاألخوةً ًوجميع ًشولي" ًيوسؼ ًأبو "ً ًزايد ًأبو ًمحمد ًلؤلخ/ ًوالعرفاف ًالشكر ًبجزيؿ وأتقدـ
ًالعامميفًفيًمكتبةًالقدس.ًو

ليًأخيًالمحاضرً بجامعةًالنجاحًالوطنيةًالدكتور/ًأحمدًعطيةًأبوًعبيدًلمساعدتوًفيًوا 
ًرائدةً ًاألقصىًالدكتورة/ ًبجامعة لىًأختيًالمحاضرة ًوا  ًالرسالةًمفًجامعاتًالضفة، تحيكـ

ًعطيةًأبوًعبيد.
لىا،ًلىًأختيًالغاليةًأـًسعيدًوعائمتيولفًأنسىًأفًأتقدـًبفائؽًالشكرًواالحتراـًوالتقديرًإ ًوا 

ً ًوأبنائيًاألعزاءًًأسرتيًجميعاًًأفراد وأصدقائيًورفقاءًدربيًالذيفًساندونيًوزوجتيًالغالية
ًخير.العمميةًوجزاىـًاهللًعنيًكؿًووقفواًبجانبيًمنذًبدايةًمسيرتيً

ً



 ج



ًممخص الدراسة

لدىًأصحابًتفويضًالصبلحياتًودورهًفيًتنميةًالمياراتًالقياديةًًىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىً
أثرًمتغيراتًعمىًالتعرؼًًو،ًفيًمحافظاتًقطاعًغزةًالساميةًفيًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطنيالرتبً

ًال)كؿًمفً ًمدة ًالمحافظةالرتبة، ًالعممي، ًالمؤىؿ ًبيفًً(خدمة، ًالقياداتًاإلداريةًعمىًالعبلقة ممارسة
ًودرجةًامتبلؾًالموظفيفًلممياراتًالقيادية.،ًتفويضًالصبلحياتل

ًالمن ًالدراسة ًالوصفيواتبعت ًالظاىرةًالتحميميًيج ًتحميؿ ًأبعادىاًًًبيدؼ ًبيف ًالعبلقات وكشؼ
أصحابًالرتبًالساميةًالعامميفًفيًجيازًالشرطةًالتابعًلوزارةًالمختمفة،ًواشتمؿًمجتمعًالدراسةًعمىً

،ًوتـًموزعيفًحسبًالرتبًوالمحافظات622ًالداخميةًواألمفًالوطنيًفيًمحافظاتًغزةًوالبالغًعددىـً
ً.مجتمعًالدراسة%ًمف34ًأخذًعينةًطبقيةًعشوائيةًبنسبةً
 وقد أظيرت الدراسة ما يمي: 

ًلتفويضً - ًغزة ًمحافظات ًفي ًالوطني ًواألمف ًالداخمية ًوزارة ًفي ًاإلدارية ًالقيادة ًممارسة درجة
 .%(27..13)كانتًبنسبةًًالصبلحيات

- ً ًواألمف ًالداخمية ًوزارة ًفي ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًامتبلؾ ًغزةًدرجة ًمحافظات ًفي الوطني
 %(.53.748)كانتًبنسبةًًلممياراتًالقيادية
ًبضرورة ًالدراسة ًالتفويضًًوأوصت ًبمفيوـ ًالوعي ًنشر ًوزارةًًفيًممارستووأىمية ًوأقساـ ًدوائر كافة
اعتمادًنظاـًالحوافزًلرفعًالروحًالمعنويةًلمموظفيفًمفًإلىًًالدراسةً.ًكماًدعتالداخميةًواألمفًالوطني

،ًأيًيجبًأفًالمسئوليةارتباطًالسمطةًبوأكدتًالدراسةًعمىًضرورةً.ًلؤلعماؿًالمفوضةًليـًأجؿًقبوليـ
ًكاممة.ًالمسئوليةوأفًيتحمؿً،ًيتحمؿًالمفوضًتبعاتًعممو
ًعمىً ًأكدتًالدراسة ًبوزارةًكما ًلدىًأصحابًالرتبًالسامية ًقوية ًالحفاظًعمىًالمياراتًالقيادية أىمية

وسيف،ًالقدرةًًؤاستغبلؿًاألفكارًالمرتدةًمفًالرؤساء،ًالقدرةًعمىًتوجيوًالمًرالداخميةًوخاصة:ً)القدرةًعمىً
مفًالصبلحياتًبماًيتناسبًًاًًوليفًمزيدًؤعمىًاتخاذًقراراتًتساعدًعمىًإنجاحًالعمؿ(.ًوضرورةًمنحًالمس

اتًوبماًيسيـًفيًتمكينيـًمفًالتجديدًواالبتكار.ًوالعمؿًعمىًتعزيزًوتطويرًالمياًرً،معًحجـًمسؤولياتيـ
ًفيطبعً ًالعامميف ًوسموؾ ًسموكيـ ًعمى ًينعكس ًمما ًاإلبداعي، ًالخياؿ ًممكة ًتنمية ًخبلؿ ًمف الفكرية

ًويجعؿًمنيـًمجموعةًمتعاونة.ً،تصرفاتيـًبطابعًيثيرًاإلبداع
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Abstract 
 

The study aimed to identify the devolution of powers and its role in the 

development of leadership skills among employers of high ranks in the 

Ministry of Interior and National Security in the Gaza Strip, and to identify 

the impact of the variables of each of (rank, period of service, 

qualification, conservative) on the relationship between the practice of 

administrative leaders to delegate power, and the degree  of possession of 

employees of leadership skills. 

The study followed a descriptive approach to analyze the phenomenon, 

revealing the relationships between its various dimensions, and the study 

included the owners of the High-level personnel in the police force under 

the Ministry of Interior and National Security in the provinces who were 

266 according  grade the provinces. 

The study showed the following: 

- The degree of administrative leadership in the Ministry of Interior and 

National Security in the provinces of Gaza to the devolution of powers was 

(74.961%(. 

- Degree of owning High ranks in the Ministry of Interior and National 

Security in the provinces of Gaza's leadership skills was (84.105%(. 

The study recommended the need to raise awareness of devolution and the 

importance of exercising it  in all departments and sections of the Ministry 

of Interior and National Security. The study also called for the adoption of 

a system of incentives to boost the morale of staff for acceptance of the 

work delegated to them. The study confirmed the need to linking the power 

of responsibility, which should bear the consequences of its Commissioner, 

who should bear full responsibility. 

The study also confirmed the importance of maintaining strong leadership 

skills at the High-ranking Interior Ministry and especially: (ability to 

exploit the ideas of feedback from superiors, the ability to direct 

subordinates, the ability to make decisions to help ensure the success of 

work). The officials should be given greater powers commensurate with 

the size of their responsibilities, and thereby to enable them to innovate. 

and to work to strengthen and develop the intellectual skills through the 

development of creative imagination, which is reflected in their behavior 

and the behavior of workers which should be applied for raising the nature 

of their creativity and make them a cooperative group. 
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 رقم الصفحة انــــــــــــــــالبي

ًبًآيةًقرآنيةًكريمة
 ت .اإلىداء

 ث .شكرًوتقدير
 ج .ممخصًالدراسةًبالمغةًالعربية

 ح .نجميزيةممخصًالدراسةًبالمغةًاإل
 خ قائمةًالمحتويات.

 ر الجداوؿ.قائمةً
 س قائمةًاألشكاؿ.

 س .ئمةًالمبلحؽقا
ًاإلطار المنيجي لمدراسة: األولالفصل 

 2ً.المقدمة
 4ً.مشكمةًالدراسة

 4 .الدراسةأسئمةً
 5ً.الدراسةًفرضيات

5ًًأىداؼًالدارسة.
 6 .الدراسةًأىمية
7ًً.الدراسةًمنيج
 7 .الدراسة حدود

 8ً.متغيراتًالدراسة
 8ً.مصطمحاتًالدراسة

ًلمدراسة الفصل الثاني: اإلطار النظري
 المبحث األول تفويض الصبلحيات

12ًًمفيوـًتفويضًالصبلحيات.
14ً .ًتفويضًالصبلحياتعناصرً
15ًً.تفويضًالصبلحياتأنواعً
18ًً.تفويضًالصبلحياتمبادئً



 ص



20ًًودرجاتو.ًتفويضًالصبلحياتحدودً
21ًً.تفويضًالصبلحياتأىداؼً
22ًًتفويضًالصبلحيات.مزاياً

24ًًتفويضًالصبلحيات.خطواتً
24ً .تفويضًالصبلحياتمعوقاتً

28ًً.وسبؿًعبلجياًتفويضًالصبلحياتالصعوباتًالتيًتواجوًعمميةً
30ًً.تفويضًالصبلحياتعبلجًالصعوباتًوالمشكبلتًالتيًتواجوًعمميةً

ًالمبحث الثاني الميارات القيادية
34ً القيادة.أواًل.ًمفيوـً

35ً .نظرياتًالقيادةثانيًا.ً
40ًًثالثًا.ًالمياراتًالقيادية.

 المبحث الثالث وزارة الداخمية واألمن الوطني وجياز الشرطة في محافظات قطاع غزة
52ًًنبذةًعامةًعفًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطني.

55ًًنبذةًعامةًعفًجيازًالشرطةًالفمسطيني.
55ًًالفمسطيني.تعريؼًجيازًالشرطةً -
56ًًوظائؼًالشرطةًالفمسطينية. -
57ًًأىداؼًالعمؿًالشرطي. -
59ًًىيكميةًجيازًالشرطةًالفمسطينية. -
62ًًتوزيعًأعدادًعناصرًالشرطةًالفمسطينية. -
63ًًتعريؼًعاـًعفًإداراتًالشرطةًالفمسطيني. -

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة 
67ً الصبلحياتالدراسات السابقة الخاصة بتفويض 

 67ًًالدراساتًالفمسطينية
 70ًًالدراساتًالعربية
 72ًًالدراساتًاألجنبية

74ً يةالقيادالميارات الدراسات السابقة الخاصة ب
 74ًًالدراساتًالفمسطينية
 77ًًالدراساتًالعربية
 79ًًالدراساتًاألجنبية
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80ً بوزارة الداخمية والشرطة الفمسطينيةالدراسات السابقة الخاصة 
 .80ًًالدراساتًالتيًتناولتًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطنيًالفمسطيني
 84ًًلتيًتناولتًجيازًالشرطةًالفمسطيني.الدراساتًا

88ًًالتعقيبًعمىًالدراساتًالسابقة.
96ًًالفجوةًالبحثيةًلمدراسة.

 منيج الدراسةالفصل الرابع: 
98ً منيجيةًالدراسة.ً
99ً مجتمعًالدراسة.

 99ًالدراسة.عينةً
 100ًأداةًالدراسة.

102ًًصدؽًاالستبانة.
109ًًثباتًاالستبانة.

111ً األساليبًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًالدراسة.
113ً .الوصؼًاإلحصائيًلعينةًالدراسةًوفؽًالبياناتًالشخصية

 مناقشة النتائج والتوصياتالفصل الخامس: 
118ً .النتائجًالمتعمقةًبالسؤاؿًاألوؿ
121ً .النتائجًالمتعمقةًبالسؤاؿًالثاني
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األشكالقائمة 
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 113 .توزيعًعينةًالدراسةًحسبًالمؤىؿًالعممي 3
 114ً.توزيعًعينةًالدراسةًحسبًالرتبًالعسكرية4ً
 115ً.حسبًالمحافظةًتوزيعًعينةًالدراسة5ً
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قائمة المبلحق

رقم  بيان الممحق رقم
 الصفحة
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166ً .الدراسةًألداةمحكميفًاألساتذةًالقائمةًبأسماءً  .2
167ًًاالستبانةًبصورتياًالنيائية.ً .3
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 المقدمة أواًل. 
ًالتفويضً ًالناجحًأيعتبر ًالمدير ًبيا ًالمياراتًالتيًيقوـ ًأصوالًًًوحد ًبأفًليا ًوقواعدًتمتاز

اإليجابيات،ًحدًاًمفًمفًالسمبياتًًوًحداًًمراحؿ،ًوتتصؼًبأنياًسيؼًذوًحديف،ًبمعنىًأفًلياًًو
ًأن ًعمى ًلمتفويضًوعبلوة ًقابمة ًً،ليستًكؿًصبلحية ًإجراءًإبؿ ًفييا ًيجوز ًال ًأمورًا ًىناؾ ف

فًعمميةًتنظيـًاألقساـًوالوظائؼً التفويضًوالبعضًاألخرًمفًالممكفًإجراءًالتفويضًفيو،ًوا 
ستكوفًمستحيمةًبدوفًالتفويض،ًوالذيًيمكنناًتعريفوًعمىًأنوًدفعًالسمطةًإلىًأسفؿًمفًالرئيسً

ًويرجعً ًبيدًإلىًالمرؤوس، ًيدًا ًيسيرًعادة ًما ًأوًوظيفة ًما ًلقسـ ًالمسئولية ذلؾًإلىًأفًتوزيع
ً.(286:2007بتفويضًسمطةًكافيةًلضمافًإنجازًالوظيفة)عبدًالقادر،

ًالتخميًعنياًتفويضًالصبلحياتًو ًبؿًً،الًيعني ًسمطتو ًالمفوضًلمسمطة ًالمدير ًيفقد وال
ًبياً ًالتفويضًً،ًعفًممارستياًمسؤوليةًكاممةًومسؤواليبقىًمحتفظًا ولوًالحؽًفيًاستردادًىذا

عادةًتفويضوًلآلخريفًإذاًماًاتض ًلوًسوءًاستخداميـًلمتفويض.ًًحفيًأيًوقتًمفًالمرؤوسيفًوا 
ً،والتفػػػػػويضًيػػػػػدفعًحركػػػػػةًالعمػػػػػاؿًفػػػػػيًالمنشػػػػػأةًإلػػػػػىًاألمػػػػػاـًويخفػػػػػؼًمػػػػػفًأعبػػػػػاءًالمػػػػػديريف

نويػػػػة)العتيبيًالمنشػػػػأةًوينمييػػػػاًويرفػػػػعًمػػػػفًروحيػػػػـًالمعًيفػػػػوكمػػػػاًيكشػػػػؼًعػػػػفًقػػػػدراتًالعػػػػامميفً
ً.(2007ً،221،ًوفوآخًر

ًال ًأفًعممية ًالًشؾًفيو ًمفًالعوامؿومما ًتتأثرًبالعديد ًتفويضً ًزيا، ًعمىًمنيا ًالرقابة دة
،ًوخطورةًالقرارًفعندماًيكوفًذاًأثرًعظيـًعمىًحياةًالمنشأةًفإفًاإلدارةًالعمياًالمستوياتًالدنيا
،ًوقدًيكوفًحجـًوفرًالكوادرًاإلداريةًالكفؤة،ًوتقراراتًاليامةًوالًتقوـًبتفويضيايجبًأفًتتخذًال

ًكبيًر ًالمصنع ًأو ًالمشروع ًأو ًيتجوًًاًًالمنشأة ًوىنا ًاألفراد ًمع ًالتنسيؽ ًمعيا ًيمكف ًال لدرجة
ًلمديريًىذهًالوحدات.ًًتفويضًالصبلحياتًوًوحداتإلىًتقسيـًالعمؿًإلىًًالمديروف
ف ميـًيمعبوًالقائدًفيًإدارةًالقيادةًالناجحةًأساسًضروريًأليًتنظيـ،ًويبقىًىناؾًدورًًوا 

فإفًمفًالضروريًأفًً،المنظمةًأوًالمؤسسةًالتيًيتولىًقيادتياًوتنظيمياًًونجاحياًواستمراريتيا
ً ًأف ًيجب ًالتي ًالقيادية ًالمواصفات ًبيف ًالناجح ًاإلداري ًأوًيًويجمع ًوالمسؤوليات ًبيا، صؼ
ًفيمكياًالقائد،ًوىذاًماًيساعدًمتالسمطاتًالموكمةًإليو،ًوالتيًتتطمبًمياراتًمعينةًيجبًأفًي

ًوتقدميايتطًو ًالمؤسسة ًر ًوخصوص، ًالسًرًا ًوالتقدـ ًالتطور ًعصر ًالمعرفيةًفي ًوالثورة يع
ًالمعاصرة.ًةوالتكنولوجي
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ًمختمؼً ًبيف ًاألولى ًالمكانة ًيحتؿ ًأخذ ًالذي ًالبشري ًالعنصر ًإلى ًالقيادة ًأىمية وتعود
فسموؾًالفردًمفً،ًًؼًالمشروعًالمنشودفيًتحقيؽًأىداًالعناصرًاإلنتاجيةًاألخرىًالتيًتساىـ

ًالمستمصال ًلمتغيرات ًنظرًا ًبو ًالتنبؤ ًوعواطفويعب ًمشاعره ًفي ًمة ًالظروؼً، ًفي ًالتغير كذلؾ
ًبالمشروع ًأفًتؤديًإلىًتغيرًمستمرًفيًالسياساتًوالتيًالمحيطة ولكيًتضمفًً،ًمفًشأنيا

ًالبشًر ًالجيود ًالمطموبًمف ًاألدنى ًالحد ًيالمنشأة ًالبلزمة ًاستمرارىاًًلتحقيؽة ًوضماف أىدافيا
يجبًأفًتوفرًلمعامميفًقيادةًسميمةًوحكيمةًتستطيعًحفظيـًوالحصوؿًعمىًتعاونيـًمفًأجؿً

ًليـ ًالموكمة ًالبلزمةًإلنجازًالمياـ ًً،بذؿًالجيود ًدلتًالدراساتًالمختمفةًعمىًقمة ًدعدااألوقد
ًإالًالقبلئؿًمفًفالقدرةًسمعةًنادرةًالًيتمتعًبً.القادرةًنسبياًً :1995ً،ً)المغربيًأفرادًالمجتمعيا

164).ً
مرًجيازًالشرطةًالفمسطينيةًبمراحؿًعدةًمتأثرًبالواقعًالفمسطينيًعامةًوواقعًالسمطةًلقدًًًًًً

الفمسطينيةًومؤسساتياًبصفةًخاصةًصعوداًونزواًل،ًمتأثرًبالعوامؿًاألمنيةًوالسياسيةًالخارجيةً
المتكررًعمىًمقارهًومنشآتو،ًواالستيداؼًالممنيجًوالداخمية،ًفقدًتأثرًبشكؿًكبيرًنتيجةًلمعدوافً

ثرًعمىًأدائو،ًىذهًاالعتداءاتًالمتكررةًعمىًجيازًالشرطةًأوالبشريةًمماًًلجميعًمقدراتوًالمادية
ًأكبرًعمىًالجياتً ًفأصبحًالعبء ًوالبشرية، ًمفًالمتطمباتًالمادية ًزاد والتدميرًالشامؿًلمقاره

 تنميةًالمياراتًالقيادية.المتخصصةًفيًمجاؿًتفويضًالصبلحياتًًو
(،ًودراسة2013ً)عزاـ،ًًمثؿًدراسةمفًخبلؿًاطبلعًالباحثًعمىًالعديدًمفًالدراساتًالسابقةًًو

ً ًدراسة2012)الخالدي، ،)ًً ًالعبل، ً)2009)أبو ًدراسة ًأبوًكويؾ(، ًدراسة)2012، ،ًالغماري(،
والتيًتناولتًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطنيًوجيازًالشرطةًالفمسطيني،ًأوضحتًالعديدً(2012ً

مفًنتائجًتمؾًالدراساتًوجودًفجوةًوخمؿًفيًعمميةًتفويضًالصبلحياتًوعدـًممارستياًبشكؿً
فاعؿًفيًالمؤسساتًاألمنية،ًلذلؾًبرزتًالحاجةًمفًخبلؿًاحساسًالباحثًبأىميةًتطبيؽًمجاؿً

ًوًز ًعمى ًالدراسة ًوخاصة ًالفمسطيني ًالوطني ًواألمف ًالداخمية ًعمميةًارة ًبيف ًالربط ًمجاؿ في
ًتفويضًالصبلحياتً ًالشرطةًوتنمية ًفيًجياز ًلدىًأصحابًالرتبًالسامية المياراتًالقيادية

ًالفمسطينيًفيًمحافظاتًغزة.
ً
ً
ً
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 مشكمة الدراسة: ثانياً 
ًمعمر،ً،أكدتًبعضًالدراسات ً)أبو ًدراسة ً)الحمو،2009مثؿ ًدراسة ًو ًضرورة2010ً( )

ًمفًإنجازًالعمؿًعمىًأكمؿًوجوًمفًً،منحًالعامميفًكامؿًالصبلحياتًوالسمطات كيًيتمكنوا
(ًمف2010ًأكدتًدراسةً)أبوًوطفة،ً،كماًخبلؿًتشجيعًالقياداتًاإلداريةًلتفويضًالصبلحيات

ً ًنتائجيا ًضرورةخبلؿ ًاإلًعمى ًالقيادات ًالتفويضًتشجيع ًممارسة ًعمى ًالنظرةًًودارية تغيير
ًالتفويضً ًعف ًالخاطئة ًالمرؤوسيفحيث ًبقدرات ًالثقة ًوعدـ ًنظاـًً،الشؾ ًإيجاد ًعمى والعمؿ

ًلمتابعةًالتفويض.ً
ًفيً ًالسميـ ًاإلداري ًالمنيج ًوتكريس ًأىدافيا، ًلتحقيؽ ًالمؤسسات ًلدى ًالحاجة ًتزايد ومع

الحاجةًالماسةًلصناعةًاألفرادًالقادريفًعمىًالنيوضًالتعاطيًمعًمفرداتًالعمؿًاإلداري،ًفإفً
بواقعًالمؤسسة،ًيتطمبًابتداًءًقياـًالمدراءًبدورىـًفيًالقياـًبتفويضًالصبلحياتًلدىًالعامميفً
ًفيً ًخاصة ًأىمية ًالوطنيًتمثؿ ًواألمف ًالداخمية ًكانتًوزارة ًولما ًتحتًإشرافيـ، ًيقعوف الذيف

ًمفً ًيترتبًعمىًنجاحيا تحقيؽًلؤلمفًواالستقرارًفيًالمجتمع،ًفقدًكانتًىذهًالمجتمعات،ًلما
الدراسةًالمتخصصةًفيًالتعرؼًعمىًواقعًتفويضًالصبلحياتًودورهًفيًتنميةًالمياراتًالقياديةً
فيًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطنيًبمحافظاتًغزة،ًحيثًينعكسًذلؾًعمىًجميعًالفئاتًالوظيفيةً

ًفيًالوزارة.
 
 أسئمة الدراسة: ثالثاً 
ًثؿًسؤاؿًالدراسةًفيًالسؤاؿًالرئيسًالتالي:يتم

السامية في  الرتبتفويض الصبلحيات ودوره في تنمية الميارات القيادية لدى أصحاب ما واقع 
 ؟ قطاع غزةفي محافظات وزارة الداخمية واألمن الوطني 

ًسؤاؿًالرئيسًلمدراسة،ًعددًمفًاألسئمةًالفرعية،ًوىي:مفًالويتفرعً
1- ً ًفي ًاإلدارية ًالقيادة ًممارسة ًدرجة ًالشرطةما ًمحافظاتًجياز ًلتفويضًًقطاعًفي غزة

 الصبلحياتًمفًوجيةًنظرًأصحابًالرتبًالسامية؟ً
ًد -2 ًما ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًامتبلؾ ًالشرطةًفيرجة ًمحافظاتًجياز غزةًًقطاعًفي

اراتًالفكرية،ًلممياراتًالقيادية)المياراتًالذاتية،ًالمياراتًالفنية،ًالمياراتًاإلنسانية،ًالمي
 (ًمفًوجيةًنظرىـ؟ًالمياراتًاإلدارية
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 ؟الرتبًالساميةًفيًجيازًالشرطةًماًدرجةًأىميةًتفويضًالصبلحياتًكماًيراىاًأصحاب -3
الصبلحياتًكماًيراىاًأصحابًالرتبًماًدرجةًتوافرًالعوامؿًالتيًتحدًمفًفعاليةًتفويضً -4

 الساميةًفيًجيازًالشرطةًمفًوجيةًنظرىـ؟
5- ً ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًارتباطية ًعبلقة ًتوجد ًداللة)ىؿ بيفًً(α ≤ 0,05مستوى

ًتفويضً ًلعممية ًاإلدارية ًالقيادات ًممارسة ًدرجة ًحوؿ ًالعينة ًتقديرات متوسطات
ًلممياراتًالقيادية؟الصبلحياتًومتوسطاتًتقديراتيـًحوؿًامتبلكيـً

قطاعًفيًمحافظاتًًجيازًالشرطةفيًممارسةًأصحابًالرتبًالساميةًىؿًتختمؼًدرجةً -6
)المؤىؿًالعممي،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًمدةًباختبلؼًمتغيراتلعمميةًتفويضًالصبلحياتًغزةً

 ؟ الخدمة(
فيًمحافظاتًغزةًًًجيازًالشرطةفيًأصحابًالرتبًالساميةًىؿًتختمؼًدرجةًامتبلؾً -7

 ؟ً)المؤىؿًالعممي،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًمدةًالخدمة(ًياراتًالقياديةًباختبلؼًمتغيراتلمم

 فرضيات الدراسة: رابعاً 

1. ً ًال ًإحصائية ًداللة ًذات ًارتباطية ًعبلقة ًداللة)توجد ًمستوى α ≤ 0,05ًعند بيفً(
ًتفويضً ًلعممية ًاإلدارية ًالقيادات ًممارسة ًدرجة ًحوؿ ًالعينة ًتقديرات متوسطات

 .ومتوسطاتًتقديراتيـًحوؿًامتبلكيـًلممياراتًالقياديةالصبلحياتً
2. ً ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًتوجد ًداللة)ال ًمستوى α ≤ 0,05ًعند ًمتوسطات( ًبيف

لعمميةًفيًالداخميةًواألمفًالوطنيًتقديراتًالعينةًحوؿًدرجةًممارسةًالقياداتًاإلداريةً
 .المحافظة،ًمدةًالخدمة(ً،ًالرتبة،المؤىؿًالعممي)ًلممتغيراتتعزىًتفويضًالصبلحياتً

3. ً ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًتوجد ًداللة)ال ًمستوى α ≤ 0,05ًعند )ً متوسطاتًبيف
امتبلؾًأصحابًالرتبًالساميةًفيًالداخميةًواألمفًالوطنيًتقديراتًالعينةًحوؿًدرجةً

،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًالمؤىؿًالعممي)ًلممتغيراتتعزىًفيًمحافظاتًغزةًلممياراتًالقياديةً
ًالخدمة(.مدةً

 أىداف الدراسة : خامساً 
فػػػيًمحافظػػػاتًغػػػزةًًجيػػػازًالشػػػرطةفػػػيًًالشػػػرطيةدرجػػػةًممارسػػػةًالقيػػػادةًًالتعػػػرؼًعمػػػى -1

 لتفويضًالصبلحيات.ً
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ًفيًجيازً -2 ًأصحابًالرتبًالسامية ًيراىا ًتفويضًالصبلحياتًكما ًأىمية ًدرجة معرفة
 الشرطة.

درجةًتوفرًالعوامؿًالتيًتحدًمفًفعاليةًتفويضًالصبلحياتًكماًيراىاًأصحابًًفحص -3
 الرتبًالساميةًفيًجيازًالشرطة.

ًامتبلؾًالموظفيفًفيًًالتعرؼًعمى -4 ًالشرطةدرجة ًلممياراتًًجياز فيًمحافظاتًغزة
ًالمي):القيادية ًاإلنسانية، ًالميارات ًالفنية، ًالميارات ًالذاتية، ًالفكرية،ًالميارات ارات

 (.مياراتًاإلداريةال
ًعف -5 ًتفويضًًالكشؼ ًلعممية ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًممارسة ًدرجة ًبيف العبلقة

 امتبلكيـًلممياراتًالقيادية.درجةًالصبلحياتًًو
ًالصبلحياتً -6 ًتفويض ًلعممية ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًممارسة ًاختبلؼ ًدرجة معرفة

 .ة()المؤىؿًالعممي،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًمدةًالخدمً:باختبلؼًمتغيرات
ًباختبلؼً -7 ًالقيادية ًلمميارات ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًامتبلؾ ًاختبلؼ ًدرجة معرفة

 .متغيراتً)المؤىؿًالعممي،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًمدةًالخدمة(

  : أىمية الدراسةسادساً 
 المياراتًالقيادية،ًوبخاصة عمى وأثره التفويض وىو ،اًًوحيوي اًًىام اًًموضوع تناقشًالدراسة

 أفًتضع اإلدارة مف يتطمب والذي مستمريف، وتوسع تطور مف نواجييا التي ظؿًالظروؼ في
 المؤسسة، لتحقيؽًأىداؼ المناسبة، باألساليب الظروؼ تمؾ مع تتعامؿ واستراتيجيات سياسات

ًالعميا أصحاب مف يتطمب مما ًالقيادية ًالتنظيمية إيجاد المناصب  الحرية توفر التي البيئة
 القيادية المستويات تعـ قد عديدة فوائد تحقيؽًو العمؿ،ً جوانب مختمؼ في والوضوح والشفافية

ً.التفويض أىمية خبلؿًتوضيح مف
 

 وتكمن أىمية الدراسة في: 
حاجػػػػػةًالمجتمػػػػػعًالفمسػػػػػطينيًلقيػػػػػادةًذاتًمػػػػػؤىبلتًإداريػػػػػةًومينيػػػػػةًعاليػػػػػةًتػػػػػؤمفًبتفػػػػػويضً .1

الداخميػػػػةًوأجيزتيػػػػاًالصػػػػبلحياتًوتنميػػػػةًالميػػػػاراتًالقياديػػػػة،ًممػػػػاًيػػػػنعكسًإيجابػػػػًاًعمػػػػىًوزارةً
ًالمتعددةًبشكؿًخاصًوعمىًالمجتمعًالفمسطينيًبشكؿًعاـ.
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 األساسػية لميػاـًالقيػادة يتفرغػوا لكػي ،يفاإلداريػ القػادة كاىػؿ عػف الضػغط رفػع عمػى تسػاعد .2
 .األخرى إنجازًاألعماؿ ميمة لمموظؼ ويترؾ ،والتنسيؽ والتوجيو كالتخطيط

عػرؼًعمػىًواقػعًتفػويضًالصػبلحياتًالفمسػطينيةًفػيًالتستسػاعدًنتػائجًالدراسػةًوزارةًالداخميػةً .3
 فيًجيازًالشرطةًالفمسطينية.

ًالرتػبقدًتسيـًىذهًالدراسةًبزيادةًفاعميةًالتفويضًلدىًقياداتًوزارةًالداخميةًولػدىًأصػحابً .4
 الساميةًمفًأجؿًتطويرًالعمؿًوتحسيفًاألداءًوزيادةًاإلنتاجية.

رةًالداخميةًلكيًتقؼًعمىًالصورةًالحقيقيػةًلواقػعًستوفرًالدراسةًفرصةًأكبرًونظرةًأشمؿًلوزا .5
عمميةًتفويضًالصبلحياتًفيًجيازًالشرطةًالفمسطيني،ًوالتعرؼًعمىًااليجابياتًوتعزيزىاً

 وكذلؾًالسمبياتًومحاولةًتصويبيا.
ستسػػاعدًنتػػائجًالدراسػػةًالقػػائميفًعمػػىًجيػػازًالشػػرطةًعمػػىًفيػػـًالعبلقػػةًالتػػيًتػػربطًتفػػويضً .6

 القيادية.الصبلحياتًوالمياراتً

 الدراسةمنيج : سابعاً 
تعتمػػدًىػػذهًالدراسػػةًعمػػىًالمػػنيجًالوصػػفيًالتحميمػػيًالػػذيًيعتمػػدًعمػػىًدراسػػةًالظػػاىرةًكمػػاً
توجػػػدًفػػػيًالواقػػػعً،ًويػػػتـًوصػػػفياًوصػػػفاًدقيقػػػاًحيػػػثًيػػػتـًجمػػػعًالبيانػػػاتًلمتعػػػرؼًعمػػػىًتفػػػويضً

المػنيجًالػذيًيػرتبطًًالصبلحياتًودورهًفيًتنميةًالمياراتًالقياديةًاإلدارية،ًوالمنيجًالوصػفيًىػو
مةًبظاىرةًمعاصرةًبقصدًوصفياًوتفسيرىا،ًوذلؾًمفًخبلؿًجمعًالمعموماتًالتيًتجيبًعمىًأسئ

ً(.18ً:2008ً،ً)جامعةًالقدسًالمفتوحةًالبحث
 :الدراسة حدود: ثامناً 

 :التالية الحدود في الدراسة مجتمع يتحدد
عمػىًدرجػةًممارسػةًالقيػاداتًاإلداريػةًلتفػويضً الدراسػة ىػذه اقتصػرتالحـد الموضـوعي:  -

جيػػػازًالصػػػبلحياتًودورىػػػاًًفػػػيًتنميػػػةًالميػػػاراتًالقياديػػػةًاإلداريػػػةًعنػػػدًالرتػػػبًالسػػػاميةًفػػػيً
 غزة.ًقطاعًفيًمحافظاتًالشرطة

  فػيًجيػازًالشػرطة ًأصػحابًالرتػبًالسػامية عمػى الدراسػة ىػذه اقتصػرتً:د البشـريالحـ -
 ً.رائد،ًمقدـ،ًعقيدًفماًفوؽ((
 ـ.2013/2014لمعاـًالجامعيًًالثانيتطبيؽًىذهًالدراسةًفيًالفصؿًًتـ: الزماني الحد -
 محافظاتًقطاعًغزة.جيازًالشرطةًفيً: المكاني الحد -
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 متغيرات الدراسة:: تاسعاً 
 ً.تفويضًالصبلحيات: المتغير المستقل -
 .تنميةًالمياراتًالقياديةالمتغير التابع :  -

 مصطمحات الدراسة: عاشراً 
 :الصبلحياتتفويض  -

ً:تياآلالتفويضًاصطبلحًا:ًىناؾًعدةًتعاريؼًلمتفويضًأوجزًمنياً
ً.التفويض:)ىوًممارسةًإداريةًلتفويضًالمياـًوالصبلحياتًلآلخريف،ًدوفًالتخميًعفًالنتائج

ً.(286:2007عبدًالقادر،)ًعًالعمؿًعمىًاألشخاصًلغرضًإنجازهىوًتوزيالتفويض:ً
مجموعةًمفًالصبلحياتًينقمياًالمديرًًيعرؼًالباحثًالتفويضًبأنوًالتعريف اإلجرائي لمتفويض:

عمىًعاتؽًصاحبًًالمسئوليةإلىًأشخاصًآخريفًلمتصرؼًبياًبدوفًالرجوعًإليوًعمىًأفًتبقىً
ًاالختصاصًاألصمي.

ًالقراراتًاعطاءًىي الصبلحيـات: ًالحؽًفيًصنع ًتيدؼًإلىً، ًالسمطة وىيًشكؿًمفًأشكاؿ
ًالموقعًالوظيفيًداخؿًالمؤسسةًوليسًعمىًأساسًرغباتيـًالشخصيةًعمىًتوجيوًاآلخريفًبناءًً

 (.1998ً:58الحسينة،ً)
 التعريف اإلجرائي لمصبلحيات: 

وزاراتًالسمطةًالفمسطينيةًفيًإنجازًالعمؿًًوأنياًالقراراتًالتيًيمتمكياًموظفبيعرفياًالباحثً
ًمفًخبلؿًتوجيوًرؤسائيـ.ً

ًالقيادة - ًاألشخاصًىي: ًمف ًمجموعة ًعمىًشخصًأو ًالتأثير ًفي ًالفرد ًوتوجيييـً،قدرة
رشادىـ ًفيًسبيؿًًوا  مفًأجؿًكسبًتعاونيـًوحفزىـًعمىًالعمؿًبأعمىًدرجةًمفًالكفاية

ً(.164-163ً:1995تحقيؽًاألىداؼًالموضوعة)ًكامؿًالمغربيًوآخروف،ً
ًالتأثيرًعمىًسموؾًً:التعريف اإلجرائي لمقيادة ًالعمميةًالتيًيتـًمفًخبلليا ًالباحثًبأنيا يعرفيا

ًوذلؾًمفًأجؿًدفعيـًلمعمؿًبرغبةًواضحةًلتحقيؽًأىداؼًمحددة".ً،األفرادًوالجماعات
ًالقائػػػدًلمقيػػػاـًبميامػػػوًعمػػػىًالوجػػػوً الميـــارات القياديـــة: - ىػػػيًالميػػػاراتًالسػػػموكيةًالتػػػيًتمػػػـز

اسػػتخداـًالمعمومػػاتًوالمفػػاىيـًوالمبػػادئًواألسػػسًوالقواعػػدًوتتمثػػؿًفػػيًتطبيػػؽًأوًً،المطمػػوب
ضًوالنظريػػاتًبحيػػثًيؤخػػذًبعػػيفًاالعتبػػارًعنػػدًصػػياغتياًأفًتبػػدأًبفعػػؿًًوواإلجػػراءاتًوالفػػًر

أمػػاًالميػػارةًالمباشػػرةًفيػػيًتمػػؾًالتػػيًتػػرتبطًارتباطػػًاًمباشػػرًاًًسػػموكيًأوًبمصػػدرًفعػػؿًسػػموكي



 . 

التػػػػػػيًالًيمكػػػػػػفًبػػػػػػدونياًأداءًالميػػػػػػاراتًًىػػػػػػيًتمػػػػػػؾًوبػػػػػػأداءًالميػػػػػػاـًبينمػػػػػػاًالميػػػػػػارةًالمسػػػػػػاندةً
 .(56ً:1999المباشرة)األعرجي،

ًواإل: التعريف اإلجرائي لمميارات القيادية ًوالفكرية ًالفنية ًالميارات ًالباحثًبأنيا ًنسانيةيعرفيا
وذلؾًمفًخبلؿًسرعةًً،لمقياـًبمياموًعمىًالوجوًالمطموب،ًالتيًيمتمكياًالقائدًواإلداريةًوالذاتية

البدييةًوالقدرةًعمىًفيـًالذاتًوالقدرةًعمىًالتخيؿًوالقدرةًعمىًتحقيؽًالتوافؽًفيًالقيـًإلنجازً
 العمؿًالمطموب.

ًالشعبجياز الشرطة الفمسطينية:  - ًخدمة ًفي ًتؤديًواجبيا ًنظامية ًمدنية ًىيئة ًالشرطة
وتتوليًتنفيذًماًًاـًواآلدابً،ًوتسيرًعميًحفظًالنظاـًالعوتكفؿًلممواطفًالطمأنينةًواألمف

ًعم ًواجباتتفرضو ًمف ًوالموائح ًالقوانيف ً،ييا ًالدولة ًأجيزة ًأىـ ًمف ًوتعتبر ًتطورًً. ومع
ًوستبقيً ًزالت ًوما ًكانت ًفالشرطة ًومياميا ًالشرطة ًوظائؼ ًتعددت ًاالجتماعية الحياة

جراءاتًتيدؼًالىًحفظًالنظاـًواألمفًالعاـًفيًالمجتمعً.ًفالشرطة إذفًًتضطمعًبأعماؿًوا 
قرارًالنظاـًالعاـًوتنفيذًالقوانيفًالتيًتسنياًالدولةً ىيًبوجوًعاـًأداةًالدولةًلصوفًاألمفًوا 

ً(.2011ً:84)كموب،ًطنيياًوفقاًلمضوابطًالمحددةًلذلؾلصالحًموا
فٙجٓاػٔػاعجانضاسهٛحٔاأليٍانٕطُٙذثضأيٍعذثحعائضدرٗعذثحفغٚكالرتب السامية:  -

 .(2010انفهـطُٛٙ،ْٔٙ:)عائض،يمضو،عمٛض،عًٛض،نٕاء،فغٚك()يجهؾانٕػعاء،
 
ً
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 انثانٍانفصم 

 اإلطار اننظزٌ نهدراسح
 

 تفويض الصبلحيات: المبحث األول 

  :تنمية الميارات القياديةالمبحث الثاني 

  :واقع تفويض الصبلحيات والميارات القيادية بوزارة الداخمية واألمن المبحث الثالث
 الوطني وجياز الشرطة في محافظات غزة . 
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 ادلثحث األول
 تفىَض انصالحُاخ

 تفويض الصبلحيات.مفيوم أواًل: 

 . تفويض الصبلحياتعناصر ثانيًا: 

 .تفويض الصبلحياتأنواع ثالثًا: 

 .الصبلحيات تفويضمبادئ رابعًا: 

 ودرجاتو. تفويض الصبلحياتحدود خامسًا: 

 .تفويض الصبلحياتأىداف سادسًا: 

 تفويض الصبلحيات.مزايا سابعًا: 

 الصبلحيات.خطوات تفويض ثامنًا: 

 .وسبل عبلجيا تفويض الصبلحياتالصعوبات التي تواجو عممية تاسعًا: 

 .تفويض الصبلحياتعبلج الصعوبات والمشكبلت التي تواجو عممية عاشرًا: 
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 :المقدمة
بالقيادةًاإلداريةًومجاؿًًفيوًيرتبطً،التفويضًبجميعًعناصرًالعمميةًاإلداريةًوفروعياًيرتبط

ويزدادًىناً،ًلتدريبًوالرقابةاالتصاالتًورسـًالسياساتًوتحديدًاإلجراءاتًوتوصيؼًالوظائؼًوا
 إمكانيةًتوسيعًنطاؽًاإلشراؼ.ًاالرتباطًبالتنظيـًاإلداريًونطاؽًاإلشراؼًحيثًيؤديًإلى

ًيعني ًبالتفويضًًوالتفويضًال ًيقـو ًالذي ًفالمدير ًعنيا، ًالتنازؿ ًأو ًالسمطة التخمصًمف
الًيعنيًًكماًأنويحتفظًدائماًبسمطتوًالشاممةًعمىًىذهًالواجباتًالمعينةًرغبًبذلؾًاـًلـًيرغب،ً

فيًالعمؿًداخؿًنطاؽًمحدد،ًًالتخميًالدائـًعفًىذهًااللتزامات،ًولكنوًيعنيًمنحًاآلخريفًالحؽ
ًألفأوًبعبارةًأخرىًإفًا يحصؿًعمىًالسمطةًمفًًالمرؤوسًلتفويضًلوًخاصيةًمزدوجةًنظرا

ًرئيسوًيحتفظًبسمطتوًبالكامؿ.ًفيًنفسًالوقتًالًيزاؿًوولكفًًبالتفويضًرئيسو
 عممية عمييا،ًوعناصر يقـو التي واألسس التفويض، مفيـو المبحث ىذافيً الباحثًويعرض

 أىداؼ عرض كذلؾ التفويضًفيو، ينبغي ال الذي اإلداري والنشاط ،ودرجاتو وحدوده، التفويض
ًمف وما وخطواتو مزاياه عمى التعرؼ ثـ ومف التفويض،  عيوب بياف مع معوقات، يواجيو
ًالتفويض. وأخطاء

 مفيوم تفويض الصبلحياتأواًل: 
 عمػى تطمػؽ التػي التسػمية واخػتبلؼ وتطػوره، التفػويض تعنػي مركزيػةالبلًو المركزيػة فإ
 الػػبعض ا)التفػػويض(ًبينمػػ تسػػمية الػػبعض عمييػػا أطمػػؽ فقػػد ،الديمقراطيػةًالممارسػػة ىػذه

 تػدالف حيػث ،اتالتسػمي فػي اخػتبلؼ الًيوجػد الواقػع لكػفًفػي ،)التخويػؿ( سػماىا األخػر
 وأحيػاف تخويػؿ أخػرى أحيػاف وفػي تفػويض يقػاؿً اإلدارة واقػع فػي واحػد،ًفمػثبل معنػى عمػى
ً.(144, 1990: الموزي)ًبالبلمركزي أخرى

ًًو ًرجؿ ًيد ًفي ًالسمطة ًتركيز ًالقراراإف ًازدواجية ًيمنع ًالمؤسسة ًفي ًتكاممياًً،حد ويضمف
ًىذ ًالجيود ًاليدؼًوتآزر ًنظريةًاويحافظًعمىًوحدة ًناحية ًفإنوًمف ًالعممية ًالناحية ًمف ًأما ،

ًبالسمطةًعمىًاإلشراف ًأفًيحتفظًلنفسو ًوكًيةيصعبًعمىًمديرًالمؤسسة بيرةًعمىًكؿًصغيرة
ًبذؿًمفًجيد ًميما ًمباشر ً،بشكؿ ًمتفانيًا ًكاف ًحتىًلو ًبذلؾ)عريفج،ًًالف، ًالًيسمح ًقد وقتو

2007ً:67ً.)ً
ً،وتنوعػتًنتيجػةًلبلخػتبلؼًفػيًرؤىًالبػاحثيفًلمفيومػوًتفػويضًالصػبلحياتًتعددتًتعريفات

 المػرؤوس،ً إلػى الػرئيس مػف السػمطة مػف جػزء بنقػؿ االختيػاري السػماح عمميػة : "نػوبأًفقػدًعػرؼ
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 ويمػارس ،ورئيسػ بيػا يكمفػو التػي الواجبػات بػأداء يمتػـز فأنػو التفػويض ىػذا يقبػؿًاألخيػر وعنػدما
ًأعمػػاؿ مػػف بػػو قػػاـ عمػػا رئيسػػو أمػػاـ مسػػؤوالًً حويصػػبً،ألدائيػػا البلزمػػة الصػػبلحيات

ً(.222:2006ًالصيرفي،(
،ًوالضرورية اليامة األمور مف تعتبر مؤسسة ألي بالنسبة تفويضًالصبلحيات عممية إف
 التفويض غياب وفي ا،أىدافي وتحقيؽ نشاطاتيا ممارسة عف اإلدارةًعاجزة تقؼ بدونيا حيثًُ
ًأي يممؾ ال حالة إلى المؤسسة تصؿ  ،األعماؿ مف بعمؿ يقـو أف مديرىا باستثناء فرد فييا

ً(.2006ً:25)مينا،ًلممؤسسة المرسومة األىداؼ تحقيؽ يصعب وبالتالي
 بمػػنح المسػػؤوؿ خبلليػػا مػػف يقػػوـ التػػي العمميػػةً:"بأنػػو تفػػويضًالصػػبلحيات رؼوُعػػ
ً التفػػويض مرؤوسػػيو  عطػػائيـا ًًو والميمػػة، الخاصػػة تاالقػػراًر اتخػػاذ فػػي لمسػػاعدتوالػػبلـز
 المنظمػة لييػاإ ترمػي التػي االىػداؼ لتحقيػؽًوصػوالًً العمػؿ فػي المناسػبة والحريػة المرونػة
 (.47:2007يديرىا)الجزاني، التي

 مف أماـمسؤواًلً يصبحإليوً المفوض والشخص ثنائية، مسؤولية معناه في يتضمف فالتفويض
ًفيو يفوض الذي االختصاص مباشرة عند اليو فوضيا   عف مسؤوالًً الرئيس يبقي ذلؾ ومع،
يتـً التي العممية :ىو االدارية والنشاطات المجاؿ في والتفويض نتائجو، وعف فوضو الذي العمؿ
 مف وفالمرؤوس يتمكف لكي ،المرؤوسيف الى حياتوصبل مف جزءا الرئيس اعطاء خبلليا مف
ً.:145)2003ًالموزي،( بيا المكمفيف االعماؿ نجازإ

ًسبؽ عمى ًاًستأسي ً ما ًعمى ًالمؤسسةيجب ًفي ًاإلدارية ًتفويضًًأف القيادة ًبعممية تقـو
الً فالتفويض نسبي، وبنجاح معقولة بصورةاًبي القياـ يستطيعوفًفًالذيفمرؤوسيلم الصبلحيات

 ،كمياًً سمطاتو عف الرئيس تخمي والًيعني فحسب، لمرؤوسيو قبؿًالرئيس مف السمطة عطاءإ يعني
 القياـ لييـإًفوض ولمف لمساعديو الممنوحة السمطة لغاءإ أو يقوـًبسحب فأ لمرئيس يحؽ نماا ًًو

 التفويضات ضوء في بيا لمقياـ منيـ المطموبة واألعماؿ تحديدًالواجبات يتبعو بؿ أعمالو، ببعض
 .العمؿ ىذا أداء مىع سيحاسبوف بأنيـ عبلميـا ًًو مسؤوليفًعنيا وجعميـ ليـ المخولة

 العمؿ في تستمر فأ لممنظمات الًيمكف تفويضًالصبلحيات بدوف وعميوًيرىًالباحثًأنو
ًالتفويض والبقاء،  المرسومة ىداؼاأل مف ىدؼ أي تحقيؽ يامن الًيمكف حالة يخمؽ فانعداـ
 .التحقيؽ ةومستحيمًةممكنال غير لممنظمة
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 كتحديد ،ةحتمي أساسية عناصر توافر مف بدًال تفويضًالصبلحيات عممية تتـ لكيًو
 تجزئة الًيمكفوً متبلزمة الثبلثة العناصر ىذه ،اتالمسؤولي تحديدًو الصبلحيات، الواجبات،ًومنح

ً.تفويض عممية ىناؾ أف القوؿ يصح لكي األخرىعفً الواحدة

 . تفويض الصبلحياتعناصر ثانيًا: 
العناصرً تمؾ وتتمثؿ ،ليا المكونة العناصر في تفويضًالصبلحيات عمميات جميع تتشابو

ً:اآلتي في
ً اإلداري الرئيس اختصاص مف ىي التي واألعماؿ المياـ في وتتمثؿ:الواجبات. أ والذيًيقـو

 في لمواجباتًإما التفويض يظير وقد ، منو بدال لممارستيا مرؤوسيو أحد إلى منيا جزء بتفويض
 تحقيقيا عمىًالمرؤوس يكوف محددة نتائج صورة في أو بو القياـ المرؤوس يكمؼ نشاط صورة

ً). 19 2007: النوخاني،(
نسقوً عمى الحفاظ لممجتمع تضمف التي االجتماعية الضرورات إحدى السمطة تعد: السمطة.  ب

 اتخاذ وحؽ التنفيذ، وحؽ راألوام إصدار حؽ تتضمف والسمطةً. االجتماعي الثقافيًوبنائو
 عميو،ًلذلؾ المقررة الواجبات نجازإ اإلداري لمرئيس يمكف حتى الموارد استخداـ القرارات،ًوحؽ

 حيث ىاـ وىذاًأمر ،لممرؤوس الواجباتًالمفوضة مع الممنوحة السمطة توازف مراعاة يجب فإنو
 ،معيا تتناسب سمطات لـًيرافقيا ما لممرؤوس تفوض التي لمواجبات قيمة ال أنو المختصوف يؤكد
 في وىدر العمؿ في كعطؿ ،متوقعة أمورًغير إلى يؤدي قد ذلؾ فإف التوازف عدـ حدث ما فإذا
 .(1994ً:282ء)حنفي،ًسوا حد عمى والمرؤوس الرئيس مف كؿ وقت
 تـ الذيف المرؤوسيف مساءلة في الرئيس حؽ تفويضًالصبلحيات عف ينشأً:المساءلة .ج

 (1994ً:23صقر،( بيا كمفوا التي الواجبات وأداء لسمطةا  استخداـ كيفية عف التفويضًليـ
 عمى أفًالمرؤوس مف والتحقؽ لؤلداء، القياسية والمعاييرً الضوابط إيضاح اءلةالمس وتتطمب

 .(٧٤ :٦٩٩١ )كيناف، إليو المفوضة بالمياـ تاـ فيـ
يحممػوً ذلػؾ فػإف مػا، عمػؿ إلنجػاز البلزمتػيف والسػمطة المسػئولية يقبػؿ عنػدما المػرؤوس إف
جانػبً مػف االلتػزاـ ىػذا إف لػو، المفوضػة لمسػمطة السػميـ االسػتخداـ مػع العمػؿ ذلػؾ بإنجػاز التزامػا

 أف ذلػؾ معنػى ،المسػاءلة اصػطبلح عميػو يطمػؽ التنظيميػة النظػر وجيػة ومػف المػرؤوس
إنجػازً وعػف إليػو المفوضػة لمسػمطة المبلئػـ االسػتخداـ عػف رئيسو أماـ يحاسب أو يسأؿالمرؤوسًًُ

ً(133ً: 2002 وآخروف، الفرا، (لو الوجباتًالمحددةًو لياتؤًوالمس
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 :2009حبتو،(الواجبات أداء عند األفراد محاسبة: عمىًأنياًالمسئوليةتعرؼًً:المسئوليةد. 
(.79ًً: 2003الصيرفي،(معينة وأعماؿ بوظائؼ لمقياـ التزاـ أو تعيد أنيا عمى (.ًُوتعرؼ171
 سمطة عمى حصولو مقابؿ شخص عمى يترتب الذي االلتزاـ أو العبء أنيا عمى البعض وعرفيا

ً(.165 :2005 ما)العتيبي،
ومرؤوسً رئيس بيف عبلقة تقـو عندما المسئولية وتنشأ،ًالواجب ىو إذف المسئولية فجوىر

 محددة واجبات أو معينة بمياـ القياـ األخر مف يطمب أف في الحؽ ألحدىـ يكوف بأف تقتضي
ً(.170 :2009 حبتو،( بقبوليا تعيد اللتزامات وفاء

 ،أماًالسمطةًفتفوضًوالًتغيبًمعياًدرجةًالمساءلةًتفوض ال المسئولية أف يتضح سبؽ مما
 سمطتو مف اًًقسم يقوض بدوره وىذا ما بميمة لمرؤوسيوًلمقياـ السمطة يفوض أف لممدير يحؽ وقد

 القياـ يمـز واجب المسئولية أف ؛ًذلؾالمسئولية تفويضًفي ذلؾ يصاحب أف يجب فبل،ًةالمعطا
 اآلخريف إلى الطمب طريؽ عف منو االنتقاص الًيمكف المرؤوس عمى لمرئيس اًًدين وتشكؿ بو

 أي إلى أسبابو يسند أف لممدير يجوز فبل األمور ماًمف ألمر حدث ما خطأًً أف ولو بو، القياـ
ً.مسؤوليتو عف يتخمى أف ينبغي وال المسؤوؿًاألوؿ ىو ألنوًمرؤوسيو مف

 :تفويض الصبلحيات أنواع: ثالثاً 

ًالذيًيتناولو حسب بالتالي وتختمؼ متنوعة، وصور عدة أنواع لو تفويضًالصبلحيات  العمـ
 :النحوًالتالي عمى وذلؾ العامة، اإلدارة عمـ أو اإلداري، القانوف عمـ في سواء

 التفويض إلى الزاوية ىذه مف التفويض يقسـ :بيا الصادر األداة حيث من التفويض أنواع
ًوالتفويضً وغير المباشر  وغير المباشر لممرؤوس والتفويض ،واإللزاميًاالختياريالمباشر

ً:والمركب البسيط التفويض اًًالمباشر،ًوأخيًر

 التفػويضًالمباشػػر بػػالتفويض يقصػػد :المباشــر غيــر والتفـويض المباشــر التفــويض -٦
 األصػيؿ، االختصػاصًمػفًصػاحب أعمػػى سػمطة عػف يصػدرقػػرارً عمػى بنػاءًً يػتـًالػذي

 يداًرإ عمػؿ أي ودوف مباشػرة إلػىًغيػره األخيػر ىػذا اختصاصػات مػف اًًبعضػ فيفػوض
ً.(1998ً:73،فيجانبوً)حس مف مستقؿ
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فعمػػػػػػػػىًسػػػػػػػػبيؿًالمثػػػػػػػػاؿًيفػػػػػػػػوضًقائػػػػػػػػدًالشػػػػػػػػرطةًنائبػػػػػػػػوًبػػػػػػػػبعضًالصػػػػػػػػبلحياتًالخاصػػػػػػػػةًمػػػػػػػػثبًلً
 الدراسيةًوغيرًذلؾ.باإلجازاتًوالبعثاتً

 بالتفويض اآلذفًالقرار حيث مرحمتيف، عمى يصدر الذي فيو المباشر، غير التفويض أما
،ًبذلؾ اآلذف النص إلى بالتفويضًاستناداًً قرارىا بإصدار األخيرة تقـو ثـ السمطات، إحدى إلى

ً.نفسو األصيؿ مف يصدر الذي ىووعميوًفالتفويضًغيرًالمباشرً
ً ًالشرطة ًيفوضًقائد ًأف ًذلؾ ًالشرطة)ومثاؿ ًأمنيةًً(مدير ًأزمة ًأو ًمعينة ًحادثة بمتابعة

ًاألفرعً ًمفًمدراء ًأوًغيره ًالمباحثًالعامة ًبتفويضًمدير ًالمحافظة ًمديرًشرطة ًفيقوـ معينة،
 التخصصيةًبتفويضًغيرًمباشر.

 لؤلصيؿ يكوف عندما يتحقؽ االختياري، التفويض:اإللزامي والتفويض االختياري التفويض -٢
 نص ىناؾ يكوف أال بشرط عدمو مف اختصاصاتو مف ببعض بيفًالتفويض االختيار حرية

ً.التفويض في األصؿ ىو وىذا ذلؾ، بغير صريحًيقضي
 الخيار فرصة وليسًلديو بإجرائو، اًًممزم األصيؿ فيو يكوف الذي يوف اإللزامي، التفويض أما

 .عدمو مف التفويض بيف
 في اًًحًر يكوفًالمفوض االختياري التفويض في أنو التفويض، مف النوعيف ىذيف بيف فالفرؽ

ًمناسب لتقديره اًًوفق عدمو مف اختصاصو مف اًًجزء يفوض أف ًيراه  أما العمؿ، لظروؼ اًًوما
ً.أوًاالختيار التقدير حرية لممفوض بلًيكوفف اإللزامي التفويض

 إذا المباشر لممرؤوس التفويض يكوف:المباشر غير والمرؤوس المباشر لممرؤوس التفويض -٣
 لممرؤوس التفويض أما الوزارة، لوكيؿ الوزير لممفوضًإليو،ًكتفويض اًًمباشًر اًًرئيس األصيؿ كاف
ًالذي المباشر غير  الوزير كتفويض مباشرة، تتبعيا ال أخرى سمطة إلى سمطة مف يتـ فيو

ً.الخ ...أحدًالفروع إلى الوزارة وكيؿ وتفويض سمطاتو، ببعض الفروع مديري أو لرؤساءًالمصالح
 بضػرورة غيػرًالمباشػر لممػرؤوس التفػويض وىػو األخيػر النػوع عمى اليادي عبد بشار ويعمؽ

 ممكف، نطاؽ أضيؽ وفى ةيالحاالتًالضروًر في إال بو األخذ في التوسع وعدـ أعمالو مف الحد
 ) ٦٤١ : ٦٩٩١،اليادي عبد) أىميا: ،مبررات عدة إلى ذلؾ في ويستند

 قيػػاـ تضػػمف إذا يػػتـ البسػػيط، التفػػويض :المركــب والتفــويض البســيط التفــويض -4
 فيتحقػؽ المركػب، التفػويض أمػا،ًاألصػيؿ مػف بػدالًًمحػددً باختصػاص بعينػو إليػو مفػوض
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 يمارسػونيا بحيػث إلػييـ المفػوض مػف عػدد إلػى كبيػرة المفػوضًاألصػيؿًعمميػة وكػؿ إذا
 التنفيػذ صػبلحيات الػػرئيس يخػوؿ كػأف،ً(1972ً:165)الرشػػيد،ًمشػتركةًبينيـ صػورة فػي
 .مرؤوسيو مف إلىًعدد التخطيط صبلحيات بعض أو

 :بو الصادر الشكل حيث من التفويض أنواع ب(
 والشػفيي،ًوالتفػويض الكتػابي التفػويض:ًإلػى بػو الصػادر الشػكؿ حيػث مػف التفػويض يقسػـ
ً(١١٦ :٦٩٤٩ الوالي،):ًيمىماً في بإيجاز نتناوليا وسوؼ والضمني، الصريح

 مكتػوب، قػرار بػو يصػدر الػذي ىػو الكتابي، التفويض:الشفيي والتفويض الكتابي التفويض -١
 اًًأساسػي اًًركنػ الكتابػة الًتعػد التػي اإلداريػة القػرارات مػف كغيػره إداري قػرار ىػو التفػويض قػرار أف

 نمػط وعمػى بػؿ كتابػة التفػويض أفًيػتـ الحػاالت بعػض فػي يتطمػب قػد اآلذف الػنص أف إال فييػا،
 ً.معيف
 .أركانو مكتوبةًتجمع وثيقة تتضمنو لـ الذي التفويض بو، فيعنى الشفيي التفويض أما
 يصػدر الػذي التفػويض الصػريح، بػالتفويض يقصػد :الضـمني والتفـويض الصريح التفويض -٢
 التأويؿ، تحتمؿالً محددة اختصاصات في التفويض إلى فيو نيةًاألصيؿ وتتجو ،صريح لفظ في
 عمىًالتفػويض، داللتيا في ومؤكدة واضحة تكوف إراداتو أف إال متعددة، ألفاظ يستعمؿًلذلؾ وقد
 وذلػؾ ينيػب، أو أوًًيعيػد يفوض لفظ يستعمؿ وقد متعددة، بألفاظ التفويض إمكاف عف يعبر فقد

 آذف، نػص بػو يػرخص الذي ذلؾًالتفويض بو فيعنى الضمني، التفويض أما. عميو الداللة بقصد
ً.األصمية السمطة مف قرار بو يصدر ال ولكف
 العامة. اإلدارة عمم في تفويض الصبلحيات أنواع

 في اًًأساس منظمةًتتركز أية في السمطة أف العامة، اإلدارة عمـ في المختمفة الدراسات تتناوؿ
 فيػتـ بالتخصػيص ماإ الوظائؼ، يتـًإنشاء بيا الخاص التنظيمي الييكؿ إعداد لدى وأنو رئيسيا،
ما فرعية، تفويضات فييا وبالتاليًتجرى ،الثابتة الرئيسية بالمناصب شغميا  المفوضة بالوظائؼ وا 
 األنػواع إلػى العامػة اإلدارة عمػـ فػي التفػويض يقسػـ لػذاًاالتجاىػات فػيًكػؿ بشػأنيا التفػويض فيػتـ
 :اآلتية
 األعمى يفوضًالرئيس حيث التفويض، في الغالبة ىي الصورة وىذه: أسفل إلى التفويض  -١

 فرعية إدارة مدير إلى العامة اإلدارة مدير تفويض في كما األدنى، السمطة إلى اختصاصو بعض
ً.فييا
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 كما إلىًسمطةًأعمى، بالتفويض األدنى السمطة تقـو حينما ذلؾ ويتـ: أعمى إلى التفويض - ٢
 أمورىا، بعض في تصرؼال مجمسًإدارتيا إلى الشركات إحدى في المساىميف تفويض حالة في
 .العممي التطبيؽ في نادرة الصورة وىذه
 كبلًً ألف ،إداريًموازي مستوى عمى التفويض مف النوع ىذا يسمى وقدً:الجانبي التفويض - ٣
 ىذا يتحقؽ،ًًوواحدة بدرجةًوظيفية أو متقارب مستوى فيافًيكون إليو والمفوض المفوض مف
ً.المختصة المركزية ورئاستيـ الفروع في الرؤساءًالمختصيف بيف يتـ حينما التفويض، مف النوع

 :المشروط غير والتفويض المشروط التفويض - ٤
 ومراجعتػوً الػرئيسًاألعمػى موافقػة عمػى التػابع حصوؿ يتطمب الذي ىو المشروط، لتفويضا
 المفوض العمؿ أداء في اًًحًر يكوفًالتابع عندما فيتحقؽ المشروط، غير التفويض أما إجرائو، قبؿ
ً.تحفظات دوف إليو

 تتضػمنو الػذي ىػو الرسػمي، التفػويض :الرسـمي غيـر والتفـويض الرسـمي التفـويض - ٥
 عمػى يبنػىف الرسػمي غيػر التفػويض أمػا أوًاألوامػر، القػوانيف خػبلؿ مػف مكتوبػة قواعػد
ً.والتفاىـ واالتفاقات العادات أساس

 السمطة الموظؼ يفوض عندما كامبلًً التفويض يكوف :الجزئي والتفويض الكامل التفويض - ٦
ًبميمة في الكاممة إليوً المفوض الموظؼ يقـو عندما فيتـ الجزئي التفويض أما معينة، القياـ
ً.معينة نقاط عف والتوجيو الرأي لطمب المفوضة السمطة إلى بالرجوع

  :تفويض الصبلحياتمبادئ رابعًا: 
شػروطً تػوافر مػف البػد منيػا، الغػرض تحقيػؽ عمػى وقػادرة وفعالػة ناجحة تفويض بعممية لمقياـ
بكػؿً نفسػيا التفػويض عمميػة فػي نمػاا ًًو البشػرية الكفػاءات فػي فقػط لػيس عديػدة اساسػية ومبػادئ
 الشػروطً لتمػؾ عػرضًدنػاهأ وفي ،اداري ومسؤوؿ منظمة مف ألكثر اعتماده يمكف لكي جوانبيا،
ً(15-200710: ،الياسري(:ًوالمبادئ

 بدوف الًتفويض حيث النافذة، والقوانيف االنظمة مع وانسجامو توافقو أي:ًالتفويض قانونية 1-
 قانونيػاًبتفويضػيا مخػوالًً يكػف لػـ ذإ سػمطة يػةأ تفػويض مف يتمكفًال المدير أف يعني وىذا نص،
ًواضػحاًً تحديداًً الواجبات تحديد يتـ فأًو إليو والمفوض بيفًالمفوض لمسؤولية حدود توضيح عمى
ًمًا.عا وليس
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 قػد التػي والسػمطات االختصاصػات لػبعض إالًيكػوفًال التفػويض أف أي:ًالتفـويض جزئيـة-2
 لكػؿ شػامبلًً التفػويض كػاف فػإف ،رواالسػتمرا والفعاليػة الكفػاءة تحقيػؽ عمػى يسػاعدًتفويضػيا

 لػيس المػدير مسػؤوليات صػمب مػف أعمػاؿ فينػاؾ ،تفويضػاًً ولػيسًتنػازالًً دالمديرًُعػ اختصاصات
 .تفويضيا باإلمكاف

ً،كافػة المؤسسػة في لمعامميف بالسمطة إليو لممفوض التفويض يبمغ أف يجب :التفويض عمنية 3-
تفويضً يكوف واف اًًشفوي وليس مكتوبا السمطات تفويض يكوف واف،ً ضمنياًًًالًصريحاًً يكوف واف

 ألف الشفيي، بالتفويض عبرة ال إذ المعالـ، وواضحة بدقة محددة المخولة واألعماؿ الصبلحيات
 أو السػمطة تفسػير حػوؿ نػزاع أو خػبلؼ حػدوث حالػة فػي االثبػات قػرائف مػف قرينػة التفػويضًأمر

 مكتوبػا التفػويض يكػوف أف يجػب وليػذا ،المسػؤوليات تحديػد تتطمػب التػي الحػاالت أوًفػي تجػاوزه
 .إليوالرجوعً لتسييؿ

ًحدود توضيح األعمى الرئيس عمى يتوجب : التفويض قبل المخولة حدود السمطات توضيح 4-
 مػراأل سػاليبو،أًو قواعػده عػف الخػروج دوف العمػؿ داءأ يضػمف بمػا لممرؤوسيف المفوضة السمطات
 بيف العبلقة سوء في يتسبب وربما عنو، الناجمة خطاءاأل لتصحيح وقتا يتطمب قد حدث الذيًلو

 .المديرًوالمرؤوس
 يعنػيًال واختصاصػاتو سػمطتو مػف لجػزء عمػىاأل الػرئيس تفػويض فإ  :المسـئولية تفـويض 5-
 القيػاـ عميػو فيجػب المرؤوسػيف، لػبعض تفويضػا بيػا عطػىأ التػي عمػاؿاأل عػفًمسػؤولية تخميػو

 .األعماؿ تمؾ عف األوؿ ؿؤًوالمس نوإ إذ بتفويضيا، قاـ التي المستمرةًلؤلعماؿ بالمتابعة
 لديػو تكػوف أف الػرئيس عمػىً:الـوظيفي ومركـزه المفـوض قـدرة مـع التفـويض درجـة تناسـب 6-

 تتوافر فأًو الييـ، دائياأ تفويض سيتـ التي بالمياـ لمقياـ المناسبيف األشخاص اختيار القدرةًعمى
 فا ًًو واالطػبلع والحػرص المسػئولية مػف كبيػر قػدر عمػى المرؤوسػيف ىػؤالء بػأف لديػوًالمعرفػة

 .عميو متفؽ ىو عما يخرج لف استخداميـًلمتفويض
 أو الًيتػأثر بحيػث :ال الشخصـية الوظيفيـة بصـفتو لممفـوض تفـويض الصـبلحيات صـدور 7-
 تبلفيػا وذلػؾ باسػمو لشخص يصدر حيث التوقيع تفويض باستثناء المنصب، شاغؿًبتغير يتغير

 .فيًالعمؿ لمتداخبلت
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 تفػويضًالصػبلحيات بإعػادة يقػوـ أف لممػرؤوس الًيجػوز أي : تفويضـو تم ما تفويض عدم 8-
 ممػا حػدود، بػبل مػراأل أصػبح الا ًًو الػوظيفي، السػمـ فػي منػو دنػىأًىػـ مػف لػىإ ليػوإنتقمػتًا التػي
ً.دارييفاإل مف كبير عدد بيف تضيعًالمسئولية يجعؿ
 ،المركزية مف لمتخمص وسيمة عدُيً فالتفويض ،سفلاأل لىإ عمىاأل من الإ يكون ال التفويض 9-

 جانب نقؿ لغرض ليوإ المدير فيمجأ داري،اإل السمـ قمة في لمسمطات الشديد التركيز وكذلؾًعدـ
ًً:منو أدنى ىـ مف لىإ الرئيسية أعمالو عف تعوقو التي االختصاصات تمؾً مف

ً:دود التفويض ودرجاتوخامسًا: ح
 يمحػؽ معػيف عػذر نتيجػة وذلػؾ السػمطة، ممارسػة فػي كػامبلًً اًًتفويضػ التفػويض يكػوف قػد

 أو بأكممػو، عمػؿ بمباشػرة يتعمؽ أف بمعنى ،عاماًً التفويض يكوف وقد ،األصمي بصاحبًالسمطة
 .(1982ً:372عساؼ، )محدد جزئي ىدؼ أو معينة ميمة عمى اًًيكوفًقاصًر
معػيفً مجػاؿ فػي اإلدارة سػمطة الشػخص يخػوؿ كػأف ،اًًمسػتمًر يكػوف قػد التفػويض فػإف كػذلؾ
التفػويضً يكػوف قػد أو الشػخص، ذلػؾ يشػغميا التػي الوظيفػة بحكػـ وذلػؾ أعمػى، رئػيس مسػؤولية
قػراراتً يتخػذ أف ولػو معينػة مشػكمة بمعالجػة العػامميف أحػد كمػؼ لػو كمػا محػدد، أجػؿ إلػى مؤقتػا
ًاًًواحػد اًًفػرد السػمطة صػاحب يفػوض إذ اًًفرديػ التفػويض يكػوف قػد أخػرى ناحيػة ومػفًبشأنيا، نيائية
 .لو يفوضيا التي السمطة بمباشرة
والضػيؽ،ً االتسػاع بػيف أمرىػا يتفػاوت ودرجػات، اًًحػدود لمتفػويض أف يتضػح سػبؽ ممػا

 :يأتي ما أىميا مف عوامؿ عدة عمى التفاوت ذلؾ مدى ويتوقؼ ،توالتوقي واالستمرار
 بالسػمطة االحتفػاظ عمػى المػدير يعمػؿ فقػد ،األصػمي السػمطة صػاحب واسػتعدادات طبيعػة 1- 
 .غرائزه لبعض استجابة لنفسوًالكمية
 .المبلئمة الكفايات ذوي مف المعاونيف توافر مدى 2- 
 .وتكمفتو خطورتو حيث مف القرار أىمية 3- 
ً.المؤسسة داخؿ اإلدارية التقسيمات 4- 

 .المدراء مف ثاف صؼ إلى الحاجة مدىً-5
حػدودً وضػع يحسف أو ابشأني تفويضًالصبلحيات يجوز ال اإلداري النشاط نواحي بعض ىناؾو

 :يمي ما النواحي ىذه أىـ ومف لتفويضيا، ضيقة
 .(232 : 2009 وأىميتيا)كنعاف، لخطورتيا المالية المسائؿ 1. 
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ً.بتطبيقيا يحيط وما وتفسيرىا بالمنظمة الخاصة الخطط وضع مسؤولية 2. 
 .العامميف وترقية باختيار، الخاصة النيائية القرارات 3. 
 والمنظمػػات ككػػػؿ المنظمػػة وبػػيف المنظمػػػة وحػػدات بػػيف التنسػػػيؽ عمميػػات4. 

ً.(233:ً 2009ًكنعاف،(األخرى
فييػاً الرئيسػية لموظػائؼ المرشػحيف وتعيػيف المنظمػة عمػؿ سياسػة فػي الميمػة القػرارات 5.

ً.(169ً:2009 )حبتو،

 .تفويض الصبلحياتأىداف سادسًا: 
 :يمي ما تحقيؽ إلى تفويضًالصبلحيات ييدؼ

 جمعًالمعمومات وأسموب التخطيط حسف عمى اإلداري اإلصبلح ويتوقؼً:اإلداري اإلصبلح  -1
 لكػؿ المخولة القيادةًوالصبلحيات وأساليب التنفيذ، ومتابعة التقييـ عمى والقدرة وتفسيرىا وتحميميا
ً.اإلدارة مستويات مف مستوى

لديػوً لمػف اإلداريػة الكفػاءة اكتشػاؼ عمػى يسػاعد التفػويض إف حيػثً:اإلدارية الكفاءة توفير ً-2
ً(.2009ً:169)حبتو،ًواإلنجاز لمعمؿ استعداد

 وكبتًاألفكار والتنفيذ، المتابعة عمى القدرة عدـ سمبياتيا مف والتيً :المركزية من التخمص ً-3
 .:Certo, 2007)248المدير)ً دوفًما التي المستويات في

 في الرئيس الدور المدير ويمعب المؤسسة، أىداؼ إنجاز عمى وتعتمد :التنظيمية الصحةً-4
)كنعػاف،ًالقرارات اتخػاذ فػي بالمؤسسػة العػامميف مشػاركة يتطمب وىذا التغيير، لمتطمبات االستجابة
2009ً:24.)ً

مػعً ويتشػاور اإلداري، السػمـ فػي دونػو مػف مػع يتواصػؿ فالمػدير :االتصـال عمميـة تطـويرً-5
ًعمػىًالتفػويض ويسػاعد معػو، مػف وأداء أدائػو تطػوير أجػؿ مػف بعممو المرتبطة الكفاءات أصحاب
تبػادؿً يحػدث ثػـ ومػف المؤسسػة، أداء تطػوير فػي المشػاركة لمجميػع يحقػؽ بمػا التعػاوني العمػؿ
 العػامميف جميػع لػدى اإلداري لمنمػو فػرص ذلػؾ عػف ويػنجـ معػو، والعػامميف المػدير بػيف لممنػافع

ً.(326ً: 2005 المجيد، عبدبالمؤسسة)
ً
ً
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 تفويض الصبلحيات:مزايا سابعًا: 

 .المفوض لبالمسؤو الخاصة المزايا -: أوال
 لوًالوقت يتيح مماًالمفوض المسؤوؿ مياـ مف جزء نقؿ في التفويض يساعدً :الوقت توفير.1ً

 والشػكميةًالبسػيطة اإلجرائيػة النػواحي فػي جيػوده تبديػد مػف بػدال القياديػة لمميػاـ لمتفػرغ والجيػد
 .(240ً 2009:)كنعاف،

 الرؤساءًلؤلمور وتفرغ،ًالوقت في االقتصاد إلى يؤدي حيث أىدافيا، تحقيؽ في اإلدارة .ًفعالية2
ً.(178ً: 2009 الميمة)حبتو، اإلدارية

 األكثػرًأىميػة، باألعمػاؿ القيػاـ المػدير يسػتطيع التفػويض خػبلؿ فمػفر: والتطـو  التقدم مواكبة.3
  ,Certo, 2007).249ًاإلنتاجً) إلى غيره وأماـ أمامو اًًواسع الباب ويفتح

 المػديرًفرصػة تمػنح ممارسػةًالتفػويضًبشػكؿًجيػدًمػعًالمتابعػةًالمسػتمرة إف :السيطرة تحقيق.4
 وانجػاز المفوضػيفًإلتمػاـ لمعػامميف والخبػرات األداء تػوفير مػع النتػائج، عمػى التركيػز وسػمطة
 عمػى الحكػـ يكػوف ثػـ بموضػوعية،ًومػف المواقػؼ إلػى النظػر فػرص يتػيح كما المطموبة، األعماؿ
 .أكبر والسيطرة أفضؿ الموقؼ

 دوف األساسػية لمميػاـ المػدير تفػرغ إف حيػثر: واالبتكـا اإلبـداع مـن المزيـد إعطـاء .5
 التفكيػر مػػف اًًقػدًر يعطيػػو األىميػة، قميمػػة وجزئيػات روتينيػػة مشػكبلت فػػي الوقػتًإىػدار

 لػئلدارةً مبتكػرة أسػاليب واسػتحداث اإلبػداعي التفكيػر فرصػة لػو يييػ  ممػا واعتػداؿًالمػزاج
ً .(Mullins, 2008: 440) واإلنتاج

 الخطػطًالبلزمػة إعػداد أجػؿ مػف لممػدير الوقػت يتيح فالتفويض : والتقويم واإلشراف التخطيط .6
ً.والنيائية المرحمية نتائجيا وتقويـ تنفيذىا عمى واإلشراؼ

 .الميام لتنفيذ َيفوضون الذين بالموظفين الخاصة المزايا -:ثانياً 
 الميػارات تعزيػز عمػى المفوضػيف المػوظفيف التفػويض يسػاعدً:العـاممين أداء تطـوير .1

 .ممكف حد ألقصى منيا واالستفادة استخداميا خبلؿ مفلدييـًالكامنةً
أسػعدً سيصػبحوف ثػـ ومػف باالنتمػاء الموظفػوف يشػعر سػوؼ : الـوظيفي االنتمـاء تعزيـز .2

ً.ً:Murray, 2008)144)عمميـ في حاالًً
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ألفً ذلػؾ لممرؤوسػيف، المعنويػة الروح يرفع تفويضًالصبلحيات إف :بالنفس الثقة تعزيز .3
 حػدودًمسػؤولياتو فػي بػو فوضػيـ فيمػا التصػرؼ حريػة فوضيـ لمف السمطة القائد إعطاء

 كمػاًيولػد ومرؤوسػيو القائػد بػيف المتبادلػة الثقػة يولػد ذلػؾ كػؿ ،النتػائج عمػى والوقػوؼ
 كنعػاف،(وجػو أحسػف عمػى إلػييـ المفوضػة الميػاـ ألداء ويػدفعيـ المسػئوليةب اإلحسػاس
2009 ً: 241).ً

لمياراتً أفضؿ استخداـ ضماف عمى التفويض يساعدً:والقدرات الميارات استغبلل .4
 .(174ً: 2000ذلؾ)حريـ، يتحقؽ ال التفويض وبانعداـ ومعارفيـ، وقدراتيـ المرؤوسيف

 :بالمؤسسة الخاصة تفويض الصبلحيات مزايا -:ثالثاً 
مػػػنحيـًالفرصػػػةًإلظيػػػارًميػػػاراتيـًًيعمػػػؿًالتفػػػويضًعمػػػىًصػػػناعةًقػػػادةًجػػػددًمػػػفًخػػػبلؿ .1

 عماليـًبيذاًالتفويض.وأ
واإلداراتً العميػا اإلداريػة المسػتويات أعضػاء بػيف التقػارب تحقيػؽ فػي التفػويض يسػاعد .2

 .(132ً: 2003 وآخروف، األخرىً)ًالفرا
إذاً أوًالمػدير غياب حاؿ في وخصوصاًً القرارات اتخاذ سرعة في التفويض عممية تساىـ .3

 (.132 :2003 وآخروف، لمشركة)الفرا فروع ىناؾ كاف
الػروتيفً عيػوب مف لمتخمص الحاضر الوقت في الممكف العبلج ىو تفويضًالصبلحيات .4

 .وحده اإلداري الرئيس يد في السمطة وانحصار
:2009ً حبتو،)المسؤوليات وتحديد ،القرارات صنع في الفاعمة المشاركة فاعمية زيادة .5

168.) 
الجيػازً فػي لمعػامميف العمػؿ فػي الروحيػة المشػاركة مسػتويات رفػع إلػى التفػويض يػؤدى .6

 .مرؤوسييـ في بالثقة شعورىـ زيادة والى اإلداري
 .:Mullins, 2008) 440(العامميف أداء لتطوير فاعمة أداة التفويض يعتبر .7

ً
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 :تفويض الصبلحيات خطوات. ثامناً 
 التػي واألنشػطة األعمػاؿ لمجموعػة واضػح تحديػد يػتـ أي :واألنشـطة االختصاصـات تحديـد .1

 .(Certo,2007: 245)ً.إليو المفوض بممارستيا سيقوـ
 بالكفػاءة يتمتػع الػذي الموظػؼ تحديػد يػتـ أنػو أي :العمـل ألداء المناسـب الشـخص اختيـار .2

 بحيػث االختصاصػات لتنفيػذ البلزمػة منحػوًالسػمطة مػع إليػة المفوضػة الميمػة ألداء البلزمػة
 .المسئوليةًو السمطة بيف تطابؽ ىناؾ يكوف

 مسػاءلة أساسػيا عمػى يػتـ والتػي المعػايير مػف مجموعػة وضػعً:الرقابيـة المعـايير وضـع .3
 ىػذه تكػوف أف ويجػب وسمطات، صبلحيات، مف إليو تـًتفويضو عما الرئيس أماـ المرؤوس
ًبيا. المسموح باألخطاء إعبلمو يجب كما إليو، لممفوضً اًًتمام معروفة المعايير

 .بيا تفويضيم يتم التي الميام عمى العاممين بتدريب القيام .4

  :Mullins,2008)442ًتفويضيا) يتم التي الميام لمتابعة لمميام سميم نظام يجادا .5

 .تفويض الصبلحياتمعوقات سبل عبلج تاسعًا. 
 مشػكمة يعػد يػدييـأ فػي واستئثارىـًبالسمطة لمرؤوسييـ الرؤساء تفويض عدـ أفسابقًاً ذكرنا

 واإلصػبلح التنميػة بخبػراء دفػع مػا وجػو،ًوىػو أكمػؿ عمػى بيػا نػوطالم بالعمػؿ المنظمػة قيػاـ فػي
 إلػى اختصاصػاتيـ الرؤسػاء بتفػويض االىتمػاـ توصػياتيـًضػرورة ضػمف يثبتػوا أف إلػى اإلداري

 دوف تحػوؿ وصػعوبات عقبػات توجػد نػوأ إال العامػة والسياسػة إلػىًالتخطػيط ليتفرغػوا ،مرؤوسػييـ
تفػويضًل الرئيسػية المعوقػات تحديػد فػي الكتػاب مػف العديػد تناولػو مػا وىػو ،ىػذاًاليػدؼ تحقيػؽ

 :اآلتي إلى تعود أنيا الى شارواأ حيث الصبلحيات
 .عامة تنظيمية معوقات- 
 .)المفوض (الرئيس جانب مف شخصية معوقاتً-
 .)إليو المفوض (المرؤوس إلى تعود شخصية معوقات- 

 :عامة تنظيمية معوقات أوال
 ىػو فًالتنظػيـأ بمعنػى اإلداري، الجياز داخؿ القائـ التنظيـ خبلؿ مف المعوقات ىذه تظير

 :ومنياً،التنظيمية بالمعوقات سميت ولذلؾ ،يوجدىا ال قد وأًيوجدىا الذي
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 كؿ إببلغ يستمـز الوظيفية االختصاصات تحديد فإ :الوظيفية االختصاصات تحديد عدم 1-
 موظؼ أي إلى يرجع ال بحيث ،بدقة باختصاصاتو اإلدارية المنظمة الموظفيفًداخؿ مف موظؼ
 .(١٠١ :1982ً،ًعبداليادياختصاصاتوً) نطاؽ مف تخرج التي الحاالت إالًفي آخر

 وكذلؾ العمؿ، اءاتواجًر الطرؽ في التغيير عممية فإ :تواإلجراءا العمل طرق استقرار عدم -٢
قبؿً مف التفويض عاقةإ الى يؤدي العمؿ داءأ في الموظفيف بيف وامرًوالتداخؿواأل التعاميـ كثرة

 .(124ً:1984ً)حسف،المنظمة

 مف كاف كمما المنظمة حجـ اتسع كمما :واحد مكان في وتمركزىا المنظمة حجم صغر -٣
 ذلؾ استمـز وبالتالي ،المنظمة مسئوليات معظـ تنفيذ رجاؿًاإلدارة مف محدود عدد عمى الصعب
 لمرؤوسييـ. الرؤساء مفًقبؿ السمطات تفويض

 أو لمنقؿ المستمر وتعرضو وظيفتو في الموظؼ استقرار عدـ إف :الوظيفي االستقرار عدم -٤
 .بالتفويض القياـ عف إحجامو إلى الغالب في اإلعارةًيؤدي

 المركزية، شديد مركزي نظاـ عمى والمصالح اإلدارات مف كثير تسير :الشديدة المركزية -٥
 المسؤوليفالرؤساءًًو مف يـنيعمًو مف إلى نظارىـأ موجييف الرؤساء يكوف النظاـ ىذا وفيًًمثؿ
 مف إلى سمطاتو تفويض يخشىًدائما الرئيس فأ نجد المركزية مف الجو ىذا وسط وفي وبالتالي
 يديو في السمطة عمى يقبض فيو الرؤساءًاألعمىًمنو، غضب يجمب ما ىذا يحدث لئبلًدونو
 .(1996ً:257ًالشبكشي،)األعمىً هءيرضيًرؤسا بماًاألمر في يتحكـ حتى

 داخؿ الميمة الوسائؿ ىذه توافر عدـ إف :واإلشراف والرقابة االتصال وسائل توافر عدم -٦
 تنفيذ لحسف المباشرة ومراقبتو شرافوإ لعدـ بالتفويض القياـ الرئيسًعف امتناع إلى يؤدي المنظمة

مسئوليتوً فا ًًو خاصة يمتنع فإنو الوسائؿ تمؾ تتوفر لـ إذا أما قبمو، مف االختصاصاتًالمفوضة
 .(1982ً:203ًتفوض)عبدًاليادي، ال االختصاصات تنفيذ عف

 ض:التفوي وأخطاء عيوب
ًالميػاـ تفويضػو عنػد المؤسسػة لمػدير المتاحػة المعمومػات فػنقصً:واضحة غير ميام فويضت .1

 .والجيد الوقت ضياع إلى يؤدى العامميف إلى
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تحديػدً وعػدـ لئلنجػاز، الػبلـز الوقػت تحديػد عػدـ مثػؿ ،التفـويض لعمميـة ضـوابط وجـود عـدم .2
عنػدً فوضػى يحػدث أف شػأنو مػف وىػذا المفوضػيف، لمعممػيف المتاحػة والصػبلحيات السػمطات

 .(Whetten,2005: p430-431)المفوضةً المياـ أداء
 االستفادةًمف عدـ إلى يؤدى بيـ، الثقة أو قدراتيـ عمى اًًاعتماد بعينيم ألفراد الميام تفويض .3

 المؤسسةًمجاال تصبح ثـ ومف ،العامميف بيف األحقاد وبذر بالمؤسسة الموجودة الطاقات كؿ
 . لمعمؿ ال لمصراع

ًالمػدراء مػف كثيػر يسػتأثر حيػث التحػدي، مػف قػدر أكبػر عمى تشتمؿ التي باألعمال االستئثار .4
بيػذهً القيػاـ كيفيػة يعرفػوف أنيػـ بحجػة التحػدي، مػف قػدر أكبػر عمػى مؿتتشػ التػي باألعمػاؿ
 .فنية وخبرة معرفة مف لدييـ بما اًًجميع العامميف مف أكثر األعماؿ

 مفًاألعماؿ كثير فيناؾ ،إليو المفوضة الميمة مف التيرب إليو لممفوض تسمح ثغرات وجود .5
 2005لموظيفة)فميو، الرسمية لمسمات مكاف ليا يكوف أف دوف آلخر وقت مف تظير قد التي
ً:338.) 

 :لمرئيس تعود التي الشخصية المعوقات اً ثاني
 ،لمسمطة تعطشو لمتفويض الرئيس رغبة عدـ في اليامة األسباب مفً:السمطة إلى التعطش - ١

 بيذه والتعطشًلمسمطة يو.مرؤوس مف كثير عمى يفرضيا وسمطات نفوذا رئاستو في فيوًيرى
 أو بالموائح لذلؾ تنبييو تقويموًبمجرد يمكف وال الرئيس، نفس في اًًمرض الحقيقة في يكوف الصورة

دراؾ معرفة في الرئيس برغبة ولكف التعميمات،  الستمتاعو اًًنظًر المدير أف كما ً،عيبو نفسوًوا 
 .(1994ً،262،ًصقر)ًتفويضًالصبلحيات يقاـو سمطاتو بممارسة

تفويضً أف المديريف بعض يرى :النفوذ يضعف الغالب في التفويض بأن االعتقاد - ٢
 أف ينسوف ذلؾ في وىـ معاونييـ، ويقوي ويسمبيـًاختصاصاتيـ أىميتيـ مف يقمؿ الصبلحيات

 االنييار. لتجنب منيا بد ال ضرورةً حيافاأل بعض في يكوفًربما التفويض إلى المجوء

 بقواعد ممميف فيكونًو قد الرؤساء بعض إف :الرئيس لدى الكافية العممية الخبرة توافر عدم -٣
 أىـ مف العممية الخبرة أف يخفى ال ألنو .بالعمؿ لمقياـ الخبرةًالبلزمة لدييـ ليس لكف اإلدارة،
 تنفيذ في المرونة دارياإل الرئيس تكسب أنيا إلى باإلضافة األعماؿ، فيًإنجاز النجاح مقومات

 .(1982ً:105)عبداليادي،ًاختصاصاتو
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 بحجة لمرؤوسييـ سمطاتيـ تفويض في الرؤساء بعض يتردد :المرؤوسين في الثقة ضعف -4
 ليستالمرؤوسيفً وأف المسائؿ، مختمؼ في بنفسو القرارات واتخاذ بالسمطة يفضؿًاالحتفاظ أنو

 مرؤوسيو في عدـًثقتو إلى السبب يرجع بذلؾ وىو ،السمطة بممارسة القياـ عمى القدرة لدييـ
ًالمدير عدـ إلى األصؿ في يرجع ىذا لكف الفشؿ، مف وخوفو  ينبغي لما معرفتو وعدـ كفاءة
 معينة مياـ إلنجاز المرؤوسيف في المدراءبعضً ثقة فعدـً،بو االحتفاظ يجب وما تفويضو
 المدير يجعؿ خطأ في الًيقعوف حتى ـلمرؤوسييًتفويضًالصبلحيات عف يحجموف يجعميـ
 (ً.2005ً:75لممساءلةً)العتيبي، عرضة

 عمى ىـ مف المرؤوسيف مف ىناؾ بأف الرئيس يشعر قدً:المرؤوس منافسة من الخوف -٥
 المرؤوس ىذا أف يدرؾ ألنو منيـ، أي إلى تفويضًالصبلحيات عدـ إلى فيعمدً،ممتازة كفاءة

 (.1996ً:268ًشبكشي،الً(عنو بدالًً سالمرؤًو ىذا تعييف مف ويخشى لو اًًمنافس يعتبرًنفسو

 يسبؽ لـ أنو بسبب لمتفويض الرؤساء بعض إحجاـ يرجع :قبل من التفويض ممارسة عدم -٦
فعدـً السمطة، إليو فوضت فأ كذلؾ يسبؽ ولـ خدمتو، فترة طواؿ قبؿ مف فوضًسمطاتو أف لو

 (.1996ً:271ًشبكشي،التطبيقيا) مف الحقيقية بالفائدة يشعر ال الرئيس يجعؿ ليا ممارستو

 :لممرؤوس تعود التي الشخصية المعوقات .اً ثالث
 الخبرة نقص بسبب نفسو في المرؤوس ثقة ضعؼ إف: نفسو في المرؤوس ثقة ضعف  -١

 األسباب أىـ مف أف إلى باإلضافة ،ويخشاه التفويض قبوؿ عف يحجـ والمعرفةًتجعمو والميارة
 األخطاءًالتي عمى ليـ االنتقاد توجيو مف خشيتيـ ىو التفويض بتجنب المرؤوسيف وراءًقياـ
 (.1985ً:288،ًفييا)ديسمر يقعوف
 عمييـ يسراأل مف أنو يروف فالمرؤوسي مف اًًكثيًر إف: عميو واالعتماد القائد وراء االختفاء 2-
 ،أخطاء في الوقوع مف إلىًخوفيـفيًذلؾًً السبب ويعود معيف، ارقًرًالتخاذ لقائدىـ الرجوع
ًعمؿ أي في إخفاقيـ حالة في وتجريحيـ رؤسائيـ قسوة مف يخافوف أنيـ المساءلةًأو وبالتالي

 .(2005ً:210ً،)عبدًاليادي

 الخبرة عمى يحصموا لـ المرؤوسيف بعض إف :اليو لممفوض الكافية الخبرة توافر عدم -٣
 .العممية وميوليـ مؤىبلتيـ مع تتناسب التي المناسبة الوظيفة وضعيـًفي لعدـ وذلؾ الكافية،
 .اليو المفوض االختصاص لتنفيذ البلزمة الوسائؿ عدـًتوافر إلى باإلضافة
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 لتنفيذ الكافية السمطة إليو المفوض منح عدـ يؤدي :الكافية السمطة منحو عدم من الخوف -٤
 إلى يرجع مماًلممساءلة عرضو فيصبح تنفيذىا، عف عجزه إلى ذلؾ المفوضة،ًيؤدي الواجبات
 (.1998ً:200،ًفيحس (المسئوليةًو الخطأ مف خوفا وكبيرة صغيرة كؿ رئيسوًفي

 االىتمػاـ عػدـ إلػى إليػو المفػوض يػدفع ممػا إف :معنويـة أو ماديـة حـوافز وجـود عـدم -٥
 ىػو لػو، البلزمػيف والجيػد الوقػت التنفيػذ ىػذا إعطػاء وعػدـً،فيػو فػوض مػا تنفيػذ فػي الكػافي
 او ماديػة حػوافز كانػػت سػواء لػو، فػػوض مػػا اتمامػو حػوافزًعنػػد عمػى حصػػولو عػدـ

 .(٦٩٩١ً:210معنوية)عبدًالياديً،

 وسبل عبلجيا: تفويض الصبلحياتالصعوبات التي تواجو عممية . عاشراً 

ذلػؾًًفًعمميةًالتفػويضًيعترضػياًالكثيػرًمػفًالصػعوباتًوالمعوقػاتًأثنػاءًالعمػؿ،ًوبػالرغـًمػفإًً
داريًفػػيًالمؤسسػػػات،ًومػػػفًأىػػػـًداةًالفعالػػػةًفػػػيًتحسػػػيفًاألداءًاإلفًىػػػذهًالعمميػػػةًتبقػػػىًىػػيًاألإفػػ

ًالصعوباتًالتيًتواجوًعمميةًتفويضًالصبلحياتًماًيأتي:
 اإلدارية: تفويض الصبلحيات: الصعوبات العممية لوالً أ

حياف،ًيتعيفًتحديدىاًبدقةًحتىًصعوباتًفيًكثيرًمفًاألًتفويضًالصبلحياتتقابؿًعمميةً
ً ًعمييا ًالقضاء ًأيمكف ًالتخفيؼًمنيا، ًإو ًكثيراًًإذ ًعبلجيا ًوعدـ ًيؤديًإلىًًفًتركيا خفاؽًإما

العمداءًًبأشخاصتطبيؽًالتفويضًكأسموبًعدـًتركيزًالسمطة،ًوالعودةًمفًجديدًإلىًتركيزىاً
ًا ًمساوئًعمىًنشاطًالمؤسسة ًلو ًإلداريةمما ًالباحثوفًوالكتا، بًالمختصوفًفيًاالدارةًويرجع

ًعوامؿ ًعدة ًإلى ًًالصعوبات ًيمنيا ًنفسيـما ًالرؤساء ًإلى ًإلىًً،رجع ًترجع ًاآلخر وبعضيما
حدًىذيفًأيمكفًردىاًإلىًفًىناؾًصعوباتًُأخرىًأرجعًإلىًالتنظيـ،ًكماًيالمرؤوسيف،ًوبعضياً

ً(.Anisworth, 2003:253)الطرفيف
 داريين:: العوامل المتعمقة بالرؤساء اإلثانياً 

ًأىـًىذهًالصعوباتًفيًاآلتي:ًنمخص
جييـًمػفًاتخػاذًالقػرارات،ًاالذيفًتنقصيـًالخبػرةًالعمميػةًيبقػوفًفػيًحالػةًتػرددًفيمػاًيػًوًالمدراء -1

ًوىذاًالترددًيعدًمفًالصعوباتًالتيًتواجوًعمميةًالتفويض.ً
ويعػػودًلعػػدـًتػػوافرًالخبػػرةًلديػػوًوعػػدـًوضػػوحًً،التػػرددًفػػيًممارسػػةًالتفػػويضًمػػفًقبػػؿًالػػرئيس -2

ليػـ،ًفيتولػدًلػدييـًًفًىنػاؾًبعػضًالمنافسػيفأبػبعضيـًذًتشكؿًاعتقاداتًعندًإمامو،ًأالرؤيةً
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وًعيػػوبًنتيجػػةًأخطػػاءًأمػػافًتجػػاهًالمسػػتقبؿ،ًفضػػبلًعػػفًالخػػوؼًمػػفًحػػدوثًشػػعورًبعػػدـًاأل
ً(.Boeuf, 1996 :267لمتفويضً)

وعػػػدـًوجػػػودًنضػػػوجًفكػػػريًلػػػدييـًنتيجػػػةًً،ونييـًورؤسػػػاءًأقسػػػاميـبمعػػػاًالمػػػدراءعػػػدـًوجػػػودًثقػػػةًمػػػفًً–3ً
يخػافوفًًمدراءفًىنالؾًأضؼًإلىًذلؾًأفكارًغيرًصحيحة،ًألحساباتًخاطئةًتتكوفًمفًمعتقداتًًو

،ًومفًثـًتكوفًالنتيجةًالسموكيةًلكؿًىذهًاالعتقػاداتًىػيًردًبعضًالمعاونيفًورؤساءًاألقساـمفًتم
ً(.57-1998ً:56ياً)فميو،ًميعفًاآلثارًالمترتبةًعيقاؼًعمميةًالتفويضًبغضًالنظرًإ

لمزايػػاًًالمػػدراءدراؾًالػػبعضًمػػفًإأيًعػػدـًً،لمػػاـًالكامػػؿًبطبيعػػةًتفػػويضًالصػػبلحياتعػدـًاإلً-4
ً(.David, 2005 : 331-336التفويضًالميمةًالتيًتعودًعمىًالعمؿًبالفائدةً)

ورؤسػػاءًلػػييـًمعػػاونوىـًإجػػعًفػػيًاالسػػتئثارًوالظيػػورًبمظيػػرًالقػػوةًكػػيًيًرًالمػػدراءرغبػػةًبعػػضًً-5
المػػػدراءًوجػػػراءًىػػػذاًقػػػاـًً،الصػػػبلحياتًليػػػـًأقسػػػاميـًفػػػيًاالسػػػتئناسًبػػػرأييـًجػػػراءًعػػػدـًتفػػػويض

خضػاعًكػؿًاالمػورًاً اإلداريػةًوالماليػةًوالعمميػة،ًًوعمىًكػؿًصػغيرةًوكبيػرةًفػيًالشػؤوفًًباإلشراؼ
تعميمػػػاتيـًبشػػأنياً)الشػػػماع،ًييـًواصػػدارًأاإلداريػػةًواألنشػػطةًاليوميػػػةًتحػػتًسػػػيطرتيـًليػػدلواًفييػػاًبػػػًر

1991ً:199.)ً
مػػورًنظػرةًقصػػيرةًتيػػتـًنيػـًينظػػروفًإلػىًاألأذًإ،ًيةاإلشػػرافلػوظيفتيـًًالمػػدراءعػدـًفيػػـًبعػضًً-6

ذًإالنظرةًالواسعةًالتػيًتيػتـًبفعاليػةًفريػؽًالعمػؿ،ًداريًوالماليًوالعمميًبدالًمفًبأداءًالعمؿًاإل
ًتًقػػػػػػدًتعنػػػػػػيًليػػػػػػـًالتخمػػػػػػيًعػػػػػػفًالسػػػػػػمطةًفًالنظػػػػػػرةًالخاطئػػػػػػةًفػػػػػػيًعػػػػػػدـًتفويضػػػػػػيـًلمصػػػػػػبلحياإ
(Mclaughlin, 2003: 221.)ً

عدادًقائمةًمحػددةًإوعدـًقدرتيـًعمىًً،بعادًعمميةًتفويضًالصبلحياتأبًالمدراءًبعضجيؿًً-7
ً(.1981ً:229)اليادي،ًويضيافعماؿًالتيًيرغبوفًفيًتواضحةًبالميماتًواأل

أوًتطويرًمعارفيـًوقدرتيـًوميارتيـًًفيًتييئةًمعاونييـًمينياًًًالرؤساءعدـًرغبةًبعضً -8
ًً(.2000ً:83)الفارعويًوآخروف،ًًحتىًالًيصبحواًقادةًلقيادةًالمؤسساتًمستقببلًً

 ثالثًا: العوامل المتعمقة بالمرؤوسين:
ًبماًيمي:ًتفويضًالصبلحياتفيًعمميةًًبالمرؤوسيفتتمثؿًالصعوباتًالمتعمقةً

التفػويضًتعمػؿًعمػىًدعػـًالسػموؾًالنػاجحًالػذيًقػاـًعدـًتوافرًحوافزًفعالةًبعدًانتيػاءًعمميػةً-1
ًعفًقبوؿًعمميةًالتفويض.ًيعتذروف،ًونتيجةًلذلؾًفإفًالمرؤوسيفًوفبوًالمعاون
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ًنجػػػػػػػػػػػاحًعمميػػػػػػػػػػػةًالتفػػػػػػػػػػػويضًإعػػػػػػػػػػػدـًتػػػػػػػػػػػوافرًأنظمػػػػػػػػػػػةًمعمومػػػػػػػػػػػاتًكاممػػػػػػػػػػػةًتشػػػػػػػػػػػجعًعمػػػػػػػػػػػىًً-2
ً(.1972ً:136)عبدًالفتاح،ً

العمميػػةًفيمػػاًًـًاسػػتعماؿًالمنيجيػػةليػػو،ًوعػػدإعػػدـًتػػوافرًالخبػػرةًالكافيػػةًفػػيًالشػػخصًالمفػػوضًً-3
ليػػػػػػوًمػػػػػػفًحيػػػػػػثًالقػػػػػػدراتًوالميػػػػػػاراتًوكػػػػػػذلؾًإالشػػػػػػخصًالمفػػػػػػوضًًءمػػػػػػةيتعمػػػػػػؽًبدرجػػػػػػةًمبل

ً(.1999ً:49االختصاصً)ابوًشيخة،ً
عدـًثقةًواطمئنافًالمعاونيفًحوؿًردودًفعميـًفيًحالةًارتكابًبعضًاالخطاء،ًنتيجةًلمقيػاـًً-4

ً(.71ً:2007بعمميةًالتفويض)السامرائي،ً
ضػػػػػعؼًبعػػػػػضًالمعػػػػػاونيفًفػػػػػيًمػػػػػواقعيـًلبلضػػػػػطبلعًبالميػػػػػاـًالمفوضػػػػػةًليػػػػػـ،ًوذلػػػػػؾًلعػػػػػدـًً-5

ً(.223ً:2000رغبتيـًفيًخسارةًعبلقاتيـًببعضًزمبلئيـًبالعمؿ)مصطفى،ً

 .تفويض الصبلحياتعبلج الصعوبات والمشكبلت التي تواجو عممية . الحادي عشر
ًاإلًسمـىـًمفًيقفوفًفيًومعاونييـًًالمدراءفًأبماً ،ًالمؤسسػةداريًوالسمـًالػوظيفيًفػيًاليـر
بمثابػػةًًتكػػوفاسػػتخداـًمجموعػػةًتػػدابيرًًفباإلمكػػافتقػػعًعمػػىًعػػاتقيـ،ًًمواجيػػةًالمشػػكبلتفًإلػػذاًفػػ

ًيأتي:ًمنياًمااستراتيجياتًوخططًتخفؼًمفًىذهًالمشكبلتًًو
سسًالعمميةًوًاجتماعية،ًبؿًيجبًاالعتمادًعمىًاألأسسًعاطفيةًأوفؽًًالمدراءعدـًاختيارً -1

فًيػتـًتحديػدًالمبلمػحًوالصػفاتًالواجػبًتوافرىػاًلػدييـ،ًوىػذهًتتضػمفًأعمميػةًاالختيػار،ًًوفػيً
الخبرةًالعمميةًوالعمميةًوالقدرةًعمىًاتخاذًالقرارات،ًوضرورةًتوافرًخاصيةًسعةًاألفؽًوالرؤىً

ً(.23ً:1998الواسعةًوالنضوجًالذىنيًوالفكريً)كنعاف،ً
لتنميػػةًميػػاراتيـًفػػيًمختمػػؼًالعمميػػاتًاإلداريػػةًوالسػػيماًً،المػػدراءضػػرورةًالعمػػؿًعمػػىًتػػدريبً -2

فًلػػػػدييـًالفيػػػػـًالكامػػػػؿًبشػػػػأفًعمميػػػػةًالتفػػػػويضًأعمميػػػػةًتفػػػػويضًالصػػػػبلحيات،ًوالتأكػػػػدًمػػػػفً
 (.214ً:2005ًعماؿ)عمياف،نجازًاألإفًتحققوًمفًسرعةًوكفاءةًفيًأومزاياىا،ًوماًيمكفً

ميػاتًالتنظيميػةًعمػىًقػدرًكبيػرًمػفًفًتكوفًالعمأيًأالعمؿًعمىًتوافرًأنظمةًاتصاؿًفعالة،ً -3
 (.1999ً:239الوضوحًوالفعاليةًبشكؿًيسيؿًعمميةًتفويضًالصبلحياتً)كشؾ،ً

مػػػنحًبموجبػػػوًمكافػػػآتًماليػػػةًأوًمعنويػػػةًلممعػػػاونيفًوضػػػعًنظػػػاـًلمحػػػوافزًالماديػػػةًوالمعنويػػػةًتًُ -4
:1998ًلمعمؿ)سػػػمماف،عبػػػاءًالجديػػػدةًقبػػػوؿًاألًلػػػىإورؤسػػػاءًاألقسػػػاـًالعمميػػػةًممػػػاًقػػػدًيػػػدفعيـً

الرؤسػػػػػاءًنسػػػػػانيةًسػػػػميمةًبػػػػيفًإريًالفعػػػػاؿًيػػػػؤديًإلػػػػػىًبنػػػػاءًعبلقػػػػاتًدافػػػػالتحفيزًاإلً،(298
 .ةالديمقراطي،ًيعدًركيزةًميمةًلمقيادةًومعاونييـًوالمرؤوسيف
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وتغيػػرًنظػػرتيـًالخاطئػػةًفػػيًً،القياديػػةًواإلداريػػةًالمػػدراءوجػػوبًالعمػػؿًعمػػىًتعػػديؿًمعتقػػداتً -5
حيافًإلىًتفويضًالصبلحيات،ًوذلؾًمفًخػبلؿًتػوعيتيـًبفوائػدًالتفػويضًعمػييـًكثيرًمفًاأل
درتيـًعمػػىًإدارةًفًالًيعػػدواًالتفػػويضًداللػػةًعمػػىًعػػدـًكفػػاءتيـًوقػػأ،ًًومؤسسػػاتيـوعمػػىًأداءً

 (.1998ً:177ف،ًيفًالًيعدوهًانتقاصاًمفًكرامتيـً)حسأكمياتيـ،ًوكذلؾً
مسػػػاعدةًمعػػػاونييـًًوبمختمػػػؼًمسػػػتوياتيـًيحتػػػاجوفًإلػػػىًالمػػػدراءفًأويتضػػػحًممػػػاًتػػػـًعرضػػػوً

ًعماؿًواألنشطةًاإلداريةًلوحدىـ.،ًألنيـًالًيستطيعوفًأداءًاألورؤساءًأقساميـ
 فيي: لوظيفي لممعاونينأما فيما يتعمق بالتخفيف من صعوبات التنظيم الناتجة من الدور ا

بيػػػدؼًزيػػػادةًكفػػػاءتيـًوتنميػػػةًوتػػػدريبيـًعمػػػىًالعمػػػؿًاإلداري،ًمػػػؿًعمػػػىًتعمػػػيـًالمعػػػاونيفًالع -1
عمػػػػاؿًالمفوضػػػػةًليػػػػـًاألًإلنجػػػػازوذلػػػػؾًلمحصػػػػوؿًًعمػػػػىًالخبػػػػرةًالجيػػػػدةًالبلزمػػػػةًً،ميػػػػاراتيـ

(Carnage, 1975 : 128.)ً
ًال -2 ًالمعاونيف ًاحتراـ ًعمى ًالعبلقاتًعمؿ ًوتحسيف ًوثقافية ًاجتماعية ًأنشطة ًفي ومشاركتيـ

 (.Newman, 1995: 477نسانيةًبيدؼًزيادةًالثقةًالمتبادلةًلدييـً)اإل
،ًويعمموفًعمىًمعالجتياًبالشكؿًالذيًيػؤديًإلػىًرفػعًجيداًًمشاكؿًمعاونييـًالمدراءًفًيفيـًأ -3

:2000ً)الجيوسػػػيًوآخػػػروف،ًفًيثيػػػرواًًلػػػدييـًاسػػػتجاباتًعدائيةأروحيػػػـًالمعنويػػػةًمػػػفًدوفً
جػػؿًأنػػاجحيفًفػػيًبػػثًروحًالحمػػاسًبػػيفًمعػػاونييـًمػػفًًالمػػدراء(،ًوبيػػذاًالسػػموؾًيكػػوف118ً

ً.سرعةًودقةًوكفاءةنجازىاًباً لييـًًوإأداءًالمياـًالموكولةً
بالجانبًالتنظيميًبماًيأتي:سبؿًالعبلجًالمتعمقةًًكذلؾًتتحددًًو  

 تحديد االختصاصات الوظيفية:عدم  -1
وذلؾًباستعماؿًالتوصػيؼًالػوظيفيًالػدقيؽًلكػؿًالواجبػاتًوالميػاـًوالمسػؤولياتًالمتعمقػةًبكػؿً

ًالسيؿًعمىًالموظؼًمعرفةًماًىوًمطموبًمنو.وظيفة،ًومفًثـًيصبحًمفً

 وضوح خطوط السمطة داخل التنظيم:عدم  -2
يعػػػػدًوضػػػػوحًخطػػػػوطًالسػػػػمطةًالرسػػػػميةًأمػػػػرًاًضػػػػروريًاًلبيػػػػافًدرجػػػػةًالتػػػػرابطًوالمرجعيػػػػةًبػػػػيفً

فػػيًتعريػػؼًمعػػاونييـًبدرجػػةًمػػفًالتػػرابطًًالمػػدراءالمسػػتوياتًاإلداريػػةًداخػػؿًالتنظػػيـ،ًوىػػذاًيسػػاعدً
والتضاربًفيمػاًًزدواجيةلبلمرًمنعًاًوضحًخطوطًاالتصاؿًودعـًمبدأًوحدةًاألوالتكامؿًبينيـ،ًوت
ً(.1994ً:457بينيـ.ً)الفارسي،ً

ً
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 وضوح األىداف: عدم  -3
إدارةًالعمػػػؿًًوىـومعػػػاونًالمػػػدراءكػػػيًيسػػػتطيعًً،فًتكػػػوفًالمؤسسػػػةًواضػػػحةًاألىػػػداؼأيجػػػبً

ًبوضوحًوخاصة،ًفيماًيتعمؽًبتفويضًالمياـ.
 دارية جيدة:إضرورة توافر أنظمة اتصال فعالة ورقابة عدم  -4

كمماًكانتًالبيئةًالتنظيميةًتتمتعًبدرجةًكبيرةًمػفًالجػودةًفػيًأنظمػةًاالتصػاؿًوالرقابػة،ًكممػاً
ًتطبيؽًعمميةًالتفويضًالفعاؿًبكفاءةًعالية.ًباإلمكافكافً
 تحقيق االستقرار الوظيفي: عدم  -5

فػيمفًسػيفوضًليػـًمػفًالصػبلحياتًسػيؤديًوالمعاونيفًًالرؤساءفًتوفرًالثقةًالوظيفيةًلدىًإ
ً(ً.161ً،1999نجازًبكفاءةًوفعاليةً)الموزي،ًإلىًزيادةًاإل

 عوامل ُأخرى: 
وىػػذهًً،توجػػدًصػػعوباتًمتفرقػػةًتعرقػػؿًسػػيرًعمميػػةًتفػػويضًالصػػبلحياتًوتحػػوؿًدوفًنجاحيػػا

ومػػػػػفًىػػػػػػذهًً،وًذاؾً)الرؤسػػػػػاءًاوًالمرؤوسػػػػػػيف(أباتًالًيمكػػػػػفًردىػػػػػػاًإلػػػػػىًىػػػػػػذاًالطػػػػػرؼًالصػػػػػعًو
ًالصعوبات:

ًاالعتباراتًالسياسيةًالمختمفة. -
والمعػاونيفًورؤسػاءًاألقسػاـًبفوائػدًتفػويضًالصػبلحياتًًالمػدراءعدـًاالقتناعًالعاـًسواءًمػفً -

 (.59-58ً:1999)الطيب،ً
عمػػػاؿًوالواجبػػػاتًقسػػػاـًفػػػيًاألعػػػدـًوجػػػودًمعػػػاييرًمحػػػددةًلقيػػػاسًأداءًالمعػػػاونيفًورؤسػػػاءًاأل -

 لييـ.إاإلداريةًوالعمميةًالمفوضةً
السابقيفًلمعاونييـًًالمدراءتاريخًالمؤسسةًوالًسيماًفيماًيتعمؽًبتفويضًالصبلحياتًمفًقبؿً -

فًإمقاومةًقةًربماًقدًيخمؽًلدىًالعامميفًلجزءًقميؿًمفًصبلحياتيـًعمىًمدىًالسنواتًالساب
ً.(2001ً:35توسيعًصبلحياتًالتفويض)ىبلؿ،ًًالمدراءرادًأ
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 :قدمةم
 فيًكؿ متزايدة حاجة وىناؾ،ًوالشعوب واألمـ األفراد حياة في ياًًورئيس اًًىام راًًدًو القيادة تمعب

دارة تنظيـ عمى القادريف القادة إلىًالنامية المجتمعات خاصة المجتمعات،  المؤسسػات وتطويرًوا 
ً .المتقدمة فيًالمجتمعات مثيبلتيا مصاؼ لتصؿ ؛أدائيا بمستوى لبلرتقاء الرسمية وغير الرسمية

 اإلدارة اقترنػتحتػىً دارةاإل عػف الحػديث مػف أكثػر القيادة عمى ينصب اليوـ الحديث وأصبح
 االسػتراتيجية،ًفدةواحػ لعممػة وجيػاف فيمػا ،االسػتراتيجية بالقيػادة يعػرؼ فيمػا االسػتراتيجية بمفيػوـ
 . لمقيادة الشامؿ المفيوـ في متجسدة

 اًًبدء البحث، العبلقةًبموضوع ذات الدراسة أدبيات بعض إلى التطرؽ إلى الفصؿ ىذا ييدؼ
 القياديػة النظريػات عمػى خبللػو مػف كمػاًونتعػرؼ اإلداريػة، ةديػاوالق ةدالقيػا مفيػوـ عمػى بػالتعرؼ
 .القيادية الميارات عمى وكذلؾًالتعرؼ القيادة، وأنماط
 المرتبطػة المبػادئًاألساسػيةًو المفػاىيـ بمختمػؼ القػارئ تزويػد المبحػثًفػي ىػذا أىميػة وتكمػفًًًً

 .النتائج الدراسةًوتفسير أداة بناء في والمساعدة الدراسة، بموضوع

 :القيادة مفيومأواًل. 

ًوليدً ً ًذلؾ ًيكف ًولـ ًواحد ًلمفيوـ ًمتعددة ًأوجو ًرسـ ًفي ًساىـ ًلمقيادة ًالرؤى ًاختبلؼ إف
ًولقدـًىذاًالصدفة ًلكافةًاألنشطة، ًمتصّدره ًتشغموًمفًمواقعًتجعميا ًوما ًالقيادة ًولكفًألىمية ،

كماًكانتًلكثيرًالمصطمحًوتطورًوتعددًوتقمصًوتوسعًميامو،ًأضافوًإلىًأنوًلـًتعدًالرؤيةً
ًاالشتراكية...الخ ًالديمقراطية، ًالحرية، ًفمفاىيـ ًاألمور، ًأمرًاًً،مف ًاختبلؼًالمفاىيـ جعمتًمف

ًطبيعيًا.ً
:ًيقودًالدابةًمفً(ًنقيضًالّسَوؽ:ًيقاؿتًفيًمعجـًلسافًالعربًىيً)القَودعُّرفًالقيادةًاصطبلحاًً

ًمفًخمفيا ًويسوقيا ً)لسافًالعربأماميا :83ً ًالتعريؼًأشؼًويمكفًأفًنست(. فًالقائدًمفًىذا
يـًفمعنىًأفًتقودًىوًأفًتكوفًيتصدرًالجميعًويقودىـًإلىًماًينفعيـًويرشدىـًلماًيحقؽًأىداف

ًلمقدمة.فيًا
أفً نجػد لػذا المنظمػات، جميػع فػي اإلنسػاني والجيػد لمسػموؾ الموجػو العنصػر القيػادة تعػد
رًيػغ إلػى تمجػأ ونموىػا نشػاطاتيا فػي تػؤثر تنظيميػة أو إداريػة أمػراض مػف تشػكو التػي المنظمػة
 حػؿًجميػع يعنػي القيادية لموظيفة المناسب الرجؿ عمى الحصوؿ بأف القوؿ فييا ويصح ،اقياداتي

ً(.267 : 1999 ،ر)ضرا المشكبلت
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ًوذلؾًً ًومخطط ًمحدد ًالناسًباتجاه ًمف ًمجموعة ًتحريؾ ًعممية ًأنيا ًعمى ًالقيادة ًُعرفت وقد
ً.(2006ً:52)الطالب،ًبتحفيزىـًعمىًالعمؿًباختيارىاً

ً ًعمىًأنيا ًأيضًا ًُعرفتًالقيادة ًيقبموفًًقدرةولقد ًعمىًاآلخريفًبحيثًيجعميـ تأثيرًشخصًما
ًأىدا ًفيًتحقيؽ ًبدوره ًقانونيًوذلؾًالعترافيـ ًإلزاـ ًودوف ًطواعية ًعفًقيادتو ًُمعّبرًا ًولكونو فيـ

القريوتي،ًعمىًقيادةًأفرادًالجماعةًبالشكؿًالذيًيراهًمناسبًا)ًالقدرةطموحاتيـًمماًيتيحًلوًأماليـًًو
2003:ً181.)ً

ً ًمجموعة ًنبلحظ ًأف ًيمكف ًالذكر ًاألنفة ًالتعاريؼ ًمبلحظة ًخبلؿ ًلمتعاريؼًومف مشتركة
ًىي:ًًوًالسابقة

 وجودًقائدًيمتمؾًصفاتًومياراتًوقدراتًعممية،ًعقمية،ًبدنية.ً-1

 يسعىًالجميعًلتحقيقيا.وجودًىدؼًأوًمجموعةًأىداؼًمشتركةًً-2

 وجودًتابعيفًمقتنعيفًباألىداؼًوالمشتركاتًفيماًبينيـًوبيفًالقيادةًوالتنظيـ.ً-3

 وجودًموقؼًأوًظرؼًمعيفًيؤديًالقائدًوالتابعيفًفيوًوظائفيـ.ً-4

 نتاجًتفاعميًذوًتأثيرًتبادليًبيفًالقائدًوجماعاتًالعمؿًفالقيادةًحصيمةًجيدىما.ً-5

 تباعًوميارةًالقائدًووضوحًاليدؼ.ادةًبالموقؼًوطاعةًااليرتبطًنجاحًالقيً-6

ًتباعًأساليبًالتحفيزًالمختمفةًلتحقيؽًاألىداؼ.اً-7
 The Leadership Theories :القيادة نظرياتثانيًا: 

 التػيًاألسػباب لمعرفػة الحػديث العصػر فػي مضػنية جيػودا والبػاحثيف العممػاء مػف الكثيػر بػذؿ لقد
 أىدافيـ، تحقيؽًنحو كقائد لو وقبوليـ ما شخص إلى لبلنقياد والجماعات األفراد مف الكثير تدفع
 ىػذه بعػض نتناوؿ وسوؼًالقيادة و القيادي السموؾ تفسير حوؿ النظريات مف الكثير ظيرت فقد

 السػموكية والنظريػات الموقفيػة،ًوالنظريػات األنمػاط، ونظريػات السػمات، نظريات : مثؿ النظريات
ً.التفاعمية أو

 : وىي ، القيادة ظاىرة تفسير حاولت التي النظريات تمك من خمس يمي وفيما
 .السمات نظرية .1
 .العظيـ الرجؿ نظرية .2
ً. السموكية النظريات .3
 .الموقؼ نظريات .4
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 .التفاعمية النظرية .5
 Trait Theories السمات نظريات -

 والخصػائصًًالشخصػية السػمات مػف عػدد فيػو يتػوافر أف يجػب القائد أف السمات نظرية تفترض
 الفعالػة، القيػادة فػي توافرىػاًالواجب السمات توضح فيي وبالتالي .القادة مف غيره عف تميزه التي
ًمػع وتتناسػب ،ةالمختمفػ اإلداريػةًالمسػتويات مػف مسػتوى كػؿ فػي توافرىػا يػتـ أف يجػب كمػا
ً(.١١١ :٦٩٩٩ حسيف،)قائد كؿ عاتؽ عمى الممقاة والواجبات لمسئولياتا

ًوتوضػػيح اإلداريػة القيػادة مقومػػات ذكػر فػي والقػانوف واإلدارة الػػنفس عممػاء أفػاض وقػد
ً،وبػرا بارنػارد،ب:ًالكتػا ىػؤالء ومػف قيػادي، لمنصػب يرشػح فػيمف توافرىػا الواجػب السػمات
 (.٦٩٩١:٠٠ البنا،)وآخروف سايموف، ىربوت ،وغيره تايمور
 الصػفاتًمجموعػات وأىػـ ، متقاربػة مجموعػات فػي جمعيػا تػـ فقػد الصػفات ىػذه لكثػرة ونظػًرا

وغيرىػػػػاًمػػػػفًًي)الصػػػػفاتًالصػػػػحية،ًالصػػػػفاتًالذاتيػػػػة،ًالصػػػػفاتًاألخبلقيػػػػة،ًالصػػػػفاتًالمينيػػػػةى
ً(.الصفات

 : السمات نظرية نقد
 : ومنيا االنتقادات، من العديد النظرية ىذه واجيت
ًالتػي السػمات مػف محػدد عػدد عمى اإلدارية القيادة مجاؿ في والباحثيف الكتاب اتفاؽ عدـ .1

 ). ٦٩٩٤:٠١١ وآخروف، النمر،(القائد بيا يتمتع أف يجب
ًوالضػرورية الموروثػة الصػفات بػيف مػف الميمػة الصػفات تحديػد فػي النظريػة ىػذه فشػمت  .2

 .)٧٦٩ :٦٩٩٩ المغربي،(القائد شخصية لدعـ
ًمف تصؼ أنيا بمعنى ، التحميمي المنيج دوف الوصفي المنيج عمى النظرية ىذه اعتماد  .3

ًالقائد)جسػتنية، ىػذا سػموؾ أبعػاد عمػى التعػرؼ نفسػو الوقػت فػي وتغفػؿ النػاجح القائػد ىػو
 .(٧١ً :٦٩٩٠ ، وآخروف

 ال قدًافتراض وىذا يكتسب، وال يورث أمر الفعالة القيادة سمات أف النظرية ىذه افتراض .4
 (.١١ : ٦٩٩٩ ، صحيًحا)توفيؽ بالضرورة يكوف

 ،ربدالصػػفات) ىػػذه بفعاليػػة يتمتعػػوف ولكػػف قػػادة ليسػػوا األفػػراد بعػػض أف .5
٦٩٩١ً:٠١٦ .) 
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 قبيؿًمف يعد ذلؾ وافتراض ، واحد شخص في ذكرتًالتي السمات عيجم توافر استحالة  .6
 ً(.40 :1985 الخياؿ)البنا،

ًالمحػيط الموقػؼ عوامػؿ أف كمػا ، األعمػاؿ عمػى والمكػاف الزمػاف ظػروؼ تػأثير إغفػاؿ .7
ً ا.عمييم كبير تأثير ليا والقادة باألعماؿ

 :السموكية النظريات -
 والقائػدًالفعػاؿ القائػد بػيف واضػحا تمييػزا تقػدـ لػـ و لمقيػادة مػًاًدقيقػًاًمفيًو السػمات نظريػات تعطػي
 خبلؿ القائدًسموؾ تحميؿ إلى القائد سمات مف التركيز انتقاؿ إلى بالباحثيف حدا مما الفعاؿ، غير
ً:أىميا مف والتيًالسموكية النظريات النظريات، ىذه عمى يطمؽ ليذا . اإلدارية بواجباتو قيامو
ًًTheory (X) & (Y)ً(X) وً (Y) نظرية
 ىػذه وتفترض(1994ًًالمغربي، (االوتوقراطية القيادة نظرية أحياناً(X)ًنظرية عمى يطمؽ حيث

 :يميًكما وصفو يمكف عممو تجاه الفرد سموؾ أف النظرية
 البقاء. أجؿًمف وضرورية شاقة وظيفة فيو لمفرد، مكروىا العمؿ يكف لـ إف 
 يراقبػوا، وأف العمػؿ، عمػى يرغمػوا أف يجػب األفػراد معظػـ فػاف لمعمػؿ، الفػرد كػره بسػبب 

 .(1990حنفي،(اليدؼ لتحقيؽ الضرورية الجيود لبذؿ حثيـ اجؿ مف ويعاقبوا
 يسعى الًو  طموح، غير بطبيعتو ىوًو  ئولية،سلمم تجنبا دائما يقاد أف العادي الفرد يفضؿ 

 .(1989دفكاف، جاف( فقط األماف جؿأ مف إال لمعمؿ
فًو  مطمػؽ، بشػكؿ تعميميػا يصػعب نػوأ النظريػة ىػذه عمػى ويؤخػذ  العديػد مػع تتفػؽ كانػت ا 
 .األفرادًمف
 ىػذه وتفتػرض،ً(1995كنعػاف،)ًًالديمقراطيػة القيػادة نظريػة أحيانػا عمييػا فيطمػؽً(Y)ًنظريػة أمػا

 :يمي بما وصفو يمكف عممو تجاه الفرد سموؾ أف النظرية
 يكػره ال فيػو بالتػالي و ،الراحػة و المعػب :مثػؿ طبيعػي كشػيء لمعمػؿ العػادي الفػرد ينظر 

 .بطبيعتو العمؿ
 الذاتية الرقابة طريؽ عف فعاؿ بشكؿ األداء إلى العمؿ بأىداؼ الفرد ارتباط يؤدي. 
 المغربػي،( باإلنجػاز المرتبطػة المكافػأة عمػى يحصػؿ و باليػدؼ اليػادي الفػرد يمتػـز 

1994). 
ً
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 Situational Theory الموقفية النظرية -
ًموقػؼ فػي الشػخص ذلػؾ وضػع يػتـ النظريػة ليػذه وفقػا لمقيػادة المناسػب الشػخص عمػى ولمتعػرؼ
ًأىػـ ومػف لمقيػادة. وصػبلحيتو تصػرفو دراسػة ذلػؾ بعػد ويػتـ التصػرؼ حريػة لػو وتتػرؾ معػيف،

 إلػى تشػير والتػيFiedler Contingency Theoryًًًالظرفيةً فيدلر نظريةًالموقفية النظريات
 صػفاتًىنػاؾ لػيس وأني كما وزماف، مكاف كؿ في يصمح القيادة في واحد أسموب ىناؾ ليس نوأ

 كػؿًفػي فاشػؿ أو نػاجح بأنػو وصػفو يمكػف قائػد ىنػاؾ ولػيس قائػد، كػؿ فػي فرىػا تػو يجػب معينػة
 (1999العسيمي،) األوقات

ًالػذي اإلداري لمموقػؼ دقيػؽ تشػخيص وضػع يتطمػب المبلئػـ قػؼًوالم تحديػد أف فيػدلمر يػرىًو 
ًًأنيػا يػرى الػذي الموقػؼ عناصػر تحميػؿ خػبلؿ مػف إطػاره، فػي عمميمػا ومرؤوسػيو القائػد يمػارس
 (2002حرب، أبو:ً)وىي ثبلثة
 مف يعتبرًفيدلر بنظر وىذا وصداقتو لو وحبيـ بينيـ الثقة مدى  وأعوانو، القائد بيف العبلقة .1

 .الموقؼ متغيرات أقوى
 العمؿ في الروتيف درجة إلى يشير وىذا العمؿ، مياـ وضوح مدى و العمؿ ىيكمية .2
 مرؤوسيو إجبار مف القائد يمكف مما المركز يمنحيا التي القوة درجة إلى ويعود المركز، قوة .3

 .(1995،المغربي)ًوتوجيياتو قيادتو وتقبؿ لبلنصياع،
 و العناصر ًليذه القائد بمعرفة ترتبط القيادة فاعمية أف الموقؼ، لعناصر تحميمو بعد فيدلر ويقوؿ
ً.(1995،كنعاف( ًمنيا عنصر لكؿ المتطمبات طبيعة
 لفردًشخصية بسمات ترتبط ال ألنيا لمقيادة مرنا مفيوما تقدـ الموقؼ نظرية أف سبؽ مما يتضح
نما فقط، ً.الموقؼ بذلؾ المرتبطة والمتغيرات اإلداري بالموقؼ ترتبط وا 
 The Interaction Theory التفاعمية النظرية  -

 ومحاولػة (الموقػؼ ونظريػةًالسػمات نظريػة) السػابقتيف النظػريتيف بػيف الجمػع النظريػة ىػذه تحاوؿ
 في لمنجاح يكفي ال نوأًو اجتماعي، تفاعؿ ةيعمم أنياًعمى لمقيادة النظر خبلؿ مف بينيما التوفيؽ
 شخصيةًبيف التفاعؿ يمـز إنما و الموقؼ، ومتطمبات الشخصية القائد سماتًبيف التفاعؿ القيادة
 تعتبػر النظريػة وىػذه (.1995كنعػاف،)ًالكمي القيادي بالموقؼ المحيطة المتغيرات جميع و القائد
 .(1983 المعاز، حميد،:ً)التالية الثبلثةًاألبعاد عمى تستند اجتماعي تفاعؿ عممية القيادة
ً.لمقائد الشخصية السمات .1



 4. 

 .قيادتو المراد الموقؼ عنصر .2
 .قيادتيا المراد الجماعة خصائص .3
 فشػميا، أو القيػادة نجػاحًفػي مػؤثر كعامػؿ المرؤوسػيف أىميػة عمػى التفاعميػة النظريػة تؤكػد وبيػذا
 تحديػد فػي األتبػاع دور فإ قالػت عنػدما سػنواتًمنػذ"ًفوليػت مػاري" ًالباحثػة عميػو أكػدت مػا وىذا

ًمعػاونتيـ خػبلؿ مػف يبػرز دورىػـ فا ًًو األىميػة، غايػة في تبدو القائد فيًالمطموبة القيادية السمات
 .تواجيو التي المواقؼ في الحكـ دائـ ليظؿ لمقائد وتأييدىـ

 تفسػير ليػا كػاف السػابقةًالنظريػات مػف نظريػة كػؿ أف عمػى التعقيػب يمكػف سػبؽ ما كؿ ضوء في
 ميمػات ليا ، نمطيا أو نوعيا كاف ميما القيادةًأف النظريات أظيرت قد و القيادة، لمفيوـ معيف

 ما استنتاج القيادة في السابقة النظريات ىذه دراسة خبلؿ مف ويمكف ومتنوعة، محددة ووظائؼ
 ً:يمي
 قػادة نجػد مػا نػادرا العمميػةًاةيػالح وفػي األفػراد، لقيػادة وواضػحة محػددة مثمػى طريقػة توجػد ال .1

ً.بالمائة مائة أوتوقراطييف أو ديمقراطييف،
 الخبػرة مثػؿ فييػا، تػؤثرًالتػي المتغيػرات و العوامػؿ لتشػابؾ نظػرا معقػدة عمميػة القيػادة عمميػة .2

 .القائد ،وشخصية المحيطة والظروؼ لمقائد، السابقة
 الػروح مػف ويرفػع إنتػاجيـ،ًيزيػد بشػكؿ وسػيوًؤمًر فػي التػأثير يسػتطيع الػذي ىػو الفعػاؿ القائػد .3

 .ليـ المعنوية
 يتحمػى أف يجػب االتصػاؿًعمى والقدرة والتعاطؼ إلحساسواً،الثقة مثؿ رئيسو صفات ىناؾ .4

 .اآلخريف قيادة في نجاحوًوضماف فعاليتو، زيادة يريد قائد أي بيا
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 القيادية المياراتثالثًا: 

 :الميارة مفيوم

 بالتدريب، بالتعميـًوتصقؿ أو بالمعرفة تنمو مكتسبة أو طبيعية موىبة أو استعداد ىي الميارة
 اآلخريف سموؾ عمى التأثير في تستخدـأنياً كما وذىنيا، جسميا األداء عمى قادرا الفرد وتجعؿ
 ورفع األداء، مستوى تحسيف في الميارات أىمية وتكمف،ً)2000ًلعمري،ا(ًمعيف ىدؼ لتحقيؽ
 عمىًرفع وتعمؿ ،العامميف وأىداؼ المنظمة أىداؼ بيف توازف قيادة خبلؿ اإلنتاجيةًمف معدالت
ً.(1993العديمي،(ًوتنظيمية إدارية فعالية وجود استمرار وتضمف ،ـرضاى مستوى

 أساليب ىدؼًباستخداـ اتخاذ أو إجراء، تنفيذ أو عمؿ، أداء عمى القدرة ىي الميارة إف
 ومصدر المتاحة، واإلمكانيات مفًالموارد النتائج أفضؿ وتحقيؽ والتميز بالكفاءة تتسـ وطرؽ
 مصدرىا يكوف وقد لغيرىـ، تتوفر ال بقدرات األفراد تسمحًلبعض التي الوراثة يكوف قد الميارة
 اإلدارية فيًالقيادة اًًتأثيًر أقؿ الفطرية الميارات أف والمبلحظ ، وتدريب تعميـ مف توفرهًوما البيئة
 بالتدريب تنميتيا يتـ مكتسبة ىيًميارات لمتأثير توافرىا الواجب القيادية الميارات معظـ إف حيث
ً.(1999ًلسممي،ا(ًوخبرة عمما قادةًأكثر إشراؼ تحت وممارستيا عمييا

 :اإلداري الفكر في القيادية والمقومات الميارات

 توفرىا الواجب المياراتًالقيادية تحديد في ليا والممارسيف اإلدارة عمماء بيف اختبلؼ يوجد
 لممدير يجبًتوفرىا ميارات بثبلث القيادية كاتزًالميارات روبرت حدد فقد،ًاإلداري المستوى في
 :وىي اإلدارية المستوياتًجميع في

 ة.الفني القيادية الميارات 
 ة.اإلنساني القيادية الميارات 
 ة.اإلدراكي القيادية الميارات 

 فنية، ميارات): وىي ميارات ثبلث تتطمب مينة اإلدارة أف إلى أشار ىواري سيد أف كما
 .(إنسانية ميارات ،ةفكري ميارات

ًوتكبل درويش (يشيرًو ،1995ً  المنظماتًوالييئات مف مختمفة أنواع في القادة أف إلى(
 ىذه مقدمة في أتييًو،ًعمىًنجاحيـ تأثير ليا يكوف التي الشخصية الخصائص ببعض يتميزوف



 37 

 الروح الحماسة، بالنفس، الثقة الطموح، مستوى ،ًالمبادأة، الجاذبية األنا، قوة الذكاء،ً:الخصائص
ً.اإلقناع قوة المعنويةًالعالية،

 قيادي ركزمفيً القائد دور اختبلؼ وكذا الشخصية الخصائص وتعدد الختبلؼ ونتيجة
 الخصائص ىذه كؿ توفر عمىًأساس القائد اختيار الصعوبة مف فإنو ،آخر مركز في عنة معيف
 ذلؾ وعمى عالية، بدرجة واحد شخص في ىذهًالخصائص كؿ تجتمع أف بةًوالصع مف أنوًكما

ًجانب وبأن القوؿ يمكف  الميارات مف اًًعدد ىناؾ فإف الشخصية الخصائص ىذه مثؿ إلى
 :منيا بالتدريب تنميتيا يمكف والتي وأدائو القائد عمؿ في تؤثر المكتسبةًالتي

 .األشياء مع التعامؿ عمى القدرة تعكس التي الميارة وىيً :الفنية الميارة -
 مػف متكامػؿ كجػزء لممنظمػة والنظػر الرؤيػة وضػوح عمػى القػدرة وىػي : الفكريـة الميـارة -

 بػيف ربػط مػف يتطمبػو ومػا العػاـ الصػالح تبصر ميارة وىي ،فيو تعيش الذي الكبيرًالمجتمع
 االتجاىػات بػيف والتوفيػؽ القػائـ، النظػاـ وسياسػة أىػداؼ وبػيف وسياسػتيا أىػداؼًالمنظمػة

 .المنظمة عمؿ وبيف بالمجتمع الموجودة والضغوطًالمختمفة
األفػرادً مػع إيجػابي بشػكؿ التعامػؿ عمػى القػدرة تعكػس التػي الميػارة وىػي : اإلداريـة الميـارة -

وحاجػاتً ميػوؿ وفيػـ والجماعػات واألفػراد القائػد بػيف المتبػادؿ الفيػـ وتتطمػب والجماعػات،
 .(1995وتكبل، رويشد (استعماالًً الميارات أكثر وىي ،اآلخريف واتجاىات

 :يمي ما اإلداري القائد ميارات أىـ أفً(1993)العديمي،ًأورد وقد
 والمػوائح األنظمػة وتفيػـ لمعمػؿ الفنيػة بالجوانػب القائػد بإلمػاـ تتعمػؽ وىػي : فنيـة ميـارات -

ً.العمؿ جازإنًكيفية ومعرفة وتحميميا المعموماتًواستخداـ
والعوامؿً وعبلقاتيـ ودوافعيـ العامميف سموؾ تفيـ عمى القائد بقدرة وتتعمؽ : إنسانية ميارات -

شباع معيـ التعامؿ مف يتمكف حتى سموكيـ عمى المؤثرة  . حاجاتيـ وا 
والقدرةً والربط والمقارنة واالستنتاج والدراسة التحميؿ عمى القائد بقدرة عمؽتوت : فكرية ميارات -

 .االيجابي والتغير التطوير عمى
 التنظيميًوالنظرة والتطوير التنظيـ نظريات تفيـ عمى القائد بقدرة وتتعمؽ : تنظيمية ميارات -

 وتنسػيؽ وتوزيػعًالميػاـ المحيطػة البيئة وفيـ ومفتوح متكامؿ نظاـ أنيا أساس عمى لممنظمة
 .(1993لعديمي،ا(ًالعامميف بيف الجيود

ً
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ًويرىًالعديدًمفًالباحثيفًأفًىناؾًعدةًمياراتًأساسيةًمفًالواجبًتوافرىاًلدىًالقائدًوىي:

 إلى قسميا القادة لدى توفرىا الواجب مف مياراتًأساسية بعدة الماىر القائد تمتع ضرورة .1
 .2002) ،الرشودي)ً:رئيسوًىي مجموعات

 الذاتية.ً الميارات 
 الفنية الميارات . 
 اإلنسانية الميارات . 
 اإلدارية الميارات . 

 القيادة ليةؤًوبمس إلييـ يعيد توفرىاًفيمف يمـز التي القيادية الميارات أىـ أف إلىًالعبوديًيرى .2
ً.1984 :122)العبودي (ً:ىي
 الذاتية الميارات . 
 الفنية الميارات . 
 اإلنسانية الميارات . 
 والسياسية الفكرية الميارات . 

 الميارات مف أنواع ثبلثة تنقسـًإلى القائد بيا يتمتع أف يجب التي الميارات أفالسمميًًيذكركماً
 .(2003ً:124 السممي)ًي:وى ،ًالمستـ التعميـًوالتدريب طريؽ عف تنميتيا يمكف والتي
 نية.الف الميارات 
 ية.اإلنسان الميارات 
 ة.ًًًًًالفكري الميارات 

 قيامة القياديةًبعد والمقومات الميارات مف مجموعة إلى(2002ًً:147ًًكنعاف) خمص وقد
 :وىي األعماؿًالناجحيف مديري مف كبيرة عينة شممت الدراسات مف بعدد
ًضػبط ،راالبتكػا المبػادأة، العقميػة، القدرات الجسمية، السمات عمى وتشتمؿ : الذاتية الميارة -

ًالنفس.
 والشػامؿ العميػؽ الفيػـ ،المسػئولية تحمػؿ عمػى القػدرة عمػى وتشػتمؿً:الفنيـة الميـارة -

 .تحقيقو وبإمكانية باليدؼ اإليماف ، الحـزًلؤلمور،
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ًمػع التعامػؿ عمػى القػدرة اإلخػبلص، األمانػة، االسػتقامة، عمػى وتشػتمؿ : اإلنسـانية الميـارة -
ً.األفراد

 :الميارات من نوعين وتشمل الذىنية الميارة
 المجتمع مف كجزء يقوده الذي لمتنظيـ النظر عمى القائد قدرة وتعنيً :السياسية الميارة .1

ًالعاـ. الصالح تبصر في وميارتو فيو يعيش الذيًالكبير
 وتحقيػؽ يػتبلءـ بمػا نشػاطو وممارسػةو،ًعممػ فيـ عمى القائد عنيًقدرةتًُ :اإلدارية الميارة .2

شباع مرؤوسيو متطمبات تحقيؽ يكفؿ وما التنظيـ،ًأىداؼ ًحاجاتيـ. وا 
 : الدراسة أدبيات في المذكورة القيادية الميارات مجموعة

 :ىي ىذهًالدراسة أدبيات في المذكورة القيادية الميارات مجموعة أف الباحث يرى
 القياديػة بالميػارات يقصػد تعريفػات مػف ذكػره سػبؽ مػا عمػىًبنػاءً:الذاتيـة القياديـة الميـارات -

 والخمقيػة والمعرفيػة العقميػة النػواحي فػي المتمثمػة الصػفاتًوالميػارات الدراسػة ىػذه في الذاتية
 وزاراتًالسمطةًالوطنيةًالفمسطينية:ً ؿًفيؤًوالمس لشخصية المكونة والنفسية

 : منيا ميارات عدة إلى الذاتية الميارات وتنقسم
الييئػة،ًً ،القامػة مثػؿ الجسػميةًبالناحيػة تتصػؿ التػي االسػتعدادات وىػي :الجسـمية القـدرات -

 ،والنشػاط عمػىًالتحمػؿ والقػدرة والعصػبية البدنيػة القوة في وتتمثؿ الفسيولوجية واالستعدادات
 بيػا القيػاـ ويتطمػب ،متواصػبل جيػداًمركػزا تتطمػب فيػي ،مضػف شاؽ عمؿ فالقيادة والحيوية
 .(2002اف،)كنع البدنيةًوالعصبية لمطاقة منظما استخداما

 الػذيًيػدفع الميػؿ فيػي،ًتػردد دوف الصػائبة القػرارات اتخاذ مف القائد المبادأة تمكف :المبادأة -
 لمقائد، البلزمة إحدىًالميارات وتعد ،اآلخريف قبؿ العمؿ نجازا ًًو االقتراحات تقديـ إلى الفرد
ثػارتيـ لػدىًالمػوظفيف لمعمػؿ المحركػة القػوة معرفػة مػف تمكنػو إذ ًأوريػؾ،( العمػؿ إلنجػاز وا 

 ، الشػجاعة : وىػي القائػد بيػا يتصػؼ أف يجػب قػدرات ثػبلث عمػى ترتكػز والمبػادأةً،(133
 ً.التوقع عمى القدرة وسرعتو،ًالتصرؼ حسف

ويػأتيً ،العمميػة واالتجاىػات الذىنيػة، والعػادات الفكريػة االسػتعدادات ىػي :العقميـة القـدرات -
 وجود فع مفًالدراسات الكثير كشفت حيث لمقادة، البلزمة العقمية القدرات صدارة في الذكاء
 األفػؽ وسػعة واإلبػداع التصػور عمػى والقػدرة فالػذكاءًالقيػادة فػي والنجػاح الػذكاء بػيف عبلقػة
 يتعرؼ أف القائد يستطيع الذكاء خبلؿ مف.ً(1995درويشًوتكبل،( القائد نجاح عمى تساعد
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 لصػناعة البلزمػة بػالتغيرات والتنبػؤ المنظمػة ورؤيػةًموقػؼ مواجيتيا وكيفية المشكبلت عمى
 .(1997)إبراىيـ، والتصور التحميؿ عمى بالذكاءًالقدرة أيضا ويرتبط ، النجاح

 وقدرتو لمموقؼًالقيادي السريع والتحميؿ األفكار تقبؿ عمى وقدرتو الذىنية القائد مرونة إف
قامة المرؤوسيف وحب والء كسب عمى ًتنبع العبلقات وا   خبلليا ومف ،القائد ذكاء مف معيـ

 .المطموبة األىداؼ تحقيؽ يستطيع
 االندفاعًفي مف والتخمص انفعاالتو في والتحكـ السيطرة عمى القائد قدرة ىي :النفس ضبط -

 مواجية عمى قادرا حتىًيكوف بيدوء التصرؼ إلى مرؤوسيو يدفع اليادئ فالقائد المياـ، أداء
 .لمضغوطالخضوعً وعدـ المتصارعة والقوى الجماعات

ًاألمور اإلمساؾ عمى القدرة ووى االنفعالي النضج عمى القدرة وى النفس ضبطًو  بزماـ
 فضبط ،لممرؤوسيفقدوةً يكوف حتى والغضب الرضا حاالت في واالتزاف النفس عمى والسيطرة
 وغير سطحية قرارات اتخاذ وغضبًمتجنباًً انفعاؿ دوف لمنقد متقببل متفاىما، القائد يجعؿ النفس
 نحو وتوجيييا عواطفو في التحكـ مف فقطًويمكنو أىدافو وفؽ لتصرؼا  عف ويبعده،ً فعالة
ً.(2002كنعاف،(العمؿ انجاز
 بالميػارات يقصػدفإنػوً تعريفػات مػف ذكػره سػبؽ مػا عمػىًبنػاء :اإلداريـة القياديـة الميـارات -

قيامػوًبتوزيػعًالعمػؿًالعمػؿًالشػرطيًعمػىً فػي ؿؤًوقدرةًالمس الدراسة ىذه في اإلدارية القيادية
 األنشػطة بػيف التنسػيؽ وتحقيػؽ لػؤلداء مقػاييس ووضػع ،داخػؿًالمؤسسػةًاألمنيػةًوالشػرطية

 الكفػاءات وتطػوير وكػذلؾًإعػداد ،داخػؿًالمؤسسػةًاألمنيػةًوالشػرطيةًًالمختمفػة واإلدارات
 .واإلجراءات األساليب تبسيط وكذا البشرية،

 منيا : ميارات عدة إلى اإلدارية الميارات تنقسم
 :القرار اتخاذ ميارة .1

 يميزًالقائد ما ىو القرار اتخاذ عمى والقدرة،ًاإلدارية العممية جوىر ىي القرار اتخاذ عممية
 والسياسات بتحديدًاألىداؼ الخاصة التخطيطية القرارات يتخذ مف ىو فالقائد ،رؤوسيفالم عف

ً بالتوجيو الخاصة التنظيمية والقرارات واإلجراءات  إبراىيـ،(والتدريب والتوظيؼ والرقابةوالحفز
القائد،ً تواجو التي التحديات أىـ مفيعدً المتاحة البدائؿ بيف مف السميـ القرار فاتخاذ،ً(1997
 البد أنو السابقة،ًإال وخبراتو القائد بخصائص تتأثر فردية عممية القرار اتخاذ عممية أف ورغـ
 فعمى ، الدقيقة و المعموماتًالصحيحة عمى الحصوؿ عمى والقدرة الميارة لدية تكوف أف لمقائد
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 كجزء شخص أو قسـ كؿ إلى ينظر الًأف القرار اتخاذ عند شاممة نظرة صاحب يكوف أف القائد
 الشاممة فالنظرة ،والمستقبؿ الحاضر إلى ينظر متكامؿًوأف ككؿ المنظمة إلى ينظر بؿ ،منفصؿ

 .صحةًالقرار سبلمة أركاف حدأ ىي

وصنعً اتخاذ عممية في لمقائد المشكبلت بتحميؿ الخاصة اإلدارية الميارات تساعد كما
شراؾ الجتماعات الصحيح والتقدير،ًالمعمومات واستثمار هواستثماًر القرار،  المرؤوسيف ناجحةًوا 

ً.(1999السممي،(القرار صنع عممية في
 المورد ىو فالوقت لمقادة، البلزمة القيادية الميارات أىـ مف دارةًالوقتتعدًإ :الوقت إدارة .2

،ًالميمةًلمقيادة والمبادئ األدوات مف واستغبللو إدارتو وحسف الوقت تنظيـف ،ندرة األشد
 بو ويسير الحياة تسيرًبو الذي األساس الوقود ىو فالوقت ،ةاألكيد القيادة ميارات ومف
ًليس فوقت ،النجاح خبللو مف ويتحقؽ واإلنتاج العمؿ ًلوممك القائد  ممؾ ولكف ا

 أجؿ ومف أجميـ مف محددة القياـًبأدوار منو يتوقعوف فيـ ككؿ والمنظمة المرؤوسيف
 .)2004العقيؿ،)يـالتنظ

 مػف كبيػراًً اًًجػزء تشػغؿ التػي الميػاـ إحػدى االجتماعػات تمثػؿ :والمجان االجتماعات إدارة .3
 إدارة وكػذلؾ ،االجتماعػات إدارة فػي والقػدرة الميػارة تتػوفرًلديػو أف فيجػب القائػد وقػت

 حفػزىـ يسػتطيع المرؤوسػيف عمػى التػأثير فػي وقدرتػو ميػارةًالقائػد خػبلؿ فمػف،ًالمجػاف
 األعضػاء نظػر وجيػات فػي يؽتنسػ تحقػؽ فاالجتماعػاتًتحقيػؽًاألىػداؼ إلػى ودفعيػـ

 القائػد يحتاجيػا مدروسػة أسػس إلػى تسػتند طػرحًًتوصػيات خبلليػا مػف ويػتـ ،ونشػاطاتيـ
 وبالتػالي القػرارات اتخػاذ فػي لمجميػعًلممشػاركة الفرصػة تعطػي وىػي ،القػرار اتخػاذ عنػد

 الفريػؽ روح يكػرس خػبلؿًاالجتماعػات مػفًو ذلػؾ في المسئولية وتحمؿ لتنفيذىا الحماس
 االجتماعػات إدارة،ً( 20006محمػد،(الكبيػرةً األعمػاؿ فػي عنو غنى ال الذي العمؿ في

 في فعالية تحقيؽ خبللياًمف يستطيع معينة ميارات القائد لدى يكوف أف تتطمب والمجاف
 االجتمػاع موضػوع عمػىًًتحديػد القػدرة الميػارات ىػذه ومػف ،اعػاتمواالجت المجػاف ىػذه

عداد منو تحقيقيا المراد واألىداؼ فيو والمشاركيف  عمى وتوزيعيا العمؿ ليذا ورقةًعمؿ وا 
 .(1989،لخيراًأبو( المشاركيف

 تعنػي فالقيػادة الػزمف، نتػاج ومػف الكػوف طبيعػة مػف حياتيػة ظػاىرة التغيػر :التغيـر إدارة .4
ًًمػيالتنظي البنػاء فػي تغيػرا يحػدث أف منػو ومطمػوب تغيػر داعيػة والقائػدًىػو ،التغيػر
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 والوقػت حدوثػو ووقػت مػداه وتحديػد لمتغييػر التخطػيط فػي القائػد ميارة،ً(2002ًكبللدة،(
 يتعمػؽ فيمػا شػمولية نظػرة ذا يكػوف أف القائػد مػف يتطمػب منػوًاليدؼ إلى لموصوؿ البلـز
 وافتراضػات والخارجيػة الداخميػة المتغيػرات ورصػدًالسياسػات رسػـ أو األىػداؼ بتحديػد
عادة المستقبؿ في األحواؿ  المرؤوسيف مع اإليجابي والتفاعؿ التنظيمية تصميـًاليياكؿ وا 
 الداخميػة الصػراعات تجنػب عمػى والقػدرة المعنويػةًلػدييـ الػروح ورفػع وتػوجيييـ بإرشادىـ
 المشػكبلت حػؿ عمػى والعمػؿ األفكػارًوالمقترحػات مػع لمتعامػؿ الخطط ووضع والخارجية
دراكػو مرونػةًالقائػد أف كمػا الحػوادث مػع التعامػؿ عمػى والقػدرة  فػي ميػـ التغيػر ألىميػة وا 
 .التغيير إنجاح

 :الفكرية القيادية الميارات  -

 ؿؤًوقدرةًالمس الدراسة ىذه في الفكرية القيادية بالميارات يقصد تعريفات مف ذكره سبؽ ماًو
 عمى والقدرة واالستنتاجًوالمقارنةًوالربط والدراسة التحميؿ عمى وزارةًالداخميةًواألمفًالوطني في

ً.يجابياإل والتغير التطوير
 منيا: ميارات عدة إلى الفكرية الميارات تنقسم
 لحػؿ الػرئيس المفتػاح ىػو السػميـ فػالتفكير :األسـباب ومعرفـة االسـتنتاج عمـى القـدرة  .1

 اتخػاذ ثػـ ومػف ،مسػبباتيا المشػكمةًومعرفػة أو الحالػة فيػـ إلػى يقػود الػذي ىػوًو ،المشػاكؿ
 .المشاكؿًالمستقبمية معالجة في سابقة كخبرة ذلؾ واكتساب السميـ القرار

 مشػكمة أو قبػؿ مػف تواجيػو لػـ جديػدة يصػادؼًالقائػدًأحيانػًاًمشػاكؿ :اإلبـداعي التفكيـر .2
 ،فكرية ميارات إلى القائد يحتاج وىنا ، مسبقا مألوفة غير حموؿًجديدة إلى تحتاج قديمة
 طػرؽ اسػتحداث إلػى األشػياء لعمػؿ القديمػة الطػرؽ االنتقػاؿًمػف : وتعنػي التصػور وىػي

 عمييػا اعتػاد التػي القديمػة أو المسػتيمكة تفكيػرهًبػاألطر يػربط الوأ حديثػة وأسػاليب
 .الماضي قيودًالروتيف مف تفكيره يحرر أف بمعنى فالمرؤوسًو

 أجػؿ مػف الصػحيحة األشػياء يعممػوف األخبلقيػوف القػادة :األخبلقيـة االسـتنتاجات .3
 األشػياء إدراؾ ولكػف ،دأحػ مػف مراقبػة بػدوف كافػةًاألوقػات فػي صػحيحة أسػباب

 القائػػد حػػافظ إذا أمػاًوًالشػػاقة الميمػػة ىػػو أخبلقيػػة وتطبيقيػاًبأسػػاليب الصػحيحة
 عمػى يكػوفًقػادرا سػوؼ فإنػو ،المينػة وقػيـ دينػو مػف يسػتمدىا التػي قيمػو عمػى

ًالتعريػػػؼ :ًىػػػي األخبلقيػػػة االسػػػتنتاجات وخطػػػوات ،األخبلقيػػػة االسػػػتنتاجات
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 ،ؿوحمػػًو وبػدائؿ قػػيـ ،تطػػوير بالمشػكمة العبلقػػة ذات القواعػػد معرفػة بالمشػكمة،
 .(David,1999)ًوالمينة الديف لقيـ تمثيبل الحموؿ أكثر اختيارً

 يكونػوا أف القػادة عمػى فيجػب ،فػراغ مػف يػأتي ال القػادة تطػوير :االنعكاسـي التفكيـر .4
 ومػف المتعػددة النظػػر وجيػات خػبلؿ مػػف أدائيػـ األفكػارًعػف السػتقباؿ رحبػيف
 مرؤوسػييـ حتػى بػؿ ائيـًرنظػ خػبلؿ ومػف القػدماء القػادةفً،المرتػدة التغذيػةًخػبلؿ
نمػا ،شػيء كػؿ لػيس المرتػدة السػتقباؿًاألفكػار رحبػيف كػانوا وأف  مػف جػزء ىػو وا 

 ،ىاًوويسػػتخدم األفكػػار لتمػػؾ يسػػتمعوا القػػادةًأف فعمػػى ،ةلمقػػاد تطػػوير معادلػػة
 وتقييميػا والمعمومػات األفكػار أخػذًىػذه عمػى القائػد مقػدرة فػي يبػرز ىنػا واالنعكػاس
 وعػي أف كمػا،ًوتصػحيحيا لتوضػيحًاألخطػاء وتصػرفات سػموكيات إلػى وتطبيقيػا

تعتبػرً التػي والضػعؼ القػوة مكػامف إلػى يرشػدىـ أدائيػـ عػف المرتػدة لمتغذيػة القػادة
 .(David,1999)ًنفسو لتطوير دوما يسعى الذي لمقائد ضرورية

 :الفكرية الميارات مظاىر أىم من .5
ً.معيف قرار التخاذ المطموبة المعمومات تحديد عمى القدرة .ًأ
 معمومػات عمػى تبنػى التػي القػرارات يقػاوـ القائػد فػإف الوقػت مػف متسػع ىنػاؾ كػاف إذا .ًب

 .أولية
 .عبلقة وذات صائبة معمومات عمى بناء القرار اتخاذ .ًت
 غيػر المعمومػات وبػيف العبلقػة وذات اليامػة المعمومػات بػيف تمييػزلم الجيػود تكػريس .ًث

ً(.David,1999)ًبالمشكمة تتصؿ والًاليامة
 القياديػة بالميػارات يقصػد تعريفػات مػف ذكػره سػبؽ مػا عمػىًبنػاء :ةيـالفن القياديـة الميـارات -

وزارةًالداخميػةًًإلدارة الػبلـز العمػـ مجػاالت فػي المعرفػةًًالمتخصصػة الدراسػة ىػذه فػي الفنيػة
 العمػؿ فػي والتطػوير التبسػيط عمػى والقػدرة لػذلؾ، المميػز الفيـًواألداء وعمى واألمفًالوطني

 .بالعمؿ المتعمقة الفنية فيًالجوانب مرجعاًً ؿؤًوالمس يكوف لكي
 
 منيا:  ميارات عدة إلى الفنية الميارات تنقسم

 المسػئولية تحمػؿ مػف القائػد يعفػي ال الثقػة ومػنح التفػويض إف :المسـئولية تحمل عمى القدرة .1
 فالقيادة ، ومياـ أعماؿ مف بو منوط ىو ما وتجاه يديرىا التي تجاهًالمنظمة والخاصة العامة
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 إف"و:ًبقولػ القياديػة الحقيقػة ىػذه كػوىيف وليػاـ ويؤكػد ، مركػزا وليسػت ليةؤًوشيءًمسػ كؿ قبؿ
وأعمػاؿً أعمالػؾ ليةؤًومسػ تتحمػؿ أف ىػو يتبعونػؾ النػاس لجعػؿ العمميػة مػفًالخطػوات

ذا معػؾ، تعمػؿ التػي المجموعػة  فقػدًانتيػى اآلخػريف عمػى المسػئولية ىػذه تضػع أف حاولػت وا 
 ).2004العقيؿ،( كقائد أمرؾ

 اإلنسػانية بالمعػارؼ اإللمػاـ خبلؿ مف القائد قدرات تعزيز :لؤلمور الشامل الفيم عمى القدرة .2
 متخصصػا أو خبيرا القائد يكوف أف المقصود وليس المجموعة، تأثيرهًفي نطاؽ في يزيد مما
 يكػوف حتػى الثقػافي االطػبلع خػبلؿ مػف الكػافي القػدر لديػة يكػوف أف ولكػفًيجػب ،العمػوـ في

 متطمبػات مػف تعتبػر والتػي فيػو اآلخػريف ثقػة وتنمػي نفسػو فػي ثقتػو تبنػي معرفػةًشػاممة عمػى
 .القيادة فيالنجاحً

 أىداؼ صياغة عمى القدرة القائد مف الميارة ىذه تتطمبً:تحقيقو وبإمكانية باليدف اإليمان .3
 تكػوف وأف،ً)2001 )الرشػودي، وتحقيقيػا فيميػا عمػىًالمرؤوسػيف يسػيؿ واضػحة واقعيػة

 نفسو إقناع القدرةًعمى لمقائد يكوف أف ويجب ،العامميف واىتمامات لطموحات ممبية األىداؼ
 بالعمػؿ االىتمػاـ مفًالقائػد باليدؼ اإليماف ويتطمب ،تحقيقيا وبإمكانية باألىداؼ ومرؤوسيو
ً.(2002كنعاف،(العمؿً إنجاز عند بالسعادة وشعوره النجاح في األكيدة ورغبتو

 الصائب بيفًالحكـ التوفيؽ في الميارة مع قاطعة وأوامره حازما القائد يكوف أف ويعني :الحزم .4
 اليامػة وغيػر اليامػة تميػزًالجوانػب عمػى وقدرتػو ، مرؤوسػيو شػعور ومراعػاة األمػور عمػى

 .منيا واختيارًاألفضؿ األىداؼ تحميؿ عمى والقدرة لممشكمة
 القياديػة بالميػارات يقصد تعريفات مف ذكره سبؽ ما عمى بناء :اإلنسانية القيادية الميارات -

 مػع التعامػؿ عمػىًالداخميةًواألمفًالػوطنيوزارةً في ؿؤًوالمسةًقدًر الدراسة ىذه في اإلنسانية
 .بينيـ والتعاوف الجماعي العمؿ روح وخمؽ جيودىـ أجؿًتنسيؽ مف األفراد

 
 :منيا ميارات عدة إلى اإلنسانية الميارات تنقسم

والتنسيؽً والتواصؿ بالتعاوف تتسـ والتي الفعاؿ االتصاؿ عمى القائد قدرة ىي :االتصال ميارة .1
 أىػداؼًالتنظػيـ تحقيػؽ فػي تسػيـ والتػي والمرؤوسػيف القائػد بػيف المتبػادؿ واالحتػراـ،ًالمسػتمر
 المعمومػات فػيًنقػؿ والصػدؽ والشػفافية بالصػراحة ،وتتصػؼ القائػد وأىػداؼ العامميف وأىداؼ

 ،االتجاىػات كػؿ فػي مػعًالمعمومػات التعامؿ وحسف المختمفة القرارات اتخاذ عممية يسيؿ بما
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 تكػوف وعنػدما ،المتصػمة لػدىًاألطػراؼ المسػتوى بػنفس مفيومػو المعمومػات تكػوف وأف
 .ومترابط متعاوفًفريؽ بروح تعمؿ المنظمة فإف فعالة االتصاالت

 وعمى المرؤوسيفوبيفً بينو االتصاالت لتسير واإلدارية التنظيمية أدواتو ينظـ الماىر فالقائد
 إلى منو المعمومات تدفؽًسيولة يراعي وأف ة،الفعالي مف عالية بدرجة المستويات مختمؼ

ً المعمومات وصوؿ سيولة مف ويتأكد ،المرؤوسيف ،ً(1999السممي،(إليو المرؤوسيفمف
 روح وينميًلدييـ المرؤوسيف لدى عنويةالم الروح يرفع ومرؤوسيو القائد بيف الفعاؿ فاالتصاؿ
 .)2004العقيؿ،(فيوً واالندماج التنظيـ إلى باالنتماء الشعور عندىـ ويقوي الفريؽ

 وأجػزاء أطػراؼ كافػة مػع فاعمػة واتصػاالت عبلقػات يقػيـ القائػد :اآلخـرين مع العبلقات إقامة .2
 وتحقيؽ تعاونيـ مف درجة أقصى عمى يحصؿ حتى وزمبلئو والمرؤوسيفالرؤساءً مع العمؿ

 مػع المختمفػة العبلقات فإقامة،ً)2006 التويجري،( الجيود عرقمة وتجنب األىداؼًالمرغوبة
 ،القػرار اتخػاذ في القائد قوة مف التأثيرًوتزيد عمى القائد قوة مف تزيد والمرؤوسيف العمؿ فرؽ

 عمى وتساعد ، العمؿ جماعات مع المشكبلتًوالمنازعات تجنب في تسيـ الجيدة فالعبلقات
ًالوجدانيػة، لمشػاركتيـ واالسػتعداد ومقترحػاتيـ آرائيػـ واالسػتماعًإلػى العػامميف احتياجػات فيػـ
 ،والتػابعيف القػادة بػيف العبلقػة بطبيعػة وأيضػا الفريػؽ أفػراد بمدىًكفاءة تقاس الناجحة دةفالقيا
ف  عبلقػات إقامػة عمػى درتػوق القائػد لػدى اإلنسػانية الميػارات تػوافر المؤشراتًعمػى أىـ مف وا 
دراكػو مػع طيبػة  فػييـ وثقتػو لمشػاعرىـ وفيمػو مرؤوسػيو، واتجاىػات لميػوؿ الػواعي الجميػعًوا 
فسػاح،ًالبناءة وانتقاداتيـ القتراحاتيـوتقبموً  وتمبيػة االبتكاريػة، مػواىبيـ إلظيػار ليػـ المجػاؿ وا 
شباع طمباتيـ  .(2002كنعاف،( حاجاتيـ وا 

 قيادتػو تحت العامميف تنظيـ عمى قدرتو في اإلنسانية القائد ميارات تظير :العمل فريق بناء .3
الزعمػاءً إف :وبػاريبوزنز كػوديس جمػسًيقػوؿ متعاونػة، فػرؽ أو عمػؿ شػكؿًمجموعػات فػي

 اآلخػريفًمػف ويمكنػوا ، النتػائج يعايشػوا أف يجػب الػذيف جميػع مػا بطريقػو يشػركوف المثػالييف
ًالسػػمطة ويمنحػػوف الفػػرؽ ويشػػكموف التعػػاوف يشػػجعوف ،إنيػػـ جيػػد بعمػػؿ القيػػاـ

 .(2004العقيؿ،(لآلخريف

 ،وفرؽ واإلبداعًالمسئوليةًو بالكفاءة يتميزوف الذيف مف العمؿ فرؽ تكويف في القائد قدرة وتتمثؿ
ًأعضائيا، أحسف متى األحياف أكثر في وضرورية مفيدة العمؿ  دقيؽ بشكؿ وحددت اختيار
 تساعد فيي ، ميمتيا ألداء البلـز والزمف وصبلحياتياًواتصاالتيا لياتياؤًوومس وتحركاتيا مياميا
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 ىي وكذلؾ ،الطارئة والحوادث المزمنة المشاكؿ مع والتعامؿ أعماؿًكثيرة وتطوير نجازإًعمى
 فرؽ وتحقؽ ، عادية غير مياـ في إشراكيـ خبلؿ مف المرؤوسيف تدريب معنويةًفي فائدة ذات

ًتحسيف لغاءً والتطوير، لمتغير المقاومة وتقمص التكاليؼ تخفض والجودة اإلنتاجية العمؿ وا 
ً.(1993العديمي،( األىداؼ تحقيؽ تعوؽ التي االنعزالية

 لمتقػدـ الميمػة الػدعائـ مػف الخبلقػة العبلقػات وممارسػة التعامػؿ طريقػة إف :اآلخـرين تقـدير .4
وحػبً والء لكسػب لمقائػد اليامة واألدوات الميارات مف وىي ،لممنظمات والطمأنينةًواالستقرار

 ويظيػرًتقػدير أىػدافيا، وتحقيػؽ المنظمػة نجػاح فػي معػو ومسػاىمتيـ وتعػاونيـ المرؤوسػيف
 في المتميزيف لممرؤوسيفوالمساندةً لممرؤوسيف القائد مف والمعنوي المادي الدعـ في اآلخريف
 ،المسػئولية وتحمػؿ عمػىًالقيػادة وتػدريبيـ األفػراد بعػض إلػى السػمطات وتفػويض العمػؿ

 .(1999السممي،) القرار صنع في ومشاركتيـ

 ،خبلؿًاآلخريف مف المنظمة يقود مف ىو الماىر القائد ألف ،الجميع بميجة يتحدث دائما فالقائد
 الدراسات في أكثرًأىمية تبدو القادة لدى اإلنسانية الميارات وضرورة أىمية عمى التركيز فا ًًو

 مف تعتبر اإلنسانية أفًالميارة العممية التطبيقات أثبتت فقد ،اإلدارية لمقيادة الحديثة والمؤلفات
ً.(2002 كنعاف،( أىدافيا وتحقيؽالحديثةً والمنظمات القادة لنجاح واليامو الفردية الميارات

ًوتضـًًً ًبمكوناتيا ًالمدراء ًلدى ًالقيادية ًالميارات ًتوافر ًضرورة ًالباحث ًيري ًذلؾ ًخبلؿ مف
)المياراتًالفكرية،ًالمياراتًالفنية،ًالمياراتًاإلنسانية،ًالمياراتًاإلدارية،ًالمياراتًالذاتية(؛ًلماً

خاصةًإذاًتعمؽًاألمرًبشخصيةًالقائدًالعامؿًليذهًالمياراتًمفًأىميةًبالغةًفيًحياةًالقائد،ًًو
فًىذهًالمياراتًتساعدًبشكؿًكبيرًعمىًتحسيفًمستوىًاألداءًوتزيدًةًأمنية،ًحيثًإفيًمؤسس

ًتوافرتًلدىًأصحابًالرتبًالساميةًفيً ًما مفًفعاليةًوسيولةًعمميةًتفويضًالصبلحياتًإذا
ً.جيازًالشرطةًالفمسطيني
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 حمافظاخ قطاع غشجيف 
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 أواًل. نبذة عن وزارة الداخمية واألمن الوطني.
 ثانيًا. نبذة عن جياز الشرطة الفمسطيني.
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 وزارة الداخمية واألمن الوطني

 أوال: مقدمة:

،ًوتعتبر1994ًةًالفمسطينيةًسنةًياـًالسمطةًالوطنيوـًاألوؿًلقيزارةًالداخميةًمنذًالًوًأتأنش
ًًو ًالوزاراتًالسًةيالداخمزارة ًالفمسطياديإحدىًأىـ ًفيًالحكومة ًلياينية ًلما ًفيًًمفًة ًبارز دور
ًني.يرًاألمفًلممواطفًالفمسطيتوف

ثًكانتًالخدماتًفيًزمفًاالحتبلؿًتقدـًيحمنذًالنشأةًفًعمىًالوزارةًيوانطمؽًعمؿًالقائم
ً.ةيةًوالبمدية،ًومفًبعضًالمجالسًالقرًويميةًاإلسرائيمفًخبلؿًمكتبًاإلدارةًالمدن

-2005ً،3ة،ًيزارةًالداخمًوًمنشورات) الوزارةحكم دور ووظائف يًا: اإلطار القانوني الذي يثان
4:)ً

ً ًالمجتمع ًفي ًأيًعمؿ ًيفي ًيجبًأف ًقانوف ًىناؾ ًحكيكوف ًتصدره ًالعمؿ ًىذا ًالييئاتـ
ًيةًبيدؼًإعطاءًالصبلحيعيالتشًر ًوفيًًوًالقانونيةة ًفيًعمميا ًالداخملموزارة ًبالذاتًىناؾًيزارة ة
زارةًالمدنيًفًالتيًتتعمؽًبعممياًفيًشقيًالًويادةًالقانوف.ًوىناًمجموعةًمفًالقوانيةًلسيةًعاليأىم

ًواألمنيًوىى:

 2000(ًلعاـ1ًةًرقـً)يئاتًاألىمياتًوالييقانوفًالجمع.ً
 1999ً(ًلسنة1ًةًرقـً)يقانوفًاألحواؿًالمدن
 ًًةًوالذخائر.يبشأفًاألسمحةًالناًر1998ً(ًلسنة2ً)قانوفًرقـ
 2005ًبلتوًيةًوتعديقانوفًالخدمةًالمدن
 (ً3ًقانوفًرقـ)ًبشأفًالدفاعًالمدني.1998ً
 (ً12ًقانوفًرقـ)ًبشأفًاالجتماعاتًالعامة.1998ً
 ًة.يًرياتًالخيةًلقانوفًالجمعيذيالبلئحةًالتنف
 ًؼًمفًالكوارثًوالزالزؿ.يئةًالعامةًلمتخفينظاـًالي
 ًةًوالمسموعة.يظاـًالمحطاتًالمرئن
 2005ً(ًسنة8ًةًرقـً)ًينيةًفيًقوىًاألمفًالفمسطيقانوفًالخدمةًالعسكًر
 ًـ(.يقانوفًالشرطةًوصفاتًرجؿًالشرطةً)قانوفًمصريًقد
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 ثالثًا: رسالة ورؤية وزارة الداخمية 

واستقرارهًمفًمنوًنيًوحفظًأيالوطنيًإلىًخدمةًالمجتمعًالفمسطًاألمفةًًويزارةًالداخمًوًتسعى
ًالداخم ًًويالمخاطر ًاألمنيداتًالخارجيالتيدة ًمفًخبلؿًاألجيزة ًواإلداراتًواليية ئاتًالمختمفةًية

راتًاألخرىًومؤسساتًالمجتمعًالمدنيًؽًوالتفاعؿًمعًالوزايمفًخبلؿًالتنسًوًوالعسكريةًالمدنية
ًؼ.يفًاإلسبلميًالحنيـًالديوفؽًتعال

ني،ًوأعمىًدرجػةًمػفًياألمفًواالستقرارًفيًالمجتمعًالفمسطاتًيالوصوؿًإلىًأعمىًمستًو ة:يالرؤ 
 (http://www.moi.gov.ps)موقعًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطني:ًةًفيًاألداءيةًوالشفافيالمين

ة ير ية والخطة التطو يكمية )اليينية الفمسطية لوزارة الداخميرابعًا: األىداف العامة واألىداف الجزئ
ً(7: 2005لوزارة الداخمية، 

 األىداف العامة:

ًالمدن .1 ًالوثائؽ ًعمى ًالمواطف ًحصوؿ ًخبلؿ ًمف ًوذلؾ ًالمحمي ًالمجتمع ًالتيًيخدمة ة
ًبلدهًحتىًوفاتو.ياًمفًميتخصوًشخصًً

عًمؤسساتًالمجتمعًالمدنيًكافةًعمىًأسسًالشراكةًوالتعاوفًيؿًجميالعمؿًعمىًتسج .2
ًر.يفًالجسـًالحكوميًوالغيب
ًفيًبناءًمجتمعًد .3 ًسيمفًخبلؿًتفعًمقراطيًحريالمساىمة ًالقانوفًوتحقيؿًمبدأ ؽًيادة

عاتًالمعموؿًبياًياتًالعامةًفيًإطارًالقانوفًاألساسيًوالتشًريةًالحًريمبدأًالعدالة،ًوحما
ًؽًاالنتماءًالوطني.يوالعمؿًعمىًتعم

ًف.يينيفًالفمسطياناتًلممواطنيبناءًسجؿًب .4
 .ؽًأمفًوأمافًالمواطفيتحق .5

 ة:ياألىداف الجزئ

ًالنظاـًوالسبلمةًالعامة.المحافظةًعمىً .1
ًايحما .2 ًالجة ًمنع ًخبلؿ ًمف ًواألمواؿ ًوتحقألرواح ًوضبطيا ًوالطمأنيرائـ ًاألمف نةًيؽ

فًيئاتًوأجيزةًالدولةًباالستنادًلمقوانيؽًمعًىيفًوذلؾًمفًخبلؿًالتعاوفًوالتنسيلممواطن
ًة.يالساًر
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ًمستوىًوتطًو .3 ًآليرفع ًتقدير ًلممواطنية ًالخدماتًالعامة ًمدنيـ ًأحواؿ ًمف زاتًوجواًةيف
ًودفاعًمدنيًومعابرًوحدود.

ًالعبلقةًوالتنسيتنظ .4 ًوالمؤسساتًالرسميـ ةًومؤسساتًيؽًوالتكامؿًمعًالوزاراتًواألجيزة
ًالمجتمعًالمدنيًذاتًالعبلقة.

زارةًوائحًالمنظمةًلكافةًمجاالتًعمؿًًوعاتًوالميرًاإلطارًالقانونيًوالتشًريثًوتطًويتحد .5
ًة.يالداخم

قةًيةًفيًالدوؿًالشقيراتًمعًوزاراتًالداخمخبؽًوتبادؿًالينسرًالتعاوفًوالتيةًوتطًويتنم .6
ًمة.يةًبمكافحةًالجًريةًالمعنيةًوالدوليميةًواإلقميئاتًالعربيقةًوالمنظماتًوالييوالصد

ًتحس .7 ًعمى ًوتطًويالعمؿ ًميف ًأوضاع ًوالتأىر ًاإلصبلح ًأدائياًيراكز ًمستوى ًورفع ؿ
ًةًنزالئيا.يةًورعايياًوحمايوضمافًحفظًالنظاـًف
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 جياز الشرطة الفمسطينية:

 مقدمة: -
ًىيكؿً ًوذات ًالمجتمع ًفي ًروتينية ًمياـ ًتؤدي ًالتي ًالتقميدية ًالمنظمات ًمف ًالشرطة تعد
ًالً ًوالكارثة ًحدوثًاألزمة ًبعد ًمياميا ًنفسًالوقتًفإف ًوفي ًاألزمة، ًوجود ًقبؿ ًقائـ تنظيمي

ً ًوالكارثة. ًقبؿًاألزمة ًالتيًتؤدييا ًعفًمياميا ًالنوعًمفًالمنظماتًتختمؼًكثيرًا لذلؾًفإفًىذا
تعانيًمفًمشاكؿًتشغيؿًقميمةًنسبيًاًمقارنةًبغيرىاًمفًالمنظمات،ًلكفًفيًظؿًحدوثًاألزمةًأوً
ًاألرواحً ًاألربعةً}حماية ًالرئيسية ًبمياميا ًقياميا ًالشرطةًصعوباتًومعوقاتًأثناء ًتجد الكارثة

ًوعمميً–البحثًواإلنقاذً–والممتمكات ًالمرور ًعمى ًالسيطرة ًالتجمير ًواإلخبلء{.ًً–ات التحذير
ً(71ً:2011ً)السيد،ً

 تعريف جياز الشرطة الفمسطيني:أواًل. 

ًوتتبعً ًالفمسطيني ًالرئيس ًاألعمى ًرئيسيا ًنظامية ًمدنية ًىيئة ًالفمسطينية ًالوطنية الشرطة
ًلئلشراؼًالمباشرًمفًقبؿًوزيرًالداخميةًواألمفًالوطني،ًوتتولىًتنفيذًماًتفرضوًعميياًالقوانيف

ًلياًأىميتياًالبالغةًولياًًوائحًمفًواجباتموال مفًأىمياًحفظًاألمف،ًوىيًىيئةًاجتماعيةًأيضًا
نماًحاميًاً حضورىاًاالجتماعي،ًفمـًيعدًرجؿًالشرطةًأداةًالبطشًأوًوسيمةًإلرىابًالمواطف،ًوا 

ًاًومرشدًاًلممتمكاتًوألمفًوطمأنينةًالمواطفًوردًاألخطارًالتيًتيددهًوتأكيدًسيادةًالقانوفًوموجي
ً(.2005ً:57لو)كموب،ً

وتعرف الشرطة على أنها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري تقوم بواجبات حفظ النظام 

 (2010ً:65.)حمداف،العام واألمن داخل الدولة وأي تكاليف يحدده القانون

 ميبلد الشرطة الفمسطينية:ثانيًا. 

،ًعػػػػػادتًإلػػػػػىًقطػػػػػاعًغػػػػػزة13/09/1993ًبعػػػػػدًتوقيػػػػػعًاتفػػػػػاؽًأوسػػػػػموًفػػػػػيًواشػػػػػنطفًبتػػػػػاريخً
قػػػػػػػػواتًمنظمػػػػػػػػةًالتحريػػػػػػػػرًالفمسػػػػػػػػطينيةًوالفصػػػػػػػػائؿًالمؤيػػػػػػػػدةًلمشػػػػػػػػروعًالسػػػػػػػػبلـًباسػػػػػػػػـًالشػػػػػػػػرطةً

وحمايػػػػػةًالجميػػػػػورًوالممتمكػػػػػاتًالعامػػػػػةًوالخاصػػػػػةًوالعمػػػػػؿًًالفمسػػػػػطينيةًلضػػػػػمافًاألمػػػػػفًالػػػػػداخمي
تًنػػػػػػعًالجريمػػػػػػةًوتفرعػػػػػػوتبنػػػػػػىًكافػػػػػػةًاإلجػػػػػػراءاتًلمًواالطمئنػػػػػػافعمػػػػػػىًإشػػػػػػاعةًالشػػػػػػعورًبػػػػػػاألمفً

ً(.2006ًً:83فروع)كموب،ًًالشرطةًإلىًست
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 الشرطةًالمدنية. .1
 األمفًالعاـ. .2
 األمفًالوقائي. .3
 المخابرات. .4
 الدفاعًالمدني. .5
 أمفًالرئاسة. .6

 :وظائف الشرطةثالثًا. 

ً(2005ً:23الشرطةًلياًوظائؼًثبلثًنعرضياًبإيجازً)كموب،ً

ًكسمطةً الوظيفة اإلدارية لمشرطة )الضبط اإلداري(: ًالشرطة ًتمارسيا ًالتي ًاألنشطة مجموعة
إداريةًلصيانةًاألمفًوالنظاـًوماًتقتضيوًمفًمراقبةًنشاطًاألفرادًوتوجييو،ًوىيًترميًإلىًمنعً

 ارتكابًالجريمةًباتخاذًالتدابيرًالبلزمةًالتيًتقمؿًمفًفرصًارتكابياًومفًأغراضيا:

ورًالمجتمعًبالطمأنينةًبالقدرًالكافيًإنشاءًحالةًيسودًفيياًشع فظة عمى االمن العام:المحا -
 إلزالةًمخاوؼًالفردًمفًاألخطارًالتيًتيددهًفيًحياتوًومالو.

ًمباشرةً المحافظة عمى النظام: - ًمف ًتمكنيـ ًبصورة ًلؤلفراد ًالخارجية ًالحياة ًمظاىر تنظيـ
 نشاطيـًفيًيسرًوسيولةًدوفًمضايقةًأوًتعطيؿًمثؿ)تنظيـًحركةًالمرور(.

 ؿًقوانيفًاألسمحةًوالذخائر،ًواالستيبلءًعمىًاألراضي.مث تنفيذ القوانين: -

 :الوظيفة القضائية لمشرطة )الضبط القضائي(

ً ًنيابةًعفًالسمطة ًالتيًتمارسيا ًوتتمثؿًفيًاإلجراءاتًالتيًىيًالوظيفة القضائيةًولمصمحتيا
ً.(2006ً:98تقوـًبياًالشرطةًعقبًوقوعًالجريمةًبقصدًمعرفةًالفاعؿ)كموب،ً

 االجتماعية لمشرطة:الوظيفة  -

ًبؿً ًعمىًالوظيفتيفًالتقميديتيفًلمشرطة ًمقصورة ًفيًالمجتمعاتًالحديثة ًالشرطة ًوظيفة ًتعد لـ
ًالمناخً ًتوفير ًبقصد ًلؤلفراد ًوالرعاية ًالعوف ًيد ًومد ًعديدة ًاجتماعية ًبخدمات ًلمقياـ امتدت

ً.(1995ًً:128االجتماعيًلؤلفرادًفيًالمجتمع)المراسي،ً
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 نظيمي واإلداري لمشرطة الفمسطينية:التكوين الت. رابعاً 

ئةًىيًىي2003ًالشرطةًالفمسطينيةًبنصًالقانوفًالمعدؿًاألساسيًالفمسطينيًالمعدؿًلعاـً
ًبرئاسةًمديرًنظاميةًتمتمؾًقوةًمسمحةًتتبعً ًالداخميةًتؤديًوظائفياًوتباشرًاختصاصاتيا وزارة

ًشؤونيا ًلجميع ًالقراراتًالمنظمة ًالذيًيصدر ًوىو ًالشرطة ًيتبعوفًً،عاـ ًالشرطة ًأفراد فجميع
ًإشراؼًوزيرًالداخميةًوفقًاًلمتدًرمديرًعاـًالشرطةًويعمموفًتحتً جًاليرميًابتداًءًمفًأعمىًاليـر

حتىًأسفموًحيثًتوزعًىيكميةًالشرطةًجغرافيًاًعمىًمحافظاتًالوطفًومفًثـًإلىًمراكزًالشرطةً
ًوشعبًتبعاًً ًإلىًإداراتًودوائرًوأقساـ ًتنقسـ ًثـ لظروؼًالعمؿًفيًكؿًمدينة.ًًفيًكؿًمدينة

ً.(2012)خميؿ،ً

ًوتييكؿتتكوفًالمؤسسةًالشرطيةًالفمسطينيةًمفًعددًمفًاإلداراتًالتيًتنظـًالعمؿًالشرطيً
مسارهًمفًخبلؿًتوزيعًاالختصاصاتًعمىًمجموعاتًمتنوعةًمفًرجاؿًالشرطةًذوًاىتماماتً

ًوخبراتًوتخصصاتًمشتركة.

ًجاتًالنظاميةًالتالية:ويتكوفًجيازًالشرطةًمفًالرتبًوالدًر

 ،مقدـ،ًرائد(.،ًعقيدًفئةًالرتبًالساميةًويتكوفًمف)لواء،ًعميد 
 ًًأوؿًً–فئةًالضباطًوتتكوفًمف)نقيب (ً–مبلـز ًمبلـز
 ًمساعد(.ً–فئةًمساعدوًالشرطةًوتتكوفًمفً)مساعدًأوؿ 
 ًطالبًً–شرطيًً–عريؼًً–رقيبًً–فئةًضباطًالصؼًواألفرادًوتتكوفًمفً)رقيبًأوؿ

 شرطة(.

 :. أىداف العمل الشرطيخامساً 
ًإقامػػػػػةًعمػػػػػىًؿمػػػػػيعًوأفًالعامػػػػػةًالمصػػػػػمحةًتحقيػػػػػؽًإلػػػػػىًعامػػػػػةًبصػػػػػفةًالشػػػػػرطيًالعمػػػػػؿًييػػػػػدؼً

ً،2010الطنػػػػاني،(ي:يمػػػػًفيمػػػػاًتتمثػػػػؿًثبلثػػػػةًعناصػػػػرًعمػػػػىًيشػػػػتمؿًوالػػػػذيًالعػػػػاـًالنظػػػػاـًوحمايػػػػة
ً.(55-53صًص
 :العام األمن تحقيق .1
ًاحتماؿمفًًالتقميؿًأوًالحوادثًوقوعًمنعًالشرطيةًاألعماؿًمفًاليدؼًيكوفًأفًذلؾًومعنى
ًاتخاذًأيًضاًوكذلؾًوالمرورًالسيرًحوادثًأوًوالقتؿًوالسطوًالسرقةًحوادثًمثؿًوقوعيا،
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ًالكوارثًودرءًالزالزؿًأوًالفيضاناتًمثؿًالطبيعيةًالمخاطرًلمواجيةًالبلزمةًاألمنيةًاالحتياطات
ًمفًالعديدًوشمؿًالحديثًالمجتمعًفيًممحوًظاًتطوًراًالعاـًاألمفًمدلوؿًشيدًوقدًالعامة،
ًبكافةًومكافحتياًاالقتصاديةًالجرائـًمفًالوقايةًصورهًومفًاالقتصاديًألمفًمثبلًالجوانب
ًواالحتياؿًاألمواؿًوغسؿًالعممةًوتزويرًتزييؼًأمثمتياًومفًوالمستجدةًالتقميديةًأشكاليا

ًباألمفًالمخمةًبالسموكياتًيعنيًالذيًاالجتماعيًاألمفًالمدلوؿًىذاًضايأمؿًشًكماًاإللكتروني،
ً.الفعؿًأوًبالقوؿًلمغيرًوالتعرضًوالتسوؿ
 :العامة الصحة عمى المحافظة .2
ًمفًووقايتوًالجميورًصحةًعمىًبالحفاظًالكفيمةًاإلجراءاتًبكافةًالقياـًخبلؿًمفًذلؾًويتـ

فًأنوًالمبلحظًومفًاألوبئة،ًوانتشارًاألمراضًأخطار اإلجراءاتًًىذهًمفًاألكبرًالجانبًكافًوا 
ًأدتيًوالتًالمجتمعاتًكافةًفيًالحاليةًالمتغيراتًأفًإالًالشرطية،ًغيرًاألجيزةًعاتؽًعمىًيقع
ًبدورًالشرطيةًاألجيزةًقياـًإلىًأدىًالحياةًنواحيًمفًكثيرًفيًالشرطيًالعمؿًتدخؿًزيادةًإلى
ًجرائـًومكافحةًمفًالوقايةًإلىًتيدؼًالتيًباإلجراءاتًالقياـًخبلؿًمفًالجانبًىذاًفيًفعاؿ

ًعمىًالخطورةًذاتًأوًالمعديةًاألمراضًبأحدًإصابتوًتثبتًمفًبإبعادًالقياـًوأيًضاًالبيئيًالتموث
ًلمحفاظًالمخدراتًمثؿًاإلنسافًعمىًالخطورةًذاتًبالموادًاالتجارًمكافحةًوكذلؾًالعامةًالصحة

 .والعقميةًالبدنيةًصحتوميًع
 :العامة السكينة توفير .3
ًثاإحدًأوًاليدوءًتعكيرًلمحاوالتًبالتصديًالشرطيةًاألجيزةًقياـًخبلؿًمفًذلؾًويتـ

اءًالضوضًذلؾًومثاؿًالعامة،ًبالطرؽًأوًالسكنيةًبالمناطؽًخاصةًوبصفةًوالجمبةًالضوضاء
رزًأبًولعؿًالصوت،ًومكبراتًوالتمفزيوفًالكاسيتًأجيزةًمفًوالمنبعثةًالناسًلراحةًالمقمقة
ًبالتنسًالعمؿًالمجاؿًىذاًفيًالشرطيةًاألجيزةًبياًتقوـًالتيًاألعماؿ يةًالمحمًاإلداراتيؽًمع
طؽًًالمناًعفًبعيًداًلمضوضاءًالمثيرةًاألنشطةًأوًالصناعيةًالمنشآتًنقؿًعمىًوالبمديةًالمختصة
رةًًوبصًوًتتحقؽًالشرطيًالعمؿًأىداؼًأفًفيوًشؾًالًومماًفييا،ًاليدوءًعمىًلممحافظةًالسكنية
ً:يميًماًفيًمنياًالبعضًيتمثؿًوالتيًاألعماؿًمفًبالعديدًالشرطيًالجيازًقياـًخبلؿًمفًفعالة
 .ومستقرًآمفًمجتمعًلتوفيرًونياًرايبًلًلًالمستمرًاألمنيًواالنتشارًالتواجد -ًأ
ًالسيطًتحتًوضعيـًعمىًوالعمؿًالخطريفًمبلحقة -ًب ًاألمنرة يـًمخططاتًإلجياضية

ً.اإلجرامية



 8. 

 .األمفًعمىًالخطريفًتجمعًوأماكفًاإلجراميةًالظواىرًرصد -ًت
 .األمفًيخؿًعمؿًأليًتحسًباًوالقنصمياتًوالسفاراتًالحيويةًوالمرافؽًالمنشآتًتأميف -ًث
ًالحوادثًفحصًوسرعةًالمروريًواالزدحاـًاالحتكاكاتًلمنعًوالمرورًالسيرًحركةًتنظيـً -ًج

 .والمصابيفًالمتوفيفًونقؿًعنياًالناجمة
ًتأثيراتيادةًحًتتزايدًأفبؿًقًالحتوائياًبالتدخؿًيسمحًمماًاألمنيةًالمتغيراتًومراقبةًرصدً -ًح

 .السمبية
ً.بياًالنزالءًتأىيؿًعمىًوالعمؿًوحراستياًالعقابيةًالمنشآتًإدارةً -ًخ
 .وقوعياًحاؿًفيًلياًوالتصديًالشغبًوأعماؿًاألمنيةًاالضطراباتًوقوعًمنع -ًد
ًمؤسساتًخاصةًوبصفةًبالدولةًالمعنيةًاألجيزةًكافةًمعًالمستمرًوالتعاوفًالتنسيؽ -ًذ

صؿًالتواًوتفعيؿًاألمنيًالوعيًوتنميةًالجريمةًمفًالوقايةًعمىًلمعمؿًاالجتماعيًالضبط
 .والجميورًالشرطةبيفً

 : ىيكمية جياز الشرطة الفمسطينية:سادساً 
برزًاالىتماـًبالتنظيـًبشكؿًواضحًفيًوقتناًالراىفًبسببًالتوسعًفيًحجـًالمجتمعاتًوزيادةً
ًإليًجانبً ًأىدافيا، ًالمجتمعاتًفيًتحقيؽ ًىذه ًعمييا ًتعتمد ًالمنظماتًالتي ًأو ًاألجيزة عدد

ًضرورةًًازدياد ًإلي ًالحاجة ًبرزت ًىنا ًمف ًاإلنتاج، ًوسائؿ ًوتنوع ًلؤلفراد ًالميني التخصص
ًبا ًنحوًاالىتماـ ًفييا ًالعامميف ًواألفراد ًالمنظمات ًبغرضًتوجيو ًوصوره ًأشكالو ًبجميع لتنظيـ

ً.(228ً:2011)محمود،لتيًأنشئتًمفًأجمياًىذهًالمنظماتتحقيؽًاألىداؼًا
ً.(2002ً:48وتسعيًالمنظمةًمفًخبلؿًىيكمياًالتنظيميًإلىًتحقيؽًاألىداؼًالتالية:ً)الموزي،

 داخؿًالمنظمة.توضيحًاإلداراتًواألقساـًولوحداتً .1
 .ظمةًواختصاصاتًومسئولياتًكؿًمستوىفيًالمنًاإلداريةتوضيحًالمستوياتً .2
 إبرازًمبدأًالتخصصًوتقسيـًالعمؿًوتقميؿًاالزدواجية. .3
 توضيحًخطوطًاالتصاؿ.ًًًًًًًًًًتوضيحًالعبلقاتًالرسميةًًو .4
 توضيحًخطوطًالسمطة.ًوًتسييؿًعممياتًبناءًالوحداتًواألقساـ .5

ً
ً
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 (1الشكل رقم )

 ىيكل جياز الشرطة الفمسطيني 

 

2014المصدر:ًاإلدارةًوالتنظيـًفيًجيازًالشرطةً،ً  

 ٍذَر عبً اىشرطخ

ٍسبعذ اىَذَر 
 ىيشرطخ اىْظبٍُخ

شرطخ 
 اىَرور

اىشرطخ 
 اىجحرَخ

شرطخ 
 اىحراسبد

اىذورَبد 
 واىْجذح

ٍسبعذ اىَذَر 
 ىيعَيُبد واىزذرَت

هْذسخ 
 اىَزفجراد

 االرصبالد

اىعَيُبد 
 اىَرمسَخ

 اىزذرَت

ٍسبعذ اىَذَر 
ىشرطخ 

اىَحبفظبد 
 اىجْىثُخ

ٍحبفظخ 
 شَبه غسح

ٍحبفظخ 
 رفح

ٍحبفظخ 
 اىىسطً

ٍحبفظخ 
 خبُّىّس

ٍحبفظخ 
 غسح

 َذَراىٍنزت 

ّبئت ٍذَر اىشرطخ 

 ىيَحبفظبد اىشَبىُخ

ٍفزش عبً 
 اىشرطخ

وحذح اىشؤوُ 
 اىقبّىُّخ

اىشرطخ 
 اىجْبئُخ اىذوىُخ

إدارح اىزخطُظ 
 واىزطىَر

وحفظ اىزذخو 
 اىْظبً

 اىعالقبد اىعبٍخ
 واإلعالً

 أٍِ اىشرطخ اىَجبحث اىعبٍخ
ٍنبفحخ 
 اىَخذراد

 اىجْبء اىزْظٍَُ 

 ىقُــــبدح اىشرطخ

ٍسبعذ ٍذَر اىشرطخ 
 ىيشئىُ اإلدارَخ

اىزْظٌُ 
 واإلدارح

 اىزسيُح

اإلٍذاد 
 واىزجهُس

 اِىُبد

ٍبىُخ 
 اىشرطخ

ّبدٌ 
ضجبط 
اىشرطخ

ّبئت ٍذَر اىشرطخ 

 ىيَحبفظبد اىجْىثُخ

ٍسبعذ اىَذَر 
ىشرطخ اىَحبفظبد 

 اىشَبىُخ

 ٍحبفظخ
 جُِْ

 ٍحبفظخ
 قيقُيُخ

 ٍحبفظخ
 ّبثيس

 ٍحبفظخ
 طىىنرً

 ٍحبفظخ 
 راً هللا

ٍحبفظخ 
 أرَحب

 ٍحبفظخ
 ثُذ ىحٌ 

 ٍحبفظخ
 اىخيُو

ٍسبعذ اىَذَر 
 ىيشرطخ اىَزخصصخ

اىَعبثر 
 واىحذود

أٍِ 
 اىجبٍعبد

اىشرطخ 
 اىْسبئُخ

شرطخ 
 اىجيذَبد 

اىشرطخ 
 اىقضبئُخ
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 اىهُنو اىزْظٍَُ ثجهبز اىشرطخ ثقطبع غسح:

 ( الييكل التنظيمي بجياز الشرطة بقطاع غزة 2شكل رقم )




 

 
2014المصدر:ًاإلدارةًوالتنظيـًفيًجيازًالشرطةً،ً  
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 توزيع أعداد عناصر الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة:سابعًا. 
ًعناصرً ًلعدد ًمعيارًواضحًومحدد ًالًيوجد ًبأنو ًالشرطة ًفيًأجيزة ًالمذكورة ًاألعداد ًلنا تؤكد
ًحسبً ًموزعيف ًالفمسطينية ًالشرطة ًعناصر ًأعداد ًالتالي ًخبلؿ ًمف ًلنا ًويظير الشرطة،

ً ًالمختمفة ًوالرتب ًواإلدارات ًواإلدارةًالمحافظات ًالتنظيـ ًإدارة ًبيانات ًوحسب ًغزة، ًقطاع في
(ًمفًالضباطًوصؼ8198ًبالشرطةًبمغًإجماليًعددًعناصرًالشرطةًالفمسطينيةًبقطاعًغزةً)

ً(2014ضباطًوأفراد،ًوىيًموزعةًكالتالي:ً)إدارةًالتنظيـًواإلدارةًبجيازًالشرطةًالفمسطينية،
 التوزيع حسب المحافظات : .1

 عناصرًالشرطةًحسبًالمحافظة(ًتوزيع1ًجدوؿًرقـً)

 اإلجمالي الشماؿ غزة الوسطى خانيونس رفح المحافظة
 8198 1570 3055 1118 1376 1079 العدد

 (2014المصدر:ً)ًجردًبواسطةًالباحثً
 التوزيع حسب الرتبة: .2

ً(ًتوزيعًعناصرًالشرطةًحسبًالرتبة2جدوؿًرقـً)
 المجموع رفح خانيونسًالوسطى غزة شماؿًغزة الرتبة/ًالمحافظة

 165 31 28 18 54 34 رائد

 85 16 10 16 12 31 مقدـ

 16 2 2 1 7 4 عقيدًفماًفوؽ

 266 49 40 35 73 69 المجموع

 (2014المصدر:ً)ًجردًبواسطةًالباحثً
ً

ولعؿًقطاعًغزةًيحتاجًإلىًعددًأكبرًمفًعناصرًالشرطةًالفمسطينيةًالمتوفرةًحاليًاًوذلؾًلعدـً
والسياسيًواالقتصاديًفيو.ًوىناًالًبدًمفًاإلشارةًإلىًأفًىذهًاألعدادًتحتاجًاالستقرارًاألمنيً

إلىًإمكانياتًلوجستيةًكبيرةًوكمماًزادتًاألعدادًكمماًازدادًاالحتياجًإلىًاإلمكانيات،ًوأفًسببً
ًعفًتوفيرًاالحتياجاتً ًالحكومة ًىوًعجز ًالفمسطينية ًمفًعناصرًالشرطة ًاألعداد ًزيادة عدـ

ً ًبشكؿ ًتوفيرًالمطموبة ًفي ًحيثًالعجز ًخاص، ًبشكؿ ًالشرطة ًولجياز ًاألمنية، ًلؤلجيزة عاـ
ًأليً ًاالتصاؿًومتطمباتًضروريةًالًيمكفًبدونيا ًوالنثرياتًوأجيزة ًوالوقود السياراتًالمطموبة

،ًوعبلوةًعمىًذلؾًعدـًتوفرًمبانيًكافيةًالستيعابًعناصرًيازًأفًيقوـًبواجباتوًالمناطةًبوج
ً.(2012ً:41الشرطةًفييا.)الغماري،

ً
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 تعريف عام عن إدارات الشرطة:ثامنًا. 
ًويمكفًتوضيحًإداراتًالشرطةًًوميامياًبشكؿًمبسطًمفًخبلؿًالجدوؿًالتالي:



 ( يوضح إدارات الشرطة ومياميا المختمفة3جدول رقم )
 اىَهبً اسٌ اإلدارح

 إدارة مفتش عام الشرطة 
 

ً ًوالتأكد ًوالمحافظات ًاإلدارات ًعمي ًبالرقابة ًمطابقةًتقـو مف
ًوالقوانيفً ًالموائح ًمع ًعنيا اإلجراءاتًوالتصرفاتًالتيًتصدرًعف

ًبيا ًتصدرًً،المعموؿ ًالتي ًوالتعميمات ًاألوامر ًوتنفيذ ًبمتابعة تقـو
ًعفًقائدًالشرطةً.

 

تختصًباإلشراؼًاإلداريًالكامؿًوالمباشرًبشئوفًالضباطًواإلفرادً اإلدارة العامة لمتنظيم واإلدارة
ًالعامميف ًجيازًًوكافة ًفي ًالعاممة ًالبشرية ًالقوة ًعمي وتشرؼ

 .الشرطة

ًخبلؿً اإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير ًمف ًوذلؾ ًالشرطة ًقيادة ًلدي ًالقرارات ًصنع ًفي تساىـ
ًمفً ًبو ًتقـو ًلما ًإضافًة ،ً ًوالمينية ًالعممية ًباالستشارات تزويدىـ
ًالعديدًمفًالظواىرً دراساتًوتقاريرًوأوراؽًعمؿًتعالجًمفًخبلليا

 .لتيًتمسًعمؿًالشرطةا

ًتنفيذًاستراتيجيةًمكافحةًالجريمةًومبلحقةًمنفذيياً اإلدارة العامة لممباحث العامة يقعًعميًعاتقيا
 .إللقاءًالقبضًعمييـًوتقديميـًلمعدالة

ًوالموائحً اإلدارة العامة لممرور ًالقوانيف ًوتنفيذ ًالطرؽ ًعمي ًالمرورية ًالحالة ًبضبط تقـو
 .يًفيًحوادثًالمروروضبطًالمخالفاتًوالتحًر

ًسواءً اإلدارة العامة لمشرطة القضائية ًحد ًعمي ًوالقضاء ًالعدؿ ًولمرافؽ ًلممواطنيف ًالخدمات تقدـ
ًبتنفيذًقراراتًالمحاكـًالنيائيةًوقراراتًالنيابةًالعامةًونقؿً حيثًتقـو
ًالمحكمةً ًمف ًالصادرة ًالمذكرات ًوتنظيـ ًوالموقوفيف المحكوميف

 لمشيودًوالمتيميفً.

ًأمنيً اإلدارة العامة لقوات التدخل وحفظ النظام ًخمؿ ًأي ًومواجية ًاألمف ًعمي ًوالسيطرة ًالنظاـ ًبحفظ تقـو
ًإخبلؿً ًأي ًومواجية ًالسياسي ًاألمف ًميمات ًفي ًباالشتراؾ وتقـو

 .بالنظاـًالعاـًقدًييددًبتفاقـًالموقؼ

ًبمكافحةًجرائـًتيريبًالمخدراتً اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات أوًالمتاجرةًفيياًأوًتداولياًأوًتقـو
 زراعتياًأوًإنتاجيا.

ًبالتعامؿًمعًالمركباتًالمشبوىةًوالمخمفاتًالحربيةًمفًذخائرً اإلدارة العامة ليندسة المتفجرات تقـو
 وألغاـًوالتيًيتـًالعثورًعميياًفيًالمدفًوالقرىًالفمسطينية.

ًالق اإلدارة العامة لمعمميات المركزية ًبيف ًالوصؿ ًحمقة ًوتقـو ًالميداف ًفي ًالمنتشرة ًوالدوريات يادة
ًاإلداراتً ًجميع ًمف ًوالصادرة ًالواردة ًاإلشارات ًجميع باستقباؿ

ًبمتابعةًعمؿًالدوريات.  والمحافظاتًوتقـو
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ًعمىًطوؿً اإلدارة العامة لمشرطة البحرية ًلممواطفًوحمايتو ًفرضًاألمفًواألماف تتحمؿًمسئولية
ً ًومساعدة ًوحماية ًالساحمي ًوممتمكاتيـًالخط ًالصياديف شريحة

 والحفاظًعمىًالبيئةًالبحريةًوالثروةًالسمكية.
ًفيً اإلدارة العامة لشرطة البمديات ًالخدماتًوالمجالسًالقروية ًالبمدياتًولجاف ًمع ًبالتعاوف تقـو

ًبتنظيـً ًيتعمؽ ًفيما ًالمحمي ًالحكـ ًلوزارة ًالعامة ًالسياسة تطبيؽ
ًً–)البناء ًً–الشوارع ًفً–المرور ًمواعيد ًالمحبلت غبلؽ ًوا  ً–تح

 تراخيصًالبناءًوالمحبلت(.
اإلدارة العامة لبلتصاالت وتكنولوجيا 

 المعمومات
ًالتقاريرً ًإعداد ًخبلؿ ًمف ًلمشرطة ًالموجستي ًبالدعـ تختص
ًالياتفيةً ًشبكاتًاالتصاؿ ًحيثًتوفير ًمف ًفني حصائياتًودعـ وا 

 والبلسمكيةًلجيازًالشرطةًبكافةًفروعوًوأقسامو.
بإدارةًجميعًالمعامبلتًوالتسييبلتًالماليةًالخاصةًبجيازًالشرطةً مة لمالية الشرطةاإلدارة العا

ًبخدمةً ًوتقـو ًماليًا ًالشرطة ًومحافظات ًإدارات ًمتابعة ًخبلؿ مف
ًوترقياتً ًعبلوات ًمف ًوتوابعيا ًالرواتب ًلتسميـ ًماليًا العسكرييف

 وخصوماتًوتعويضاتًوحسميات.
الميدانيةًمفًخبلؿًالمحافظةًعمىًالنظاـًواألمفًعمىًتنفيذًالمياـً اإلدارة العامة لمنجدة

ًالحوادثًالمروريةً ًأو ًدوفًوقوعًالجريمة ًلمحيمولة الطرؽًالخارجية
 واإلببلغًالفوريًعفًوقوعًأيًحادث.

ًتخصً اإلدارة العامة لمحراسات ًوالتي ًالحكومية ًوالمنشآت ًالمباني ًجميع ًبحراسة المكمفة
ً ًالدولة ًأوحماية ً)السفارات( ًتتعاقدًاًمثؿ ًالتي ًالخاصة لمؤسسات

 الفنادؽ(.ً–وتتفؽًمعًالحكومةًعمىًحراستياًوحمايتياًمثؿً)البنوؾً
عدادًأفرادىاًعمميًاًوثقافيًاًلمواجيةًالمياـً اإلدارة العامة لمتدريب تدريبًمنتسبيًالشرطةًوا 

ًبالتدريبًواقتراحً ًالدراساتًالخاصة ًبإعداد ًوتقـو ًإلييـ التيًتوكؿ
 التعميميةًوالتدريبيةًالبلزمة.المناىجً

ًمناطؽً اإلدارة العامة لممعابر والحدود ًفي ًوالمطارات ًوالموان  ًوالحدود ًالمعابر ًعمى اإلشراؼ
السمطةًالوطنيةًالفمسطينيةً،ًوتنظيـًحركةًدخوؿًوخروجًالمسافريفً

 ومراقبةًوصوؿًومرورًومغادرةًالمواطنيفًواألجانب.
ًالشرطةًبا اإلدارة العامة ألمن الشرطة ًوأفراد ًالضباط ًلدي ًاالنضباطي ًالشؽ ًعمى إلشراؼ

 ومراقبةًسموكيـًوتصرفاتيـً.
ًالذخائرً اإلدارة العامة العامة لمتسميح ًمف ًالشرطة ًجياز ًاحتياجات ًوتوفير ًجمع ًعمى تعمؿ

دارةًأرشيؼًوعيدةًالسبلحًلمضباطًوصيانةً والسبلحًبكافةًأنواعوًوا 
 تمؾًاألسمحة.

ًوأثاثً لئلمداد والتجييزاإلدارة العامة  ًمبلبس ًمف ًالشرطة ًلجياز ًالموجستية ًاالحتياجات بتوفير
ًعممياتًالصيانةً ًتنظيـ ًومعداتًمع ًومطبوعاتًوأجيزة وقرطاسيو
ًالمشروعاتً ًوتنفيذ ًوالمعدات ًواألجيزة ًالمباني ًفي واإلصبلح

 الجديدة.
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 خميًوالخارجيً.تربطًمؤسسةًالشرطةًبجميورىاًالدا اإلدارة العامة لمعبلقات العامة
فحصًوتحميؿًالعيناتًالماديةًالتيًتجمعًسواءًمفًمسرحًالجريمةً اإلدارة العامة لؤلدلة الجنائية

 أوًمفًالمشتبوًبوًأوًمفًالمجنيًعميو.
تعمؿًعميًحمايةًأمفًالجامعاتًمفًاألخطارًوالعمؿًعميًاستقرارً اإلدارة العامة ألمن الجامعات

 عامةًومكافحةًالجرائـًالمخمةًبيا.األمفًفيياًوحمايةًاآلدابًال
ًاألخبارً المكتب اإلعبلمي لمشرطة ًونشر ًعمييا ًالجميور ًواطبلع ًالشرطة ًجيود نشر

والمناسباتًالخاصةًبالشرطةًواالتصاؿًبالصحؼًووسائؿًاإلعبلـً
 المختمفةًومحاربةًاألخبارًالكاذبةًوتوعيةًالجميور.

 المياـًالتيًالًيصحًدخوؿًالشرطةًالتقميديةًوحدىاًفييا.تنفيذً اإلدارة العامة لمشرطة النسائية
ًالسياراتً اإلدارة العامة لآلليات ًأنواع ًلجميع ًواإلصبلح ًالعامة ًالصيانة ًعف المسئولة

ومتابعةًشئونياًمفًحيثًالترخيصًوالعيدًالمسجمةًعمىًكؿًإدارةً
 أوًمحافظة.

ً.6473..ًغزةاإلصاعجانعايحنهرشطٛطٔانرطٕٚغالمصدر:ًجيازًالشرطة،
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 اندراساخ انساتقح

 حيات.بلأواًل. الدراسات التي تناولت محور تفويض الص

 ثانيًا. الدراسات التي تناولت محور الميارات القيادية.

 .ثالثًا. الدراسات التي تناولت الشرطة الفمسطينية

  .عمى الدراسات السابقةالعام . التعميق رابعاً 
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 :مقدمـة

تفػويضًالصػبلحياتًإلػىًاسػتعراضًالدراسػاتًالسػابقةًلمبػاحثيفًفػيًمجػاؿًًالفصؿييدؼًىذاً
لبلسػػػتفادةًمنيػػػاًفػػػيًىػػػذهًالدراسػػػة،ًحيػػػثًتعػػػرضًالعديػػػدًمػػػفًالبػػػاحثيفًًوتنميػػػةًالميػػػاراتًالقياديػػػة

والدارسػػػػيفًليػػػػذيفًالمجػػػػاليفًوذلػػػػؾًألىميتيمػػػػاًفػػػػيًإدارةًونجػػػػاحًأيًمؤسسػػػػةًسػػػػواءًفػػػػيًالقطػػػػاعً
ًأوًالقطاعًالخاصًأوًقطاعًالمنظماتًاألىمية.الحكوميً

تفػػػػػويضًمػػػػػفًموضػػػػػوعًًلدراسػػػػػاتًالسػػػػػابقةًوالتػػػػػيًتناولػػػػػتًكػػػػػبلوبػػػػػالرغـًمػػػػػفًوجػػػػػودًالعديػػػػػدًمػػػػػفًا
فػػيًالبيئػػاتًالعربيػػةًواألجنبيػػة،ًإالًأفًىػػذهًالدراسػػاتًقامػػتًًالصػػبلحياتًوتنميػػةًالميػػاراتًالقياديػػة

ًجودةًفييا.ًبدراسةًالموضوعيفًمفًنواحيًمختمفةًوحسبًالبيئةًالمًو
 التفويضالدراسات التي تناولت  أواًل :

 الفمسطينيةالدراسات 
لــدى مــديري المــدارس الثانويــة  تفــويض الصــبلحيات( بعنــوان: 2012، الســحباني)دراســة  -1

 بمحافظات غزة وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى معممييم:
لػػػػدىًمػػػػديريًالمػػػػدارسًالثانويػػػػةًًتفػػػػويضًالصػػػػبلحياتىػػػػدفتًالدراسػػػػةًإلػػػػىًالتعػػػػرؼًعمػػػػىًدرجػػػػةً

بمحافظػػاتًغػػزةًوعبلقتػػوًبالرضػػاًالػػوظيفيًلمعممػػييـًمػػفًوجيػػةًنظػػرىـ،ًتكونػػتًعينػػةًالدراسػػةًمػػفً
%(ًمػػفًالمجتمػػعًاألصػػمي،ًواسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنيجًالوصػػفي10ً(ًمعممػػًاًومعممػػةًبنسػػبةً)446)

ًالية:التحميمي،ًواالستبانةًكأداةًلمدراسة،ًوتوصمتًالدراسةًإلىًالنتائجًالت
 ًوجودًتفويضًمرتفعًلمسمطةًمفًقبؿًمديريًالمدارسًالثانويةًبمحافظػاتًغػزةًلمعممػييـًبػوزف

ً%(ً.68.3نسبيً)
 ىًلصػػػالحًالمعممػػػيفًالحاصػػػميفًعمػػػًتفػػػويضًالصػػػبلحياتوجػػػودًفػػػروؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًل

 .)بكالوريوسًفأقؿ(
 ًيػرًسػنواتًالخدمػةًبعًاًلمتغتًتفويضًالصبلحياتعدـًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًلمدى

 .لممعمـ
ً.فًالمركزيةًفيًالمتابعةًوالرقابةأوصتًالدراسةًبمنحًمديرًالمدرسةًصبلحياتًأكبر،ًوالبعدًعًو
ً
ً
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تفــويض (: بعنــوان ثأثــر المتغيــرات الشخصــية والتنظيميــة عمــى واقــع 2011، حــرب)دراســة  -2
 لدى القيادات اإلدارية ثدراسة تطبيقية في الوزارات الفمسطينية بغزةث: الصبلحيات

تفػػػػويضًىػػػػدفتًالدراسػػػػةًإلػػػػىًالتعػػػػرؼًعمػػػػىًأثػػػػرًالمتغيػػػػراتًالشخصػػػػيةًوالتنظيميػػػػةًعمػػػػىًواقػػػػعً
لدىًالقياداتًاإلداريةًفيًالوزاراتًالفمسطينية،ًوقػدًاسػتخدـًالباحػثًالمػنيجًالوصػفيًًالصبلحيات

انةًكػػأداةًلمدراسػػة،ًوتكػػوفًمجتمػػعًالدراسػػةًممػػفًيعممػػوفًفػػيًالوظػػائؼًالتحميمػػي،ًواسػػتخدـًاالسػػتب
(ًموظفػػػػًاًبنسػػػػبة382ًفػػػػيًالػػػػوزاراتًالفمسػػػػطينيةًبقطػػػػاعًغػػػػزة،ًوبمغػػػػتًعينػػػػةًالدراسػػػػةً)ًيةاإلشػػػػراف

ً%(،ًوتوصمتًالدراسةًإلىًالنتائجًالتالية:80)
 ًواإلجػػراءاتًوجػػودًعبلقػػةًطرديػػةًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًنطػػاؽًاإلشػػراؼًووضػػوحًاألنظمػػة

لػػدىًالقيػػاداتًًتفػػويضًالصػػبلحياتوالعمميػػةًالرقابيػػةًوالكفػػاءةًوالميػػارةًواليياكػػؿًالتنظيميػػة،ًًو
ً.اإلدارية

 ًوجػػودًفػػػروؽًذاتًداللػػػةًإحصػػػائيةًبػػػيفًإجابػػػاتًأفػػرادًالعينػػػةًحػػػوؿًأثػػػرًالمتغيػػػراتًالشخصػػػية
ىػػؿًالعممػػيًلػػدىًالقيػػاداتًاإلداريػػةًتعػػزىًإلػػىًالمًؤًتفػػويضًالصػػبلحياتوالتنظيميػػةًعمػػىًواقػػعً

 والمسمىًالوظيفيًوسنواتًالخبرةً.
 ًعػػدـًوجػػودًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًاسػػتجابةًالمبحػػوثيفًلمدراسػػةًحػػوؿًأثػػرًالمتغيػػرات

ذاًالمجاؿًتعزىًلدىًالقياداتًاإلداريةًليًتفويضًالصبلحياتالشخصيةًوالتنظيميةًعمىًواقعً
 .إلىًالعمر

لدى مديري المدارس الثانوية  الصبلحياتتفويض ( بعنوان 2010،وطفةدراسة )أبو  -3
 بمحافظات غزة وعبلقتو بفاعمية اإلدارة من وجية نظر معممييم .

ً ًدرجة ًإلى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًالثانويةًًتفويضًالصبلحياتىدفت ًالمدارس ًمديري لدى
ودرجةًممارستيـًلفعاليةًاإلدارةًبمحافظاتًغزةًوجيةًنظرًمعممييـًوالكشؼًعماًإذاًكانتً

ًلمتقديراتًالمتوقعة،ىنا ًالباحثًالمنيجًالوصفيًًؾًفروؽًذاتًداللةًإحصائية ًاستخدـ وقد
ًلمدراسة، ًكأداة ًاالستبانة ًواستخدـ ًًالتحميمي، ًدرجة ًأف ًإلى ًالدراسة تفويضًوتوصمت

ًكانتًًالصبلحيات ًبمحافظاتًغزة ًالمدارسًالثانوية ًعبلقة72.6ًلدىًمديري ًووجود ،%
لدىًمديريًالمدارسًالثانويةًبمحافظاتًغزةًًالصبلحياتتفويضًارتباطيةًقويةًبيفًدرجةً

ًوأظيرتًبأفً ،ً ًمعممييـ ًنظر ًمفًوجية ًاألربعة ًبمجاالتيا ًلدييـ ًالمدرسية ًاإلدارة وفعالية
ًالتوجيوً،ًوأظيرتً ًالتخطيطًثـ ًثـ ًالتنظيـ ًثـ ًكانتًفيًالرقابة ًلفعاليةًاإلدارة أعمىًدرجة



 2. 

ًبي ًفروؽ ًوجود ًعدـ ًتعزى ًالمبحوثيف ًإجابات ًتعزىًًلمتغيرف ًفروؽ ًوجود ًوعدـ الجنس،
لمتغيرًالتأىيؿًالعمميً،ًوعدـًوجودًفروؽًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخدمةً،ًوأظيرتًوجودً

ًفروؽًتعزىًلممنطقةًالتعميمةً

ًوأوصتًالدراسةًبالتالي:ً

 ًًعف ًالخاطئة ًالنظرة ًتغيير ًخبلؿ ًالتفويضًمف ًممارسة ًعمى ًاإلدارية ًالقيادات تشجيع
 .ًعمىًإيجادًنظاـًلمتابعةًالتفويضًـًالثقةًبقدراتًالمرؤوسيفًوالعمؿالتفويضًوالشؾًوعد

 ًًتوصيؼًواضح ًالتفويضًمثؿًوضع ًلنجاح ًاإليجابية ًالتنظيمية ًالعوامؿ ًمف ًعدد توفير
 لبلختصاصاتًوحدودًالسمطاتًوالمسؤولياتًوتحديدًاليدؼًمفًالتفويضًوشكموًونتائجو.ً

 ومديريًالمدارسًالثانويةًبتوجيوًالعامميفًوالتنسيؽًفيماًيةًوالتعميـًالعاليًتربالإدارةًًاىتماـ
 بينيـًلتحقيؽًاألىداؼًوعدـًإىماؿًىذهًالعمميةً.

 .شراكيـًفيًعممياتًالتنظيـًوالتخطيط  االىتماـًبآراءًالمعمميفًفيًالمدارسًالثانويةً،ًوا 

رية أثر تفويض الصبلحيات عمى تنمية الميارات اإلداث( بعنوان: 2010، دراسة )الحمو -4
 .لجامعات الفمسطينية في قطاع غزةثلمعاممين ث دراسة ميدانية عمى ا

ًاإلداريةً ًالميارات ًتنمية ًعمى ًالتفويض ًأثر ًعمى ًالتعرؼ ًإلى ًالدراسة ًىذه ىدفت
ًالباحثًالمنيجًالوصفيًلمعامميف،ًفيًالجامعاتًالفمسطينيةًبقطاعًغزةً ،ًوقدًاستخدـ

ً ًكأداة ًاالستبانة ًواستخدـ ًالجامعاتًلمدراسة،التحميمي، ًأف ًإلى ًالدراسة ًتوصمت وقد
الفمسطينيةًتتمتعًبمستوىًمناسبًمفًتفويضًالصبلحياتًفقدًبمغًالوزفًالنسبيًلمستوىً

%ًوأف71.33ً%ًووجودًتنظيـًإداريًمناسبًحيثًبمغًالوزفًالنسبي70.92ًالتفويضً
وأفًتفويضًًىناؾًعبلقةًقويةًبيفًالتنظيـًاإلداريًلمجامعةًومستوىًتفويضًالصبلحيات

الصبلحياتًيساىـًبشكؿًفاعؿًفيًتنميةًالمياراتًالقيادية،ًوتقويةًالعبلقاتًاإلنسانية،ً
دارةًالوقتًلدىًالعامميف. ًورفعًمستوىًميارةًتنظيـًوا 

وقدًأوصتًالدراسةًبضرورةًمنحًالعامميفًكامؿًالصبلحياتًوالسمطاتًكيًيتمكنواًمفً
ًوتدريبًالعامم ًالعمؿًعمىًأكمؿًوجو، ًبشكؿًإنجاز ًوالواجباتًالجديدة يفًعمىًالمياـ

ً ًمف ًلذلؾ ًلما ًالتفويضدوري ًعممية ًإنجاح ًعمى ًقوي ًنظاـًأثر ًإيجاد ًعمى ًوالعمؿ ،
ًوتشجيعً ًالميمة ًكامؿ ًتنفيذ ًحتى ًالعامميف ًانتظار ًوعدـ ًتفويضًالميـ ًعممية لمتابعة
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نفيذىاًألوؿًةًالتيًيقوموفًبتالعامميفًعمىًالقياـًبمداخبلتًعفًالمياـًوالواجباتًالجديد
ًالماديةًمرة ًوالحوافز ًلمعامميف ًتفويضيا ًيتـ ًالتي ًاإلضافية ًالمياـ ًبيف ًتكافؤ يجاد ًوا  ،

ًوالمعنوية.

 الدراسات العربية 

ـــة 2011،الشـــريف)دراســـة  -1 ـــي تحســـين الممارســـات اإلداري ـــويض ف ـــوان ثدور التف (: بعن
 والتعميم بالمممكة العربية السعوديةث: التربيةبمكاتب  التربويينلممشرفين 

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًمبادئًالتفويضًومبادئوًوأسسوًومعوقاتو،ًوعمىًواقعًمركػزً
بالمممكةًالعربيةًالسعودية،ًوكذلؾًالتعرؼًعمػىًواقػعًالتفػويضًبمراكػزًاإلشػراؼًًالتربوياإلشراؼً
الباحػػػثًالمػػػنيجًالوصػػػفيًالتحميمػػػي،ًمسػػػتخدمًاًًبالمممكػػػةًالعربيػػػةًالسػػػعودية،ًوقػػػدًاسػػػتخدـًالتربػػػوي

(ًمشػػػرفًاًتربويػػًاًمػػػفًأصػػػؿ50ًاالسػػتبانةًكػػػأداة،ًوتػػـًتطبيػػػؽًالدراسػػػةًعمػػىًعينػػػةًعشػػوائيةًبمغػػػتً)
بالمممكػػػةًالعربيػػػةًالسػػػعوديةًفػػػيًكػػػؿًمػػػفًتبػػػوؾًًالتربػػػوي(ًمشػػػرؼًتربػػػويًبمراكػػػزًاإلشػػػراؼ300ً)

اسػػػة،ًوتوصػػػمتًالدراسػػػةًإلػػػىًالنتػػػائجً%(ًمػػػفًالمجتمػػػعًاألصػػػميًلمدًر61والمدينػػػةًالمنػػػورةًبنسػػػبةً)
ًالتالية:

 ضًدرجةًمحدودةًفيًالعمؿًاإلشرافيلمتفوي.ً
 ىًمتغيػراتًعدـًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًمتوسطاتًاستجابةًأفرادًالعينةًتعزىًإل

 .المؤىؿًالعمميًوالخبرة
 تعميـًبالمممكةًالعربيةًالسعوديةالعمؿًعمىًالحدًمفًالمركزيةًفيًقطاعاتًال. 

ــي،  دراســة -2 ــادات اإلداريــة  -( ، بعنــوان:2007) الحرب  –تفــويض الصــبلحيات لــدى القي
 والتعميم.  التربيةدراسة مسحية عمى وزارات 

ًفيًالجيازً ًإلىًالتعرؼًعمىًنطاؽًتفويضًالصبلحياتًلدىًالقياداتًاإلدارية ىدفتًالدراسة
ً ًبوزارة ًتفويضًًيةالرتبالمركزي ًبيا ًيتـ ًالتي ًالمجاالت ًعمى ًوالتعرؼ ًبالسعودية، والتعميـ

ًوالتعرؼًعمىًالعوامؿًالتيًتشجعًعمىًتفويضًالصبلحيات،ً ًالقيادات، الصبلحياتًلدىًىذه
ًالبياناتً ًلجمع ًكأداة ًاستبانة ًباستخداـ ًوذلؾ ًالتحميمي ًالوصفي ًالمنيج ًالباحثًباستخداـ وقاـ

ً(ًقائدًقائدة.250ًتًالعاممةًبالوزارةً،ًوبمغتًعينةًالدراسةً)وتكوفًمجتمعًالدراسةًمفًالقيادا
ًوقدًتوصمتًالدراسةًإلىًعددًمفًالنتائجًمفًأىميا:ً
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 ً.نطاؽًتفويضًالصبلحياتًبشكؿًعاـًلدىًالقياداتًاإلداريةًمتوسطًا 
 ً.عدـًاالستقرارًالوظيفيًلدىًالقياداتًيعدًمفًأىـًاألسبابًالتيًتحدًمفًعمميةًالتفويض 
 قدراتًالمرؤوسيفًالواعديفًمفًأىـًالعوامؿًالتيًتشجعًعمىًتطبيؽًالتفويضًتنمية. 

 ً:وقدمتًالدراسةًبعضًاًمفًالتوصياتًمفًأىمياً
 ًًوتحسيف ًاإلدارية ًالعممية ًفي ًمتخصصة ًبدورات ًااللتحاؽ ًعمى ًاإلدارية ًالقيادات حث

 ميارتيـًاإلداريةًومفًضمنياًميارةًالتفويض.ً
 ً.الحدًمفًاألسبابًالتيًتحوؿًدوفًتفويضًالصبلحياتًومفًضمفًتمؾًاإلجراءات 
 ً.توفيرًاالستقرارًالوظيفيًوالتنظيمي 
 شراؼًفعالةًوتشجعًعمىًتفويضًالصبلحيات  .توفيرًوسائؿًرقابةًوا 

(: بعنـــوان ثواقـــع تفـــويض الصـــبلحيات لـــدى مـــديري المـــدارس 2005دراســـة الصـــغير، ) -3
 بمدينة الرياضث:الثانوية الحكومية 

ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًواقعًتفويضًالصبلحياتًلدىًمديريًالمدارسًالثانويةًالحكوميةً
بمدينػػةًالريػػاضًوالمعوقػػاتًالتػػيًتحػػوؿًدوفًتفويضػػيـًتمػػؾًالصػػبلحيات،ًولتحقيػػؽًتمػػؾًاألىػػداؼً

يػػاًعمػػىًجميػػعًاسػػتخدـًالباحػػثًالمػػنيجًالوصػػفيًالتحميمػػيًمعتمػػدًاًاالسػػتبانةًكػػأداةًلمدراسػػة،ًوطبق
ً.(ًمديرا99ًًلدراسةًالبالغًعددىـً)أفرادًمجتمعًا

ًوتوصمتًالدراسةًإلىًالنتائجًالتالية:
 التخطيطًبدرجةًأعمىًمفًالمتوسطًأفًمديريًالمدارسًيفوضوفًصبلحياتيـًفي.ًً
 .ًأفًمديريًالمدارسًيفوضوفًصبلحياتيـًفيًاإلشراؼًالفنيًبدرجةًمتوسطة 
 ًالمديريفًعفًتفويضًصبلحياتيـًىيًتمؾًالمعوقاتًالتػيًتعػودًإفًأىـًالمعوقاتًالتيًتعوؽ

 .وافزًوالتدريبًوالرقابةًواإلشراؼلممواقؼًاإلداريةًوالتنظيميةًمثؿًضعؼًنظـًالح
 ًتوجدًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًبيفًوجياتًنظرًأفرادًمجتمعًالدراسةًإزاءًأبعػادًمعوقػاتًال

 .فويضًالصبلحيةًلدىًمديريًالمدارست
 

 ( بعنوان : تفويض السمطة وأثره عمى كفاءة األداء. 2002دراسة ) العثمان ،  -4
ًلنجاحً ًوالعوامؿًاإليجابية ًإلىًالتعرؼًعمىًالعوامؿًالتيًتعيؽًتفويضًالسمطة ىدفتًالدراسة
تفويضًالسمطةًوأثرًالتفويضًعمىًاألداءًوذلؾًمفًخبلؿًتطبيؽًالدراسةًعمىًأجيزةًالشرطةً
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استخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً،ًوتكوفًمجمعًالدارسةًمفًالضباطً،ًوقدًبالسعودية
،ًوتـًاختيارًعينةًاًً(ًضابط225العامميفًفيًمراكزًالشرطةًبمنطقةًالرياضًوالذيًيبمغًعددىـً)

ً.(ًمبحوثا656ًًالدراسةًبطريقةًالعينةًالعشوائيةًوبمغتًعينةًالدراسةً)
والمبادرةًلدىًًاالبتكاريدًتفويضًالسمطةًفيًتنميةًروحًمفًأىـًنتائجًالدراسةًأنياًأظيرتًفوائ

ًالمرؤوسيفًوعدـًتعطؿًاألعماؿًبسببًغيابًالقائدًاإلداريً.ً
وأفًأىـًمعوقاتًتفويضًالسمطةًحساسيةًوأىميةًبعضًالقراراتًالتيًالًتقبؿًالتفويضًوعدـً

ً.المسئوليةتكافؤًالسمطةًًو
مطةًوجودًوصؼًوظيفيًواضحًوتنميةًالعبلقاتًوأفًمفًالقوىًالدافعةًلنجاحًعمميةًتفويضًالس

ًاإليجابيةًبيفًاألعضاءًاالرتقاءًبمستوىًاألداءًواالستثمارًاألفضؿًلموقت.ً
ىوًوجودًتوصيؼًوظيفيًًمؿًاإليجابيةًلنجاحًتفويضًالسمطةوخمصتًالدراسةًإلىًأفًأىـًالعوا

فويضًالسمطةًيؤثرًإيجابًاًواضحًومحددًودقيؽًوتثبيتًالخارطةًالتنظيميةًلئلدارةً.ًوأيضًاًأفًت
ًتقبؿًالمرؤوسيفًلؤلعماؿًاإل ًالعمؿًعمىًأداءًالموظفيفًويزيدًمفًدرجة ضافيةًوزيدًمفًكمية

ً.ًالمنجز
 الدراسات األجنبية:

من قبل  تفويض الصبلحياتبعنوان ثتصورات التمكين و  ،(Weshah, 2012دراسة ) -1
 مقارنةثترالية واألردنية، دراسة المعممين في المدارس األس

مػفًوجيػةًنظػرًالمعممػيفًفػيًًتفػويضًالصػبلحياتىػدفتًىػذهًإلػىًاستكشػاؼًتمكػيفًالمعممػيف،ًًو
المدارسًاألستراليةًواألردنية،ًوقدًاستخدـًالباحػثًالمػنيجًالوصػفيًمػفًخػبلؿًاالسػتبيافًالػذيًتػـً

معممًاًفيًالمدارسًفيًاألردفًوأستراليا،188ًًتطويرهًمفًقبؿًالباحث،ًوتكونتًعينةًالدراسةًمفً
جًأفًالمعممػػػػيفًفػػػػيًكػػػػؿًمػػػػفًتػػػػـًإجػػػػراءًاإلحصػػػػاءًالوصػػػػفيًلتحديػػػػدًاالختبلفػػػػات،ًوكشػػػػفتًالنتػػػػائ

بصػػػورةًمعتدلػػػة،ًوأفًتمكػػػيفًًتفػػػويضًالصػػػبلحياتالمػػػدارسًاألردنيػػػةًواألسػػػتراليةًينظػػػرًلمتمكػػػيفًًو
ًمركػزيفيًالمػدارسًًتفويضًالصبلحياتالمعمميفًاالسترالييفًأعمىًمفًالمعمميفًاألردنييف،ًوأفً

اتًداللػػةًتعػػزىًإلػػىًفػػيًكػػبلًالبمػػديف،ًعػػبلوةًعمػػىًذلػػؾ،ًأشػػارتًالنتػػائجًإلػػىًعػػدـًوجػػودًفػػروؽًذ
ً.لتيًاتخذتًبشكؿًمستقؿًفيًالمدارسالمتغيرات:ًالتأىيؿ،ًوالخبرة،ًوا

ً
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بعنوان : أثر الوعي بنوعية الميـام عمـى الرضـا الـوظيفي ،  .Martin G) (2006,دراسة  -2
 مشاركة الموظف وتفويض الصبلحيات : دراسة تحميمية . 

الرضاًالوظيفيً،ًمشاركةًالموظؼ،ًوتفويضًىدفتًالدراسةًإلىًتحميؿًالتغيراتًااليجابيةًعمىً
الصبلحياتًوذلؾًبعدًاكتسابًالوعيًبنوعًالمياـًالمفوضةً،ًكماًىدفتًإلىًالتعرؼًإذاًماًكافً

ً.وضةًلياًعبلقةًبالتغيراتًالمحددةىناؾًنوعيًمياـًمحددةًمف
 ً:وقدًأكدتًالدراسةًعمىًالنتائجًالتالية

 ً ًعمى ًالوعي ًفي ًدالة ًإيجابية ًتغيرات ًالوظيفيوجود ًوتفويضًالرضا ًالموظؼ ًإشراؾ ،
المياـًالمفوضةًبعدً،ًوىذهًالتغيراتًتعودًبشكؿًمباشرًلوعيًالموظؼًبنوعيةًالصبلحيات

 .التعرضًألداة
 ًًإلىًالتغيراتًاإليجابيةًفيًالوعي،ًيميياًتفضيؿًمياـًالتخطيطتفضيؿًالمياـًالروتينيةًأدى. 
 ًإيجابيةً،ًكماًأظيرتًنتائجًالدراسةًبشكؿًواضحًمياـًحؿًالمشكبلتًلـًيؤدًإلىًتغيرات

 .ًثرىاًعمىًعوامؿًالدوافعًالداخميةالعبلقةًبيفًاكتسابًالوعيًبمكوناتًالوظيفةًوأ
: العبلقة بين تفويض الصبلحيات والرضا الوظيفي وانبعن ،(Hung.j ،2006دارسة)  -3

 بمنقطة كاوىسينق في تايوانث. يالدى معممي المدرسة العم

ًلمعمميً ًالوظيفي ًوالرضا ًالتفويضًالصبلحيات ًبيف ًالعبلقة ًالتعرؼًعمى ًإلى ًالدراسة ىدفت
ًالدًر ًطريقتي ًباستخداـ ًتايواف ًفي ًكاوىسينؽ ًبمنطقة ًالعميا ًوالدراسةًالمدرسة ًالمسحية اسة

ً.ًاالرتباطية
ًومفًأىـًالنتائجًالتيًتوصمتًإليياًالدراسةًكماًيمي:ً

وجودًعبلقةًدالةًإحصائيًاًبيفًالدرجةًالكميةًفيًمقياسًتفويضًالصبلحيات،ًوالدرجةًالكميةً -
 فيًمقياسًالرضاًالوظيفي.ً

ًالث - ًواألبعاد ًالوظيفي ًمقياسًالرضا ًفي ًالخاصًباألماف ًالبعد ًبيف ًعبلقة ًوجود بلثةًعدـ
 .ً(لوضعًالوظيفي،ًواالستقبلليةافي،ًالتطورًالوظيلمقياسًتفويضًالصبلحياتً)

ًالعمميً - ًالمؤىؿ ًمف ًلكؿ ًتعود ًتفويضًالصبلحيات ًفي ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ وجود
 والجنس.ً
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عدـًوجودًفروؽًذاتًداللةًإحصائيةًفيًالرضاًالوظيفيًتعودًإلىًحجـًالمدرسةًوالمؤىؿً -
 .العمميًوالجنس

( بعنوان: التفويض والتنسيق ودوره في White & Warlngham، 2005)دراسة  -4
 تنافسية لممؤسسة.تحقيق ميزة 

ً ًعمى ًالتعرؼ ًعمى ًالدراسة ًإحدىًأىدفت ًباعتبارىا ًالعمؿ ًومجموعات ًالتفويض ىمية
ًمستوىً ًإلى ًبالوصوؿ ًالمؤسسة ًتقوـ ًوكيؼ ًالمؤسسة ًومكونات ًلبنية ًاألساسية المكونات

ًوذلؾ ًالمنافسة ًفي ًًمناسب ًالتنموية ًجيودىـ ًتركيز ًخبلؿ ًالتفويضًوقدًمف ًعممية عمى
ً ًالباحثاف ًبتنفيذًاستخدـ ًالباحثاف ًقاـ ًوقد ًالدراسة ًنتائج ًإلى ًلموصوؿ ًالحالة ًدراسة طريقة

ًاالستشاريةًسدرا ًالخدمات ًتقديـ ًعمى ًتعمؿ ًالتي ًاألمريكية ًالمؤسسات ًإحدى ًعمى تيما
ًأوً ًلؤلفراد ًبالنسبة ًالعمؿ ًمجموعات ًوفاعمية ًأىمية ًإلى ًالباحثاف ًتوصؿ ًوقد والقانونية

لصقؿًالمياراتًًاًًعامًفرؽًالعمؿًيعتبرًعامبلًوبأسمالمنظماتًعمىًحدًسواءًوكيؼًأفً
ً ًأظيرت ًكما ًباعتبارىاالقيادية ًالتفويض ًأىمية ًالقادةًًاًًعنصًرًالدراسة ًيستخدمو أساسيًا

ًتفويضً ًأىمية ًإلى ًالدراسة ًتوصمت ًكما ًالمرؤوسيف، ًمع ًفاعمة ًعبلقة ًلبناء اإلداريوف
ًالتيً ًاألساسية ًالمياـ ًعمى ًتركيزىـ ًوأىمية ًالمدراء ًقبؿ ًمف ًاالعتيادية ًاإلدارية األعماؿ

ً.ًمبًمياراتًخاصةتتط
 الميارات القياديةثانيًا. الدراسات التي تناولت 

 الفمسطينيةات الدراس

( بعنوان درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات 2009، دراسة )زعيتر -1
 غزة لمميارات القيادية وسبل تطويرىاث 

ًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًدرجةًممارسةًالمياراتًالقياديةًلدىًمديريًالمدارسً ىدفتًىذه
ًتطويرً ًسبؿ ًوتحديد ًالثانوية، ًالمرحمة ًمعممي ًنظر ًوجية ًمف ًمحافظاتًغزة ًفي الثانوية

ًممارسةًمديريًالمدارسًالثانويةًفيًمحافظاتًغزةًلممياراتًالقيادية.ً
ونوًالمنيجًالمناسبًثًالمنيجًالوصفيًالتحميميً،ًكولتحقيؽًأىداؼًالدارسةًاستخدـًالباح

،ًوذلؾًمفًخبلؿًاستخداـًاإلحصاءًالتحميميًالمتمثؿًفيًالتوصؿًإلىًالنتائجًليذهًالدراسة
المتعمقةًبالفروؽًبيفًمتوسطاتًاستجاباتًأفرادًعينةًالدراسةًوفقًاًلمتغيراتًالدراسةً)الجنس،ً
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اعتمدًالباحثًفيًجمعًالمعموماتًعمىًاستبانو،ًالمنطقةًالتعميميةً،ًوسنواتًالخدمة(ًحيثً
،ًالفنيةالمياراتًالذاتية،ًالمياراتً((ًفقرةًموزعةًعمىًخمسةًمحاورًوىي76ًتكونتًمفً)

ً(ًوسؤاؿًمفتوح.ًالمياراتًاإلنسانية،ًالمياراتًالفكرية،ًوالمياراتًاإلدارية
ماتًالمرحمةًالثانويةً(ًمعممًاًومعممةً،ًمفًمعمميًومعم832وقدًتكونتًعينةًالدراسةًمفً)

ً%مفًمجتمعًالدراسةً.20ًفيًمحافظاتًغزةً،ًوىيًتعادؿًتقريبًاً
ًوقدًتوصمتًالدراسةًإلىًعددًمفًالنتائجً،ًومفًأىميا:

ًمفًوجيةً ًلممياراتًالقيادية ًفيًمحافظاتًغزة ًمديريًالمدارسًالثانوية ًممارسة أفًدرجة
ً.%77.7يـ،ًكانتًبدرجةًعاليةًبمغتًنظرًمعممي

( بعنوان: الميارات القيادية لدى المسئولين في شركة 2008ا، األغ)دراسة  -2
ًاالتصاالت الخموية الفمسطينية ) جوال( بين الواقع والمنظور المعياري.

ًفيً ًالمسئوليف ًلدى ًوالمعيارية ًالمتوفرة ًالقيادية ًالميارات ًالتعرؼًعمى ًإلى ًالدراسة ىدفت
ًشركةًاالتصاالتًالخمويةًالفمسطينيةًمفًوجيةًنظرىـ.ً

ًالخ ًاالتصاالت ًشركة ًفي ًلممسئوليف ًمسحية ًدراسة ًبإجراء ًالباحث ًالفمسطينيةًموقاـ وية
ًال ًيحمموف ًممف ًغزة ًمحافظات ًفي ًالت)جواؿ( ًفريؽ،ًمسميات ًقائد ًميندسًا، ًمديرًا، الية)

فًمسئواًلً،ًوقدًتـًاستخداـًالمنيجًالوصفيًًوًا(ًوالذيفًبمغًعددىـًخمسةًوأربع،ًإداريمشرفاًً
ًعددىـً ًالبالغ ًالدراسة ًعمىًعينة ًوىيًاالستبانة ًالدراسة ًالباحثًأداة التحميميًحيثًطبؽ

ً(ًفردًاً.45ً)
ً:ماًيميالتيًتوصمتًإليياًالدارسةًومفًأىـًالنتائجً

 (ًًميمةًجدًاًلدىًالمسئوليفً،ًإنسانية،ًفكريةإداريةًفنية،ً،ذاتيةإفًالمحاورًالقياديةًالخمسة)
 رجةًتوافرىاًلدييـًمتوسطةً.ًدفيًشركةًجواؿً،ًولكفً

 ًإفًأكثرًالمحاورًالقياديةًأىميةًلدىًالمسئوليفًىيًمحورًالمياراتًالفكريةًوىوًأدناىاًفي
 درجةًالتوافر.ً

 ًًلدىًالمسئوليفًفيًشركةًجواؿًىوًمحورًالمياراتًالفنية إفًأكثرًالمحاورًالقياديةًتوافرًا
 وأدناىاًأىميةًىوًمحورًالمياراتًاإلنسانية.ً
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ًال ًوخمصت ًمف ًبعضًالتوصيات ًإلى ًالقياديةًىمياأدراسة ًبالميارات ًالوصوؿ ًعمى ًالعمؿ .
ً.ًفًفيًشركةًجواؿًإلىًدرجةًأىميتياالمتوفرةًلدىًالمسؤولي

(: درجة ممارسة الميام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس 2007،بمبيسي)دراسة  -3
 الثانوية الحكومية في فمسطين:

معرفةًدرجػةًممارسػةًالميػاـًالقياديػةًلػدىًمػديريًومػديراتًالمػدارسًالثانويػةًالحكوميػةًًىدفتًإلى
فػػيًمحافظػػاتًالضػػفةًالغربيػػةًمػػفًوجيػػةًنظػػرًالمعممػػيفًفييػػاًوالمػػديريفًأنفسػػيـ،ًكمػػاًىػػدفتًإلػػىً
معرفةًأثرًكؿًمفًمتغيراتً)المحافظة،ًالجػنس،ًالمؤىػؿًالعممػي،ًموقػعًالمدرسػة،ًالخبػرةًالعمميػة،ً

الوظيفػػة(ًفػػيًدرجػػةًممارسػػةًالميػػاـًالقياديػػةًلػػدىًمػػديريًومػػديراتًالمػػدارسًالثانويػػةًالتخصػػص،ً
الحكوميػػػةًفػػػيًمحافظػػػاتًالضػػػفةًالغربيػػػة،ًوتكػػػوفًمجتمػػػعًالدراسػػػةًمػػػفًجميػػػعًمػػػديريًومػػػديراتً

والبػالغ2006/2007ًًالمدارسًالثانويةًالحكوميةًفيًمحافظاتًالضفةًالغربيةًفيًالعاـًالدراسػيً
ومديرة،ًومعمميًومعمماتًالمدارسًالثانويةًالحكوميةًفػيًمحافظػاتًالضػفةًً(ًمديرا627ًًعددىـً)

(ًمعممػًاًومعممػة،ًولتحقيػؽًأىػداؼًالدراسػةًقامػتًالباحثػةًبتصػميـ8280ًالغربية،ًوالبالغًعػددىـً)
(ًفقرة،ًحيثًاستخدـًالباحثًالمنيجًالوصفيًالمسحي،ًوتوصمتًإلييا62ًاستبانةًاشتممتًعمىً)

ًاآلتية:ًًالدراسةًإلىًالنتائج
 ًإفًدرجػػػػةًممارسػػػػةًالميػػػػاـًالقياديػػػػةًلػػػػدىًمػػػػديريًومػػػػديراتًالمػػػػدارسًالثانويػػػػةًالحكوميػػػػةًفػػػػي

ً.حافظاتًالضفةًالغربيةًكانتًكبيرةم
 ًإفًترتيػػػبًمجػػػاالتًدرجػػػةًممارسػػػةًالميػػػاـًالقياديػػػةًلػػػدىًمػػػديريًومػػػديراتًالمػػػدارسًالثانويػػػة

حسػػػبًالمرتبػػػة:ً)المجػػػاؿًالحكوميػػػةًفػػػيًمحافظػػػاتًالضػػػفةًالغربيػػػةًجػػػاءًعمػػػىًالنحػػػوًالتػػػاليً
عممػيف،ًمجػاؿًاإلداري،ًالعبلقةًمعًالمجتمػعًالمحمػي،ًمجػاؿًالطمبػة،ًالمجػاؿًالفنػي،ًمجػاؿًالم

 .العبلقاتًاإلنسانية(
 ًالًتوجػػدًفػػروؽًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًفػػيًدرجػػةًممارسػػةًالميػػاـًالقياديػػةًلػػدىًمػػديريًومػػديرات

تعػػػزىًلمتغيػػػرًالجػػػنس،ًالمؤىػػػؿًالمػػػدارسًالثانويػػػةًالحكوميػػػةًفػػػيًمحافظػػػاتًالضػػػفةًالغربيػػػةً
انيةًحيػػثًكػػافًالفػػرؽًالعممػػي،ًموقػػعًالمدرسػػة،ًوالخبػػرةًالعمميػػة،ًإالًفػػيًمجػػاؿًالعبلقػػاتًاإلنسػػ

 .لصالحًالذكور
ً
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 ثانيًا: الدراسات العربية:

(: القيم اإلدارية والميـارات القياديـة المسـتنبطة مـن صـمح 2012الزىراني، عيضة )دراسة  -1
 .مدرسيةاإلدارة الالحديبية وتطبيقاتيا في 

أىػػـًالميػػاراتًوالتعػػرؼًعمػػىًًالقػػيـًاإلداريػػةًمػػفًصػػمحًالحديبيػػةًىػػدفتًالدراسػػةًإلػػىًاسػػتنباطًأىػػـ
ً.استخداـًالمنيجًاالستنباطيوتـًً.حًالحديبيةالقياديةًمفًصم

ًتوصمتًالدراسةًإلىًالنتائجًالتالية:
 ًًالتربػػوييتضػػمفًصػػمحًالحديبيػػةًقيمػػًاًإداريػػةًوميػػاراتًقياديػػةًتسػػيـًفػػيًاالرتقػػاءًبػػأداءًالقائػػد،

ً.وتؤصؿًلمفكرًاإلداريًاإلسبلمي
 ًًالوفػػاءًبالعيػػد،ًالصػػبر،ًالحمػػـ،ًالحكمػػة،ًقػػيـ، الشػػورى،ًالقػػدوةًالحسػػنة،ًالحػػوار،ًالقػػوة،ًوالحػػـز

 .التربويتطبيقياًفيًالميدافًًالتربويإداريةًيمكفًلمقائدً
 ً،المبػػادأةًواالبتكػػار،ًضػػبطًالػػنفس،ًالقػػدرةًعمػػىًالتحمػػؿ،ًالقػػدرةًعمػػىًرسػػـًاألىػػداؼًاالتصػػاؿ

 إدارةًالوقت،ًالتفويض،ًمياراتًقياديةًعمىًالقائدًامتبلكياًوالتدريبًعميياًوتطبيقيا.
ًفيًضوءًنتائجًالدراسةًأوصىًالباحثًبعدةًتوصياتًمنيا:

 ًإبػػػرازًالقػػػيـًاإلداريػػػةًذاتًالطػػػابعًاإلسػػػبلميًفػػػيًالعمػػػؿًاإلداريًباعتبػػػارًأفًالقػػػيـًتمعػػػبًدورًا
ً.التربويىامًاًفيًحياةًالقائدً

 ًعمىًالمياراتًالقياديةًالمستنبطةًفػيًالدراسػةًتػدريبًاًعمميػًاًوالبعػدًعػفًًالتربوييفتدريبًالقادة
 التدريبًالنظريً.

 التربوياًدراسةً"الشورى"ًوواقعياًفيًميدانن. 

(: درجــة تــوافر الميــارات القياديــة لــدى شــاغمي المراكــز 2010المســاعيد، مفضــي )دراســة  -2
 .في األردناإلشرافية في البادية الشمالية 

ًإفًالغػرضًمػػفًىػػذهًالدراسػةًتعػػرؼًدرجػػةًتػوافرًالميػػاراتًالقياديػػةًلػدىًشػػاغميًالمراكػػزًاإلشػػرافية
فيًالباديةًالشمالية،ًوتكونتًمجتمعًالدراسةًمفًجميعًالمشرفيفًوالمشرفات،ًوالمديريفًوالمديراتً

مقيمةًالتابعيفًلمديريتيًالباديةًالشػماليةًالشػرقيةًوالغربيػةًلمعػاـًالدراسػيًًإشرافيوباعتبارىـًقياداتً
حصائيةًمديريتيً(ًمشرفًاًومشرفة،ًومديرًاًومديرةًبحسبًإ233،ًوالبالغًعددىـً)2009ً-2008
ً.والتعميـًلموائيًالباديةًالشماليةًالشرقيةًوالغربيةًالتربية
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ًوأظيرتًالدراسةًالنتائجًاآلتية:ً
 ًأفًأعمىًدرجةًتوافرًالمياراتًالقياديةًلدىًشاغميًالمراكزًاإلشرافيةًفيًالباديةًالشماليةًمف

ميػػارةًاالجتماعػػات"،ًحيػػثًمجػػاالتًالدراسػػةًكانػػت:ً"ميػػارةًالتحفيػػز"،ًو"ميػػارةًاالتصػػاؿ"،ًو"
ً(ً.4.31(،ًو)4.37(،ًو)4.40(،ًو)4.45"ميارةًالتحفيز"ًمرتبةًعمىًالتواليً)

 ًأفًدرجةًتوافرًالمياراتًالقياديةًلدىًشاغميًالمراكزًاإلشرافيةًفيًالباديةًالشماليةًمرتفعةًإذ
 (ً.4.38بمغًمتوسطًاستجاباتيـً)

وفيًضوءًالنتائجًالتيًأسػفرتًعنيػاًىػذهًالدراسػةًأوصػىًالباحػثًبػاآلتي:ًضػرورةًتشػجيعًالطمبػةً
عمػػىًالمشػػاركةًفػػيًاألنشػػطةًالبلصػػفية،ًوتحديػػدًاألدوارًفػػيًالمدرسػػة،ًوضػػرورةًتحديػػدًمؤشػػراتً

ويػػػة،ًوتنسػػػيؽًالعبلقػػػةًبػػػيفًالمػػػدارس،ًوضػػػرورةًالعمػػػؿًعمػػػىًغػػػرسًاالحتػػػراـًالرتبنجػػػاحًاألعمػػػاؿً
شػػػراكيـًفػػػيًحػػػؿًالمشػػػكبلتًوضػػػرورةًاالىتمػػػاـًبتفعيػػػؿًًالمتبػػػادؿًفػػػي نفػػػوسًالمعممػػػيفًوالطمبػػػةًوا 

ً.تًالطمبةًوفؽًخصائصيـًاإلنمائيةسجبل

(: بعنـوان ثبرنـامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة الميـارات القياديـة لـدى 2008دراسة الصباحي ) -3
ــي ضــوء بعــض االتجاىــات العالم ــة ف ــة اليمني ــي الجميوري ــة ف ــديري المــدارس الثانوي ــة م ي

 الحديثةث:
ىػػػدفتًالدراسػػػةًإلػػػىًالتعػػػرؼًعمػػػىًأىػػػـًاالتجاىػػػاتًالعالميػػػةًالحديثػػػةًفػػػيًمجػػػاؿًتػػػدريبًوتنميػػػةً
الميػػاراتًالقياديػػةًلػػدىًمػػديريًالمػػدارسًالثانويػػة،ًوالكشػػؼًعػػفًأىػػـًاالحتياجػػاتًالتدريبيػػةًلتنميػػةً

تمػدًعمػىًجمػعًمياراتيـًالقيادية،ًواستخدـًالباحثًفيًدراسػتوًالمػنيجًالوصػفيًالتحميمػي،ًالػذيًيع
المعمومػػاتًعػػفًطريػػؽًاسػػتبانةًوتحميميػػاًبغػػرضًاإلجابػػةًعمػػىًالتسػػاؤالتًالعامػػةًلممشػػكمة،ًحيػػثً
اعتمػدًالباحػػثًعمػػىًاسػتبانةًتضػػمنتًثمانيػػةًمجػاالتًلمميػػاراتًالقياديػػة،ًتػـًتوزيعيػػاًعمػػىًمػػديريً

ً(ًمديرًاً.780المدارسًالثانويةًفيًالجميوريةًاليمنيةًالبالغًعددىـً)
%(ًمػػفًأفػػرادًعينػػةًالدراسػػةًعمػػىًأفًىنػػاؾًاحتياجػػًاًبدرجػػة83ًاسػػةًإلػػىًأنػػوًيتفػػؽً)وتوصػػمتًالدًر

كبيػػرةًلمتػػدريبًعمػػىًالميػػاراتًالقياديػػةًالتػػيًتضػػمنتياًمجػػاالتًاالسػػتبانةًالثمانيػػةًحيػػثًتعػػدًذاتً
أىميةًكبيرةًمفًوجيةًنظرىـ،ًوالتيًتـًتحديدىاًوترتيبياًمفًوجيةًنظرًمديريًالمػدارسًالثانويػةً

ماًكشفتًالدراسػةًأنػوًالًتوجػدًفػروؽًذاتًداللػةًإحصػائيةًبػيفًاسػتجاباتًأفػرادًالدراسػةًأنفسيـ،ًك
إزاءًالحاجػػاتًالتدريبيػػةًلمػػديريًالمػػدارسًالثانويػػة،ًبػػاختبلؼًمتغيػػريًالريػػؼًوالحضػػر،ًوعميػػوًتػػـً



 1. 

تصػػػػميـًالبرنػػػػامجًالتػػػػدريبيًالمقتػػػػرحًلمػػػػديريًالمػػػػدارسًالثانويػػػػةًفػػػػيًالجميوريػػػػةًاليمنيػػػػةًاسػػػػتنادًاً
ًباتًأفرادًالدراسةًإزاءًالموادًوالوحداتًالتدريبيةًالتيًحصمتًعمىًاحتياجًبدرجةًكبيرةً.الستجا

ًاالسػػػتراتيجيةوأوصػػػتًالدراسػػػةًبضػػػرورةًالتشػػػريعًوالتقنػػػيفًلعمميػػػةًالتػػػدريبًوالتنميػػػةًفػػػيًالخطػػػطً
،ًكمػػاًالبػػدًمػػفًوجػػودًالشػػراكةًالفعالػػةًفػػيًالتنميػػةًلدولػػة،ًومنيػػاًالمؤسسػػاتًالتعميميػػةلمؤسسػػاتًا

ً.ةًوتمويؿًمراكزًالتدريبًالمختمفةالبشريةًبيفًالحكومةًومنظماتًالمجتمعًمتمثمةًفيًإداًر
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

(: بعنوان ثالعبلقة بين ميـارات القياديـة اإلداريـة ودعـم السـموك 2006دراسة ريشتر )  -1
 اإليجابي في المدارسث ثدراسة استكشافيةث:

ًىدفتًىذهًالدراسةًإلى:
 ًبيئاتًالمدرسيةًالنشطةًاجتماعياًًالمياراتًالقياديةًالرئيسيةًالمرتبطةًبالتصنيؼ. 
 والدليؿًالمتزايدًلتمؾًالمياراتًفحصًالعبلقةًبيفًنظـًالدعـًالمدرسيًلمسموؾًاإليجابي. 
 ظفيففحصًالعبلقةًبيفًالمياراتًالقياديةًوتحسيفًمستوىًالرضاًالمينيًلممًو. 
 ًبالػػػدعـًالمدرسػػػيًلمسػػػموؾًاإليجػػػابيًوالتوصػػػياتًمػػػفًواقػػػعًفحػػػصًالتغيػػػراتًالقياديػػػةًالمتعمقػػػة

 العمؿً.
اإلداريػػػةًًمػػػفًالبحػػثًيػػرتبطًمػػعًالقيػػادةًىػػدفتًىػػػذهًالدراسػػةًإلػػىًإنشػػاءًخطػػاًباإلضػػافةًإلػػىًذلػػؾ

ً.والدعـًالمدرسيًلمسموؾ
ًنتائجًالدراسةًماًيمي:ًوبينت

 (ًعاليًا.31تً)اؿاالمدراءًوالييئةًالتدريسيةًالرسميةًقدرواًأىميةًكؿًواحدةًمفًالمياًرً
 لمدراءًفيًمدارسًالدعـًالمدرسيًلمسموؾًاإليجابيًحصمواًعمىًمعدالتًعاليةًجدًاًمرتبطةًا

(ًمػدراءًمػفًالػدعـًالمدرسػيًلمسػموؾًاإليجػابي،ًومػدراءًالمػدارس3ًًبفاعميةًالسموؾًاإلداريًو)
بةًلمميػاراتًالتيًالًتطبؽًالدعـًلمسموؾًاإليجابيًحصمواًعمىًمعدالتًمتسػاويةًتقريبػًاًبالنسػ

 .التحويميةًواإلدارية
 ًالمستجيبوفًفيًالييئةًالتدريسيةًالرسميةًفيًالدعـًالمدرسػيًلمسػموؾًاإليجػابيًأبػدوًمعػدالت

رسًالتػػيًالًتػػدعـًإحصػػائيةًأعظػػـًعػػفًالرضػػاًالػػوظيفيًمػػفًأولئػػؾًالػػذيفًيعممػػوفًفػػيًالمػػدا
 .السموؾًاإليجابي
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 اإلداريػػةًوالسػػموؾًاإلداريًفػػيًحالػػةًمػػدارسًًالقػػدرةًالتنبؤيػػةًلمرضػػاًالػػوظيفيًبالنسػػبةًلمميػػارات
الػػػدعـًالمدرسػػػيًلمسػػػموؾًاإليجػػػابيًبينػػػتًأفًالميػػػاراتًاإلداريػػػةًلسػػػموؾًالمػػػديرًىػػػيًاألفضػػػؿً

 .المينيًلمييئةًالتدريسيةًالرسميةإحصائيًاًلمرضاً
 ، بعنوان الميارات القيادية لمطبلب في السنة األولى .(,2005Foley)فوليدراسة  -2

إلىًاختيارًمياراتًالقياديةًالمكتسبةًقبؿًدخوؿًالكميةًلطبلبًالسنةًاألولىًىدفتًالدراسةً
ًواض ًمقاييس ًبثمانية ًوالجنس ًالعرؽ ًفي ًاالختبلفات ًاختبار ًالمقاييسًوكذلؾ ًوىذه ،ً حة

ً(ً.s-l-o-iًمفًخبلؿًقائمةًنتائجًمياراتًالقيادةًلدىًالطبلبً)ًًتالثمانيةًحدد
ًالدراسةًمفً) ًمفًتصنيفاتًجنسيةًوعرقيةًمتنوعةًمف550ًوتكونتًعينة ًخبلؿ(ًمشتركًا

ًياتًالمتحدةً.ًالسنةًاألولىًلممؤسسةًفيًالوال
ًوبينتًنتائجًالدراسةًأفً:

متوسطًالمشتركوفًفػيًالبحػثًسػجؿًمسػتوىًعػاؿًفػيًميػاراتًالقيػادةًفػيًالمقػاييسًالثمانيػة،ً -
،ًلمشتركيفًبسببًاالختبلؼًفيًالعرؽداللةًإحصائيةًبيفًاعممًاًبانوًلـًتوجدًاختبلفاتًذاتً

 .ًنسًوجدتًفيًمقاييسًوسائؿًالتقنيةبينماًاالختبلفاتًبسببًالج
 .ًؽًاكتشفتًأيضًاًفيًمقياسًالتقنيةتأثيراتًالتداخؿًوالتفاعؿًبيفًالجنسًوالعًر -
أوصػػػتًعػػػبلوةًعمػػػىًذلػػػؾًيبػػػدوًأفًالطػػػبلبًيتخرجػػػوفًمػػػعًبعػػػضًالميػػػاراتًالقياديػػػةً،ًلػػػذلؾً -

الدراسػػػةًاإلداريػػػيفًباسػػػتخداـًقاعػػػدةًمسػػػتوىًالميػػػارةًعنػػػدماًيصػػػمموفًبػػػرامجًتطػػػويرًالقيػػػادةً
ً.لمطبلب

الفمســطينية التــي تناولــت وزارة الداخميــة واألمــن الــوطني الفمســطيني وجيــاز الدراســات . ثالثــاً 
 الشرطة.

 الدراسات التي تناولت وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني - أ
واقع إدارة األزمات وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية بعنوان  (2014دراسة)نصر،  .1

 .واألمن الوطني بقطاع غزة
ًالداخميةًواألمفً ًفيًوزارة ًاألزماتًوسبؿًتطويرىا ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًواقعًإدارة

أثرًاختبلؼًًالوطنيًبقطاعًغزة،ًوالكشؼًعفًالعقباتًالتيًتعترضًتقدـًوتطورًالوزارة،ًوبياف
كؿًمفً)المؤىؿًالعممي،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخبرة(ًفيًتطويرًواقعًإدارةًاألزماتًفيً
الشؽًالمدنيًبوزارةًالداخمية،ًواتبعًالباحثًالمنيجًالوصفيًالتحميمي،ًوتكونتًعينةًالدراسةًمفً

تائجًالتالية:ًموظؼ.ًوتوصمتًالدراسةًإلىًالن206ًجميعًأفرادًالمجتمعًاألصميًوالبالغًعددىـً
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أفًوزارةًالداخميةًفيًقطاعًغزةًلديياًمقدرةًعمىًإدارةًاألزماتًبنسبةًجيدة.ًوأظيرتًالنتائجً
ًإدارةً ًواقع ًحوؿ ًالمبحوثيف ًإجابات ًمتوسطات ًبيف ًإحصائية ًداللة ًذات ًفروؽ ًوجود عدـ

واتخاذًالييكؿًالتنظيميًوالوصؼًالوظيفي،ًالقيادةًًاألزمات)التخطيطًوالتخطيطًاالستراتيجي،ً
القرارات،ًتوافرًمياراتًاالتصاؿ،ًتنميةًوتطويرًالمواردًالبشرية،ًاإلمكاناتًالماديةًوالخدماتً
المساندة،ًتقييـًأداءًالمواردًالبشرية(ًتعزىًلمتغيرات)المؤىؿًالعممي،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتً

ًالخدمة(.
وقدًخرجتًالدراسةًبعددًمفًالتوصياتًمفًأىميا:ًإنشاءًإدارةًمستقمةًإلدارةًاألزماتًفيًوزارةً
ًاألزماتً ًإدارة ًعف ًمباشر ًبشكؿ ًمسئولة ًوتكوف ًقرارتيا، ًفي ًالوزارة ًلوكيؿ ًتتبع الداخمية
نشاءً ًوا  ًالداخمية، ًوزارة ًفي ًاألزمات ًإلدارة ًمستقبمية ًخطط ًبوضع ًاإلىتماـ ًوزيادة المحتممة،

زًإلعدادًالدراساتًوالبحوثًالتيًتيتـًبإدارةًاألزماتًمفًأجؿًوضعًالتصوراتًالصحيحةًمرك
ًلمتعامؿًمعًاألزمات.

 
التدوير الوظيفي لمقيادات األمنية وأثره عمى مستوى بعنوان  (2013دراسة )عزام،  .2

نية الروح المعنوية لمضباط العاممين في األجيزة األمنية التابعة لوزارة الداخمية الفمسطي
 في قطاع غزة.

سعتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًالتدويرًالوظيفيًلمقياداتًاألمنيةًوأثرهًعمىًمستوىًالروحً
المعنويةًلمضباطًالعامميفًفيًاألجيزةًاألمنيةًالتابعةًلوزارةًالداخميةًالفمسطينيةًفيًقطاعًغزة.ً

ًوتط ً)التدريب ًىي: ًالدراسة ًحسب ًالوظيفي ًالتدوير ًمتطمبات ًكانت ًتصميـًوقد ًالقدرات، وير
الوظائؼ،ًاستراتيجيةًالتطورًالوظيفي،ًالنظـًواالجراءات(.ًوقدًىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼً
ًوكذلؾًالتعرؼًعمىًمدىً ًاألمنية، ًلمضباطًالعامميفًفيًاألجيزة عمىًمستوىًالروحًالمعنوية

منيةًنحوًتأثيرًوجودًفروؽًذاتًداللةًاحصائيةًفيًاتجاىاتًالضباطًالعامميفًفيًاألجيزةًاأل
ًألفرادً ًوالوظيفية ًتعزىًلمخصائصًالديموغرافية ًالوظيفيًعمىًالروحًالمعنوية متطمباتًالتدوير

ًضباطًاًمفًضباطًجيازًالشرطةًالفمسطينية380ًمجتمعًالدراسة.ًوتـًتوزيعًاستبانةًعمىً
ًم ًاألولى ًالمرتبة ًفي ًجاءت ًالوظيفي ًالتطور ًاستراتيجية ًأف ًإلى ًالدراسة ًتوصمت ًبيفًوقد ف

متطمباتًالتدويرًالوظيفيًفيًتأثيرىاًعمىًمستوىًالروحًالمعنويةًلمضباطًالعامميفًفيًاألجيزةً
ًالنظـًواالجراءاتًالمتبعةًفيًاألجيزةًاألمنية،ًثـًتبعياًتصميـًالوظائؼ،ًوجاءً األمنية،ًتبلىا

ً ًالتدريبًوتطويرًالكفاءاتًلمضباطًالعامميفًفيًرفعًاألجيزة األمنية.ًوذلؾًفيًالمرتبةًاألخيرة
ًمستوىً ًورفع ًفاعمية ًأكثر ًلجعميا ًالتدوير ًمتطمبات ًعمى ًوالتركيز ًاالىتماـ ًمف ًالمزيد يتطمب

 نجاحًالتدوير.
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ًوقدمتًالدراسةًعدةًتوصياتًمفًأىميا:
ًبمتطمباتًالتدويرًالوظيفيًباعتبارهًمتغيرًىاـً ًخاصًا ضرورةًأفًتوليًاألجيزةًاألمنيةًاىتمامًا

ًالتأثيرًعمى ًفي ًأفًًيساىـ ًكما ًاألمنية. ًفيًاألجيزة ًالعامميف ًلمضباط ًالمعنوية مستوىًالروح
اخضاعًالموظفيفًلمتدريبًوتطويرًالقدراتًكأحدًاالستراتيجياتًالتيًتساعدًفيًتحسيفًوزيادةً
ًفيً ًالتخصصية ًالدورات ًعقد ًخبلؿ ًمف ًعميو ًوالتركيز ًاألمنية ًاألجيزة ًضباط ًلدى القدرات

ًواالىتماـ ًالمختمفة. ًالعمؿًًالمجاالت ًمتطمبات ًتوفير ًخبلؿ ًمف ًوبشريًا ًماديًا ًالتطوير بإدارة
والميزانياتًالمناسبةًوتوفيرًالحوافزًوالمكافئات،ًإضافةًإلىًاختيارًطاقـًوحداتًالتطويرًبعنايةً

 فائقة.

عمى مدى فاعمية االتصال في إدارة األزمات بوزارة بعنوان  (2012، األشقر)دراسة  .3
 . الداخمية واألمن الوطني

ًالداخميةًواألمفً ىدفتًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًمدىًفاعميةًاالتصاؿًفيًإدارةًاألزماتًبوزارة
الوطني،ًوكذلؾًالتعرؼًعمىًالمعوقاتًالتيًتقؼًحائبًلًدوفًإتماـًفاعميةًاالتصاؿًخبلؿًإدارةً

ًالوطني ًواألمف ًالداخمية ًبوزارة ًالوصفيًً–األزمات ًالمنيج ًالباحث ًاستخدـ ًالمدني. الشؽ
ًالكميًال ًالمجموع ًتمثؿ ًالحصوؿًعمىًنتائج ًالشامؿًلضماف ًأسموبًالحصر ًواستخدـ تحميمي،

(ً ًوالبالغ ًالدراسة ًمجتمع ًحيثًتـ167ًألفراد ًالبيانات، ًلجمع ًكأداة ًاالستبانة ًواستخدـ ًفرًدا، )
ً ًبنسبة ًالدراسة ًمجتمع ًعمى ً)ًوًً.%100توزيعيا ًاالسترداد ًنسبة 97.7ًكانت خمصت %(.

الداخميةً بوزارة األزمة اتصاالت في جيد  فاعمية مستوى ىنالؾ أفًالنتائج:الدراسة إلى أىم 
 االتصاالت ىي األزمة إدارة في المستخدمة االتصاؿ أنواع أىـ مف أف وكذلؾ الوطني، واألمف

الرسمية،ًوأىـًأنواعًاتصاالتًإدارةًاألزمةًفيًوزارةًالداخميةًىيًاالتصاؿًالشفيي،ًوكذلؾًمفً
صاؿًالمستخدمةًفيًاتصاالتًاألزمةًفيًوزارةًالداخميةًىيًالياتؼًالمحموؿ.ًأكثرًوسائؿًاالت

أّماًبخصوصًالمعوقاتًالتيًتقؼًحائبًلًدوفًفاعميةًاالتصاؿًفيًإدارةًاألزمةًفيًالوزارةًكانتً
ً ًالحديثة. ًاالتصاؿ ًتقنيات ًلشراء ًالمخصصة ًالمالية ًالموارد ًكفاية خمصت الدراسة بأىم عدـ

ًربًالتوصيات: ًبغرفةًضرورة ًالداخمية ًوزارة ًمف ًالمدني ًالشؽ ًفي ًالداخمية ًبوزارة ًاإلدارات ط
ًاالىتماـً ًالداخمية، ًمختمؼًاإلداراتًبوزارة ًبيف ًموحدة ًاتصاؿ ًشبكة ًإنشاء العممياتًالمركزية،
ًمتطمباتً ًلجميع ًوالمعنوي ًوالبشري ًالمادي ًالدعـ ًزيادة ًاالتصاؿ، ًمجاؿ ًفي ًالتدريب ببرامج

 ًاًشراءًتقنياتًاتصاؿًحديثة.الخطةًاالتصاليةًوخصوص
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ضغوط العمل عمى درجة الوالء التنظيمي عند بعنوان  (2009دراسة )أبو العبل،  .4
 . المدراء العاممين في وزارة الداخمية واألمن الوطني بقطاع غزة

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًأثرًمستوىًضغوطًالعمؿًعمىًدرجةًالوالءًالتنظيميًعندً
ًالتعرؼًعمىًاألسبابً ًومحاولة ًواألمفًالوطنيًبقطاعًغزة ًالداخمية ًالعامميفًفيًوزارة المدراء
ًالتعرؼًعمىًفروؽًالمتوسطاتًفيًضغطًالعمؿًوالوالءً ًوأيضًا ًمفًضغوطًالعمؿ، التيًتزيد

ًالتنظيميًلمعامميفًفيًوزارةًالداخميةًبقطاعًغزةًوالتىًتعزىًلممتغيراتًالشخصيةًوالوظيفية.
ًا ًالعينةًوقد ًأسموب ًعمى ًالتوزيع ًعممية ًواقتصرت ًالمعمومات ًلجمع ًاالستبانة ًالباحث ستخدـ

مديرًمفًمدراءًوزارةًالداخمية147ًًالعشوائيةًالطبقية،ًحيثًأفًعددًأفرادًمجتمعًالدراسةًيضـً
ًواألمفًمفًمختمؼًاألجيزةًواإلداراتًوالمديرياتًالمدنيةًمنياًوالعسكرية.

مفًالنتائجًأىميا:ًإفًمستوىًضغوطًالعمؿًالذيًيشعرًبوًالمدراءًولقدًخمصتًالدراسةًلعددً
ءًالعمؿًىوًأكثرًالعوامؿًتأثيرًاً%،ًوأفًعب53.13بمغًالوزفًالنسبيًبوجوًعاـًضعيؼ،ًحيثً

عمىًالضغوطًثـًصراعًالدور،ًثـًالثقافةًالتنظيمية،ًكماًخمصتًالدراسةًإلىًوجودًدرجةًعاليةً
ً%.82.49بنسبةًًمفًالوالءًالتنظيميًلدىًالمدراء

وقدًأوصتًالدراسةًبعقدًبرامجًتدريبيةًلممدراءًفيًالوزارةًبشكؿًعاـًوالذيفًيحمموفًدرجةًالثانويةً
العامةًبشكؿًخاص،ًوتشجيعًالمدراءًوالعامميفًفيًوزارةًالداخميةًلتقديـًمزيدًمفًاإلبداعًوالتميزً

ًمف ًالحالية ًعمؿًأفضؿًمفًالبيئة ًبيئة ًتوفير ًعمىًذلؾ، ًمفًًوتشجيعيـ ًيمـز خبلؿًتوفيرًما
لدىًالعامميفًفيًالوزارةًًاحتياجاتًلتسييرًالعمؿًبالصورةًالصحيحة،ًمحاولةًنشرًثقافةًاإلنجاز

مفًخبلؿًعقدًالندواتًوورشاتًالعمؿًحوؿًأىميةًثقافةًاإلنجازًودورىاًفيًتعزيزًمكانةًالوزارةً
 فيًالمجتمع.

 في وزارة اإلدارية)اليندرة( العمميات ىندسة إعادة واقعبعنوان  (2008دراسة )السر،  .5
 غزة قطاع في الوطني واألمن الداخمية

 فيًوزارة اإلدارية)اليندرة( العمميات ىندسة إعادة واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
ًوفًقا ذلؾ دراسة فروؽ عمى التعرؼ ومحاولة غزة، قطاع في الوطني واألمف الداخمية  الواقع
 والمسمىًالوظيفي، العمؿ، ومكاف العمؿ، وطبيعة العممي، والمؤىؿ والعمر، الجنس،" لمتغيرات

 تـ و ،اموظف483) مف) يتكوف الدراسة مجتمع وكاف. الخدمة وسنوات التدريبية، الدورات وعدد
 وذلؾ ، دائرةًومدير مساعد وكيؿ بيف ما درجاتيـ تتراوح اموظف ( 300 )مف تتكوف عينة َأخذ
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استبانة.ًوكافًمفًأىـًنتائجًً ( 270)الباحث جمع العامة،ًوقد واإلدارات األمنية األجيزة في
العامةً واإلدارات األمنية األجيزة بعض في االستراتيجي التخطيط غياب بوضوح الدراسة:ًيظير

 واألمف الداخمية وزارة في الموظفيف ميارات وتنمية تدريب يتـ- الوطني واألمف الداخمية وزارة في
 المستمزمات لبعض غياب يظير .األمنية األجيزة وخصوًصا جًداً-بطيئة بصورة الوطني

 األجيزة لبعض التنظيمية اليياكؿ غياب-العامة واإلدارات األمنية لؤلجيزة اليامة التكنولوجية
 عمى وأىـًماًأوصتًبوًالدراسة:ًالعمؿً.الموجودةًمسبًقا التنظيمية اليياكؿ وضوح وعدـ األمنية
 التنظيمي الييكؿ تعديؿ عمى العمؿً-واحدةً ميمة في ودمجيا الفرعية والمياـ األنشطة تجميع
ًاالزدواجية المختمفة اإلدارات بيف االتصاالت لتسييؿ زالة  في الييكمة إعادة - العمؿ في وا 
 تكنولوجيا استخداـ - األمف وفرض التطوير عممية في فعالة بصورة لممساىمة األمنية األجيزة

 .المتكررة الروتيفًوالرقابة مف والتقميؿ اإلدارية العمميات تصميـ ادةإع في المعمومات
 الدراسات التي تناولت جياز الشرطة الفمسطيني - ب
دور إدارة العمميــات الموجســتية فــي تحســين أداء جيــاز بعنــوان  (2014دراســة)جودة،  .1

 الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة
ًال ًالى ًالدراسة ًىذه ًىدفت ًدور ًعمي ًجيازًًإدارةتعرؼ ًأداء ًتحسيف ًفي ًالموجستية العمميات

ًالشرطة،ً ًجياز ًإدارات ًعمي ًالميدانية ًالدراسة ًأجريت ًوقد ًغزة، ًبقطاع ًالفمسطينية الشرطة
لجمعًالبياناتًالبلزمةًمفًمصادرىاًالمختمفةًًاستبانةولتحقيؽًأىداؼًالدراسةًقاـًالباحثًبإعدادً

ًال ًالباحثًالمنيج ًاعتمد ًوقد ًاألىداؼ، ًتمؾ ًًولتحقيؽ ًالدراسة ًالتحميميًإلجراء ًاالستبانةوصفي
كبارًالضباطًمفًرتبةًنقيبًفماًًمفكأداةًرئيسيةًلجمعًالمعمومات،ًحيثًتكوفًمجتمعًالدراسةً

ً ًفأعمى(فوؽًوممفًيشغموفًمناصبًقيادية ً)ً)مديرًدائرة ًتـ255ًوالبالغًعددىـ ًوقد توزيعً(،
ً.استبانة(223ًاستردادًعددً)االستبانةًعمييـًًو

ًيرتًنتائجًالدراسة:ًوقدًأظ
ًوالصيانة،ًً .6 ًالنقؿ ًوسائؿ ًوالتخزيف، ً)المشتريات ًالموجستية ًلمعمميات ًضعيؼ ًتأثير يوجد

 اليندسةًاإلنشائيةًوالصيانة(ًعمىًأداءًجيازًالشرطة.

يوجدًتأثيرًلمعممياتًالموجستيةً)التمويفًواإلعاشة،ًتخطيطًالعممياتًالموجستية(ًعمىًأداءًً .4
ًجيازًالشرطة.

ً
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ًأىـًالتوصياتًلمدراسةًالتالي:ًوقدًكانت
ًواألكاديمياتً .7 ًالكميات ًفي ًوالشرطي ًاألمني ًالتعميـ ًفي ًالموجستيات ًمادة ًتدريس إعتماد

ًالمتخصصةًفيًتأىيؿًاألفرادًوالضباطًالعامميفًفيًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطني.
ًتوفيرً .6 ًيتـ ًخبلليا ًومف ًالموجستي ًأساسًالعمؿ ًألنيا ًوالتخزيف ًالشراء ًبعمميات االىتماـ

 والتدفقاتًالمستمرةًلمموادًواألجزاءًوالخدماتًالبلزمةًلممنظمات.ًاالحتياجات

وضعًخطةًلتوفيرًمخزوفًمفًجميعًاالحتياجاتًوالمتطمباتًالبلزمةًألداءًالمياـًالمنيةً .3
ًعفًستةًشيور.تكفيًلفترةًزمنيةًالًتقؿً

في  التي تواجو كبار الضباط والمعوقات المشاكل أىمبعنوان  (2013دراسة)أبو ركبة،  .2

 .جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة
فيًجيازً التيًتواجوًكبارًالضباط والمعوقات المشاكؿ ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًأىـ

 المختمفة، إداراتيـ في األزمة إدارة مفيـو وتطبيؽ ممارسة الشرطةًالفمسطينيًبقطاعًغزةًعند
ً التعامؿ وكيفية ًلئلجابة ًالتحميمي ًالوصفي ًالمنيج ًالباحث ًاستخدـ ًحيث أىداؼًًعفمعيا،

ًمجتمعً ًمف ًالبيانات ًلجمع ًاالستبانة ًالدراسة ًأداة ًباستخداـ ًالباحث ًوقاـ ًالدراسة. وتساؤالت
(ً ًعددىـ ًالبالغ ًضابط299الدراسة ًا( ًبعضًًى النتائج التالية:وتوصمت الدراسة إل، وجود

المعوقاتًالتيًتؤثرًفيًإدارةًاألزماتًفيًجيازًالشرطةًبقطاعًغزة،ًوكافًأىـًىذهًالمعوقاتً
فيًالمجاالتًالتاليةً)ًالتدريب،ًاإلمكاناتًالماديةًوالبشرية(.ًكماًلوحظًوجودًمقدرةًعمىًإدارةً

ًالشًر ًالضباطًفي ًكبار ًنظر ًمفًوجية ًالشرطة ًوبوزفًاألزماتًفيًجياز ًمتوسطة ًبدرجة طة
ًلمعوقات61.5ًنسبيًبمغً ًبيفًالمجاالتًالستة ًإحصائية ًذاتًداللة ًعبلقةًطردية ًووجود .%

إدارةًاألزماتًومجاؿًإدارةًاألزماتًفيًجيازًالشرطةًفيًقطاعًغزة.ًوعدـًوجودًفروؽًجوىريةً
ًتواف ً)التخطيط، ًاألزماتًالتالية ًمجاالتًمعوقاتًإدارة ًفي ًإحصائية ًالمعمومات،ًذاتًداللة ر

توافرًنظاـًاتصاؿًفعاؿ،ًالييكؿًالتنظيمي،ًاالمكانياتًالماديةًوالبشرية،ًالتدريب(ًومجاؿًإدارةً
ً ًبالنسبة ً)األزمات ًالتالية ًالديمغرافية ًلممتغيرات ًالعسكرية ًً–الرتبة ًالعممي الفئاتًً–المؤىؿ

ذاتًداللةًإحصائيةًالمحافظة(.ًأظيرتًالنتائجًوجودًفروؽًجوىريةًً-سنواتًالخبرةً-العمرية
ًبالنسبةً ًوالبشرية( ًالمادية ًواإلمكانات ً)التخطيط، ًالتالية ًاألزمات ًإدارة ًمعوقات ًمجاالت في
ًتأثيرً ًوجود ًلوحظ ًلممتغير)المحافظة(. ًبالنسبة ًالتنظيمي( ً)الييكؿ ًومجاؿ ًالخبرة(، )لسنوات

،ًتوافرًالمعمومات،ًجوىريًذوًداللةًإحصائيةًلمجاالتًمعوقاتًإدارةًاألزماتًالتاليةً)التخطيط
توافرًنظاـًاتصاؿًفعاؿ،ًاالمكانياتًالماديةًوالبشرية،ًالتدريب(ًلضباطًجيازًالشرطةًفيًقطاعً

 غزةًعمىًإدارةًاألزمات.
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العمؿًعمىًإنشاءًإدارةًمستقمةًإلدارةًاألزماتًفيًجيازًالشرطة،ًمعًًأوصت الدراسة باآلتي:و
يةًوالبشرية،ًوتكثيؼًالتدريبًالمتخصصًعمىًإدارةًاالىتماـًبزيادةًدرجةًتوافرًاإلمكاناتًالماد

ًاألزمات،ًوزيادةًاالىتماـًبوضعًخططًمستقبميةًإلدارةًاألزماتًفيًجيازًالشرطة.

واقع عممية توزيع أفراد الشرطة في مراكز شرطة بعنوان  (2012،الغماري)دراسة  .3
 محافظة غزة

أفرادًالشرطةًفيًمراكزًشرطةًمحافظةًىدفتًىذهًالدراسةًإليًالتعرؼًعمىًواقعًعمميةًتوزيعً
ًاألمنيةً ًكالعوامؿ ًلؤلفراد ًالتوزيع ًعممية ًفي ًالمؤثرة ًالعوامؿ ًدراسة ًوالي ًالمركزية داراتيا ًوا  غزة

قتصاديةًوالعوامؿًاإلداريةًومديًتأثيرًكؿًجتماعيةًالثقافيةًاالالسياسيةًالجغرافيةًالديموغرافيةًاال
ًالعممية، ًىذه ًفي ًالعوامؿ ًليذهًًىذه ًلمبلءمتو ًالتحميمي ًالوصفي ًالمنيج ًالباحث ًاستخدـ وقد

رتبةًسامية284ًًالدراسةًواشتمؿًمجتمعًالدراسةًعمىًالرتبًالساميةًرائدًفماًفوؽًوالبالغًعددىـً
ً.اضابط122ًًعميًمستويًالقطاعًوبمغتًعينةًالدراسةً

ًفيًالشرطةًتواجوًتيالًالصعوباتأفًًوقد خمصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أىميا:
ًالعوامؿًضمفًالتوزيعًعمميةًفيًالمؤثراتًأكثرًمفًىيًالبلزمةًوالمعداتًاإلمكانياتًتوفير

 االقتصادية.
ًووزارةًعاـًبشكؿًالفمسطينيةًالحكومةًالتزاـًضرورة وقد خمصت الدراسة إلي التوصيات التالية:

ًإعدادىـًعندًالشرطةًأفرادًتوزيعًعمميةًفيًالمؤثرةًالعوامؿًجميعًبدراسةًخاصًبشكؿًالداخمية
ً.جددًأفرادًوتعييفًاستقطابًعندًحتىًأوًىيكميةًمستقبميةًألي
اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء دور  بعنوان (2012، أبو كويك)دراسة  .4

 . األجيزة األمنية في قطاع غزة
ً ًاإلدارية ًواألنظمة ًاليياكؿ ًأثر ًالتعرؼًعمى ًإلي ًالدراسة ًىدفت ًاألجيزةًوقد ًأداء ًكفاءة عمى

ًالتنظيمي ًالييكؿ ً،مف ًغزة ًقطاع ًفي ًاإلداريةً،األمنية ًاإلختيارً،األنظمة والتعييفًً،سياسة
ً ًلممتغيراتًالشخصية. ًذلؾًالواقعًوفقا ًالتعرؼًعمىًفروؽًدراسة ًالباحثًومحاولة ًاستخدـ وقد

ًوحتىًلواءًمفًرتبةًمًاضابط4654ًالمنيجًالوصفيًالتحميميًوتكوفًمجتمعًالدراسةًمفً بلـز
ًمفًاألجيزةًاألمنية.ًاضابط700ًوتـًأخذًعينةًتتكوفًمفً

وجودًتبايفًفيًآراءًعينةًالدراسةًتمثمتًً:وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا
ً،ً ًالداخمية ًالضباطًبوزارة ًوأداء ًالمطبقة ًاإلدارية ًاليياكؿًواألنظمة ًبيف ًمتوسطة ًعبلقة بوجود

ًالداخميةًكبيرةًبيفًسياساتًاالًوجودًعبلقةًوبدرجة ختيارًوالتعييفًالحاليةًوأداءًالضباطًبوزارة
واألمفًالوطنيً،ًوأخيراًعدـًالموافقةًعمىًأفًالمجتمعًالمحميًراضًعفًأداءًاألجيزةًاألمنيةً
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.ً ًاإلمكانياتًالمتوفرةًًوومخرجاتيا ًتتناسبًمعًحجـ ًاألمنية ًاألجيزة أفًمخرجاتًعمؿًوأنشطة
ًضع ًبدرجة ًلمخرجاتًلدييا ًاإلمكانيات ًمناسبة ًمف ًالتأكد ًعدـ ًنحو ًالنتائج ًاتجيت ًحيث يفة

 العمؿًفيًإشارةًإلىًعدـًاستغبلؿًاألجيزةًاألمنيةًلكافةًإمكانياتياًلمقياـًبمياميا.
عادةًتوزيعًالمواردًالبشريةًوقد خمصت إلي عدد من التوصيات أىميا  أفًالعمؿًعمىًتحديدًوا 

 اسبًمعًاالحتياجًليذهًالمياـًلكؿًموقعًفيًالييكؿًالتنظيمي.عمىًالييكؿًالتنظيميًبماًيتن
 (2007دراسة)صيام،  .5

ىدفتًىذهًالدراسةًإلىًالتعرؼًعمىًفعاليةًمتطمباتًتطبيػؽًوظػائؼًإدارةًوتنميػةًالمػواردًالبشػريةً
فػػػيًًفػػػيًجيػػػازًالشػػػرطةًالفمسػػػطينيةًفػػػيًمحافظػػػاتًغػػػزةًمػػػفًوجيػػػةًنظػػػرًفئػػػةًالضػػػباطًالعػػػامميف

الجيػػاز،ًومحاولػػةًالتعػػرؼًعمػػىًالفػػروؽًفػػيًدراسػػةًفعاليػػةًإدارةًوتنميػػةًالمػػواردًالبشػػريةًفػػيًجيػػازً
الشػػػػػرطةًالفمسػػػػػطينيةًوفقػػػػػًاًلمتغيػػػػػرات:ًالجػػػػػنس،ًالعمػػػػػر،ًالمؤىػػػػػؿًالعممػػػػػي،ًمكػػػػػافًالعمػػػػػؿ،ًالرتبػػػػػةً
ةًالعسكرية،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخدمة،ًسنواتًالخبرة،ًوقػدًتكػوفًمجتمػعًالدراسػةًمػفًنسػب

ًمفًفئةًالضباطًالعامميفًفيًجيازًالشرطةًالفمسطينيةًفيًمحافظاتًغزة.
وقدًخمصتًالدراسةًاليًمجموعةًمفًالنتائجًمفًأىميػا:ًوظػائؼًإدارةًوتنميػةًالمػواردًالبشػريةًأفً
تكػػوفًغيػػرًموجػػودةًأوًمغيبػػة،ًومسػػتوىًالرضػػاًعػػفًأنظمػػةًوظػػائؼًإدارةًوتنميػػةًالمػػواردًالبشػػريةً

مػػػػةًالتحميػػػػؿًالػػػػوظيفيًوتقيػػػػيـًاألداء،ًىػػػػذاًباإلضػػػػافةًإلػػػػىًغيػػػػابًالمػػػػوائحًضػػػػعيؼًوالمتعمقػػػػةًبأنظ
التنفيذيةًواالجراءاتًالتيًتساعدًفيًتصميـًىذهًاألنظمة،ًباإلضافةًإلىًغيابًدورًاإلدارةًالعمياً
فػػيًوجػػودًىػػذهًالمػػوائح،ًمػػعًعػػدـًتركيػػزًاإلدارةًالعميػػاًعمػػىًتطػػويرًاألنظمػػةًوالمػػوائحًواإلجػػراءاتً

تسيرًوتسيؿًعمؿًالشرطة،ًباإلضافةًإلىًوجودًتكدسًفػيًالكػادرًالبشػريًًوالتيًالموجودةًمسبقاًً
فيًإدارةًوتنميػةًالمػواردًالبشػريةًفػيًعمميػةًالتوظيػؼ،ًوغيػابًًوذلؾًنتيجةًغيابًاألنظمةًالمتبعة

ًأيضًاًتأىيؿًالكادرًالبشريًوالذيًلوًكافًتأىميوًعشوائيًاًوليسًمدروسًا.
بتأسػػيسًإدارةًمتخصصػػةًإلدارةًوتنميػػةًالمػػواردًالبشػػريةًتكػػوفًمػػفًوقػػدًأوصػػتًالدراسػػةًباالىتمػػاـً

مياميػػاًاألساسػػػيةًجميػػػعًاألنشػػػطةًالمتعمقػػةًبػػػأفرادًالشػػػرطةًمػػػعًالتركيػػزًعمػػػىًالتصػػػحيحًالػػػوظيفيً
لجميعًكوادرًالشرطةًوأيضًاًإعدادًخطةًلمقوىًالعاممةًتشتمؿًعمىًالبرامجًالتطويريةًوتقيـًاألداءً

نشػػاءًمركػػزًبحػػًو ثًتػػابعًلجيػػازًالشػػرطةًيشػػترؾًمػػعًاإلدارةًالمتخصصػػةًإلدارةًوتنميػػةًوالحػػوافزًوا 
ًالمواردًالبشريةًفيًإعدادًخطةًتنميةًإلعدادًوتأىيؿًالكادرًالبشريًفيًالشرطة.

ً
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 عمى الدراسات السابقة التعقيب. رابعاً 
 ةـــــــــمقدم 

تـًتصنيؼًالدراساتًالسابقةًإلىًمحوريف،ًحيثًتناوؿًالمحورًاألوؿًالدراساتًالتيًتناولتً
ًتناولتًًالتفويض ًالدراساتًالتي ًالثاني ًوالمحور ًببعضًالمتغيرات، ًالمياراتًالقياديةوعبلقتيا
ًجيازوزارةًالداخميةًًوًوالمحورًالثالثًتناوؿًالدراساتًالتيًتناولتًعضًالمتغيرات،ًبوعبلقتوًب

ًالدراساتًالتيًتناولتالشرطةًالفمسطينيًفيًمحافظاتًغزة،ً تفويضًالعبلقةًبيفًًولوحظًندرة
وخاصةًفيًالبيئةًالمحميةًالفمسطينية.ًوالمياراتًالقياديةًالصبلحيات

 :أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

ًمفًخبلؿًالدراساتًالسابقةًاستفادًالباحثًماًيمى:
 الدراسة.ًبناءًفكرة .1
 االطبلعًعمىًاإلطارًالنظريًلمدراساتًالسابقة. .2
 ساعدًالباحثًعمىًتجنبًدراسةًقضاياًسبؽًوأفًدرسياًغيرهًمفًالباحثيف. .3
 زودتًالباحثًبأسماءًالعديدًمفًالكتبًوالمراجعًذاتًالصمةًبموضوعًالدراسة. .4
 اختيارًمنيجًالدراسةًوىوًالمنيجًالوصفيًالتحميمي. .5
 األساليبًاإلحصائيةًالمناسبة.كماًتـًتحديدً .6
 التعرؼًعمىًنوعًالمعالجاتًاإلحصائيةًالمتبعة. .7
 بناءًأداةًالدراسةًالمستخدمةًوىيًاالستبانةًوتحديدًمبلمحياًوتطويرىا. .8

  



 5. 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 محمية دراسة إجراء تـ أف يسبؽ لـ حيث السابقة الدراسات عف مختمفة الدراسة ىذه تعتبر .1

ًالقيادية مجاؿ في ًالميارات ًوتنمية ً تختصًتفويضًالصبلحيات ًالشرطة ولدىًبجياز
 تحديدًاًكونوًمفًأكثرًاألجيزةًتعرضًاًلؤلزماتًالداخميةًوالخارجية،الساميةًًالرتبأصحابً

ًحيثً أجريتًبمجتمعات التي السابقة الدراسات طبيعة عف تختمؼ وىي ًوأجنبية، عربية
ً ًموضوع ًالدراسة ًىذه ًفي ًالباحث ًالمياراتًًتفويضًالصبلحياتتناوؿ ًتنمية ًعمى وأثره

 .فيًجيازًالشرطةًالفمسطينيًبغزةالقياديةً
أغمبًالدراساتًالسابقةًلـًتربطًبيفًتفويضًالصبلحياتًوتنميةًالمياراتًالقيادية،ًحيثً .2

تفويضًالصبلحياتًمفًخبلؿًربطوًبعدةًًوجدًالباحثًأفًأغمبًالدراساتًالسابقةًتناولت
بالرضاًًتفويضًالصبلحيات(ًحيثًربطت2012ًمتغيراتًأخرى،ًمثؿًدراسة)السحباني،ً

ً ًودراسة)حرب، ً 2011ًالوظيفي، ًبًالتي( ًوالتنظيمية تفويضًربطتًالمتغيراتًالشخصية
 .بفاعميةًاإلدارةًتفويضًالصبلحيات(ًالتيًربطت2010ً،ًودراسة)أبوًوطفة،ًالصبلحيات

تميزتًالدراسةًالحاليةًعفًالدراساتًالسابقةًفيًمجاؿًالتطبيؽ،ًحيثًأفًمجتمعًالدراسةًمفً
ًالرتبًالساميةًفيًوزارةًالداخمية.

ًتطبيؽ .3 ًمثؿًدراسة)السحباني،أغمبًًتـ ًمختمفة، ًعمىًأجيزة ًتـ2012ًالدراساتًالسابقة )
ً ًودراسة)حرب، ًالثانوية. ًالمدارس ًمدراء ًعمى 2011ًتطبيقيا ًوالتي ًعمىً( ًتطبيقيا تـ

ًعمىًالجامعاتًالفمسطينية2010ًالوزاراتًالفمسطينية.ًودراسة)الحمو،ً (ًوالتيًتـًتطبيقيا
 فيًقطاعًغزة.

ًالداخميةًالفمسطينيةً وىناًيبرزًإحساسًالباحثًبالمشكمةًوبأىميةًتطبيؽًالدراسةًعمىًوزارة
برازًموضوعًتفويضًالصبلحياتًبتنميةًالمياًر ًاتًالقيادية.وخاصةًمفًخبلؿًتناوؿًوا 

نضاجً ًوا  ًالحالية، ًالدراسة ًتعزيز ًفي ًميـ ًدور ًليا ًالسابقة ًالدراسات ًفإف ًالقوؿ ومجمؿ
ًإالًأنياً ًفبالرغـًمفًوجودًبعضًاالختبلفاتًفيًاألىداؼًأوًاألدواتًأوًاألساليب، مساراتيا،
ًأكسبتًالباحثًسعةًفيًاالطبلعًلكؿًجوانبًموضوعًالدراسة،ًويأمؿًالباحثًفيًأفًتكوفًىذه

 الدراسةًإضافةًجديدةًإلىًالمكتبةًالعربية.



 .4 

 ممخص الدراسات السابقة:
ًممخصًالدراساتًالسابقة(ًيوضح4ًجدوؿًرقـ)

 الدراسات التي تناولت تفويض الصبلحيات
 األجنبيةالدراسات  الدراسات العربية الدراسات الفمسطينية

 نتائج الدراسات:
، السحباني)دراسة  .1

2012)ً
داللػػػػػػػػػػػػػػةًوجػػػػػػػػػػػػػػودًفػػػػػػػػػػػػػػروؽًذاتً -

إحصػػػائيةًلتفػػػويضًالصػػػبلحياتً
لصػػػػػػػػالحًالمعممػػػػػػػػيفًالحاصػػػػػػػػميفً

 عمىً)بكالوريوسًفأقؿ(.
وجودًتفويضًمرتفعًلمسمطةًمػفً -

قبػػػػػؿًمػػػػػديريًالمػػػػػدارسًالثانويػػػػػةً
غػػزةًلمعممػػييـًبػػػوزفًبمحافظػػاتً

ً.%(68.3نسبيً)

 (2011،الشريف)دراسة  .4
لمتفػػػػويضًدرجػػػػةًمحػػػػدودةًفػػػػيًالعمػػػػؿً -

ًاإلشرافي.
إحصػائيةًعدـًوجودًفروؽًذاتًداللػةً -

بػػػيفًمتوسػػػطاتًاسػػػتجابةًأفػػػرادًالعينػػػةً
تعػػػزىًإلػػػػىًمتغيػػػػراتًالمؤىػػػػؿًالعممػػػػيً

 والخبرة.
العمػػػؿًعمػػػىًالحػػػدًمػػػفًالمركزيػػػةًفػػػيً -

قطاعػػػػػػاتًالتعمػػػػػػيـًبالمممكػػػػػػةًالعربيػػػػػػةً
ًالسعودية.

 (Weshah, 2012دراسة ) .5
كشفتًالنتائجًأفًالمعمميفًفيًكؿًمفً
المػػػػػدارسًاألردنيػػػػػةًواألسػػػػػتراليةًينظػػػػػرً
لمتمكػػيفًوتفػػويضًالصػػبلحياتًبصػػورةً
معتدلػػػػػػػػػػػػػػػة،ًوأفًتمكػػػػػػػػػػػػػػػيفًالمعممػػػػػػػػػػػػػػػيفً
االسػػػػػػػػػترالييفًأعمػػػػػػػػػىًمػػػػػػػػػفًالمعممػػػػػػػػػيفً
األردنيػػػػػيف،ًوأفًتفػػػػػويضًالصػػػػػبلحياتً
فػػيًالمػػدارسًمركػػزىًفػػيًكػػبلًالبمػػديف،ً
عػػبلوةًعمػػىًذلػػؾ،ًأشػػارتًالنتػػائجًإلػػىً

وجودًفروؽًذاتًداللػةًتعػزىًإلػىًعدـً
المتغيػػػػػرات:ًالتأىيػػػػػؿ،ًوالخبػػػػػرة،ًوالتػػػػػيً

ًاتخذتًبشكؿًمستقؿًفيًالمدارس.
 (2011، حرب)دراسة .2
وجػػودًعبلقػػةًطرديػػةًذاتًداللػػةًً-

إحصػػػػػػائيةًبػػػػػػيفًنطػػػػػػاؽًاإلشػػػػػػراؼً
ووضػػػػػػػػػوحًاألنظمػػػػػػػػػةًواإلجػػػػػػػػػراءاتً
والعمميػػةًالرقابيػػةًوالكفػػاءةًوالميػػارةً

تفػػػػػػػػويضًواليياكػػػػػػػػؿًالتنظيميػػػػػػػػة،ًًو
الصػػػػػػػػػػػػػبلحياتًلػػػػػػػػػػػػػدىًالقيػػػػػػػػػػػػػاداتً

ً.اإلدارية

ً(2007) الحربي،  دراسة. 2
نطاؽًتفويضًالصبلحياتًبشكؿًعاـًً-

 لدىًالقياداتًاإلداريةًمتوسطًا.ً
ًلدىًالقياداتً - ًالوظيفي ًاالستقرار عدـ

يعدًمفًأىـًاألسبابًالتيًتحدًمفًعمميةً
 التفويض.ً

ًمفً - ًالواعديف ًقدراتًالمرؤوسيف تنمية
ً ًالعوامؿ ًتطبيؽًأىـ ًعمى ًتشجع التي

 .التفويض

 .Martin G) (2006,دراسة . 2
ًفيًً- ًدالة ًإيجابية ًتغيرات وجود

ًإشراؾً ًالوظيفي، ًالرضا ًعمى الوعي
ًوىذهً الموظؼًوتفويضًالصبلحيات،
ًلوعيً ًمباشر ًبشكؿ ًتعود التغيرات
ًبعدً ًالمفوضة ًالمياـ الموظؼًبنوعية

 ة.ًرالتعرضًألدا
ًإلىًً- ًأدى ًالروتينية ًالمياـ تفضيؿ

ًيميياً ًالوعي، ًفي ًاإليجابية التغيرات
ًمياـًتفضيؿًمياـًالتخطيط.ً

ً
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 (2010دراسة )أبو وطفة،.3
درجةًتفويضًالصبلحياتًلدىًً-

مػػػػػػػػػػػػػػػػديريًالمػػػػػػػػػػػػػػػػدارسًالثانويػػػػػػػػػػػػػػػػةً
%،72.6ًبمحافظػػػاتًغػػػزةًكانػػػتً

ووجػػودًعبلقػػةًارتباطيػػةًقويػػةًبػػيفً
درجػػػػةًتفػػػػويضًالصػػػػبلحياتًلػػػػدىً

المػػػػػػػػػػػػػػػػدارسًالثانويػػػػػػػػػػػػػػػػةًمػػػػػػػػػػػػػػػػديريً
بمحافظػػػػػػاتًغػػػػػػػزةًوفعاليػػػػػػػةًاإلدارةً
المدرسػػيةًلػػدييـًبمجاالتيػػاًاألربعػػةً
مػػػػػػػػػػفًوجيػػػػػػػػػػةًنظػػػػػػػػػػرًمعممػػػػػػػػػػييـً،ً
وأظيػػرتًبػػأفًأعمػػىًدرجػػةًلفعاليػػةً
اإلدارةًكانتًفيًالرقابةًثـًالتنظيـً

 .ثـًالتخطيطًثـًالتوجيو

 (2005دراسة الصغير، ). 3
أفًمػػػػػػػػػػػػديريًالمػػػػػػػػػػػػدارسًيفوضػػػػػػػػػػػػوفًً-

التخطػػيطًبدرجػػةًأعمػػىًًصػػبلحياتيـًفػػي
ًً.مفًالمتوسط

أفًمػػػػػػػػػػػػديريًالمػػػػػػػػػػػػدارسًيفوضػػػػػػػػػػػػوفًً-
ـًفػػيًاإلشػػراؼًالفنػػيًبدرجػػةًصػػبلحياتي
ً.متوسطة

إفًأىػػػػػػػػػـًالمعوقػػػػػػػػػاتًالتػػػػػػػػػيًتعػػػػػػػػػوؽًً-
المػديريفًعػفًتفػويضًصػبلحياتيـًىػػيً
تمػػػػػػؾًالمعوقػػػػػػاتًالتػػػػػػيًتعػػػػػػودًلممواقػػػػػػؼً
اإلداريػػػةًوالتنظيميػػػةًمثػػػؿًضػػػعؼًنظػػػـً

ً.وافزًوالتدريبًوالرقابةًواإلشراؼالح

 (Hung.j ،2006دارسة). 3
وجودًعبلقةًدالةًإحصائيًاًبيفً -2

ًمقياسً ًفي ًالكمية الدرجة
ًوالدرجةً ًالصبلحيات، تفويض
ًالرضاً ًمقياس ًفي الكمية

 الوظيفي.ً

ًالبعدً -3 ًبيف ًعبلقة ًوجود عدـ
ًمقياسً ًفي ًباألماف الخاص

بلثةًالرضاًالوظيفيًواألبعادًالث
ًالصبلحياتً ًتفويض لمقياس

ًالوظي) ًالتطور لوضعًافي،
ً.ًالوظيفي،ًواالستقبللية(

 (2010دراسة )الحمو، .4
ًتتمتعًً- ًالفمسطينية الجامعات

ًتفويضً ًمف ًمناسب بمستوى
ًالنسبيً ًالوزف ًبمغ ًفقد الصبلحيات

%ًووجود70.92ًلمستوىًالتفويضً
تنظيـًإداريًمناسبًحيثًبمغًالوزفً

%ًوأفًىناؾًعبلقة71.33ًالنسبيً
ًلمجامعةً ًاإلداري ًالتنظيـ ًبيف قوية
ًوأفً ًالصبلحيات ًتفويض ومستوى
ًبشكؿً ًيساىـ ًالصبلحيات تفويض
ًالقيادية،ً ًالميارات ًتنمية ًفي فاعؿ
ًورفعً ًاإلنسانية، ًالعبلقات وتقوية
ًالوقتً دارة ًوا  ًتنظيـ ًميارة مستوى

ًلدىًالعامميف.

 (2002دراسة ) العثمان ، . 4
ًتنميةً ًفي ًتفويضًالسمطة ًفوائد أظيرت
ًالمرؤوسيفً ًلدى ًوالمبادرة ًاالبتكاري روح
ًاألعماؿًبسببًغيابًالقائدً ًتعطؿ وعدـ

ًاإلداري.ً
وأفًأىـًمعوقاتًتفويضًالسمطةًحساسيةً
ًتقبؿً ًال ًالتي ًالقرارات ًبعض وأىمية

ً.المسئوليةالتفويضًوعدـًتكافؤًالسمطةًًو
ًعمميةً ًلنجاح ًالدافعة ًالقوى ًمف وأف
ًوظيفيً ًوصؼ ًوجود ًالسمطة تفويض
ًبيفً ًاإليجابية ًالعبلقات ًوتنمية واضح
ًاألداءً ًبمستوى ًاالرتقاء األعضاء

ًواالستثمارًاألفضؿًلموقت.ً

4.(2005 ،White & 
Warlngham)ً

توصؿًالباحثافًإلىًأىميةًوفاعميةًً-
ًأوً ًلؤلفراد ًبالنسبة ًالعمؿ مجموعات

ًأفًًالمنظمات ًوكيؼ ًسواء ًحد عمى
األسموبًفرؽًالعمؿًيعتبرًعامؿًعاـً
ًأظيرتً ًكما ًالقيادية ًالميارات لصقؿ
ًباعتبارىاً ًالتفويض ًأىمية الدراسة
ًالقادةً ًيستخدمو ًأساسيًا عنصر
ًمعً ًفاعمة ًعبلقة ًلبناء اإلداريوف
ًتوصمتًالدراسةًإلىً المرؤوسيف،ًكما
ًاإلداريةً ًاألعماؿ ًتفويض أىمية

ًقب ًمف ًوأىميةًاالعتيادية ًالمدراء ؿ
ً.تركيزىـًعمىًالمياـًاألساسية
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ًالميارات القياديةالدراسات التي تناولت 

 األجنبيةالدراساتً الدراساتًالعربية الدراساتًالفمسطينية
ً(2009، دراسة )زعيتر. 1
ًمديريًً- ًممارسة ًدرجة أف

ًمحافظاتً ًفي ًالثانوية المدارس
ًوجيةً ًمف ًالقيادية ًلمميارات غزة

معممييـ،ًكانتًبدرجةًعاليةًنظرً
ً.%77.7بمغتً

ً(2012، الزىراني. دراسة )1
يتضػػمفًصػػمحًالحديبيػػةًقيمػػًاًإداريػػةًً-

ومياراتًقياديةًتسيـًفيًاالرتقاءًبأداءً
ي،ًوتؤصػػػؿًلمفكػػػرًاإلداريًًوالرتبػػػالقائػػػدً

ً.اإلسبلمي
لشػػػػػورى،ًالقػػػػػدوةًالحسػػػػػنة،ًالحػػػػػوار،ًاً-

،ًالوفػػاءًبالعيػػػد،ًالصػػػبر،ً القػػوة،ًوالحػػػـز
الحمػػـ،ًالحكمػػة،ًقػػيـًإداريػػةًيمكػػفًلمقائػػدً

ً.ويالرتبويًتطبيقياًفيًالميدافًالرتب

ً(2006دراسة ريشتر ).1ً
المدراءًوالييئةًالتدريسيةًالرسػميةًً-

تًاقدرواًأىميةًكؿًواحدةًمفًالمياًر
ً(ًعاليًا.31)اؿ
فػػػػػػػػػػيًمػػػػػػػػػػدارسًالػػػػػػػػػػدعـًًلمػػػػػػػػػػدراءاً-

المدرسػػيًلمسػػموؾًاإليجػػابيًحصػػمواً
عمػػػىًمعػػػػدالتًعاليػػػػةًجػػػػدًاًمرتبطػػػػةً

ً.بفاعميةًالسموؾًاإلداري
القػػػػدرةًالتنبؤيػػػػػةًلمرضػػػػاًالػػػػػوظيفيً- 

بالنسػػػبةًلمميػػػاراتًاإلداريػػػةًوالسػػػموؾً
اإلداريًفػػػػػػيًحالػػػػػػةًمػػػػػػدارسًالػػػػػػدعـً
المدرسيًلمسموؾًاإليجابيًبينػتًأفً
الميػػػػػاراتًاإلداريػػػػػةًلسػػػػػموؾًالمػػػػػديرً
ىػػػػػػػػيًاألفضػػػػػػػػؿًإحصػػػػػػػػائيًاًلمرضػػػػػػػػاً

ًالمينيًلمييئةًالتدريسيةًالرسمية.
 (2008ا، األغ)دراسة  .2

إفًالمحػػػاورًالقياديػػػةًالخمسػػػػةً -
إداريػة،ًإنسػانية،ًًفنية،ً،ذاتية)

فكريػػػػػػػػػة(ًميمػػػػػػػػػةًجػػػػػػػػػدًاًلػػػػػػػػػدىً
المسػػػػئوليفًفػػػػيًشػػػػركةًجػػػػواؿ،ً

رجػػػػػػةًتوافرىػػػػػػاًلػػػػػػدييـًدولكػػػػػػفً
 ً.متوسطة

ًً

 (2010 ،المساعيددراسة ).2
أعمػػىًدرجػػةًتػػوافرًالميػػاراتًالقياديػػةًً-

لػػػػػدىًشػػػػػاغميًالمراكػػػػػػزًاإلشػػػػػرافيةًفػػػػػػيً
الباديػػػػػةًالشػػػػػماليةًمػػػػػفًحيػػػػػثًمجػػػػػاالتً
الدراسػػػػػػػػػةًكانػػػػػػػػػت:ً"ميػػػػػػػػػارةًالتحفيػػػػػػػػػز"،ً
و"ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةًاالتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ"،ًو"ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةً

 .االجتماعات"،ً"ميارةًالتحفيز"
درجػػػةًتػػػوافرًالميػػػاراتًالقياديػػػةًلػػػدىًً-

شػػػاغميًالمراكػػػػزًاإلشػػػػرافيةًفػػػػيًالباديػػػػةً
ً.ماليةًمرتفعةالش


ً(,2005Foley)فولي .2
فًفػػػػيًالبحػػػػػثًيمتوسػػػػطًالمشػػػػػتركً-

اتًسػػػػػجؿًمسػػػػػتوىًعػػػػػاؿًفػػػػػيًميػػػػػاًر
،ًعممػػًاًالقيػػادةًفػػيًالمقػػاييسًالثمانيػػة

بانػػوًلػػـًتوجػػدًاختبلفػػاتًذاتًداللػػػةً
لمشػػػػػتركيفًبسػػػػػػببًإحصػػػػػائيةًبػػػػػػيفًا

،ًبينمػػػػػػػػػػػاًاالخػػػػػػػػػػتبلؼًفػػػػػػػػػػيًالعػػػػػػػػػػرؽ
نسًوجػػػػدتًاالختبلفػػػػاتًبسػػػػببًالجػػػػ

.التقنيةفيًمقاييسًوسائؿً
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 (2007،بمبيسي)دراسة  .1
إفًدرجةًممارسةًالميػاـًالقياديػةً -

لػػػدىًمػػػديريًومػػػديراتًالمػػػدارسً
الثانويةًالحكوميػةًفػيًمحافظػاتً

 الضفةًالغربيةًكانتًكبيرة.
إفًترتيػػػػػػػػػػػبًمجػػػػػػػػػػػاالتًدرجػػػػػػػػػػػةً -

ًتممارسػػػةًالميػػػاـًالقياديػػػةًجػػػاء
عمػػػػػػػػػىًالنحػػػػػػػػػوًالتػػػػػػػػػاليًحسػػػػػػػػػبً
المرتبػػػػػػػػػػػػػػة:ً)المجػػػػػػػػػػػػػػاؿًاإلداري،ً
العبلقػػػػةًمػػػػعًالمجتمػػػػعًالمحمػػػػي،ً
مجػػػػاؿًالطمبػػػػة،ًالمجػػػػاؿًالفنػػػػي،ً
مجػػػػػػػػػػػػػػاؿًالمعممػػػػػػػػػػػػػػيف،ًمجػػػػػػػػػػػػػػاؿً

ًالعبلقاتًاإلنسانية(.

ً(2008دراسة الصباحي ) .3
ًيتفؽًً- ًأنو ًإلى ًالدراسة توصمت
ًعمى83ً) ًالدراسة ًعينة ًأفراد ًمف )%

ًبدرجةًكبيرة لمتدريبًًأفًىناؾًاحتياجًا
ًتضمنتياً ًالتي ًالقيادية ًالميارات عمى
ًتعدً ًحيث ًالثمانية ًاالستبانة مجاالت
ًنظرىـ،ً ًوجية ًمف ًكبيرة ًأىمية ذات
ًوجيةً ًمف ًوترتيبيا ًتحديدىا ًتـ والتي

ًنظرًمديريًالمدارسًالثانويةًأنفسيـ
ً
ً

ً

ً

 الدراسات التي تناولت وزارة الداخمية وجياز الشرطة الفمسطيني
 الدراسات التي تناولت وزارة الداخمية واالمن الوطنيأواًل: 

 الدراسات الفمسطينية
ً

 (2014دراسة)نصر،  .1
ً
ً
ً

توصمتًالدراسةًإلىًالنتائجًالتالية:ًأفًوزارةًالداخميةًفيًقطاعًغزةًلديياًمقدرةً
ًفروؽًذاتًداللةً ًوجود ًوأظيرتًالنتائجًعدـ ًاألزماتًبنسبةًجيدة. عمىًإدارة
ًاألزمات)التخطيطً ًإدارة ًبيفًمتوسطاتًإجاباتًالمبحوثيفًحوؿًواقع إحصائية

ًوال ًالتنظيمي ًالييكؿ ً ًاالستراتيجي، ًواتخاذًوالتخطيط ًالقيادة ًالوظيفي، وصؼ
ًاإلمكاناتً ًالبشرية، ًالموارد ًوتطوير ًتنمية ًاالتصاؿ، ًميارات ًتوافر القرارات،
ًتعزىًلمتغيرات)المؤىؿً ًالبشرية( ًالموارد ًأداء ًتقييـ ًوالخدماتًالمساندة، المادية

ًالعممي،ًالمسمىًالوظيفي،ًسنواتًالخدمة(.
 (2013دراسة )عزام،  .2
ً

استراتيجيةًالتطورًالوظيفيًجاءتًفيًالمرتبةًاألولىًًتوصمتًالدراسةًإلىًأف
ًالمعنويةً ًالروح ًمستوى ًعمى ًتأثيرىا ًفي ًالوظيفي ًالتدوير ًمتطمبات ًبيف مف
ًفيً ًالمتبعة ًواالجراءات ًالنظـ ًتبلىا ًاألمنية، ًاألجيزة ًفي ًالعامميف لمضباط

ًالتد ًاألخيرة ًالوظائؼ،ًوجاءًفيًالمرتبة ًتصميـ ًتبعيا ًثـ ًاألمنية، ريبًاألجيزة
وتطويرًالكفاءاتًلمضباطًالعامميفًفيًرفعًاألجيزةًاألمنية.ًوذلؾًيتطمبًالمزيدً
ًأكثرًفاعميةًورفعًمستوىً ًوالتركيزًعمىًمتطمباتًالتدويرًلجعميا مفًاالىتماـ

ًنجاحًالتدوير.
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 اتصاالت في جيد  فاعمية مستوى ىنالؾ أفًخمصت الدراسة إلى أىم النتائج: (2012، األشقر)دراسة  .3
ًواألمف بوزارة زمةاأل  االتصاؿ أنواع أىـ مف أف وكذلؾ الوطني، الداخمية

الرسمية،ًوأىـًأنواعًاتصاالتًإدارةً االتصاالت ىي األزمة إدارة في المستخدمة
ًوسائؿً ًأكثر ًمف ًوكذلؾ ًالشفيي، ًاالتصاؿ ًىي ًالداخمية ًوزارة ًفي األزمة
ًالياتؼً ًىي ًالداخمية ًوزارة ًفي ًاألزمة ًاتصاالت ًفي ًالمستخدمة االتصاؿ

المحموؿ.ً

 (2009دراسة )أبو العبل،  .4
 

خمصتًالدراسةًلعددًمفًالنتائجًأىميا:ًإفًمستوىًضغوطًالعمؿًالذيًيشعرً
ءً%،ًوأفًعب53.13بمغًالوزفًالنسبيًبوًالمدراءًبوجوًعاـًضعيؼ،ًحيثً

ًالثقافةً ًثـ ًالدور، ًصراع ًثـ ًالضغوط ًعمى ًتأثيرًا ًالعوامؿ ًأكثر ًىو العمؿ
تنظيميًلدىًالتنظيمية،ًكماًخمصتًالدراسةًإلىًوجودًدرجةًعاليةًمفًالوالءًال

ً%.82.49المدراءًبنسبةً
 (2008دراسة )السر،  .5
 

 في االستراتيجي التخطيط غياب بوضوح وكافًمفًأىـًنتائجًالدراسة:ًيظير
 يتـ- الوطني واألمف الداخمية وزارة العامةًفي واإلدارات األمنية األجيزة بعض
 بصورة الوطني واألمف الداخمية وزارة في الموظفيف ميارات وتنمية تدريب
 المستمزمات لبعض غياب يظير .األمنية األجيزة وخصوًصا جًداً-بطيئة

 التنظيمية اليياكؿ غياب-العامة واإلدارات األمنية لؤلجيزة اليامة التكنولوجية
.الموجودةًمسبًقا التنظيمية اليياكؿ وضوح وعدـ األمنية األجيزة لبعض

 الفمسطينيثانيًا: الدراسات التي تناولت جياز الشرطة 
ً

 (2014دراسة)جودة، . 1
ً
ً
ً

 (2013دراسة)أبو ركبة،  .2
ً
ً

ً ًالدراسة: ًنتائج ًأظيرت ًالموجستيةًًأنووقد ًلمعمميات ًضعيؼ ًتأثير يوجد
)المشترياتًوالتخزيف،ًوسائؿًالنقؿًوالصيانة،ًاليندسةًاإلنشائيةًوالصيانة(ًعمىً

ًالشرطة. ًجياز ًواإلعاشة،ًًكماًأداء ً)التمويف ًالموجستية ًلمعمميات ًتأثير يوجد
ًتخطيطًالعممياتًالموجستية(ًعمىًأداءًجيازًالشرطة.

وجودًبعضًالمعوقاتًالتيًتؤثرًفيًإدارةًًتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
األزماتًفيًجيازًالشرطةًبقطاعًغزة،ًوكافًأىـًىذهًالمعوقاتًفيًالمجاالتً
التاليةً)ًالتدريب،ًاإلمكاناتًالماديةًوالبشرية(.ًكماًلوحظًوجودًمقدرةًعمىًإدارةً
ًبدرجةً ًالضباطًفيًالشرطة ًكبار ًنظر ًمفًوجية ًالشرطة األزماتًفيًجياز

ً%.61.5ًوزفًنسبيًبمغًمتوسطةًوب
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ًتواجوًالتيًالصعوباتأفًًخمصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أىميا: (2012،الغماري)دراسة  .3
ًفيًالمؤثراتًأكثرًمفًىيًالبلزمةًوالمعداتًاإلمكانياتًتوفيرًفيًالشرطة
 االقتصادية.ًالعوامؿًضمفًالتوزيعًعممية

 ( 2012، أبو كويك)دراسة  .4
 

ًعينةًً:إلي عدد من النتائج من أىمياخمصت الدراسة  ًفيًآراء ًتبايف وجود
ًالمطب ًاإلدارية ًواألنظمة ًاليياكؿ ًبيف ًمتوسطة ًعبلقة ًتمثمتًبوجود قةًالدراسة

ختيارً،ًوجودًعبلقةًوبدرجةًكبيرةًبيفًسياساتًاالوأداءًالضباطًبوزارةًالداخمية
ًالضبا ًوأداء ًالحالية ًوالتعييف ًواألمف ًالداخمية ًبوزارة ًعدـًالوطنيط ًوأخيرا ،

ًاألمنيةًومخرجاتياًالموافقةًعمىًأفًالمجتمعًالمحميًراضًعف ً.أداءًاألجيزة
ًاإلمكاًو ًحجـ ًمع ًتتناسب ًاألمنية ًاألجيزة ًوأنشطة ًعمؿ ًمخرجات نياتًأف

ً.المتوفرةًلديياًبدرجةًضعيفة
 (2007دراسة)صيام،  .5
ً
ً
ً

ةًوتنميػػػةًاًرخمصػػػتًالدراسػػػةًالػػػيًمجموعػػػةًمػػػفًالنتػػػائجًمػػػفًأىميػػػا:ًوظػػػائؼًإدً
غيرًموجودةًأوًمغيبة،ًومستوىًالرضاًعػفًأنظمػةًوظػائؼًإدارةًًالمواردًالبشرية

وتنميةًالمواردًالبشريةًضعيؼًوالمتعمقػةًبأنظمػةًالتحميػؿًالػوظيفيًوتقيػيـًاألداء،ً
ىػػذاًباإلضػػافةًإلػػىًغيػػابًالمػػوائحًالتنفيذيػػةًواالجػػراءاتًالتػػيًتسػػاعدًفػػيًتصػػميـً

وجػودًىػذهًالمػوائح،ًمػعًىذهًاألنظمة،ًباإلضافةًإلىًغيػابًدورًاإلدارةًالعميػاًفػيً
عػػػدـًتركيػػػزًاإلدارةًالعميػػػاًعمػػػىًتطػػػويرًاألنظمػػػةًوالمػػػوائحًواإلجػػػراءاتًالموجػػػودةً
مسبقًاًوالتيًتسيرًوتسيؿًعمؿًالشرطة،ًباإلضػافةًإلػىًوجػودًتكػدسًفػيًالكػادرً
البشريًوذلؾًنتيجػةًغيػابًاألنظمػةًالمتبعػةًفػيًإدارةًوتنميػةًالمػواردًالبشػريةًفػيً

أيضػػػًاًتأىيػػػؿًالكػػػادرًالبشػػػريًوالػػػذيًلػػػوًكػػػافًتأىميػػػوًًعمميػػػةًالتوظيػػػؼ،ًوغيػػػاب
 عشوائيًاًوليسًمدروسًا.

ًالمصدرً)ًإعدادًالباحثً(
ً
ً
ً
ً
ً
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 الفجوة البحثية
ً(ًيوضحًالفجوةًالبحثيةًلمدراسة5جدوؿًرقـ)

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تناولتًمعظـًالدراساتًالسابقةً
موضوعًتفويضًالصبلحياتً

ًوالمياراتًالقياديةًبشكؿًمنفصؿ.
ً ًدراسة)السحباني، (2012ًمثؿ

ً(.2011ودراسة)حرب،ً

تناوؿًالدراساتًالسابقةًجوانبًتلـً
تنميةًالمياراتًالقياديةًبشكؿً

مستفيضًكماًفيًالدراسةًالحالية،ً
ولـًتربطياًبجانبًتفويضً

ًالصبلحيات.

دراسةًالحاليةًبيفًربطتًال
تفويضًالصبلحياتًوتنميةً

وىيًالدراسةًًالمياراتًالقيادية.
األولىًمحميًاًعمىًحدًعمـً

الباحثًالتيًتربطًبيفً
ًالمحوريف.

ركزتًالدراساتًالسابقةًعمىًعددً
مثؿ:ً)الرضاًًمفًالمتغيرات

الوظيفي،ًفاعميةًاإلدارة،ًتنميةً
،ًتحسيفًالممارساتًالمياراتً
ً(.اإلدارية

تربطًالدراساتًالسابقةًمحورًلـً
تًوأثرهًعمىًتنميةًتفويضًالصبلحيا
ًالمياراتًالقيادية.ً

الحاليةًبيفًمحورًًربطتًالدراسة
تفويضًالصبلحياتًوتنميةً

ًالمياراتًالقيادية.

بعضًالدراساتًالسابقةًتمثؿًمجتمعً
الجامعاتًً،المدارس:ً)الدراسةًفي

يةًوالتعميـ،ًالرتبالفمسطينية،ًوزارةً
ًالوزاراتًالفمسطينية(.

السابقةًلتناوؿًدراساتًتتطرؽًاللـً
موضوعيًتفويضًالصبلحياتً

والمياراتًالقياديةًفيًوزارةًًالداخميةً
ً.وأجيزةًالشرطة

بالرتبًتمثؿًمجتمعًالدراسةً
الساميةًالعاممةًفيًوازرةًالداخميةً
واألمفًالوطني،ًعمىًالعكسًمفً

ًالدراساتًالسابقة.
 )المصدر: إعداد الباحث(
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 :مقدمةال
جراءاتياًمحوراًًتعتبرًمنيجيةً نجازًالجانبًالتطبيقيًمفًإيتـًمفًخبللوًًرئيسياًًًالدراسةًوا 

الدراسػػة،ًوعػػفًطريقيػػاًيػػتـًالحصػػوؿًعمػػىًالبيانػػاتًالمطموبػػةًإلجػػراءًالتحميػػؿًاإلحصػػائيًلمتوصػػؿً
إلىًالنتائجًالتيًيتـًتفسيرىاًفيًضوءًأدبيػاتًالدراسػةًالمتعمقػةًبموضػوعًالدراسػة،ًوبالتػاليًتحقػؽً

ًتيًتسعىًإلىًتحقيقيا.األىداؼًال

الدراسة،ًوكػذلؾًأداةًالدراسػةًوعينةًومجتمعًًمتبعنيجًاللممًتناوؿًىذاًالفصؿًوصفاًًحيثً
ً،ًومػػدىًصػػدقياًوثباتيػػا.ًكمػػاًتضػػمفًوصػػفاًًوكيفيػػةًبنائيػػاًوتطويرىػػاإعػػدادىاًالمسػػتخدمةًوطريقػػةً
واألدواتًالتيًاستخدمتياًلجمعًأداةًالدراسةًوتقنينيا،ًًتصميـبياًالباحثًفيًـًلئلجراءاتًالتيًقا
لبيانػػػاتًوينتيػػػيًالفصػػػؿًبالمعالجػػػاتًاإلحصػػػائيةًالتػػػيًاسػػػتخدمتًفػػػيًتحميػػػؿًابيانػػػاتًالدراسػػػة،ً

ًيميًوصؼًليذهًاإلجراءات.ًاواستخبلصًالنتائج،ًوفيم

 الدارسة: منيجأواًل: 
المػنيجًبناًءًعمىًطبيعةًالدراسةًواألىػداؼًالتػيًتسػعىًإلػىًتحقيقيػاًفقػدًاسػتخدـًالباحػثً

الوصػػفيًالتحميمػػي،ًوالػػذيًيعتمػػدًعمػػىًدراسػػةًالظػػاىرةًكمػػاًتوجػػدًفػػيًالواقػػعًوييػػتـًبوصػػفياًوصػػفًاً
،ًكمػاًالًيكتفػيًىػذاًالمػنيجًًبجمػعً(7.56ً:754عبيػدات،ً)ًدقيقًاًويعبرًعنياًتعبيرًاًكيفيًاًوكمياًً

يتعػػػداهًإلػػػىًًالمعمومػػػاتًالمتعمقػػػةًبالظػػػاىرةًمػػػفًأجػػػؿًاستقصػػػاءًمظاىرىػػػاًوعبلقاتيػػػاًالمختمفػػػة،ًبػػػؿ
التحميػػؿًوالػػربطًوالتفسػػيرًلموصػػوؿًإلػػىًاسػػتنتاجاتًيبنػػيًعمييػػاًالتصػػورًالمقتػػرحًبحيػػثًيزيػػدًبيػػاً
رصيدًالمعرفةًعفًالموضوع.ًمفًخبلؿًالمنيجًالمتبعًوصؼًالظاىرةًموضػوعًالدراسػةًوالمتعمقػةً

ارة الداخمية ة لدى الرتب السامية في وز يتفويض الصبلحيات ودوره في تنمية الميارات القيادبػً"
وىػيًدراسػةًتطبيقيػةًعمػىًجيػازًالشػرطة.ًثػـًتحميػؿًبياناتيػاًواألمن الوطني في محافظات غـزةث، 

وبيػػػافًالعبلقػػػةًبػػػيفًمكوناتيػػػاًواآلراءًالتػػػيًتطػػػرحًحوليػػػاًوالعمميػػػاتًالتػػػيًتتضػػػمنياًواآلثػػػارًالتػػػيً
خصيصػػًاًليػػذهًتحػػدثيا،ًوقػػدًاعتمػػدًالباحػػثًعمػػىًالمصػػادرًاألوليػػةًوالثانويػػة،ًواالسػػتبانةًصػػممتً

الدراسػػػةًبيػػػدؼًجمػػػعًالبيانػػػاتًحػػػوؿًتفػػػويضًالصػػػبلحياتًوتنميػػػةًالميػػػاراتًالقياديػػػةًلػػػدىًالرتػػػبً
ًالساميةًفيًجيازًالشرطةًالتابعًلوزارةًالداخميةًواألمفًالوطنيًفيًمحافظاتًغزة.

ً

ً



 .. 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
معالجػػػةًاإلطػػػارًالنظػػػريًلمبحػػػثًإلػػػيًمصػػػادرً:ًحيػػػثًاتجػػػوًالباحػػػثًفػػػيًالمصـــادر الثانويـــة -7

البيانػاتًالثانويػةًوالتػيًتتمثػؿًفػيًالكتػػبًوالمراجػعًالعربيػةًواألجنبيػةًذاتًالعبلقػة،ًوالػػدورياتً
والمقػػػاالتًوالتقػػػارير،ًواألبحػػػاثًوالدراسػػػاتًالسػػػابقةًالتػػػيًتناولػػػتًموضػػػوعًالدارسػػػة،ًوالبحػػػثً

 والمطالعةًفيًمواقعًاإلنترنتًالمختمفة.

:ًلمعالجةًالجوانبًالتحميميةًلموضوعًالبحثًلجأًالباحثًإلػيًجمػعًالبيانػاتًوليةالمصادر األ  -6
ليذاًالغرض.ًاالستبانةاألوليةًمفًخبلؿً ًكأداةًرئيسةًلمبحث،ًصممتًخصيصاًً

 مجتمع الدراسة:ثانيًا: 
مجتمػػػعًالدراسػػػةًيعػػػرؼًبأنػػػوًجميػػػعًمفػػػرداتًالظػػػاىرةًالتػػػيًيدرسػػػياًالباحػػػث،ًوبػػػذلؾًفػػػافً

عمػػىًونػػوفًموضػػوعًمشػػكمةًالدراسػػة.ًوبنػػاًءًجميػػعًاألفػػرادًأوًاألشػػياءًالػػذيفًيكًمجتمػػعًالدراسػػةًىػػو
أصػحابًالرتػبًالسػاميةًالعػامميفًفػيًمشكمةًالدراسةًوأىدافياًفافًالمجتمعًالمستيدؼًيتكػوفًمػفً

(622ً)جيػػازًالشػػرطةًالتػػابعًلػػوزارةًالداخميػػةًواألمػػفًالػػوطنيًفػػيًمحافظػػاتًغػػزةًوالبػػالغًعػػددىـً
ً(.42والمحافظاتًفيًالجدوؿًرقـً)موزعيفًحسبًالرتبً

 ( 06جدول رقم ) 
ًعدديةًالرتبًالساميةًفيًالمحافظاتًالعامميفًفيًجيازًالشرطة

 المجموع رفح خانيونسًالوسطى غزة شماؿًغزة الرتبة/ًالمحافظة

 165 31 28 18 54 34 رائد

 85 16 10 16 12 31 مقدـ

 16 2 2 1 7 4 عقيدًفماًفوؽ

 266 49 40 35 73 69 المجموع

 .2014* المصدر: دائرة التنظيم واإلدارة في وزارة الداخمية واألمن الوطني، 

 عينة الدراسة:
ًالباحثًباستخداـًطريقةًالعينةً العشوائية،ًحيثًتـًتوزيعًعينةًاستطبلعيةًالطبقيةًقاـ

ًًاستبانةً(44) ًوثبات ًالبنائي ًوالصدؽ ًالداخمي ًاالتساؽ ًالعينةًً.االستبانةالختبار ًكانت وقد
ً(41االستطبلعيةًممثمةًلمجتمعًالدراسةًوىيًموضحةًكماًفيًالجدوؿًرقـً)

ً
ً
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 ( 07جدول رقم ) 
ًالعينةًاالستطبلعيةًألصحابًالرتبًالساميةًموزعيفًحسبًالمحافظات

 المجموع رفح خانيونسًالوسطى غزة شماؿًغزة الرتبة/ًالمحافظة

 18 3 3 2 6 4 رائد

 10 2 1 2 2 3 مقدـ

 2 0 0 0 1 1 عقيدًفماًفوؽ

 30 5 4 4 9 8 المجموع

 ممثمة لمجتمع الدراسة 30العينة طبقية عشوائية حجميا * 

   ** تم حساب العينة االستطبلعية باستخدام العبلقة )
عدد الفرع
العدد الكمي

) 
ً

ًً ًوسبلمة ًصدؽ ًمف ًالتأكد ًًلبلختبارًاالستبانةبعد ًاالستطبلعية، ًالعينة تـًباستخداـ
%ًمف34ًوىيًتمثؿًحواليًً،مجتمعًالدراسةعينةًطبقيةًعشوائيةًمفًعمىًًاستبانة773ًتوزيعً

ً(ًيوضحًتوزيعًىذهًالعينة.45%،ًوالجدوؿًرقـً)8.مجتمعًالدراسةًبمستوىًثقةً
 

 ( 08جدول رقم ) 
ًتوزيعًعينةًمفًأصحابًالرتبًالساميةًموزعيفًحسبًالمحافظات

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة شماؿًغزة الرتبة/ًالمحافظة

 71 13 12 8 23 15 رائد

 36 7 4 7 5 13 مقدـ

 7 1 1 0 3 2 عقيدًفماًفوؽ

 114 21 17 15 31 30 المجموع

 ممثمة لمجتمع الدراسة 114العينة طبقية عشوائية حجميا * 

    ** تم حساب العينة النيائية باستخدام العبلقة )
عدد الفرع
العدد الكمي

) 

 :ثالثًا: أداة الدراسة
 خطوات بناء االستبانة:

ً ًالدراسة ًأداة ًبإعداد ًالباحث ًبػقاـ ثتفويض الصبلحيات ودوره في تنمية والمتعمقة
الميارات القيادية لدى أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في محافظات 

ًاالستبانة:،ًواتبعًالباحثًالخطواتًًالتاليةًلبناءًقطاع غزةث



 747 

الدراسػػػاتًالسػػػابقةًذاتًالصػػػمةًبموضػػػوعًالدراسػػػة،ًواالسػػػتفادةًًوًالنظػػػرياألدبًعمػػػىًًاالطػػػبلع -1
 منياًفيًبناءًاالستبانةًوصياغةًفقراتيا.

ًاالسػتبانةفيًتحديدًأبعػادًوالمختصيفًًالباحثًعددًاًمفًأساتذةًالجامعاتًالفمسطينيةًةاستشاًر -2
 .وفقراتيا

 شممتياًاالستبانة.تحديدًالمجاالتًالرئيسيةًالتيً -3
 تحديدًالفقراتًالتيًتقعًتحتًكؿًمجاؿ. -4
بداءًالمبلحظات. -5 ًعرضًاالستبانةًعمىًالمشرؼًلمنقاشًوا 
ً(743)تـًتصميـًاالستبانةًفيًصورتياًاألوليةًوقدًتكونتًمفًأربعػةًمجػاالتًأساسػيةًبعػددً -6

 فقرة.
األكاديميػةًوالمينيػةً(ًمػفًالمحكمػيفًذويًالخبػرةًفػيًالمجػاالت72ًتـًعرضًاالستبانةًعمػىً) -7

 واإلحصائيةًفيًكؿًمفًالجامعاتًوالمؤسساتًالحكومية.
فػػػيًضػػػوءًآراءًالمحكمػػػيفًتػػػـًتعػػػديؿًبعػػػضًفقػػػراتًاالسػػػتبانةًمػػػفًحيػػػثًالحػػػذؼًأوًاإلضػػػافةً -8

 (ًفقرة.54االستبانةًفيًصورتياًالنيائيةًعمىً)ًروالتعديؿ،ًلتستق
ــــي تن"تػػػػـًإعػػػػدادًاسػػػػتبانةًحػػػػوؿً ــــويض الصــــبلحيات ودوره ف ــــةتف ــــة لــــدى  مي ــــارات القيادي المي

ً.الرتب السامية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في محافظات قطاع غزةثأصحاب 
 تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

ًالقسم األول:  ًعف ًعبارة ً)ًالبيانات الشخصيةوىو ًالمستجيب ًالرتبةًعف ًالعممي، المؤىؿ
ً.العسكرية،ًالمحافظة،ًسنواتًالخبرة(

أربعةًمجاالتًًفقرة،ًموزعةًعمى54ًفًمفً،ًويتكًومجاالت الدراسةوىوًعبارةًعفًًالثاني:القسم 
ًىي:

ً(ًفقرات74ويتكوفًمفً)أىمية تفويض الصبلحياتالمجال األول: 
ً(ًفقرة،ًمقسـًإلىًثبلثةًأقساـ:68ويتكوفًمفً)معوقات التفويض، المجال الثاني: 

ً(ًفقرات.5ويتكوفًمفً)ًأ. عوامل ليا عبلقة بالمرؤوسين،
ً(ًفقرات.1ويتكوفًمفً)ًب. عوامل ليا عبلقة بالرئيس،

ً(ًفقرات.74ويتكوفًمفً) ج. عوامل ليا عبلقة بالييكل التنظيمي،
ً
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ً(ًفقرة.78ويتكوفًمفً)ًممارسة تفويض الصبلحياتالمجال الثالث : 
ًأربعةًأقساـ:(ًفقرة،ًمقسـًإلى44ًويتكوفًمفً)الميارات القيادية، المجال الرابع : 

ً(ًفقرات.2ويتكوفًمفً)ًأ. الميارات الذاتية،
ً(ًفقرات.74ويتكوفًمفً)ًب. الميارات الفنية،

 (ًفقرات3ويتكوفًمفً) ج. الميارات اإلنسانية،
ً(ًفقرات.1ويتكوفًمفً)د. الميارات الفكرية، 
ً(ًفقرات.2ويتكوفًمفً)ىـ. الميارات اإلدارية، 

ً

 (:.4)رقـًستجاباتًلفقراتًاالستبيافًحسبًجدوؿًااللقياسًً(8-7التدرج)تـًاستخداـً
 (09جدول رقم )
ً(8-7درجاتًمقياسً)

  االستجابة
 

ًموافؽًبشدةًموافؽًمحايدًغيرًموافؽًغيرًموافؽًبشدةًالدرجة
74ً ً

ًالباحثًالتدرجًوفؽًمقياسًليكرت ًإيجابيًبحيثًإفًًاختار ًاتجاه ًذو ًوىو الخماسي،
اختيارًالمفحوصًلخيارً)موافؽًبشدة(ًيدؿًعمىًالموافقةًالعاليةًعمىًماًوردًفيًالفقرةًالمعنية،ً

ً%.20وكؿًتدرجًلوًوزفًنسبيً
 صدق االستبيان:

ًالباحثً ًقاـ ًوقد ًوضعتًلقياسو، ًما ًاالستبانة ًأفًتقيسًأسئمة ًبصدؽًاالستبانة يقصد
ًصدؽًاالستبانةًبطريقتيف:بالتأكدًمفً

ًصدق المحكمين ثالصدق الظاىريث: -1
ً ًتألفتًمف ًالمحكميف ًمف ًمجموعة ًعمى فيًًمتخصصا16ًًَعرضًالباحثًاالستبانة

المجاالتًاألكاديميةًواإلداريةًوالمينيةًواإلحصائية،ًواستنادًاًإلىًآراءًالمحكميفًالذيفًتـًعرضً
ًاًر ًفي ًىناؾًوضوح ًكاف ًوقد ًعمييـ، ًتمثيؿًاالستبانة ًعمىًصحة ًالمحكميف ًنسبًاتفاؽ تفاع

العباراتًلمجاالتًاالستبانةًوصحةًارتباطياًبالمعنى،ًويتضحًأفًعباراتًاالستبانةًعمىًدرجةً
%(،ًوبيذاًاعتبر100ًً-%80ًعاليةًمفًالصدؽًلحصولياًعمىًنسبًاتفاؽًتتراوحًماًبيفً)

ًلصدؽًاالستبانة. ًمعيارًا ًالمرتفعة ًًالباحثًنسبًاالتفاؽ ًالمحكميفًوقد استجابًالباحثًآلراء
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ًحيثًت ًيمـز ًبإجراءًما ًوتعديؿ134ًًمفًأصؿًًفقرة51ًـًحذؼًوقاـ ًفيًضوء12ًًفقرة فقرة
83ًالمقترحاتًالمقدمة،ًوبذلؾًخرجًاالستبيافًفيًصورتوًالنيائيةًبالمجاالتًاألربعةًالرئيسيةًو

ًفقرة.
ًصدق المقياس: -2

 :Internal Validityأواًل : االتساق الداخمي 
ًالمجاؿً ًمع ًفقراتًاالستبانة ًمف ًفقرة ًالداخميًمدىًاتساؽًكؿ ًبصدؽًاالتساؽ يقصد
الذيًتنتميًإليةًىذهًالفقرة،ًوقدًقاـًالباحثًبحسابًاالتساؽًالداخميًلبلستبانةًوذلؾًمفًخبلؿً

ًنفسو.حسابًمعامبلتًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاالتًاالستبانةًوالدرجةًالكميةًلممجاؿً
 نتائج االتساق الداخمي : -

ً ً)يوضح ًرقـ ً"10جدوؿ ًمجاؿ ًفقرات ًمف ًفقرة ًكؿ ًبيف ًاالرتباط ًمعامؿ تفويض (
الصبلحيات ودوره في تنمية الميارات القيادية لدى أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخمية 

ًواألمن الوطني في محافظات قطاع غزة ًأف ًيبيف ًوالذي ًلممجاؿ، ًالكمية ًوالدرجة معامبلتً"
ً ًمعنوية ًمستوي ًعند ًدالة ًالمبينة ًوضعαًً=0.05ًاالرتباط ًلما ًصادقًا ًالمجاؿ ًيعتبر وبذلؾ

 لقياسو.
 (10جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ثأىمية تفويض الصبلحياتث والدرجة الكمية

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

 0.004** 0.729 زيادةًاالعتمادًعمىًالنفسًفيًإػنجازًاألعماؿًيؤديًإلىً .7

 0.044** 0.780 عندًالمرؤوسيفًًالمسئوليةيعززًالقدرةًعمىًتحمؿًً .6

 0.044** 0.6.7 يساعدًعمىًاستمرارًالعمؿًفيًظؿًغيابًالقائدًً .4

 0.004** 0.670 يساىـًفيًإنجازًالعمؿًفيًالوقتًالمحددًً .3

 0.044** 0.889 يعدًعامبًلًمؤثرًاًفيًإكسابًالمرؤوسيفًمياراتًجديدةًً .8

 0.004** 0.680 يؤديًإلىًرفعًمستوىًالروحًالمعنويةًلممرؤوسيفًًً .2

 0.000* 0.776 يساعدًعمىًتنميةًروحًاالبتكارًوالمبادرةًلدىًالمرؤوسيفًً .1

 0.004** 0.7.7 يساعدًعمىًالحوارًوالمناقشةًبيفًالرؤساءًوالمرؤوسيفًً .5

 0.001** 0.8.9 يؤديًإلىًزيادةًالثقةًبالنفسًفيًمواجيةًالمواقؼًالتنافسيةًً ..

 0.000** 0.698ًيقويًالعبلقاتًاإلنسانيةًبيفًالمرؤوسيفًًً .74

 .α=0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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معامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"عوامؿًلياًعبلقةً(11ًجدوؿًرقـً)يوضحً
بالمرؤوسيف"ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ،ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالةًعندًمستويً

ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمعنويةً
ً

 (11جدول رقم )
ًجاؿً"عوامؿًلياًعبلقةًبالمرؤوسيف"ًوالدرجةًالكميةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًم

 الفقرة م
 معامل

 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sigاالحتمالية)

 0.004** 0.677 خشيةًوقوعًالمرؤوسيفًفيًاألخطاءًً .7

 0.044** 0.000 تجنبًالتعرضًلممساءلةًمفًالرؤساءًً .6

 0.044** 0.708 الرئيسأفًيفقدًبعضًصداقاتًالزمبلءًبسببًقياـًالمرؤوسًبدورًً .4

 0.004** 0.7.0ًىروبًالمرؤوسيفًمفًتحمؿًالمزيدًمفًالمسؤولياتًً .3

 0.044** 0.807ًتجنبًالمرؤوسيفًتمضيةًوقتًأطوؿًفيًالعمؿًً .8

 0.004** 0.6.8ًقمةًخبرةًالمرؤوسيفًفيًمجاؿًالعمؿًالمفوضًليـًً .2

 0.000** 0.600ًافتقارًالمرؤوسيفًإلىًتدريبًكاؼًفيًمجاؿًالعمؿًالمنوطًبيـً .1

 0.004** .0.69ًغيابًالتعزيزًاإليجابيًلممرؤوسيفًعندًالقياـًبالمياـًالمنوطةًإلييـًً .5
 .α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

"عوامؿًلياًعبلقةً(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿ12ًجدوؿًرقـً)يوضحً
بػػػالرئيس"ًوالدرجػػػةًالكميػػػةًلممجػػػاؿ،ًوالػػػذيًيبػػػيفًأفًمعػػػامبلتًاالرتبػػػاطًالمبينػػػةًدالػػػةًعنػػػدًمسػػػتويً

ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمعنويةً
 (12جدول رقم )

ً"ًوالدرجةًالكميةًلياًعبلقةًبالرئيسمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 الفقرة م
 معامل

 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.000** 0.696ًيقمؿًالتفويضًمفًأىميةًالرئيسًً .7

 0.000** .0.80ًخوؼًالرئيسًمفًعدـًإنجازًالعمؿًالمفوضًبكفاءةًعاليةًً .6

 0.000** 0.780ًخشيةًالرئيسًمفًإساءةًالمرؤوسًلمسمطةًالمفوضةًإليوًً .4

 0.000** .0.80ًأفًيحتفظًالرئيسًبقدرًأكبرًمفًتفاصيؿًالعمؿًدوفًغيرهًً .3

 0.000** .0.66ًحرصًالرئيسًأفًتؤديًاألعماؿًبأسموبًونمطًمعيفًمماًيتفؽًورؤيتوًً .8

 0.000** 0.699ًخشيةًالرئيسًمفًبروزًدورًالمرؤوسًمماًيشكؿًمنافسًاًلوًً .2

 0.000** 0.769ًتجنبًضياعًوقتًالرئيسًفيًمتابعةًاألعماؿًالتيًفوضياًً .1

 .α=0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *



 748 

(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"عوامؿًلياًعبلقة13ًجدوؿًرقـً)يوضحً
التنظيمػػي"ًوالدرجػػةًالكميػػةًلممجػػاؿ،ًوالػػذيًيبػػيفًأفًمعػػامبلتًاالرتبػػاطًالمبينػػةًدالػػةًعنػػدًبالييكػػؿً

ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمستويًمعنويةً
 (13جدول رقم )

ً"ًوالدرجةًالكميةًعوامؿًلياًعبلقةًبالييكؿًالتنظيميمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** .0.08ًغموضًتسمسؿًالسمطةًفيًالييكؿًالتنظيميًً .7

 4.447** .0.80ًالوظيفيةًًالمسئوليةضعؼًالتكافؤًبيفًالصبلحياتًًوً .6

* 0.700ًالمبالغةًفيًالتدويرًالوظيفيًفيًالمناصبًالقياديةًً .4 4.444*  

* 0.070ًاستحداثًبعضًاإلداراتًالجديدةًفيًالعمؿًً .3 4.444*  

*4.444 0.707ًوجودًتضاربًفيًالواجباتًوالمسؤولياتًبيفًبعضًالقياداتًً .8  

**4.444 0.770ًوجودًنظاـًغيرًواضحًلمتفويضًً .2  

**4.448 ..0.0ًقمةًالحوافزًالتيًتساعدًعمىًقبوؿًالصبلحياتًالمفوضةً .1  

**4.444 0.6.9ًقمةًمتابعةًوتوجيوًالمفوضًلممرؤوسيفًً .5  

**4.444 .0.77ًندرةًوجودًوصؼًوظيفيًواضحًومحددًلممياـًالمفوضةً ..  

*4.444 0.699ًندرةًوجودًآلياتًومعاييرًواضحةًلتقييـًأداءًالمفوضيفً .74  

 .α=0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمػفًفقػراتًمجػاؿً"ممارسػةًتفػويض14ًجدوؿًرقـً)يوضحً

الصبلحيات"ًوالدرجةًالكميػةًلممجػاؿ،ًوالػذيًيبػيفًأفًمعػامبلتًاالرتبػاطًالمبينػةًدالػةًعنػدًمسػتويً
ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمعنويةً

 (14جدول رقم )
ً"ًوالدرجةًالكميةممارسةًتفويضًالصبلحياتمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** .0.77ًتفويضًاألمورًالبسيطةًاوًالروتينيةًلممرؤوسً .7

 4.447** 0.008ًتدريبًالمرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلوً .6

* 0.608ًيسمحًلممرؤوسًبالمبادرةًواالبتكارًفيًإنجارًالمياـًالمفوضةًإليوً .4 4.444*  

* 0.0.0ًيكتفىًالرئيسًباالطبلعًعمىًنتائجًالمياـًالمفوضةًلممرؤوسً .3 4.444*  

 0.444** 0.6.0ًتحفيزًالمرؤوسيفًعندًإنجازًالمياـًالمطموبةًمنيـً .8

 4.444** 0.767ًتحديدًالمخرجاتًالمنشودةًالتيًيتوقعياًالمديرًمفًالمرؤوسيفً .2

*4.444 0.7.6ًتوضيحًحدودًالصبلحياتًالمفوضةًلممرؤوسيفً .1  
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* 0.6.0ًتفويضًالصبلحياتًبحسبًقدراتًالمرؤوسيفًوطبيعةًالمياـًمعاً .5 4.444*  

 0.444** 0.000ًشرحًالمياـًلممرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلوً ..

 4.448** .0.08ًيتمتعًالمرؤوسًبحريةًفيًأداءًالمياـًالمفوضةًلوً .74

 4.444* ..0.0ًتفويضًاألعماؿًالميدانيةًفقطًلممرؤوسيفً .77

* 0.060ًتفويضًالصبلحياتًفيًاألزماتًفقطً .76 4.444*  

 0.444** .0.66ًالمسئوليةيمجأًالقائدًلتفويضًالصبلحياتًكأسموبًلتدريبًالمرؤوسيفًعمىًتحمؿًً .74

 4.444* 0.808ًيكوفًالتفويضًفيًبعضًاالختصاصاتًالتيًتسيـًفيًسرعةًإنجازًالعمؿًً .73

* ..0.7ًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًشفيياًًَ .78 4.444*  

 .α=0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
بيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"الميػاراتًالذاتيػة"ًً(ًمعامؿًاالرتباط15جدوؿًرقـً)يوضحً

0.05ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ،ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالػةًعنػدًمسػتويًمعنويػةً
=αً.ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو

 (15جدول رقم )
ًلدرجةًالكميةً"ًواالمياراتًالذاتيةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

ًوالميفًفيًالتعامؿًمعًاآلخريفًً .7  0.444** .0.67ًأوفؽًبيفًالحـز

 4.444** 0.790ًعندًإنجازًالعمؿًًالمضنىيساعدنيًالتفويضًعمىًتحمؿًالجيدًً .6

* 0.809ًينميًالقدرةًعمىًالتأثيرًعمىًالعامميفًً .4 4.444*  

* ..0.7ًيؤىمنيًالتفويضًلتقبؿًالنقدًمفًاآلخريفًً .3 4.444*  

*4.444 0.700ًيساعدنيًالتفويضًعمىًالتحميًباليدوءًعندًمواجيةًاألزماتًً .8  

**4.444 0.768ًيجعمنيًًالتفويضًمحتفظًاًبالحيويةًوالنشاطً.ً .2  

 .α=0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
ً

(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقػرةًمػفًفقػراتًمجػاؿً"الميػاراتًالفنيػة"16ًجدوؿًرقـً)يوضحً
0.05ًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ،ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالػةًعنػدًمسػتويًمعنويػةً

=αً.ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو
ً
ً
ً
ً
ً
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 (16جدول رقم )
ً"ًوالدرجةًالكميةًالمياراتًالفنيةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** 0.700ًيسيـًالتفويضًفيًفتحًقنواتًاالتصاؿًبينيًوبيفًالعامميفًً .7

 4.444** 0.6.6ًيساىـًالتفويضًفيًتطويرًأساليبًالعمؿًالفنيةًً .6

* 0.690ًيدفعنيًالتفويضًإلىًتطويرًأدائيًالفنيً .4 4.446*  

* 0.780ًيسيـًالتفويضًفيًفيـًالقوانيفًواألنظمةًً .3 4.444*  

* ..0.7ًيؤىمنيًالتفويضًألفًأنجزًأعماليًبإتقافًً .8 4.444*  

*4.444 .0.80ًتدفعنيًعمميةًالتفويضًألفًأستفيدًمفًأفكارًالغيرًً .2  

* 0.900ًيؤىمنيًالتفويضًالختيارًأفضؿًاألساليبًإلنجازًاألعماؿًً .1 4.444*  

* .0.89ًيسمحًليًالتفويضًبتحمؿًمسؤوليةًفشؿًالقرارًالخاط ًً .5 4.444*  

* .0.70ًتدفعنيًعمميةًالتفويضًإلىًحضورًاالجتماعاتًً .. 4.444*  

* .0.89ًينميًالتفويضًالقيـًاإليجابيةًلدىًالعامميفًً .74 4.444*  

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
(ًمعامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًبػػػػيفًكػػػؿًفقػػػػرةًمػػػػفًفقػػػػراتًمجػػػػاؿً"الميػػػػارات17ًجػػػػدوؿًرقػػػػـً)ًيوضػػػح

والػػػذيًيبػػيفًأفًمعػػامبلتًاالرتبػػػاطًالمبينػػةًدالػػػةًعنػػدًمسػػػتويًاإلنسػػانية"ًوالدرجػػةًالكميػػػةًلممجػػاؿ،ً
ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمعنويةً

 (17جدول رقم )
ً"ًوالدرجةًالكميةًالمياراتًاإلنسانيةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** 0.800ًيساعدًالتفويضًعمىًتوفيرًمناخًوظيفيًمناسبًً .7

 4.444** 0.7.0ًتشجعًعمميةًالتفويضًعمىًإبداءًآراءًًالعامميفً.ًً .6

* 0.790ًتوفرًعمميةًالتفويضًالدعـًالمعنويًوالنفسيًلمعامميفًً .4 4.446*  

* 0.800ًيسمحًالتفويضًبتشجيعًالعمؿًبروحًالفريؽًلدىًالعامميفًً .3 4.444*  

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
ً

(ًمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"المياراتًالفكرية"18ًجدوؿًرقـً)يوضحً
0.05ًمسػتويًمعنويػةًوالدرجةًالكميةًلممجاؿ،ًوالذيًيبيفًأفًمعامبلتًاالرتباطًالمبينةًدالػةًعنػدً

=αً.ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو
ً
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 (18جدول رقم )
ً"ًوالدرجةًالكميةًالمياراتًالفكريةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** 0.879ًيدفعنيًالتفويضًنحوًتحديدًالمعموماتًالمطموبةًالتخاذًقرارًمعيفًً .7

 0.444** 0.060ًيسمحًالتفويضًبتحديدًالمشكبلتًالتيًتواجوًالعامميفً.ًً .6

 0.444** 0.600ًيساعدنيًالتفويضًعمىًطرحًالبدائؿًالمتعددةًلحؿًالمشكبلتًً .4

 0.444** 0.099ًيدفعًالتفويضًإلىًامتبلؾًالخياؿًالفكريًواإلبداعيًً .3

 0.444** 0.700ًيحتاجًالتفويضًإلىًإدراؾًالموقؼًكوحدةًواحدةًً .8

 0.444** 0.6.8ًيساعدنيًالتفويضًعمىًاستثمارًاألفكارًالنابعةًمفًالعامميفًً .2

 0.444** 0.809ًتحتـًعمميةًالتفويضًالترويًعندًإتماـًاإلجراءاتًالمفوضةًً .1

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
ً

(ًمعامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًبػػػػيفًكػػػؿًفقػػػػرةًمػػػػفًفقػػػػراتًمجػػػػاؿً"الميػػػػارات19ًجػػػػدوؿًرقػػػػـً)يوضػػػحً
عنػػػدًمسػػػتويًً"ًوالدرجػػػةًالكميػػػةًلممجػػػاؿ،ًوالػػػذيًيبػػػيفًأفًمعػػػامبلتًاالرتبػػػاطًالمبينػػػةًدالػػػةاإلداريػػػة
ًوبذلؾًيعتبرًالمجاؿًصادقًاًلماًوضعًلقياسو.αً=0.05ًمعنويةً

 (19جدول رقم )
ً"ًوالدرجةًالكميةًالمياراتًالفكريةمعامؿًاالرتباطًبيفًكؿًفقرةًمفًفقراتًمجاؿً"

 معامل الفقرة م
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.444** 0.7.7ًيحفزًالتفويضًالعامميفًعمىًالمشاركةًفيًاتخاذًالقراراتًً .7

 0.441** 0.980ًيستثيرًالتفويضًجيودًالعامميفًلتحسيفًاألداءًً .6

 0.444** 0.907ًتراعيًعمميةًالتفويضًإمكانياتًالعامميفًً .4

 0.444** .0.70ًيسمحًالتفويضًلممرؤوسيفًبوضعًخطةًلموحدةًاإلداريةًالتيًيعمموفًبياًً .3

 0.440** 0.808ًتحتـًعمميةًالتفويضًالخضوعًإلىًاألنظمةًوالقوانيفًالمتبعةًً .8

 0.441** 0.709ًتتيحًعمميةًالتفويضًاستخداـًالتقنياتًالحديثةًإلتماـًالمياـًً .2

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

يعتبرًالصدؽًالبنائيًأحدًمقاييسًصدؽًاألداةStructure Validityًً :ثانيًا : الصدق البنائي
التيًتقيسًمدىًتحقؽًاألىداؼًالتيًتريدًاألداةًالوصوؿًإلييا،ًويبيفًمديًارتباطًكؿًمجاؿًمػفً

 مجاالتًالدراسةًبالدرجةًالكميةًلفقراتًاالستبانة.
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(ً ًرقـ ًدالة20ًيبيفًجدوؿ ًمجاالتًاالستبانة ًمعامبلتًاالرتباطًفيًجميع ًأفًجميع )
وبذلؾًيعتبرًجميعًمجاالتًاالستبانةًصادقوًلماًوضعαًً=0.05ًعندًمستويًمعنويةًإحصائيًاً
ًلقياسو.

 (20جدول رقم )
ًمعامؿًاالرتباطًبيفًدرجةًكؿًمجاؿًمفًمجاالتًاالستبانةًوالدرجةًالكميةًلبلستبانة

 معامل المجال
 بيرسون لبلرتباط

 القيمة
  (.Sig)االحتمالية

ني
الثا
ال 
مج
ال

ض 
فوي
 الت
ات
عوق
م

 

 0.000** 0.708 عوامل ليا عبلقة بالمرؤوسين

 0.000** 0.8.8 عوامل ليا عبلقة بالرئيس

 0.000** 0.8.6 عوامل ليا عبلقة بالييكل التنظيمي

رابع
ل ال

مجا
ال

دية 
لقيا
ت ا

يارا
الم

 

 0.000** 0.8.0 الميارات الذاتية

 0.000** .0.80 الميارات الفنية

 0.000** 0.780 الميارات اإلنسانية

 0.000** .0.80 الميارات الفكرية

 0.000** 0.760 الميارات اإلدارية

**0.000 0.9.9 األول أىمية تفويض الصبلحياتمجال مجمالي كمي لإً  

**0.000 ..0.7 لممجال الثاني معوقات التفويضجمالي كمي  إ  

**0.000 ..0.8 لممجال الثالث ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي كمي  إ  

**0.000 ..0.7 لممجال الرابع الميارات القياديةجمالي كمي  إ  

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

نفسًالنتيجةًلوًتػـًًاالستبانةأفًتعطيًىذهًًاالستبانةيقصدًبثباتً :Reliabilityثبات االستبانة
فًثبػػػاتًالظػػروؼًوالشػػروط،ًأوًبعبػػػارةًأخػػرىًإأكثػػرًمػػفًمػػػرةًتحػػتًنفػػػسًًاالسػػػتبانةإعػػادةًتوزيػػعً

وعدـًتغييرىػاًبشػكؿًكبيػرًفيمػاًلػوًتػـًإعػادةًتوزيعيػاًًاالستبانةيعنيًاالستقرارًفيًنتائجًًاالستبانة
 ًبلؿًفتراتًزمنيةًمعينة.عمىًاألفرادًعدةًمراتًخ
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ًالدراسةًمفًخبلؿ:ًاالستبانةوقدًتحقؽًالباحثًمفًثباتً

 :Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ
،ًوكانتًالنتائجًكماًىيًمبينةًاالستبانةاستخدـًالباحثًطريقةًألفاًكرونباخًلقياسًثباتً

ً(.67)رقـًفيًجدوؿً

 (21جدول رقم )
 كرونباخًلقياسًثباتًاالستبانةمعامؿًألفاً

 معامل ألفاكرونباخ عدد الفقرات المجال

ني
الثا
ال 
مج
ال

 
ت 
وقا
مع

ض
فوي
الت

 

 .0.90 8 عوامل ليا عبلقة بالمرؤوسين

 0.769 7 عوامل ليا عبلقة بالرئيس

 0.797 10 عوامل ليا عبلقة بالييكل التنظيمي

رابع
ل ال

مجا
ال

دية 
لقيا
ت ا

يارا
الم

 

 0.779 6 الذاتيةالميارات 

 0.790 10 الميارات الفنية

 0.807 4 الميارات اإلنسانية

 ..0.8 7 الميارات الفكرية

 0.809 6 الميارات اإلدارية

 0.8.7 10 األول أىمية تفويض الصبلحياتمجال مجمالي كمي لإً

 0.8.6 25 لممجال الثاني معوقات التفويضجمالي كمي  إ

 0.700 15 الثالث ممارسة تفويض الصبلحيات لممجالجمالي كمي  إ

 0.760 33 لممجال الرابع الميارات القياديةجمالي كمي  إ

 0.898 83 إجمالي كمي لبلستبانة ككل

(ًأفًقيمػةًمعامػؿًألفػاًكرونبػاخًمرتفعػة21ًواضحًمػفًالنتػائجًالموضػحةًفػيًجػدوؿًرقػـً)
بمغػػػػتًلجميػػػػعًفقػػػػراتًاالسػػػػتبانةً(،ًبينمػػػػا0.755ًً،0.0.904ً)لكػػػػؿًمجػػػػاؿ،ًحيػػػػثًتتػػػػراوحًبػػػػيف

(0.898ً.) 

وبػػذلؾًتكػػوفًاالسػػتبانةًفػػيًصػػورتياًالنيائيػػةًقابمػػةًلمتوزيػػع.ًويكػػوفًالباحػػثًقػػدًتأكػػدًمػػفً
اسػػتبانةًالدراسػػةًممػػاًيجعمػػوًعمػػىًثقػػةًتامػػةًبصػػحةًاالسػػتبانةًوصػػبلحيتياًلتحميػػؿًصػػدؽًوثبػػاتً

ًالنتائجًواإلجابةًعفًأسئمةًالدراسةًواختبارًفرضياتيا.
ً
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ًالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Packageتـًتفريغًوتحميؿًاالستبانةًمفًخبلؿًبرنامجًالتحميؿًاإلحصائي

for the Social Sciences (SPSS).ً
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )Kolmogorov-Smirnovسػػػمرنوؼً-اختبػػػارًكولمجػػػوروؼًتػػػـًاسػػػتخداـ

Testًوكانػػتًالنتػػائجًكمػػاًىػػيًالختبػػارًمػػاًإذاًكانػػتًالبيانػػاتًتتبػػعًالتوزيػػعًالطبيعػػيًمػػفًعدمػػو،
ً(.22مبينةًفيًجدوؿًرقـً)

 (22)رقم جدول 
ًالتوزيعًالطبيعييوضحًنتائجًاختبارً

 القيمة االحتمالية المجال م
(Sig.) 

 8...0 األول أىمية تفويض الصبلحياتمجال مجمالي كمي لإ  .7

 .0.90 لممجال الثاني معوقات التفويضجمالي كمي  إ  .6

 .9..0 لممجال الثالث ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي كمي  إ  .4

 0.119 لممجال الرابع الميارات القياديةجمالي كمي  إ  .3

 0.104 إجمالي كمي لبلستبانة ككل 

جميػػعًلً(.Sig)(ًأفًالقيمػػةًاالحتماليػػة22ًواضػػحًمػػفًالنتػػائجًالموضػػحةًفػػيًجػػدوؿًرقػػـً)
0.05مسػػػتوىًالداللػػػةًأكبػػػرًمػػػفًمجػػػاالتًالدراسػػػةًكانػػػتً ًًوبػػػذلؾًفػػػإفًتوزيػػػعًالبيانػػػاتًليػػػذه،

وحيػثًسػيتـًاسػتخداـًاالختبػاراتًالمعمميػةًلئلجابػةًعػفًفرضػياتًالمجاالتًيتبعًالتوزيعًالطبيعيً
ًالدراسة.ً

 األدوات اإلحصائية :
النسػػبًالمئويػػةًوالتكػػراراتًوالمتوسػػطًالحسػػابي:ًيسػػتخدـًىػػذاًاألمػػرًبشػػكؿًأساسػػيًألغػػراضً -1

 .ًمعرفةًتكرارًفئاتًمتغيرًما،ًويتـًاالستفادةًمنياًفيًوصؼًعينةًالدراسة
ً(،ًلمعرفةًثباتًفقراتًاالستبانة.Cronbach's Alphaاختبارًألفاًكرونباخ) -2
K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testًسػػمرنوؼ-اختبػػارًكولمجػػوروؼًاسػػتخداـ -3

 يستخدـًىذاًاالختبارًلمعرفةًماًإذاًكانتًالبياناتًتتبعًالتوزيعًالطبيعيًمفًعدمو.
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(ًلقيػاسًدرجػةًاالرتبػاط:Pearson Correlation Coefficientًمعامػؿًارتبػاطًبيرسػوفً) -4
ًىػػػذاًاالختبػػػارًعمػػػىًدراسػػػةًالعبلقػػػةًبػػػيفًمتغيػػػريف .ًوقػػػدًتػػػـًاسػػػتخداموًلحسػػػابًاالتسػػػاؽًيقػػػـو

 الداخميًوالصدؽًالبنائيًلبلستبانة،ًوالعبلقةًبيفًالمتغيرات.
(ًلمعرفػػةًمػػاًإذاًكػػافًمتوسػػطًدرجػػةًاالسػػتجابةًقػػدT-Testً)ًفػػيًحالػػةًعينػػةًواحػػدةTًاختبػػارً -5

أـًزادتًأوًقمػػتًعػػفًذلػػؾ،ًولقػػدًتػػـًاسػػتخداموًلمتأكػػدًمػػفًداللػػة3ًًوصػػمتًإلػػيًالحيػػادًوىػػيً
 المتوسطًلكؿًفقرةًمفًفقراتًاالستبانة.

(One Way Analysis of Variance) ANOVAًاختبػػارًتحميػػؿًالتبػػايفًاألحػػاديً -6
لمعرفػػةًمػػاًإذاًكػػافًىنػػاؾًفروقػػاتًذاتًداللػػةًإحصػػائيةًبػػيفًثػػبلثًمجموعػػاتًأوًأكثػػرًمػػفً

ًالبيانات.
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 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
مفًأصحاب114ًً)االستبانة(،ًتـًتوزيعياًعمىًًبعدًالتأكدًمفًصدؽًوثباتًأداةًالدراسة

الشػػػرطةًالتػػػابعًلػػػوزارةًالداخميػػػةًواألمػػػفًالػػػوطنيًفػػػيًقطػػػاعًغػػػزة،ًوتػػػـًًالرتػػػبًالسػػػاميةًفػػػيًجيػػػاز
ًاستكماؿًتعبئةًاالستباناتًكميا،ًوفيماًيميًعرضًلخصائصًعينةًالدراسة.

البكػالوريوسًىػيً(ًيتضحًأفًنسبةًحػاممي03ً(ًوالشكؿًرقـً)23مفًخبلؿًالجدوؿًرقـً)
%ًبينمػػاًكانػػتًنسػػبةًحػػامميًدرجتػػيًالماجسػػتيرًوالػػدكتوراهًىػػي67.5ًالنسػػبةًاألعمػػىًحيػػثًبمغػػتً

ً%5.3األقؿًحيثًبمغتً

 (23)رقم جدول 
ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالمؤىؿًالعممي

 النسبة التكرار المؤىل العممي

 16.7 19 ثانوية عامة

 10.5 12 دبموم

 67.5 77 بكالوريوس

 5.3 6 ماجستير أو دكتوراه

 100.0 114 المجموع

 
 

(03شكل رقم )  

ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالمؤىؿًالعممي

 
(ًيتضػػػحًأفًأكبػػػرًنسػػػبةًرتػػػبًعسػػػكرية43ً(ًوالشػػػكؿًرقػػػـً)63مػػػفًخػػػبلؿًالجػػػدوؿًرقػػػـً)

%،47.2ً%،ًيمييػاًرتبػةًالمقػدـًبمػاًنسػبتو26.4ًساميةًىيًرتبةًالرائػدًحيػثًبمغػتًنسػبةًتكرارىػاً
%.2.7فيماًحمتًالرتبًعقيدًفماًفوؽًكأقؿًرتبًعسكريةًساميةًبنسبةً

ماجستير أو  بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة
 دكتوراه
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 (24)رقم جدول 
ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالرتبًالعسكرية

 النسبة التكرار المؤىل العممي

 62.3 71 رائد

 31.6 36 مقدم

 6.1 7 عقيد فما فوق

 100.0 114 المجموع

 
 (04شكل رقم )

ًالعسكريةتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالرتبً

ً

(ًيتضػػحًأفًأكبػػرًمحافظػػةًفييػػاًأصػػحاب48ً(ًوالشػػكؿًرقػػـً)68مػػفًخػػبلؿًالجػػدوؿًرقػػـً)
%ًفيمػاًكانػتًمحافظػةًالوسػطىًأقػؿًنسػبةًمػف61.6ًالرتبًعسكريةًساميةًىيًمدينةًغزةًبنسبةً

%.74.6أصحابًالرتبًالعسكريةًالساميةًبنسبةً

 (25)رقم جدول 
 توزيعًعينةًالدراسةًحسبًالمحافظة

 النسبة التكرار المحافظة

 18.4 21 رفح

 14.9 17 خانيونس

 13.2 15 الوسطى

 27.2 31 غزة

 26.3 30 الشمال

 100.0 114 المجموع

 
 

 رائد
62% 

 مقدم
32% 

 عقيد فما فوق
6% 
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 (05شكل رقم )
ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًالمحافظة

ً
سػنوات5ًًإلػى2ًً(ًيتضػحًأفًالعػامميفًمػف42ً(ًوالشكؿًرقـً)62مفًخبلؿًالجدوؿًرقـً)

سػػنواتًفمػػاًً.%ًيمػػييـًالعػػامموفًمػف84.4ًالنسػبةًاألكبػػرًمػػفًعينػةًالدراسػػةًبمػػاًيقػاربًقػدًشػػكمواً
3.3ًسنواتًالنسبةًاألدنىًبماًيقػارب8ًً%،ًفيماًاحتؿًالعامموفًمفًسنتيفًإلى38.2ًفوؽًبنسبةً

%ًمفًالعينة.





 (26)رقم جدول 
ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًسنواتًالخبرة

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 4.4 5 سنوات 5إلى  2من 

 45.6 52 سنوات 8إلى  6من 

 50.0 57 سنوات فأكثر 9

 100.0 114 المجموع

 
 
 
 
 

 الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

21 

17 
15 

31 30 

 توزيع العينة حسب المحافظة
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 (06شكل رقم )
ًتوزيعًعينةًالدراسةًحسبًسنواتًالخبرة

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 5إلى  2من 
 سنوات

4% 

 8إلى  6من 
 سنوات

46% 

 سنوات فأكثر 9
50% 

 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة
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ً

 
 
 

 انفصم اخلايس
 ح اننتائج وانتىصُاخيناقش

ً
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

 بالسؤال الثاني النتائج المتعمقة 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السابع 

 التوصيات 
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 المقدمة :
يتضمفًىذاًالفصػؿًعرضػًاًلتحميػؿًالبيانػاتًواختبػارًفرضػياتًالدراسػة،ًوذلػؾًمػفًخػبلؿً
اإلجابػػةًعػػفًأسػػئمةًالدراسػػة،ًواسػػتعراضًأبػػرزًنتػػائجًاالسػػتبانةًوالتػػيًتػػـًالتوصػػؿًإلييػػاًمػػفًخػػبلؿً
تحميػػػػؿًفقراتيػػػػا،ًوالوقػػػػوؼًعمػػػػىًمتغيػػػػراتًالدراسػػػػةًالتػػػػيًاشػػػػتممتًعمػػػػىً)المؤىػػػػؿًالعممػػػػي،ًالرتبػػػػةً

حافظة،ًسنواتًالخبرة(،ًلذاًتـًإجػراءًالمعالجػاتًاإلحصػائيةًلمبيانػاتًالمتجمعػةًمػفًالعسكرية،ًالم
ًاإلحصػػػػػائيةًلمدراسػػػػػاتًاالجتماعيػػػػػةً ً(SPSS)اسػػػػػتبانةًالدراسػػػػػة،ًإذًتػػػػػـًاسػػػػػتخداـًبرنػػػػػامجًالػػػػػرـز

ًلمحصوؿًعمىًنتائجًالدراسةًالتيًسيتـًعرضياًوتحميمياًفيًىذاًالفصؿ.ً

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

سيتـًعرضًنتائجًالدراسة،ًوذلؾًمفًخػبلؿًاإلجابػةًعػفًأسػئمةًالدراسػةًواسػتعراضًأبػرزً
تفــويض نتػػائجًاالسػػتبانةًالتػػيًتػػـًالتوصػػؿًإلييػػاًمػػفًخػػبلؿًتحميػػؿًفقراتيػػا،ًبيػػدؼًالتعػػرؼًإلػػىً"ً

الصبلحيات ودوره في تنمية الميارات القيادية لـدى أصـحاب الرتـب السـامية فـي وزارة الداخميـة 
ً".ني في محافظات قطاع غزةواألمن الوط

ما درجة ممارسة القيـادة اإلداريـة فـي وزارة ينصًالسؤاؿًاألوؿًمفًأسئمةًالدراسةًعمػىً"
الداخمية واألمن الوطني في محافظات غزة لتفويض الصبلحيات من وجية نظـر أصـحاب الرتـب 

 السامية؟ث
بة ممارســة متوســط نســ"ًً:اؿًتحقػػؽًالباحػػثًمػػفًالفػػرضًالتػػاليولئلجابػػةًعػػفًىػػذاًالسػػًؤ

القيادة اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في محافظات غزة لتفويض الصبلحيات بما ال 
 % ىي الحد األدنى لممتوسط لقبولو كمعيار.60. والنسبة %ث60يقل عن 

لمعينػػػةًالواحػػػدةًوالجػػػدوؿًالتػػػاليًيحتػػػويًعمػػػىTًًولئلجابػػػةًعػػػفًىػػػذاًالفػػػرضًتػػػـًاختبػػػارً
ومستوى الداللة لكل مجال، ويكون المعيـار إيجابيـًا بمعنـى أن أفـراد  Tالمتوسطًالحسابيًوقيمةً

الجدوليــة والتــي  Tالمحســوبة أكبــر مــن قيمــة  Tالعينــة يوافقــون عمــى محتواىــا إذا كانــت قيمــة 
ث )أو مسـتوى المعنويـة أقـل مـن 0.05ومستوى معنوية ث 113عند درجة حرية  1.96تساوي 
%( ويكون المجال سمبيًا بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون 60والوزن النسبي أكبر من  0.05

عنػد1.96ًًالجدوليػةًوالتػيًتسػاويTًًالمحسوبةًأصغرًمفًقيمػةTًًعمى محتواىا إذا كانت قيمة 
والػوزفًالنسػبي0.05ًًمػفًً"ً)أوًمسػتوىًالمعنويػةًأقػؿ0.05ومستوىًالمعنويةً"113ًدرجةًحريةً

 .0.05%(،ًوتكوفًأراءًالعينةًفيًالمجاؿًمحايدةًإذاًكافًمستوىًالمعنويةًأكبرًمف60ًأقؿًمفً



 77. 

 (27جدول رقم )
ًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلمجاؿًممارسةًتفويضًالصبلحياتًواالنحرافاتالمتوسطاتً

 المتوسط المجال
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 0.000 83.527 74.961 7.161 56.018 ممارسة تفويض الصبلحيات

يتضػػػػػػػحًمػػػػػػػفًالجػػػػػػػدوؿًالسػػػػػػػابؽًأفًممارسػػػػػػػةًتفػػػػػػػويضًالصػػػػػػػبلحياتًحصػػػػػػػؿًعمػػػػػػػىًوزفًنسػػػػػػػبيً
(ًيتضػػح61ً%(،ًوىػذهًنتيجػػةًجيػدةًوتحتػػاجًإلػىًتطػػويرًوتحسػيف،ًومػػفًخػبلؿًجػػدوؿً)27..13)

شػػػرحًالميػػػاـًفكانػػػتًالفقػػػرةًالتاسػػػعةً)الػػػوزفًالنسػػػبيًلفقػػػراتًمجػػػاؿًممارسػػػةًتفػػػويضًالصػػػبلحياتً
%ً،ًتمتيػا54.52ً(ًاحتمػتًالمرتبػةًاالولػىًبػوزفًنسػبيًبمػغًلممرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلػو

(ًاحتمػتًالمرتبػةًتفويضًالصبلحياتًبحسبًقدراتًالمرؤوسػيفًوطبيعػةًالميػاـًمعػاالفقرةًالثامنةً)
تفػويضًالصػبلحياتًفػيًاألزمػاتًعشػرةً)ً%،ًبينماًكانتًالفقرةًالثانيػة54.72الثانيةًبوزفًنسبيً

ً.%85.68(ًاحتمتًالمرتبةًاالخيرةًبوزفًنسبيفقط
ً

 (28جدول رقم )
ًالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلفقراتًمجاؿًممارسةًتفويضًالصبلحياتً

االنحراف  المتوسط الفقرات
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

 5 0.000 49.328 79.649 0.862 3.982ًاألمورًالبسيطةًاوًالروتينيةًلممرؤوسًتفويض

 6 0.000 45.642 79.123 0.925 3.956ًتدريبًالمرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلو

يسمحًلممرؤوسًبالمبادرةًواالبتكارًفيًإنجارًالمياـًالمفوضةً
ًإليو

4.061 0.823 81.228 52.679 0.000 3 

 12 0.000 33.457 68.772 1.097 3.439ًباالطبلعًعمىًنتائجًالمياـًالمفوضةًلممرؤوسيكتفىًالرئيسً

 7 0.000 40.010 77.719 1.037 3.886ًتحفيزًالمرؤوسيفًعندًإنجازًالمياـًالمطموبةًمنيـ

 8 0.000 57.680 76.842 0.711 3.842ًتحديدًالمخرجاتًالمنشودةًالتيًيتوقعياًالمديرًمفًالمرؤوسيف

 4 0.000 50.619 80.702 0.851 4.035ًتوضيحًحدودًالصبلحياتًالمفوضةًلممرؤوسيف

ًالمياـً ًوطبيعة ًالمرؤوسيف ًقدرات ًبحسب تفويضًالصبلحيات
ً.معا

4.158 0.686 83.158 64.726 0.000 2 

 1 0.000 58.688 83.860 0.763 4.193ًشرحًالمياـًلممرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلو

 11 0.000 39.711 72.807 0.979 3.640ً.بحريةًفيًأداءًالمياـًالمفوضةًلويتمتعًالمرؤوسً

 13 0.000 31.060 63.158 1.086 3.158ً.تفويضًاألعماؿًالميدانيةًفقطًلممرؤوسيف



 764 

 15 0.000 27.438 58.246 1.133 2.912ً.تفويضًالصبلحياتًفيًاألزماتًفقط

ًالمرؤوسيفً ًلتدريب ًكأسموب ًالصبلحيات ًلتفويض ًالقائد يمجأ
ً.المسئوليةعمىًتحمؿً

3.816 1.044 76.316 39.029 0.000 9 

يكوفًالتفويضًفيًبعضًاالختصاصاتًالتيًتسيـًفيًسرعةً
ًً.إنجازًالعمؿ

3.798 1.090 75.965 37.191 0.000 10 

 14 0.000 28.559 62.807 1.174 3.140ً.تفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًشفيياًَ

 
 ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى النحو التالي:

ًبيػػاًالمػػديرًالنػػاجحًوأنيػػاًتعنػػيًدفػػعًالسػػمطةًً .7 أفًالتفػػويضًىػػوًاحػػدىًالميػػاراتًالتػػيًيقػػـو
فػإفًمثػؿًىػذاًالفيػـًً،مفًالرئيسًإلىًالمرؤوسيفًوالًتعنػيًمطمقػًاًالتخمػيًعػفًتمػؾًالسػمطة

فًالفقرةًالتيًحصمتًعمىًالترتيبًاألوؿًوممارسةًحيثًإلتفويضًواضحًكمفيوـًلعمميةًا
فػيًاختيػاراتًالمبحػوثيفًكانػػتً"شػرحًالميػاـًلممػرؤوسًقبػػؿًتفػويضًالصػبلحياتًلػو"ًوىػػذاً
يعنػػيًأفًعمميػػةًالتفػػويضًواضػػحةًلكػػؿًمػػفًالػػرئيسًوالمرؤوسػػيفًبمػػاًالًيتعػػارضًوالييكػػؿً

 .التنظيميًلئلدارة

ارًاتجػػػاهًأصػػػحابًالرتػػػبًالسػػػاميةًفػػػيًوزارةًكمػػػاًويمكػػػفًتفسػػػيرًالنتػػػائجًالسػػػابقةًفػػػيًإطػػػ .6
نجػازًاألعمػاؿًبكفػاءةًعاليػةًمقارنػةً الداخميةًواألمفًالوطنيًنحوًتطويرًاألداءًالوظيفيًوا 

 .معًاإلحجاـًعفًممارسةًالتفويض

أىميػاًإيجػادًالثقػةًبػيفًًمػفكماًيمكفًالقوؿًبأفًالتفويضًعمميةًتتحكـًفييػاًعوامػؿًعػدةًً .4
الػػرئيسًبقػػدراتًمرؤوسػػيوًوىػػوًمػػاًأكػػدهًاالختيػػارًالثػػانيًفػػيًالػػرئيسًوالمرؤوسػػيفًومعرفػػةً

ًكماًويعزوًالباحثًىذهًالنتائجًإلىًاألسبابًالتالية:ًترتيبًاختيارًالمبحوثيف.
 حرصًالقيادةًاإلداريةًعمىًتنظيـًالوقت. -أً

توضػػػيحًاألمػػػورًلممفػػػوضًإلنجػػػازًالميػػػاـًالموكمػػػةًفػػػيًموعػػػدىا،ًفيػػػذهًالنتيجػػػةًالً -بً
ًؿاإلداريةًبعدـًتفويضيـًالسػمطةًخوفػًاًمػفًتػأخيرًاألعمػايمكفًأفًتبررًلمقياداتً

 المفوضةًوعدـًانجازىاًفيًموعدىا.

ً،تحديدًالموعدًالزمنيًلممفوضًإلنياءًالميمةًالتيًتفوضوًالقيادةًاإلداريةًألدائيا -جً
أىميػةًوضػرورةًالتفػويضًًتػتفعـوذلؾًيبيفًأفًالقياداتًاإلداريةًفيًوزارةًالداخميػةً

 إليياًعمميةًالتفويضًالفعالة.ًوالشروطًالتيًتستند
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(ًفػػػيًوجػػػود2010ً(ًودراسػػػةًالحمػػػوً)2012وقػػػدًاتفقػػػتًالدراسػػػةًالحاليػػػةًمػػػعًدراسػػػةًالسػػػحبانيً)
%ًوبمغػتًنسػبةًالتفػويض68.3ًتفػويضًمرتفػعًحيػثًبمغػتًنسػبةًالتفػويضًفػيًدراسػةًالسػحبانيً

ً%.74.96%ًفيماًبمغتًنسبةًالتفويضًفيًالدراسةًالحالية70.92ًفيًدراسةًالحموً
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

مـا درجـة امـتبلك أصـحاب الرتـب السـامية مػفًأسػئمةًالدراسػةًعمػىً"ًالثػانيينصًالسػؤاؿً
فــي جيــاز الشــرطة فــي محافظــات غــزة لمميــارات القياديــة )الميــارات الذاتيــة، الميــارات الفنيــة، 

 من وجية نظرىم؟ث الميارات اإلنسانية، الميارات الفكرية، الميارات اإلدارية(
متوســـط نســـبة امـــتبلك ولئلجابػػػةًعػػػفًىػػػذاًالسػػػؤاؿًتحقػػػؽًالباحػػػثًمػػػفًالفػػػرضًالتػػػاليً"ً

أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخمية واألمن الوطني فـي محافظـات غـزة لمميـارات القياديـة 
 %ث60ما ال يقل عن 

التػػاليًيحتػػويًلمعينػػةًالواحػػدةًوالجػػدوؿTًًولئلجابػػةًعػػفًىػػذاًالفػػرضًتػػـًاسػػتخداـًاختبػػارً
 ومستوى الداللة لكل مجال. والجدول التالي يوضح ذلك. Tعمىًالمتوسطًالحسابيًوقيمة

 (29جدول رقم )
ًالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلممجاالتًالفرعيةًلمجاؿًالمياراتًالقياديةً

االنحراف  المتوسط الفقرات
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 2 000. 103.216 83.450 2.590 25.035ًالمياراتًالذاتية

 1 000. 95.312 84.105 4.711 42.053ًالمياراتًالفنية

 3 000. 87.959 83.377 2.024 16.675ًالمياراتًاإلنسانية

 5 000. 98.763 81.855 3.097 28.649ًالمياراتًالفكرية

 4 000. 93.388 82.515 2.830 24.754ًالمياراتًاإلدارية

  000. 115.559 83.131 12.674 137.167ًمجاؿًالمياراتًالقياديةًككؿ

يتضػػػحًمػػػفًالجػػػدوؿًالسػػػابؽًأفًمجػػػاؿًالميػػػاراتًالقياديػػػةًككػػػؿًحصػػػؿًعمػػػىًوزفًنسػػػبيً
%(،ًوىػػذهًنتيجػػػةًجيػػدةًجػػػدًا،ًكمػػاًويتضػػػحًأفًالميػػاراتًالفنيػػػةًاحتمػػتًالمرتبػػػةًاألولػػػى53.748ً)

%،ًبينمػا54.384ً%ًفيماًاحتمتًالمياراتًالذاتيةًالمرتبةًالثانيةًبوزفًنسػبي53.77ًبوزفًنسبيً
كانػػػػػػػػتًالميػػػػػػػػاراتًالفكريػػػػػػػػةًأقػػػػػػػػؿًالميػػػػػػػػاراتًالقياديػػػػػػػػةًحيػػػػػػػػثًاحتمػػػػػػػػتًالمرتبػػػػػػػػةًاالخيػػػػػػػػرةًبػػػػػػػػوزفً

ً%.57.588نسبي
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وفيًالجدوؿًالتاليًيتضحًأفًالفقرةًالسابعةًوىيً"يسيـًالتفويضًفيًفػتحًقنػواتًاتصػاؿً
مميف"ًقػػدًاحتمػػتًالمرتبػػةًاألولػػىًبػػيفًفقػػراتًمجػػاؿًالميػػاراتًالقياديػػةًبػػوزفًنسػػبيًبينػػيًوبػػيفًالعػػا

ًوالميفًفي52.73ً %ًوىيًمفًفقراتًالمياراتًالفنية،ًواحتمتًالفقرةًاألولىًوىيً"أوفؽًبيفًالحـز
%ًوىيًمفًفقراتًالمياراتًالذاتيػة،ًفيمػا2ً..58التعامؿًمعًاآلخريف"ًالمرتبةًالثانيةًبوزفًنسبيً

الفقرةًالثالثةًوالثبلثيفًوىيً"تتيحًعمميةًالتفويضًاستخداـًالتقنياتًالحديثػةًإلتمػاـًالميػاـ"ًاحتمتً
 %ًوىيًمفًفقراتًالمياراتًاإلدارية.54.14المرتبةًاألخيرةًبوزفًنسبيً

 (30جدول رقم )
ًالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلفقراتًمجاؿًالمياراتًالقياديةً

قرة
 الف
رقم

سط 
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ال
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ف 
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مة 
قي

T
وية 
معن
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يب
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يب
ترت
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7. ً4.30 0.56 85.96 81.47 0.000 2  14.  4.14 0.56 82.81 53.29 0.000 20 

6. ً4.11 0.75 82.28 58.59 0.000 22  15.  4.14 0.83 82.81 53.29 0.000 16 

4. ً4.14 0.73 82.81 60.79 0.000 19  16.  4.18 0.63 83.68 70.69 0.000 23 

3. ً4.03 0.73 80.53 58.55 0.000 29  17.  4.11 0.63 82.28 69.21 0.000 9 

8. ً4.24 0.61 84.74 73.67 0.000 8  18.  4.24 0.64 84.74 70.44 0.000 17 

2. ً4.22 0.71 84.39 63.14 0.000 11  19.  4.18 0.69 83.51 64.20 0.000 24 

1. ً4.31 0.55 86.14 83.52 0.000 1  20.  4.11 0.64 82.11 68.16 0.000 26 

5. ً4.20 0.60 84.04 75.07 0.000 13  21.  4.07 0.62 81.40 70.09 0.000 21 

.. ً4.25 0.65 84.91 70.20 0.000 6  22.  4.13 0.62 82.63 71.49 0.000 32 

74. ً4.23 0.70 84.56 64.09 0.000 10  23.  4.00 0.80 80.00 53.50 0.000 31 

77. ً4.25 0.70 85.09 64.74 0.000 5  24.  4.01 0.77 80.18 55.59 0.000 18 

76. ً4.27 0.69 85.44 65.64 0.000 3  25.  4.16 0.63 83.16 70.23 0.000 15 

74. ً4.21 0.77 84.21 58.41 0.000 12  26.  4.19 0.68 83.86 66.15 0.000 4 

73. ً4.06 0.74 81.23 58.28 0.000 27  27.  4.26 0.58 85.26 78.38 0.000 7 

78. ً4.07 0.98 81.40 44.16 0.000 25  28.  4.25 0.65 84.91 70.20 0.000 30 

72. ً4.20 0.78 84.04 57.68 0.000 14  29.  4.02 0.83 80.35 51.64 0.000 28 

ً       30.  4.04 0.73 80.70 59.19 0.000 33 
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 ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى النحو التالي:
ًإلتماـًًإف ًالرئيسًوالمرؤوسيف ًفي ًوجودىا ًوجوب ًعمى ًالمتفؽ ًاألمور ًمف ًالقيادية الميارات

نجازًاألعماؿًبأداءًعاؿعمميةًا ًمفًًلتفويضًوا  ًعمييا وكفاءةًوكفاية،ًفإفًالنتائجًالتيًحصمنا
الجداوؿًالسابقةًتتفؽًوماًيطمحًإليوًمفًتوفرًلسماتًالقيادةًبأشكالياًالمختمفة،ًوحسبًالجدوؿً

ونرىًأيضًاًً،(ًفإفًكؿًأشكاؿًالمياراتًالقياديةًكانتًحاضرةًفيًاستجاباتًالمبحوثيف29رقـ)
فًأدنىًاستجابةًكانتًلممياراتًالفكريةًبمعدؿًإحيثًًاراتًاتسمتًباستجابةًمرتفعةأفًكؿًالمي

%ًوىيًاستجابةًعاليةًلترتيبًأدنى،ًكماًونرىًأفًأعمىًالمياراتًالتيًتـًإبداءًاستجابة81.56ً
ًىيًالمياراتًالفنيةًبوزفًنسبيً ًالقائد84.11ًإيجابيةًليا %ًوىيًالمياراتًالتيًتتعمؽًبإلماـ

والموائحًواستخداـًالمعموماتًوتحميمياًومعرفةًكيفيةًإنجازًًبالجوانبًالفنيةًلمعمؿًوتفيـًاألنظمة
ًً.العمؿ ًأصحاب ًلدى ًالعالية ًالقدرة ًعمى ًيدؿ ًوىذ ًفيًالرتب ًإمكانياتيـ ًتوظيؼ ًفي السامية

ًتحسيفًوتطويرًآلياتًالقيادة.ً
ًفيً ًالوطني ًواألمف ًالداخمية ًوزارة ًفي ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًامتبلؾ ًدرجة ًأف ًيعني وىذا

ًغًزمحافظاتً ًلممياراتًالقياديةًكانتًكبيرة ًيعنيًأفًأصحابًًة ًيمارسًوًالرتبوىذا فًالسامية
ًكبيرة ًبدرجة ًالقيادية ًالييـ،ًالميارات ًالواردة ًوالتعميمات ًوالقوانيف ًبالنظـ ًالتزاميـ ًدليؿ ًوىذا ،

ًوانكفائيـًعمىًأداءًاألعماؿًاإلدارية.
فًإـًيتمتعوفًبالخبرة،ًحيثًىًإلىًأنيويعزوًالباحثًحصوؿًالمياراتًالفنيةًعمىًالمرتبةًاألول

ًمفًذويًسنوات ًينعكسًعمىًًمعظميـ ًمما ًالطويمة، ًرضاىـًإالخدمة ًوأدائيـ،ًوزيادة نتاجيتيـ
ًينعكسًعمى ًوذلؾ ًومرونة، ًبإتقاف ًمياميـ ًممارسة ًعمى ًالقدرة ًإلى ًباإلضافة أداءًًالوظيفي،

ًالعامم ًيجعؿ ًمما ًيالموظفيف، ًالفنية ًالميارات ًبوجود ًيشعروف ًعمىًف ًويحكموف ًمدرائيـ، لدى
ًدرجةًممارستيـًليا.

 :الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 

مـا درجـة أىميـة تفـويض الصـبلحيات كمـا "ً:مفًأسئمةًالدراسةًعمىًالثالثينصًالسؤاؿً
 يراىا أصحاب الرتب السامية في جياز الشرطة؟ث

األىميـــة متوســـط نســـبة "ًؤاؿًتحقػػػؽًالباحػػػثًمػػػفًالفػػػرضًالتػػػاليولئلجابػػػةًعػػػفًىػػػذاًالسػػػ
بمــا ال يقــل عــن  لتفــويض الصــبلحيات كمــا يراىــا أصــحاب الرتــب الســامية فــي جيــاز الشــرطة

 %ث60
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لمعينػػةًالواحػػدةًوالجػػدوؿًالتػػاليًيحتػػويTًًولئلجابػػةًعػػفًىػػذاًالفػػرضًتػػـًاسػػتخداـًاختبػػارً
 .ومستوى الداللة لكل مجال. والجدول التالي يوضح ذلك Tًعمىًالمتوسطًالحسابيًوقيمة

 

 (31جدول رقم )
ًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلمجاؿًممارسةًتفويضًالصبلحياتًواالنحرافاتالمتوسطاتً

االنحراف  المتوسط المجال
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 0.000 80.0.9 84.088 5.070 42.044 تفويض الصبلحيات أىمية

عمػػػػػػػىًوزفًنسػػػػػػػبيًًتتفػػػػػػػويضًالصػػػػػػػبلحياتًحصػػػػػػػمًأىميػػػػػػػةيتضػػػػػػػحًمػػػػػػػفًالجػػػػػػػدوؿًالسػػػػػػػابؽًأفً
(ًيتضػػػحًالػػػوزفًالنسػػػبيًلفقػػػرات46ًومػػػفًخػػػبلؿًجػػػدوؿً)ً،جيػػػدةًجػػػداًً%(،ًوىػػػذهًنتيجػػػة53.455ً)

عنػػدًًالمسػػئوليةيعػػززًالقػػدرةًعمػػىًتحمػػؿً)ًالثانيػػةتفػػويضًالصػػبلحياتًفكانػػتًالفقػػرةًًأىميػػةمجػػاؿً
ًيػػؤديًإلػػى)ًاألولػػى%ً،ًتمتيػػاًالفقػػرة51.5.8ً(ًاحتمػػتًالمرتبػػةًاالولػػىًبػػوزفًنسػػبيًبمػػغًالمرؤسػػيف

%،51.7.4ً(ًاحتمػػتًالمرتبػػةًالثانيػػةًبػػوزفًنسػػبيًجػػازًاألعمػػاؿنزيػػادةًاالعتمػػادًعمػػىًالػػنفسًفػػيًإ
ً.(يػػؤديًإلػػىًزيػػادةًالثقػػةًبػػالنفسًفػػيًمواجيػػةًالمواقػػؼًالتنافسػػيةعشػػرةً)ًبينمػػاًكانػػتًالفقػػرةًالثانيػػة

ً%54.511خيرةًبوزفًنسبياحتمتًالمرتبةًاأل
 (32)جدول رقم 

ًتفويضًالصبلحياتًًأىميةالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلفقراتًمجاؿً

االنحراف  المتوسط الفقرات
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 2 0.000 82.179 87.193 0.566 4.360 يؤديًإلىًزيادةًاالعتمادًعمىًالنفسًفيًإػنجازًاألعماؿ

 1 0.000 74.161 87.895 0.633 4.395 عندًالمرؤوسيفًًالمسئوليةيعززًالقدرةًعمىًتحمؿً

 4 0.000 60.651 84.912 0.747 4.246 يساعدًعمىًاستمرارًالعمؿًفيًظؿًغيابًالقائدً

 7 0.000 59.533 82.281 0.738 4.114 يساىـًفيًإنجازًالعمؿًفيًالوقتًالمحددً

 5 0.000 68.054 84.386 0.662 4.219 يعدًعامبًلًمؤثرًاًفيًإكسابًالمرؤوسيفًمياراتًجديدةً

 3 0.000 59.608 85.088 0.762 4.254 يؤديًإلىًرفعًمستوىًالروحًالمعنويةًلممرؤوسيفًً

 6 0.000 60.234 84.211 0.746 4.211 يساعدًعمىًتنميةًروحًاالبتكارًوالمبادرةًلدىًالمرؤوسيفً

 9 0.000 52.158 81.754 0.837 4.088 يساعدًعمىًالحوارًوالمناقشةًبيفًالرؤساءًوالمرؤوسيفً

 10 0.000 51.066 80.877 0.846 4.044 يؤديًإلىًزيادةًالثقةًبالنفسًفيًمواجيةًالمواقؼًالتنافسيةً

 8 0.000 56.827 82.281 0.773 4.114 يقويًالعبلقاتًاإلنسانيةًبيفًالمرؤوسيفًً
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 ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى النحو التالي:
ً،فإفًاالستجابةًألىميةًالتفويضًكانتًعاليةًجداًًإلىًأسفؿًًأعمىعمميةًرأسيةًمفًألفًالتفويضً

نجػػازًالميػػاـًبشػػكؿً وىػػذاًيػػدؿًعمػػىًثقػػةًالمبحػػوثيفًبػػأفًليػػذهًالعمميػػةًأىميػػةًفػػيًتػػذليؿًالعقبػػاتًوا 
وظروفػػػوًيتطمبػػػافًالعمػػػؿًفػػػيًجيػػػازًالشػػػرطةًًأفضػػػؿًوأسػػػرع،ًويعػػػزوًالباحػػػثًىػػػذاًإلػػػىًأفًطبيعػػػة

ً.بشكؿًدائـًالممارسةًالفعميةًلعمميةًالتفويض
 :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال 
توافر العوامل التي تحد من فعالية ما درجة مفًأسئمةًالدراسةًعمىً"ًالرابعينصًالسؤاؿً

 من وجية نظرىم؟ث( تفويض الصبلحيات كما يراىا أصحاب الرتب السامية في جياز الشرطة
توفر العوامل متوسط نسبة "ًؤاؿًتحقؽًالباحثًمفًالفرضًالتاليولئلجابةًعفًىذاًالس

 %ث60ما ال يقل عن  التي تحد من فعالية تفويض الصبلحيات
ًاختبارً ًاستخداـ ًالفرضًتـ ًوالجدوؿًالتاليًيحتويTًًولئلجابةًعفًىذا ًالواحدة لمعينة

 ومستوى الداللة لكل مجال. والجدول التالي يوضح ذلك Tعمىًالمتوسطًالحسابيًوقيمة
 (33جدول رقم )

ًمعوقاتًالتفويضالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلممجاالتًالفرعيةًلمجاؿً

االنحراف  المتوسط الفقرات
 المعياري

الوزن 
 Tقيمة  النسبي

قيمة 
 الترتيب المعنوية

 2 0.000 47.731 69.232 6.195 27.693 عوامؿًلياًعبلقةًبالمرؤوسيف

 3 0.000 43.087 63.434 5.502 22.202 عوامؿًلياًعبلقةًبالرئيس

 1 0.000 54.737 69.596 6.788 34.798 عوامؿًلياًعبلقةًبالييكؿًالتنظيمي

  0.000 59.368 67.754 15.232 84.693 ككؿًمعوقاتًالتفويض

ككػػػؿًحصػػػؿًعمػػػىًوزفًنسػػػبيًًالتفػػػويضًمعوقػػػاتيتضػػػحًمػػػفًالجػػػدوؿًالسػػػابؽًأفًمجػػػاؿً
وتحتػػػاجًإلػػػىًمراجعػػػةًلوضػػػعًآليػػػاتًلمعالجػػػةًىػػػذهًالمعوقػػػاتً%(،ًوىػػػذهًنتيجػػػةًجيػػػدة21.183ً)

احتمػتًالمرتبػةًاألولػىًالعوامؿًالتيًليػاًعبلقػةًبالييكػؿًالتنظيمػيً،ًكماًويتضحًأفًوالتغمبًعمييا
رتبػةًالثانيػةًبػوزفًنسػبيًالمالعوامؿًذاتًالعبلقةًبالمرؤوسػيفً%ًفيماًاحتمت8.2ً..2بوزفًنسبيً
ً%.24.343المرتبةًاالخيرةًبوزفًنسبيبالرئيسًالعوامؿًذاتًالعبلقةًً%،ًبينماًاحتمت646..2

قمةًالحوافزًالتيًتساعدًعمىًوىيً"ًالثانيةًوالعشريفوفيًالجدوؿًالتاليًيتضحًأفًالفقرةً
لميػػاراتًالقياديػػةًبػػوزفً"ًقػػدًاحتمػػتًالمرتبػػةًاألولػػىًبػػيفًفقػػراتًمجػػاؿًاقبػػوؿًالصػػبلحياتًالمفوضػػة

مػػػػفًفقػػػػراتًالعوامػػػػؿًذاتًالعبلقػػػػةًًيوىػػػػًالخامسػػػػةًوالعشػػػػروف%ً،ًواحتمػػػػتًالفقػػػػرة14.52ًنسػػػػبيً
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وىمػاًمػفًفقػراتًالعوامػؿًذاتًالعبلقػةً،ً%14.58"ًالمرتبػةًالثانيػةًبػوزفًنسػبيًًبالييكؿًالتنظيمي
"ًالمرتبػػةًيقمػػؿًالتفػػويضًمػػفًأىميػػةًالػػرئيسًوىػػيً"ًالفقػػرةًالتاسػػعة،ًفيمػػاًاحتمػػتًبالييكػػؿًالتنظيمػػي

 .فقراتًالعوامؿًذاتًالعبلقةًبالرئيس%ًوىيًمف84.87ًاألخيرةًبوزفًنسبيً
 (34جدول رقم )

ًًمعوقاتًالتفويضالمتوسطاتًواالنحرافاتًالمعياريةًوالوزفًالنسبيًلفقراتًمجاؿً

قرة
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71. ً3.63 0.99 72.63 39.21 0.00 3  31.  3.13 1.19 62.63 28.01 0.00 24 

75. ً3.47 1.11 69.47 33.51 0.00 9  32.  3.17 1.09 63.33 31.07 0.00 23 

7.. ً3.26 1.14 65.26 30.43 0.00 20  33.  3.32 1.10 66.32 32.20 0.00 17 

64. ً3.37 1.09 67.37 32.96 0.00 16  34.  3.32 1.10 66.32 32.20 0.00 18 

67. ً3.46 1.13 69.30 32.73 0.00 11  35.  3.38 1.12 67.54 32.08 0.00 15 

66. ً3.47 1.18 69.47 31.52 0.00 10  36.  3.56 1.05 71.23 36.29 0.00 5 

64. ً3.53 1.01 70.53 37.42 0.00 6  37.  3.52 1.00 70.35 37.65 0.00 7 

63. ً3.49 1.09 69.82 34.17 0.00 8  38.  3.42 1.08 68.42 33.82 0.00 12 

68. ً2.68 1.18 53.51 24.24 0.00 25  39.  3.69 1.03 73.86 38.22 0.00 1 

62. ً3.24 1.09 64.74 31.67 0.00 21  40.  3.32 1.08 66.32 32.93 0.00 19 

61. ً3.22 1.07 64.39 32.11 0.00 22  41.  3.59 0.98 71.75 39.25 0.00 4 

65. ً3.39 1.07 67.72 33.83 0.00 13  42.  3.69 1.07 73.85 36.73 0.00 2 

6.. ً3.39 1.13 67.72 32.14 0.00 14  

 ويمكن تفسير ىذه النتائج عمى النحو التالي:
نجػػازًالميمػػاتًبقػػدرًعػػاؿًتشػػكؿًمعوقػػاتًعمميػػةًالتفػػويضًأساسػػًاًميمػػًاًفػػيًتحسػػيف مػػفًًاألداءًوا 

الدقةًوالحرفيةًوذلؾًمفًخبلؿًتحديدىاًووضعًالخططًوالوسائؿًلمتغمبًعمييػا،ًونجػدًمػفًالنتػائجً
،ًوىػذاًالمبحوثوفالتنظيميًلوًعبلقةًفاعمةًفيًإعاقةًعمميةًالتفويضًكماًرأىًالسابقةًأفًالييكؿً

التنظيمػػي،ًيػػدفعًإلػػىًالتوصػػيةًبإعػػادةًالنظػػرًفػػيًاآلليػػاتًالمتبعػػةًفػػيًالتفػػويضًبنػػاًءًعمػػىًالييكػػؿً
شراكيـًفيًتقييـًعممياتًالتفويض.ً  كماًونوصيًبتفعيؿًدورًالمرؤوسيفًوا 
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 :الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال 
ً ًالسؤاؿ ً"ًالخامسينص ًعمى ًالدراسة ًأسئمة ىل توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة مف
𝛂إحصائية عند مستوى ) ممارسة القيادات ( بين متوسطات تقديرات العينة حول درجة      

 اإلدارية لعممية تفويض الصبلحيات ومتوسطات تقديراتيم حول امتبلكيم لمميارات القيادية؟ث
ً(ًيوضحًذلؾ.48ولئلجابةًعفًىذاًالسؤاؿًتـًاستخداـًمعامؿًارتباطًبيرسوفًوالجدوؿًرقـً)

ً
 (35جدول رقم )

 القياديةلمياراتًاًامتبلؾممارسةًتفويضًالصبلحياتًًومعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

𝛂توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوى  

متوسطاتًتقديراتًالعينةًحوؿًدرجةًممارسةًالقياداتًبيفًً    
اإلداريةًلعمميةًتفويضًالصبلحياتًومتوسطاتًتقديراتيـًحوؿً

ً.امتبلكيـًلممياراتًالقيادية

0.627 **0.00 

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

ًالفرضياتًالفرعيةًالتاليةً:ًهًالفرضيةًالرئيسةًتـًتجزئتياًإلىوالختبارًىذ
والميارات . توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين ممارسة تفويض الصبلحيات 1

 الذاتية
(ً.Sig،ًوأفًالقيمةًاالحتماليةً)0.569ً(ًأفًمعامؿًاالرتباطًيساوي36يبيفًجدوؿًرقـً)

وىػػذاًيػػدؿًعمػػىًوجػػودًعبلقػػةًذاتًداللػػةαًً=0.05ًوىػػيًأقػػؿًمػػفًمسػػتويًالداللػػة0.00ًًتسػػاويً
ً.إحصائيةًبيفًممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًالذاتيةًوىيًعبلقةًإيجابيةًطردية

ً
 (36جدول رقم )

ً.ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًالذاتيةمعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً
𝛂  .ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًالذاتيةبيفًً     

0.569 *0.00 

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
ً
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مماًيدلؿًعمىًأفًالقائدًاإلداريًالذيًيمتمؾًالمياراتًاإلنسانيةًالتػيًيسػتطيعًبيػاًالتعػاوفًبنجػاحً
النتاجًوالعطاءًويزيدًمفًقدرتيـًعمىًاً،معًاآلخريفًويجعميـًيتعاونوفًمعوًويخمصوفًفيًالعمؿ
ًفييًالدرايةًالواعيةًبالطبائعًالبشريةًوالعبلقاتًاإلنسانية.

فــويض الصــبلحيات والميــارات . توجــد عبلقــة ارتباطيــو ذات داللــة إحصــائية بــين ممارســة ت2
 الفنية

،ًوأفًالقيمػػػػةًاالحتماليػػػػػة0.792ًًً(ًأفًمعامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًيسػػػػػاوي37يبػػػػيفًجػػػػدوؿًرقػػػػػـً)
(Sig.ًًتساوي)0.05ًوىيًأقؿًمفًمستويًالداللة0.00ًً=αًًوىػذاًيػدؿًعمػىًوجػودًعبلقػةًذات

ًوىيًعبلقةًإيجابيةًطردية.ًداللةًإحصائيةًبيفًممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًالفنية
 (37جدول رقم )

ًالفنية.ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًمعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

االحتماليةالقيمة   
(Sig.) 

توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً
𝛂  0.00** 0.792 .الفنيةممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًبيفًً     

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
ً

ممػػاًيػػدلؿًعمػػىًأفًالقائػػدًاإلداريًالػػذيًيمتمػػؾًالميػػاراتًالفنيػػةًالمتمثمػػةًبػػامتبلؾًالمعػػارؼً
والمعمومػػاتًالتػػيًتمكنػػوًمػػفًتحقيػػؽًأىػػداؼًالػػوزارةًبكفػػاءةًوفاعميػػةًوكػػذلؾًأداءًالميػػاـًواألعمػػاؿً

فػػيًعممػػوًومعالجتػػوًًالقائػػدالمنوطػةًبػػوًبإتقػػافًودرايػػةًفيػػيًاألسػػاليبًوالطػػرؽًىػيًالتػػيًيسػػتخدمياً
ًلممواقؼًالتيًيصادفيا.

. توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين ممارسة تفويض الصبلحيات والميارات 3
 اإلنسانية

(ً.Sig،ًوأفًالقيمةًاالحتماليةً)0.612ً(ًأفًمعامؿًاالرتباطًيساوي38يبيفًجدوؿًرقـً)
يػػدؿًعمػػىًوجػػودًعبلقػػةًذاتًداللػػةًوىػػذاαًً=0.05ًوىػػيًأقػػؿًمػػفًمسػػتويًالداللػػة0.00ًًتسػػاويً

 إحصائيةًبيفًممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًاإلنسانيةًوىيًعبلقةًإيجابيةًطردية.
 
 
 
 



 76. 

 (38جدول رقم )
ًاإلنسانية.ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًمعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

𝛂توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً بيفًً     
ً.اإلنسانيةممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتً

0.612 **0.00 

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

بين ممارسة تفويض الصبلحيات والميارات توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية .4
 الفكرية

،ًوأفًالقيمػػػػةًاالحتماليػػػػػة0.683ًًً(ًأفًمعامػػػػؿًاالرتبػػػػاطًيسػػػػػاوي39يبػػػػيفًجػػػػدوؿًرقػػػػػـً)
(Sig.ًًتساوي)0.05ًوىيًأقؿًمفًمستويًالداللة0.00ًً=αًًوىػذاًيػدؿًعمػىًوجػودًعبلقػةًذات

ًداللةًإحصائيةًبيفًممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًالفكريةًوىيًعبلقةًإيجابيةًطردية.
مماًيدلؿًعمىًأفًالقائدًاإلداريًالذيًيمتمؾًالمياراتًاإلنسانيةًالتيًيستطيعًبياًالتعاوفً

يػدًمػفًقػدرتيـًعمػىًاالنتػاجًبنجاحًمعًاآلخريفًويجعميػـًيتعػاونوفًمعػوًويخمصػوفًفػيًالعمػؿًويًز
ًوالعطاءًفييًالدرايةًالواعيةًبالطبائعًالبشريةًوالعبلقاتًاالنسانية.

 

 (39جدول رقم )
ًالفكرية.ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًمعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً
𝛂 ً.الفكريةممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًبيفًً     

0.683 *0.00 

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
فويض الصبلحيات والميارات ممارسة ت . توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بين5

 اإلدارية
(ً.Sig،ًوأفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً).4.88ً(ًأفًمعامػػؿًاالرتبػػاطًيسػػاوي34يبػػيفًجػػدوؿًرقػػـً)

وىػػػذاًيػػػدؿًعمػػػىًوجػػػودًعبلقػػػةًذاتًداللػػػػةαًً=4.48ًوىػػػيًأقػػػؿًمػػػفًمسػػػتويًالداللػػػة0.00ًًتسػػػاويً
ً.وىيًعبلقةًإيجابيةًطرديةاإلداريةًممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًإحصائيةًبيفً

ً
ً
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 (40جدول رقم )
ًاإلدارية.ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًمعامؿًاالرتباطًبيفً

 معامل بيرسون الفرضية
 لبلرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

توجدًعبلقةًارتباطيةًذاتًداللةًإحصائيةًعندًمستوىً
𝛂      ًًاإلداريةممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتًبيف.ً

0.559 **0.00 

 0.1.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  ** .α=0.0.االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 

 يتضح من الجداول السابقة ما يمي:
 القياديةًبفروعيا.أفًممارسةًعمميةًالتفويضًمرتبطةًبدرجةًامتبلؾًرؤساءًالعمؿًلممياراتً -

االرتبػػػاطًبػػػيفًممارسػػػةًعمميػػػةًتفػػػويضًالصػػػبلحياتًوامػػػتبلؾًالميػػػاراتًالقياديػػػةًىػػػوًارتبػػػاطً -
إيجابيًبمعنيًأفًارتفاعًدرجةًامتبلؾًالمياراتًالقياديػةًيقابمػوًارتفػاعًفػيًالممارسػةًالفعميػةً

 لعمميةًتفويضًالصبلحيات

المياراتًالفكريةًحيثًبمػغًمعامػؿًًأكثرًالمياراتًارتباطًاًبعمميةًتفويضًالصبلحياتًكانت -
وىػذاًيؤكػدًالنتػائجًالػواردةًفػيًالسػؤاؿًالثػانيًحػوؿًالميػاراتًاألكثػرًتواجػدًا4.1.6ًًاالرتباطً

ًفيًالعامميفًفيًجيازًالشرطةًفيًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطني.
 ويعزو الباحث ىذا لسببين ىما:

الداخميػػةًواألمػػفًالػػوطنيًيخضػػعًلمراحػػؿً.ًطبيعػػةًاختيػػارًالعػػامميفًفػػيًجيػػازًالشػػرطةًفػػيًوزارة7ً
ًمتعددةًومتدرجةًلتيذيبًوصقؿًالمياراتًالفرديةًوالجماعية.

جػػراءًالعمػؿًالتػيًيتواجػدًفييػاًالمبحوثػًوً.ًبيئػة6 ًفػيًكثيػرًمػفًاألوقػاتًمػنحًالصػبلحياتًوا  فًتمػـز
ًعمميةًالتفويضًإلتماـًميماتًبأداءًعاٍؿ.

 :السادسالنتائج المتعمقة بالسؤال 
أصـحاب الرتــب ىــل تختمـف درجـة ممارســة مػفًأسػػئمةًالدراسػةًعمػىً"ًالسػادساؿًيػنصًالسػًؤ

فــي محافظــات غــزة لتفــويض الصــبلحيات بــاختبلف متغيــرات )المؤىــل العممــي، الرتبــة،  الســامية
 المحافظة، سنوات الخدمة؟ث

ًولئلجابةًعفًىذاًالسؤاؿًتـًتحقؽًالباحثًمفًأربعةًفروضًكانتًكماًيمي:
ً
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 السادسالفرض األول من السؤال  -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ينصًالفرضًاألوؿًعمىً" بين       

لعممية في الداخمية واألمن الوطني متوسطات تقديرات العينة حول درجة ممارسة القيادات اإلدارية 
 تعزى لمتغير المؤىل العمميثتفويض الصبلحيات 

 One Wayولمتحقؽًمػفًصػحةًىػذاًالفػرضًقػاـًالباحػثًباسػتخداـًأسػموبًتحميػؿًالتبػايفًاألحػاديً

ANOVAً
 (41جدول رقم )

ًالمؤىؿًالعمميً–نتائجًاختبارً"التبايفًاألحادي"ً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. ماجستير أو  بكالوريوس دبموم ثانوية عامة
 دكتوراه

 0.049 2.66 59.01 56.69 56.33 54.47 مجال ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي إ

المقابمةًالختبارً"التبػايفًاألحػادي"ًأقػؿًمػفًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
ممػػا0.049ًًبالنسػػبةًإلجمػػاليًمجػػاؿًممارسػػةًتفػػويضًالصػػبلحياتαًًً≤0.05ًمسػػتوىًالداللػػةً

يوضػػحًوجػػودًفػػروؽًمعنويػػةًبػػيفًاسػػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػػوؿًدرجػػةًممارسػػةًتفػػويضًالصػػبلحياتً
تعػػػزىًلمتغيػػػرًالمؤىػػػؿًالعممػػػي،ًوكانػػػتًالفػػػروؽًلصػػػالحًأصػػػحابًالمػػػؤىبلتًالعمميػػػةً)ماجسػػػتيرً

رًاًالثانويةًالعامةًمماًيػدؿًعمػىًأفًممارسػةًتفػويضًودكتوراه(ًيميياًالبكالوريوسًيميياًالدبموـًوأخي
ًالصبلحياتًتتأثرًتأثرًاًمباشرًاًبدرجةًالمؤىؿًالعممي.ً

ًوأىميةً ويعزوًالباحثًذلؾًإلىًأفًأفرادًعينةًالدراسةًمفًحممةًالدراساتًالعمياًعمىًدرايةًبمفيـو
ةًعمميػػػػـًوفػػػػيًعمميػػػػةًالتفػػػػويضًفػػػػيًالعمػػػػؿًاإلداري،ًومػػػػاًتػػػػراكـًلػػػػدييـًمػػػػفًخبػػػػراتًخػػػػبلؿًمػػػػد

ًتخصصاتيـًالمختمفة،ًمماًأدىًإلىًأفًوجياتًنظرىـًكانتًأفضؿًقميبلًعفًالفئاتًاألخرى.

 السادسالفرض الثاني من السؤال  -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة عمىً"ًالثانيينصًالفرضً       

ــة واألمــن  ــي الداخمي ــة ف ــادات اإلداري ــة حــول درجــة ممارســة القي ــديرات العين ــين متوســطات تق ب
 الوطني لعممية تفويض الصبلحيات تعزى لمتغير الرتبةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

ً
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 (42جدول رقم )
ًالرتبةً–األحادي"ًنتائجًاختبارً"التبايفً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. 
 عقيد فما فوق مقدم رائد

 0.698 0.360 58.15 56.14 55.75 مجال ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي إ

المقابمةًالختبارً"التبايفًاألحادي"ًأكبرًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
ممػا0.698ًًبالنسبةًإلجماليًمجاؿًممارسةًتفػويضًالصػبلحياتαًً≤0.05ًمفًمستوىًالداللةً

يوضػػػػػحًعػػػػػدـًوجػػػػػودًفػػػػػروؽًمعنويػػػػػةًبػػػػػيفًاسػػػػػتجاباتًالمبحػػػػػوثيفًحػػػػػوؿًدرجػػػػػةًممارسػػػػػةًتفػػػػػويضً
ىميػةًةًعمػىًدرايػةًبأ،ًوىػذاًيعػزىًإلػىًأفًأصػحابًالرتػبًالسػاميالصبلحياتًتعػزىًلمتغيػرًالرتبػة
فًعمميػػػػةًتفػػػػوضًالصػػػػبلحياتًالًتتػػػػأثرًبالرتبػػػػةًالتػػػػيًيحمميػػػػاًإوفوائػػػػدًعمميػػػػةًالتفػػػػويض،ًحيػػػػثً

ًالشخص.

 السادسالفرض الثالث من السؤال 
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة عمػىً"ًالثالثينصًالفرضً       

ــة واألمــن  ــي الداخمي ــة ف ــادات اإلداري ــة حــول درجــة ممارســة القي ــديرات العين ــين متوســطات تق ب
 الوطني لعممية تفويض الصبلحيات تعزى لمتغير المحافظةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (43جدول رقم )
ًالمحافظةً–األحادي"ًنتائجًاختبارً"التبايفً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال 

 0.264 1.329 55.9 55.3 58.0 54.0 57.6 مجال ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي إ

المقابمةًالختبارً"التبايفًاألحادي"ًأكبرًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
ممػا0.698ًًبالنسبةًإلجماليًمجاؿًممارسةًتفػويضًالصػبلحياتαًً≤0.05ًمفًمستوىًالداللةً

يوضػػػػػحًعػػػػػدـًوجػػػػػودًفػػػػػروؽًمعنويػػػػػةًبػػػػػيفًاسػػػػػتجاباتًالمبحػػػػػوثيفًحػػػػػوؿًدرجػػػػػةًممارسػػػػػةًتفػػػػػويضً
ًالصبلحياتًتعزىًلمتغيرًالمحافظة.ً
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الظػػروؼًاالجتماعيػػةًواالقتصػػاديةًوالسياسػػيةًوالجغرافيػػةًفػػيًويعػػزوًالباحػػثًذلػػؾًالػػىًتشػػابوً
ًمحافظاتًقطاعًغزة،ًوكذلؾًتشابوًالقوانيفًوالموائحًفيًوزارةًالداخميةًواألمفًالوطني.

 السادسالفرض الرابع من السؤال  -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة عمىً"ًالرابعينصًالفرضً       

ــة واألمــن  ــي الداخمي ــة ف ــادات اإلداري ــة حــول درجــة ممارســة القي ــديرات العين ــين متوســطات تق ب
 الوطني لعممية تفويض الصبلحيات تعزى لمتغير سنوات الخبرةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (44جدول رقم )
ًسنواتًالخبرةً–"التبايفًاألحادي"ًنتائجًاختبارً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. 
أقل من 
 سنتين

 5-2من 
 سنوات

 8 – 6من 
 سنوات

سنوات  9
 فأكثر

 0.021 2.45 61.91 58.54 55.26 52.12 مجال ممارسة تفويض الصبلحياتجمالي إ

المقابمةًالختبػارً"التبػايفًاألحػادي"ًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
0.021ًبالنسبةًإلجماليًمجاؿًممارسػةًتفػويضًالصػبلحياتαًً≤0.05ًأقؿًمفًمستوىًالداللةً

حػػػػػوؿًدرجػػػػػةًممارسػػػػػةًتفػػػػػويضًًممػػػػػاًيوضػػػػػحًوجػػػػػودًفػػػػػروؽًمعنويػػػػػةًبػػػػػيفًاسػػػػػتجاباتًالمبحػػػػػوثيف
سػػنوات9ًًالصػػبلحياتًتعػػزىًلمتغيػػرًسػػنواتًالخبػػرة،ًوكانػػتًالفػػروؽًلصػػالحًمػػفًسػػنواتًخػػدمتيـً

ًمماًيدؿًعمىًأفًممارسةًتفويضًالصبلحياتًتتأثرًتأثرًاًمباشرًاًبسنواتًالخبرة.ًًفأكثر
ًيتضحًمفًالجداوؿًالسابقةًماًيمي:

المؤىػػؿًالعممػػيًوىػػذاًيتفػػؽًمػػعًمػػاًجػػاءًفػػيًعمميػػةًتفػػويضًالصػػبلحياتًتختمػػؼًبػػاختبلؼً -
السػحبانيًدراسػةً(ًًو2010أبػوًوطفػةً)ً(ًويختمؼًعماًجاءًفػيًدراسػة2011)ًدراسةًحرب

(2012.) 
تختمؼًعمميةًتفويضًالصبلحياتًباختبلؼًسنواتًالخبرةًواتفقتًالدراسةًالحاليةًفيًذلػؾً -

ثًىػػذاًإلػػىًأفً(ًويعػػزوًالباحػػ2010(ًوأبػػوًوطفػػةً)2011)ًمػػعًمػػاًجػػاءًفػػيًدراسػػتيًحػػرب
الخبرةًالعمميةًالمكتسيةًفيًميدافًالعمؿًوالثقةًالمبنيةًعمىًعددًسنواتًالخبرةًتؤثرًبشػكؿً

فنجدًأفًعمميةًالتفػويضًعاليػةًعنػدًالفئػةًالتػيًلػديياًً،إيجابيًفيًممارسةًعمميةًالتفويض
 سنواتًفأكثر.9ًسنواتًخبرةًمفً
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الصػػبلحياتًكمػػاًالًتوجػػدًمثػػؿًالًيوجػػدًأيًفػػروؽًبػػيفًالرتػػبًفػػيًممارسػػةًعمميػػةًتفػػويضً -
ًىذهًالفروؽًبيفًالمحافظات

ويعػػزوًالباحػػثًذلػػؾًإلػػىًأفًأصػػحابًسػػنواتًالخدمػػةًاألعمػػىًيشػػعروفًبأىميػػةًممارسػػةً
ًالمياراتًالقياديةًوبالتاليًتختمؼًنظرتيـًعمىًاختبلؼًسنواتًالخدمة.

 
 :السابعالنتائج المتعمقة بالسؤال 
ىـل تختمـف درجـة امـتبلك أصـحاب الرتـب مػفًأسػئمةًالدراسػةًعمػىً"ًالسػابعينصًالسؤاؿً

فــي محافظــات غــزة لمميــارات القياديــة بــاختبلف متغيــرات )المؤىــل جيــاز الشــرطة الســامية فــي 
 العممي، الرتبة، المحافظة، سنوات الخدمة؟ث

ًولئلجابةًعفًىذاًالسؤاؿًتـًتحقؽًالباحثًمفًأربعةًفروضًكانتًكماًيمي:

 السابعن السؤال الفرض األول م -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ينصًالفرضًاألوؿًعمىً"       

بين متوسطات تقديرات العينة حول درجة امـتبلك أصـحاب الرتـب السـامية فـي الداخميـة واألمـن 
 .الوطني في محافظات غزة لمميارات القيادية تعزى لمتغير المؤىل العمميث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (45جدول رقم )
ًالمؤىؿًالعمميً–نتائجًاختبارً"التبايفًاألحادي"ً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. بكالوريوس دبموم ثانوية عامة 
ماجستير أو 
 دكتوراه

 0.429 0.929 25.833 24.922 24.333 25.684 الميارات الذاتية

 0.039 2.890 44.833 42.143 38.833 42.042 الميارات الفنية
 0.395 1.002 16.500 16.714 15.833 17.105 الميارات اإلنسانية
 0.484 0.823 29.333 28.468 28.083 29.526 الميارات الفكرية
 0.130 1.920 24.667 24.623 23.667 26.000 الميارات اإلدارية

 0.132 1.912 141.167 136.870 130.750 141.158 الميارات القياديةمجال جمالي إ

المقابمةًالختبػارً"التبػايفًاألحػادي"ًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
(ًممػػػا0.132ًبالنسػػػبةًإلجمػػػاليًمجػػػاؿًالميػػػاراتًالقياديػػػة)αًً≤0.05ًأكبػػػرًمػػػفًمسػػػتوىًالداللػػػةً
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يوضػػحًعػػدـًوجػػودًفػػروؽًمعنويػػةًبػػيفًاسػػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػػوؿًدرجػػةًالميػػاراتًالقياديػػةًتعػػزىً
المقابمػةًً(.Sig)لمتغيرًالمؤىؿًالعممي،ًأماًبالنسػبةًلممجػاالتًالفرعيػةًفنجػدًأفًالقيمػةًاالحتماليػةً

بالنسػػػػػػبةًلمجػػػػػػاؿًالميػػػػػػاراتαًً≤0.05فًمسػػػػػػتوىًالداللػػػػػػةًالختبػػػػػػارً"التبػػػػػػايفًاألحػػػػػػادي"ًأقػػػػػػؿًمػػػػػػ
(ًممػاًيوضػػحًوجػودًفػروؽًمعنويػػةًبػيفًاسػتجاباتًالمبحػػوثيفًحػوؿًدرجػةًالميػػارات0.039ًالفنيػة)

الفنيػػػةًتعػػػزىًلمتغيػػػرًالمؤىػػػػؿًالعممػػػيًحيػػػثًكانػػػتًالفػػػػروؽًلصػػػالحًأصػػػحابًالمػػػؤىبلتًالعمميػػػػةً
يػػةًالعامػػةًوأخيػػرًاًالػػدبموـًممػػاًيػػدؿًعمػػىًأفًيمييػػاًالثانًوً،)ماجسػػتيرًودكتػػوراه(،ًيمييػػاًالبكػػالوريوس

ًدرجةًالمياراتًالفنيةًتتأثرًتأثرًاًمباشرًاًبدرجةًالمؤىؿًالعممي.
المقابمػػػةًالختبػػػارً"التبػػػايفًاألحػػػادي"ًأكبػػػرًمػػػفًمسػػػتوىًً(.Sig)بينمػػػاًنجػػػدًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػةً

فػػػروؽًمعنويػػةًبػػػيفًبالنسػػػبةًلبػػاقيًالمجػػػاالتًالفرعيػػة،ًممػػػاًيوضػػحًعػػػدـًوجػػودαًً≤0.05الداللػػةً
ًاستجاباتًالمبحوثيفًحوؿًدرجةًالمياراتًاألخرىًتعزىًلمتغيرًالمؤىؿًالعممي.

 السابعالفرض الثاني من السؤال  -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة عمىً"ًالثانيينصًالفرضً       

بين متوسطات تقديرات العينة حول درجة امـتبلك أصـحاب الرتـب السـامية فـي الداخميـة واألمـن 
 .الوطني في محافظات غزة لمميارات القيادية تعزى لمتغير الرتبةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (46جدول رقم )
ًًالرتبةً–اختبارً"التبايفًاألحادي"ًنتائجًً

 المجال
 

 قيمة المتوسطات
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. عقيد فما فوق مقدم رائد 

 0.440 0.828 26.0000 25.2500 24.8310 الميارات الذاتية

 0.880 0.129 42.2857 41.7222 42.1972 الميارات الفنية
 0.474 0.752 17.5714 16.5556 16.6479 الميارات اإلنسانية
 0.469 0.762 29.8571 28.3056 28.7042 الميارات الفكرية
 0.922 0.082 25.0000 24.6111 24.8028 الميارات اإلدارية

 0.720 0.329 140.7143 136.4444 137.1831 الميارات القياديةمجال جمالي إ
المقابمةًالختبارً"التبايفًاألحادي"ًأكبرًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً

(ًمماًيوضحًعدـ0.720ًبالنسبةًإلجماليًمجاؿًالمياراتًالقيادية)αً≤0.05مفًمستوىًالداللةً
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وجودًفروؽًمعنويةًبيفًاستجاباتًالمبحػوثيفًحػوؿًدرجػةًالميػاراتًالقياديػةًتعػزىًلمتغيػرًالرتبػة،ً
المقابمػػػةًالختبػػػارًً(.Sig)ثًإفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػةًوكػػػذلؾًاألمػػػرًبالنسػػػبةًلممجػػػاالتًالفرعيػػػةًحيػػػ

ً.αً≤0.05"التبايفًاألحادي"ًأكبرًمفًمستوىًالداللةً

 السابعالفرض الثالث من السؤال  -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة عمػىً"ًالثالثينصًالفرضً       

بين متوسطات تقديرات العينة حول درجة امـتبلك أصـحاب الرتـب السـامية فـي الداخميـة واألمـن 
 .الوطني في محافظات غزة لمميارات القيادية تعزى لمتغير المحافظةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (47جدول رقم )
ًالمحافظةً–اختبارً"التبايفًاألحادي"ًنتائجً

 المجال
 

 قيمة المتوسطات
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. 
 الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

 0.531 0.796 25.733 24.903 24.533 24.882 24.714 الميارات الذاتية

 0.893 0.276 42.700 41.774 42.467 41.588 41.619 الميارات الفنية

 0.714 0.530 17.000 16.323 16.667 16.471 16.905 الميارات اإلنسانية

 0.575 0.727 29.067 28.968 28.600 27.588 28.476 الميارات الفكرية

 0.603 0.687 25.167 25.032 23.867 24.765 24.381 الميارات اإلدارية

الميارات القياديةمجال اجمالي   136.095 135.294 136.133 137.000 139.667 0.440 0.780 

المقابمةًالختبارً"التبايفًاألحادي"ًأكبرًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
(ًمماًيوضحًعدـ0.720ًبالنسبةًإلجماليًمجاؿًالمياراتًالقيادية)αً≤0.05مفًمستوىًالداللةً

حػػػػوؿًدرجػػػػةًالميػػػػاراتًالقياديػػػػةًتعػػػػزىًلمتغيػػػػرًًوجػػػػودًفػػػػروؽًمعنويػػػػةًبػػػػيفًاسػػػػتجاباتًالمبحػػػػوثيف
المقابمػػةًً(.Sig)المحافظػػة،ًوكػػذلؾًاألمػػرًبالنسػػبةًلممجػػاالتًالفرعيػػةًحيػػثًإفًالقيمػػةًاالحتماليػػةً

ً.αً≤0.05الختبارً"التبايفًاألحادي"ًأكبرًمفًمستوىًالداللةً
وطبيعػةًبيئػةًًويعزوًالباحثًىذهًالنتيجػةًإلػىًأفًمحافظػاتًغػزةًتتماثػؿًفييػاًالظػروؼًواألوضػاع

الميػػػاراتًًدرجػػػة،ًوبالتػػػاليًفػػػإفًوضػػػيؽًالمسػػػاحةًالجغرافيػػػةًالعمػػػؿًلػػػدىًأصػػػحابًالرتػػػبًالسػػػامية
الميػػػػاراتًاإلنسػػػػانية،ًالميػػػػاراتًالفكريػػػػة،ًالميػػػػاراتً)الميػػػػاراتًالذاتيػػػػة،ًالميػػػػاراتًالفنيػػػػة،ًًالقياديػػػة

ًاإلدارية(ًتتماثؿًبينيـًوالًتوجدًفروؽًذاتًداللةًتعزىًلممحافظة.
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 السابعرابع من السؤال الفرض ال -
𝛂ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة عمىً"ًالرابعينصًالفرضً       

بين متوسطات تقديرات العينة حول درجة امـتبلك أصـحاب الرتـب السـامية فـي الداخميـة واألمـن 
 الوطني في محافظات غزة لمميارات القيادية تعزى لمتغير سنوات الخبرةث

 One Wayولمتحقؽًمفًصحةًىذاًالفرضًقاـًالباحثًباستخداـًأسموبًتحميؿًالتبايفًاألحاديً
ANOVAً

 (48جدول رقم )
ًسنواتًالخبرةً–نتائجًاختبارً"التبايفًاألحادي"ً

 المجال
 

 المتوسطات
 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig. 5-2من  أقل من سنتين 
 سنوات

 8 – 6من 
 سنوات

فأكثرسنوات  9  

 0.161 1.56 25.0351 24.8070 25.3269 24.6000 الميارات الذاتية

 0.270 1.28 42.0526 41.9474 42.1731 42.0000 الميارات الفنية

 0.541 2.35 16.6754 16.7193 16.7692 15.2000 الميارات اإلنسانية

 0.008 3.16 28.6491 28.2456 29.1923 27.6000 الميارات الفكرية

 0.834 2.45 24.7544 24.6140 24.9231 24.6000 الميارات اإلدارية

الميارات القياديةمجال اجمالي   131.0000 135.3846 136.3333 137.1667 2.42 0.036 

المقابمةًالختبػارً"التبػايفًاألحػادي"ًً(.Sig)مفًالجدوؿًالسابؽًتبيفًأفًالقيمةًاالحتماليةً
(ًممػػػا0.036ً)ًبالنسػػػبةًإلجمػػػاليًمجػػػاؿًالميػػػاراتًالقياديػػػةαً≤0.05أكبػػػرًمػػػفًمسػػػتوىًالداللػػػةً

يوضحًوجودًفروؽًمعنويةًبيفًاستجاباتًالمبحػوثيفًحػوؿًدرجػةًالميػاراتًالقياديػةًتعػزىًلمتغيػرً
سػنواتًيمييػاًمػف5ًً-2حيثًكانتًالفػروؽًلصػالحًمػفًكانػتًسػنواتًخبػرتيـًمػفًًسنواتًالخبرة،
درجػةًالميػاراتًالقياديػةًتتػأثرًتػأثرًاًمباشػرًاًبعػددًسػنواتًفػأكثرًممػاًيػدؿًعمػىًأف9ًًكانتًخبرتيـً
ًسنواتًالخبرة.

المقابمػػػػةًالختبػػػػارً"التبػػػػايفًً(.Sig)أمػػػػاًبالنسػػػػبةًلممجػػػػاالتًالفرعيػػػػةًفنجػػػػدًأفًالقيمػػػػةًاالحتماليػػػػةً
بالنسػػبةًلمجػػاؿًالميػػاراتًالفكريػػةًممػػاًيوضػػحًوجػػودαًً≤0.05األحػػادي"ًأقػػؿًمػػفًمسػػتوىًالداللػػةً

تًالمبحػػوثيفًحػػوؿًدرجػػةًتمػػؾًالميػػاراتًتعػػزىًلمتغيػػرًسػػنواتًالخبػػرة،ًفػػروؽًمعنويػػةًبػػيفًاسػػتجابا
5ً-2حيػػػثًكانػػػتًالفػػػروؽًفػػػيًمجػػػاؿًالميػػػاراتًالفكريػػػةًلصػػػالحًمػػػفًكانػػػتًسػػػنواتًخبػػػرتيـًمػػػفً

سػػنواتًفػػأكثرًممػػاًيػػدؿًعمػػىًأفًدرجػػةًالميػػاراتًالفكريػػةًتتػػأثر9ًًسػنواتًيمييػػاًمػػفًكانػػتًخبػػرتيـً
ًتأثرًاًمباشرًاًبعددًسنواتًالخبرة.
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المقابمػػػةًالختبػػػارً"التبػػػايفًاألحػػػادي"ًأكبػػػرًمػػػفًمسػػػتوىًً(.Sig)مػػػاًنجػػػدًأفًالقيمػػػةًاالحتماليػػػةًبين
بالنسػػػبةًلبػػاقيًالمجػػػاالتًالفرعيػػة،ًممػػػاًيوضػػحًعػػػدـًوجػػودًفػػػروؽًمعنويػػةًبػػػيفαًً≤0.05الداللػػةً

ًاستجاباتًالمبحوثيفًحوؿًدرجةًالمياراتًاألخرىًتعزىًلمتغيرًسنواتًالخبرة.
ًقةًماًيمي:يتضحًمفًالجداوؿًالساب

الًتختمػػؼًدرجػػةًامػػتبلؾًالميػػاراتًالقياديػػةًبػػيفًأصػػحابًالرتػػبًالسػػاميةًبػػاختبلؼًالمؤىػػؿً -
فػػيًدرجػػةًامػػتبلؾًالميػػاراتًالفنيػػةًبػػاختبلؼًالمؤىػػؿًًاًًواضػػحًاًًالعممػػيًفػػيًحػػيفًنجػػدًاختبلفػػ

العممػػيًحيػػػثًنجػػػدًأفًحممػػػةًالماجسػػتيرًوالػػػدكتوراهًىػػػـًأكثػػػرًفئػػةًلػػػديياًاسػػػتجابةًلمميػػػاراتً
 ىذاًيعززًنتائجًسابقة.الفنيةًًو

تختمػػؼًدرجػػةًامػػتبلؾًالميػػاراتًالقياديػػةًوالفكريػػةًمنيػػاًبػػاختبلؼًسػػنواتًالخبػػرةًحيػػثًنجػػدً -
سػػنواتًفػػأكثرًفػػيًالخدمػػةًممػػاًيػػدلؿًعمػػىًأفًسػػنواتًالخبػػرة9ًًاسػػتجابةًأعمػػىًلمػػفًأمضػػواً

 واإلدارة.لياًدورًإيجابيًفيًإبرازًالمياراتًالقياديةًواالستفادةًمنياًفيًعمميةًالقيادةً
الًتوجػػػػػدًأيًفػػػػػروؽًأوًاختبلفػػػػػػاتًفػػػػػيًالميػػػػػػاراتًالقياديػػػػػةًبفروعيػػػػػػاًبػػػػػاختبلؼًالرتبػػػػػػةًأوً -

 المحافظة.
ً  



 74. 

 ( 49) رقمجدول 

 يوضح ممخص أسئمة الدراسة ونتائجيا

 النتيجة السؤال م

7. ً

مػػاًدرجػػةًممارسػػةًالقيػػادةًاإلداريػػةًفػػيًوزارةًالداخميػػةًواألمػػفً
الصػبلحياتًمػفًوجيػةًالوطنيًفيًمحافظػاتًغػزةًلتفػويضً

ًنظرًأصحابًالرتبًالسامية؟"
ً

ممارسةًتفويضًالصبلحياتًحصؿًدرجةً
 .%(27..13عمىًوزفًنسبيً)

 

6. ً

ماًدرجةًامتبلؾًأصحابًالرتبًالساميةًفيًجيازًالشرطةً
ًالذاتية،ً ً)الميارات ًالقيادية ًلمميارات ًغزة ًمحافظات في

ً ًالميارات ًاإلنسانية، ًالميارات ًالفنية، الفكرية،ًالميارات
المياراتًاإلدارية(ًمفًوجيةًنظرىـ؟"

ً ًحصؿًدرجة ًككؿ ًالقيادية ًالميارات مجاؿ
ًنتيجة53.748ًعمىًوزفًنسبيً) ًوىذه ،)%

 .جيدةًجداًً
ً

4. ً
مػػػاًدرجػػػةًأىميػػػةًتفػػػويضًالصػػػبلحياتًكمػػػاًيراىػػػاًأصػػػحابً

ًالرتبًالساميةًفيًجيازًالشرطة؟"
ًعمىً ًحصمت ًالصبلحيات ًتفويض أىمية

ً%(.53.455ً)ًوزفًنسبي

3. ً

ًتفويضً ًفعالية ًمف ًتحد ًالتي ًالعوامؿ ًتوافر ًدرجة ما
ًجيازً ًفي ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًيراىا ًكما الصبلحيات

ًالشرطة(ًمفًوجيةًنظرىـ؟"

ًعمىً ًحصؿ ًالتفويضًككؿ ًمعوقات مجاؿ
 %(،ًوىذهًنتيجةًجيدة21.183ًوزفًنسبيً)

ً

8. ً

ًمستوى ًعند ًإحصائية ًداللة ًذات ًارتباطية ًعبلقة ًتوجد ًىؿ
(α ًدرجةً      ًحوؿ ًالعينة ًتقديرات ًمتوسطات ًبيف )

ًالصبلحياتً ًتفويض ًلعممية ًاإلدارية ًالقيادات ممارسة
ًومتوسطاتًتقديراتيـًحوؿًامتبلكيـًلممياراتًالقيادية؟"

وجودًعبلقةًذاتًداللةًإحصائيةًبيفً -
ممارسةًتفويضًالصبلحياتًوالمياراتً

 اإلداريةًوىيًعبلقةًإيجابيةًطردية.

عمميػػػػةًالتفػػػػويضًمرتبطػػػػةًفًممارسػػػػةًإ -
بدرجػػةًامػػتبلؾًرؤسػػاءًالعمػػؿًلمميػػاراتً

ًالقياديةًبفروعيا.

2. ً

ىؿًتختمؼًدرجةًممارسةًأصحابًالرتبًالساميةًفيً
محافظػػػػػػاتًغػػػػػػزةًلتفػػػػػػويضًالصػػػػػػبلحياتًبػػػػػػاختبلؼًمتغيػػػػػػراتً

ً)المؤىؿًالعممي،ًالرتبة،ًالمحافظة،ًسنواتًالخدمة؟"

عمميةًتفويضًالصبلحياتًتختمؼً -
 .العمميباختبلؼًالمؤىؿً

تختمؼًعمميةًتفويضًالصبلحياتً -
 الخبرة.ًباختبلؼًسنوات

الًيوجػػػػػػدًأيًفػػػػػػروؽًبػػػػػػيفًالرتػػػػػػبًفػػػػػػيً -



 734 

ممارسػػػػةًعمميػػػػةًتفػػػػويضًالصػػػػبلحياتً
كمػػػػاًالًتوجػػػػدًمثػػػػؿًىػػػػذهًالفػػػػروؽًبػػػػيفً

ً.المحافظات

1. ً

ىػػؿًتختمػػؼًدرجػػةًامػػتبلؾًأصػػحابًالرتػػبًالسػػاميةً
فػػػػيًجيػػػػازًالشػػػػرطةًفػػػػيًمحافظػػػػاتًغػػػػزةًلمميػػػػاراتًالقياديػػػػةً

متغيػػػػػراتً)المؤىػػػػػؿًالعممػػػػػي،ًالرتبػػػػػة،ًالمحافظػػػػػة،ًًبػػػػػاختبلؼ
ًسنواتًالخدمة؟"

ً

الًتختمػػػػػػػؼًدرجػػػػػػػةًامػػػػػػػتبلؾًالميػػػػػػػاراتً -
القياديػػػةًبػػػيفًأصػػػحابًالرتػػػبًالسػػػاميةً
باختبلؼًالمؤىؿًالعمميًفيًحػيفًنجػدً

فػػػػػػيًدرجػػػػػػةًامػػػػػػتبلؾًًاًًواضػػػػػػحًاًًاختبلفػػػػػػ
الميػػػػػػػاراتًالفنيػػػػػػػػةًبػػػػػػػػاختبلؼًالمؤىػػػػػػػػؿً

حيػػػػػػػػػػػػػثًنجػػػػػػػػػػػػدًأفًحممػػػػػػػػػػػػػةًً،العممػػػػػػػػػػػػي
الماجسػػػػػتيرًوالػػػػػدكتوراهًىػػػػػـًأكثػػػػػرًفئػػػػػةً

 .لديياًاستجابةًلممياراتًالفنية
الًتوجػػػػدًأيًفػػػػروؽًأوًاختبلفػػػػاتًفػػػػػيً -

الميػػػػاراتًالقياديػػػػةًبفروعيػػػػاًبػػػػاختبلؼً
 الرتبةًأوًالمحافظة.

تختمؼًدرجةًامتبلؾًالميػاراتًالقياديػةً -
ً.والفكريةًمنياًباختبلؼًسنواتًالخبرة

حانثادسانًصضع:جغصتٕاؿط
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 توصياتال
 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يمي:

العمؿًعمىًتعزيزًمستوىًتفويضًالصبلحياتًمفًخبلؿًتطويرًىيكؿًتنظيميًقويًورفعً .1
 .ثقةًاإلدارييفًالمرؤوسيف

ماًيتعمؽًبتفويضًالسمطةًألثرىاًاإليجابيًعمىًفيتوضيحًاألنظمةًوالموائحًاإلداريةًوبالذاتً .2
 إنجاحًعمميةًالتفويض.

ًالتفويض .3 ًلنجاح ًاإليجابية ًالتنظيمية ًالعوامؿ ًمف ًعدد ًتوصيؼًواضحًً،توفير ًوضع مثؿ
 .وتحديدًاليدؼًمفًالتفويضًوشكموًونتائجوً،لبلختصاصاتًوحدودًالسمطاتًوالمسؤوليات

ًدقةً .4 ًيضمف ًوبما ًلمعامميف ًوالمينية ًالعممية ًوالخبرة ًيتناسب ًبما ًالصبلحيات تفويض
ًواألمفًًالتوصيات ًالداخمية ًوزارة ًفي ًميمة ًقرارات ًعمييا ًتبنى ًوالتي ًقبميـ ًمف المرفوعة
 الوطني.

ضرورةًمنحًالعامميفًكامؿًالصبلحياتًوالسمطاتًكيًيتمكنواًمفًإنجازًالعمؿًعمىًأكمؿً .5
وجو،ًوالعمؿًعمىًتدريبًالعامميفًعمىًالمياـًوالواجباتًالجديدةًبشكؿًدوريًلماًلذلؾًمفً

 احًعمميةًتفويضًالصبلحيات.أثرًقويًعمىًإنج
تباعًأسموبًالقيادةًالديمقراطيةًواالبتعادًعفًاستخداـًاإلدارةًالقديمةًالتىًكانتًتعتمدًعمىًا .6

 تصيدًأخطاءًالموظفيف.
ًاإلدارية،ً .7 ًوالميارات ًالفكرية ًالميارات ًمجاؿ ًفي ًوخاصة ًالقيادية، ًلمميارات ًأىمية إعطاء

 ًألقؿًمفًقبؿًأصحابًالرتبًالسامية.حيثًتبيفًأفًممارسةًىذهًالمياراتًكانتًا
ًفيً .8 ًالقيادية ًمياراتيـ ًمستوى ًورفع ًالسامية ًالرتب ًأصحاب ًكفاءة ًتطوير ًعمى العمؿ

 المجاالتًالمختمفة،ًوذلؾًمفًخبلؿ:
ًلمواكبةًاالتجاىاتًالحديثةً - عقدًدوراتًلمتدريبًوالتأىيؿًاإلداريًوفؽًبرامجًخاصةًتعد

 فيًىذاًالمجاؿ.
ًيستجدًعقدًمؤتمراتًوندواتً - ًالمدراءًبما ًوتزويد حوؿًالمياراتًالقياديةًوسبؿًتطويرىا،

ًىذاً ًفي ًالرائدة ًالدوؿ ًتجارب ًعمى ًواطبلعيـ ًالقيادية ًلمميارات ًالمختمفة ًالمجاالت في
 المجاؿ.
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 .المرؤوسيفالقدرةًعمىًتوجيوً -
 القدرةًعمىًاستغبلؿًاألفكارًالمرتدةًمفًالرؤساء. -
 عمىًإنجاحًالعمؿ.القدرةًعمىًاتخاذًقراراتًتساعدً -
تحديثًأساليبًالرقابةًواألدواتًالمستخدمةًفيًتقييـًالعمؿًبماًيتناسبًمعًأىميةًمجاالتً .9

 المياراتًالقيادية.
ً

 مقترحات الدراسة:
يقتػػػػػػػػرحًالباحػػػػػػػػثًأفًتكػػػػػػػػوفًىنػػػػػػػػاؾًدراسػػػػػػػػاتًوأبحػػػػػػػػاثًحػػػػػػػػوؿًتفػػػػػػػػويضًالصػػػػػػػػبلحياتًوتنميػػػػػػػػةً

ًالوظائف والمجاالت التالية:المياراتًالقياديةًفيً
 التطويرًوالتدريب. .1
 الحوافزًوالمكافآت. .2
تصػػػػػميـًبػػػػػرامجًتدريبيػػػػػةًمتخصصػػػػػةًحػػػػػوؿًممارسػػػػػةًالميػػػػػاراتًالقياديػػػػػة،ًوأفًتأخػػػػػذً .3

 صفةًاالستمراريةًبشكؿًيتواكبًمعًالتطورًالعمميًوالتقدـًالتكنولوجي.
فػػػػػػػػيًتنميػػػػػػػػةًًدراسػػػػػػػةًالمعوقػػػػػػػػاتًالتػػػػػػػػيًتقمػػػػػػػػؿًمػػػػػػػػفًعمميػػػػػػػةًتفػػػػػػػػويضًالصػػػػػػػػبلحياتً .4

شػػػػػػػػػرطةًالفمسػػػػػػػػػطينيًولػػػػػػػػػدىًأصػػػػػػػػػحابًالرتػػػػػػػػػبًالميػػػػػػػػػاراتًالقياديػػػػػػػػػةًفػػػػػػػػػيًجيػػػػػػػػػازًال
 الساميةًوطرؽًمعالجتياًوالتغمبًعمييا.

دراسػػػػػػػػػةًأثػػػػػػػػػرًتفػػػػػػػػػويضًالصػػػػػػػػػبلحياتًعمػػػػػػػػػىًتنميػػػػػػػػػةًالميػػػػػػػػػاراتًاألخػػػػػػػػػرى:ً)ًحػػػػػػػػػؿً .5
 المشكبلت،ًاتخاذًالقرارات،ًالتخطيط،ً...الخ(.

ً
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 أواًل: الكتب العربية
 القرآن الكريم.

ًعاصـ .1 ًوالطباعةًً(،الوجيز في مناىج البحث العممي)ًاألعرجي، ًلمنشر ًالفكر دار
 ـ.1999والتوزيع،

ًعاصـا .2 ًالفكردراسات معاصرة في التطوير اإلداري)ًألعرجي، ًدار لمنشرًوالطباعةًً(،
 .ـ1995والتوزيع،ً

نشرًوالطباعةً(،ًدارًالفكرًلمدراسات معاصرة في التطوير اإلدارياألعرجي،ًعاصـ،ً) .3
 ـ.1995والتوزيع،

ًسميـ .4 1998ً)الحسينة، ًلمنشرًمبادئ نظم المعمومات اإلدارية)(، ًالوراؽ ًمؤسسة ،)
 .والتوزيع

 ،ًاإلسكندرية،ًمؤسسةًشبابًالجامعة.عمم اإلدارة العامةً،(1982الحمو،ًماجدةًراغبً) .5
ًرداحًوآخروف) .6 طبعةًً،وي و اتجاىات حديثةالرتباإلدارة واإلشراف (،1996ًالخطيب،

 ،ًعماف،ًدارًالفرقاف.3
ًأحمد،) .7 ،ًنظرية اإلدارة العامة العممية اإلدارية في الجياز اإلداري ،(1972الرشيد،

 القاىرة:ًدارًالنيضةًالعربية
ًعمي) .8 ًغريبًً،الميارات اإلدارية والقيادية لممدير المتفوق (،1999السممي، دار

 لمطباعة
ًالقيادة اإلدارية في العصر الحديث ذات السبلسل،ً(1981مصطفىًصبحيً)ً،السيد .9

 الكويت.
ًصالح) .10 ًالقاىرةًالعبلقات اإلنسانية في اإلدارةً،(٦٩96الشبكشي، ًمكتبة ًالقاىرة: ،

 الحديثة.
ًعميً) .11 ًمؤسسةًإدارة األعمال الوظائف والممارساتً،(1980الشرقاوي، ًاإلسكندرية، ،

 شبابًالجامعة.
 .ً،ًمطبعةًالخمودً،ًعمافًاألردفًمبادئ اإلدارةً،(1991خميؿًمحمدًحسف)ًالشماع، .12
 بيروت،ًدارًمكتبةًالحياة.ً،يةالرتبالمدرسة و (،1992ًالشوبكي،ًعميً) .13
 ،ًليبيا،ًالدارًالعربيةًلمكتاب.عمم النفس اإلداري(،1988ًالشيباني،ًعمر)ً .14
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،ًصناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرينً،(2002الصرف،ًرعدًحسفً) .15
 دمشؽ،ًًسوريا،ًدارًالرضاًلمنشر.

ًا .16 ًعبد ًمحمد ً)الصيرفي، ًلمنشرًاإلدارة الرائدةً،(2003لفتاح ًصفاء ًدار ًعماف، ،
 والتوزيع.

ًالفتاحً) .17 ًعبد ًمحمد ًدارًالمناىجًمبادئ التنظيم واإلدارةً،(2006الصيرفي، ًاألردف، ،
 لمنشرًوالتوزيع.

،ًاألزارطية،ًأصوليا وتطبيقاتيا المعاصرة –اإلدارة التعميمية (،1999ًالطيبًأحمد،ً) .18
 مصرًالعربية.ًًجميوريةاإلسكندرية،ً

ًالطبعةًالثالثةً،ًدليل التدريب القيادي،ًً(6442،ًىشاـ)الطالب .19 ، ،ًدارًالعربيةًلمعمـو
6442ً. 

ًمحسف) .20 دارًًالقاىرة،ً،اإلدارية(، االتجاىات الحديثة في القيادة 1984العبودي،
 النيضةًالعربية.

21. (ً ًجبر ًصبحي ًعماف،تطوير الفكر واألساليب في اإلدارةً،(2005العتيبي، دارًً،
 الحامدًلمنشرًوالتوزيع.

،ًًالعممية اإلدارية مبادئ وأصول عمم وفن األردنً،(2007العتيبي،ًضرار،ًوآخروفً) .22
 عماف،ًدارًاليازوريًلمنشرًوالتوزيع.ً

ًناصرًمحمدً) .23 ،ًمنظورًكميًمقارف،ًًالسموك اإلنساني والتنظيمي ،(٦٩٩١العديمي،
 الرياض.

24. (ً ًمحمد ًناصر ًلمطباعةًًالرياض،ً،السموك التنظيميإدارة  (،1993العديمي، مراـ
 االلكترونية.

 الرياض.ً،اإلدارة القيادية الشاممة (،2004العقيؿ،ًعبداهللًبفًعبدًالمطيؼ) .25
،ًعمافًدارًاليازوريًاسس اإلدارة الحديثة نظريات ومفاىيمً،(1999العبلؽ،ًبشيرً) .26

 العمميةًلمنشرًوالتوزيع.
27. (ً ًوأخروف ًمحمد ًماجد ًغزة،ًدارة المفاىيم والممارساتاإلً،(2002الفرا، ًفمسطيف، ،

 الجامعةًاإلسبلمية،ًكميةًالتجارة.
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28. (ً ًقاسـ ًمحمد السموك التنظيمي دراسة السموك اإلنساني الفردي ً،(2000القريوتي،
 ،ًاالردف،ًدارًالشروؽًلمنشرًوالتوزيع.والجماعي في المنظمات المختمفة

 دارًالفكر،ًعماف.ًإلدارةأساسيات  في اً،(1998الموزي،ًسميمافًوأخروف،ً)ً .29
،ًاألوائؿًلمنشرًسياتًومفاىيـًحديثة،ًأساالتطوير التنظيمي،ً(1999الموزي،ًموسىً) .30

 ،ًعمافً.1ًوالتوزيعً،ًط
 ،ًعماف،ًدارًوائؿًلمطباعةًوالنشر.التنمية اإلداريةً،(2002الموزي،ًموسىً) .31
،ًمطابعًدارً.ًالرياضاإلدارة، مبادئ، مفاىيم، وظائف،ً(1988)المغربي،ًكامؿًمحمد .32

 العموـ.
 ،ًاألردف،ًمكتبةًعماف.المدخل إلدارة األعمال(،1994ًالمغربي،ًكامؿ) .33
 :ًأكاديميةًالشرطة.ًالقاىرة:ًكميةًالشرطة.تنظيم إدارة الشرطة(.1995ًالمراسي،ًمحمد) .34
ًالرياضً،ًاإلدارة العامة، األسس والوظائف،(،1993ً)النمر،ًسعودًبفًمحمدًوآخروف .35

 التجارية.مطابعًالفرزدؽً
،ً،ًمكةًالمكرمةتنمية ميارات القيادة اإلدارية(،1989ًالنمر،ًسعودًبفًمحمدًوآخروف) .36

 النيضةًالعربيةًلمنشرًوًالتوزيع.ًمكتبةًالطالبًالجامعي.
،ًالقاىرة:ًدارًنظرية التفويض اإلداري: دراسة مقارنة(،1979ً)الوالي،ًمحمودًإبراىيـ .37

 الفكرًالعربي.
38. (ً ًمحمد ًزيد، ًالنيضةًأثر التفويض في اإلصبلح اإلداريً،(1977أبو ًدار ًالقاىرة، ،

 العربية.
ًلمنشرًمدخل الى إدارة الوقتً،(2009أبوًشيخة،ًنادرًأحمدً) .39 ،ًاألردف،ًدارًالمسيرة

 والتوزيع.
40. (ً ًأحمد ًإبراىيـ 1997ًأحمد، ًدارًنحو تطوير اإلدارة المدرسية(، ًمكتبة ًاإلسكندرية، ،

 المعارؼًالحديثة.
 ،ًبيروتً،مكتبةًلبناف.سمسمة اإلدارة المثمى، التفويض الفعال ،(2001برس،ًيورؾً) .41
42. (ً ًالرحمف ًعبد ً(٦٩٩٩توفيؽ، ًالقاىرةالميارات السموكية والقيادية، ًالخبراتً، ًمركز ،

 .المينيةًلئلدارة
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،ًترجمةًمحمدًالحيوي،ًالرياضً،الدارًأفكار عظيمة في اإلدارة(،1989ًجافًدفكافً) .43
 الدوليةًلمنشر.

ًلمنشرًمبادئ اإلدارة العامةً،(2009العزيزًصالحً)حبتو،ًعبدً .44 ،ًعماف،ًدارًالمسيرة
 والتوزيع.

45. (ً ًإسماعيؿ ً،أحمد ًفيًًإدارة بيئة التعميم والتعممً(،2000حجي ًوالممارسة ،النظرية
 الفصؿًوالمدرسة،ًدارًالفكرًالعربي.

ً،ًطتصميم المنظمة الييكل التنظيمي واجراءات العملً،(2000حريـ،ًحسفًمحمودً) .46
 عماف،ًدارًمكتبةًالحامدًلمنشرًوالتوزيع.2ً
47. (ً ًالغفار ًعبد 1990ًحنفي، ًالدارًالسموك التنظيمي و إدارة األفراد(، ًاإلسكندرية، ،

 الجامعية.ً
،القاىرة،ًالييئةًالعامةًًأصول اإلدارة العامة(،1995ً)وليمى،ًتكبلًكريـ،عبدًالً،درويش .48

 لمكتاب.
 ،ًالقاىرة،ًمكتبةًاالنجموًالمصرية.األعمالسيكولوجية إدارة (،1960ً)دسوقيً،كماؿ .49
ًجاري .50 ًدارًالمريخًأساسيات اإلدارة: المبادئ والتطبيقات الحديثةً(،1991)ديسمر، ً .

 .،ًالسعوديةلمنشر،ًالرياض
،ًتعريب:ًد.ًعبدًأساسيات االدارة المبادئ والتطبيقات الحديثةً،(1985جاري)ًديسمر، .51

 .فًمحمدًسمطافً،ًالرياضالقادرًعبدًالقادر،ًمراجعة:ًد.ًسمطافًب
ًوآخروف ديموؾ، .52 ًإدوارد ًالبرلسًً(،1976)مارشاؿ ًعمى ًإبراىيـ ًترجمة ًالعامة، اإلدارة

 .توفيؽًرمزي،ًالقاىرة:ًمؤسسةًالحمبىًلمنشرًوالتوزيع ومحمد
ًباييز .53 ًتماـًترجمةً،الدليل العممي لمقيادات اإلدارية -الموجوً(،1992)روبير، :

 .لمدراساتًوالنشرًوالتوزيعالساحمي،ًالمؤسسةًالجامعيةً
دارًً،نظريات وسموك( -)إدارة المنظمة،(1996)زويمؼ،ًميدؼًوًد.ًالعضايمةًعمي .54

 .مجدالويًلمنشرًوالتوزيع
ً)ً،سعيد .55 الواقع وأساليب  –وتبسيط اإلجراءات تفويض الصبلحياتً،(1998أميف

 .الجمعيةًاليمنيةًلئلدارةً،ًاليمفدراسةًقدمتًإلىًمؤتمرًًتطويره،
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56. ً ًمحمود ًحنفي 1980ً)سميماف، ًثاإلدارة: منيج شامل(، ًالمصرية ًالجامعة ًدار ."–ً
 اإلسكندرية.

،ًاإلدارة : دراسة تحميمية لوظائف والقرارات اإلداريةً،(1996عبلقي،ًمدنيًعبدًالقادر) .57
 مكتبةًزىرافًلمنشر،ًجدة.ً

األولى،ًدارًً،ًالطبعةتنمية الميارات القيادية لممديرين الجدد(،2001ًعميوة،ًالسيدً) .58
 السماح،ًالقاىرة.

 ،ًالقاىرة،ًمكتبةًغريب.السموك القيادي وفعالية اإلدارة،ً(٦٩٩٠فرج،ًطريؼًشوقيً) .59
60. (ً ًالسيد ًالمجيد، ًفاروؽًوعبد 2005ًفميو، في إدارة المؤسسات  السموك التنظيمي:(،

 ،ًعماف،ًدارًالمسيرًلمنشرًوالتوزيع.ًالتعميمية
ًوآخروف .61 ًسالـ ًالشيخ ً(1994)فؤاد ًمركزًالمفاىيم اإلدارية الحديثة، ًالرابعة، ًالطبعة ،

 .الكتبًاألردني
62. (ً ًظاىر ًدار1ًـً،1طً،االتجاىات الحديثة في القيادة اإلداريةً،(2002كبللدة، ً ،

 ،ًعمافًاألردف.ًالزىراء
ًعرابي) .63 2005ًكموب، ًدارًتنظيم إدارة الشرطة الفمسطينية(. ًومطبعة ًمكتبة ًغزة: ،

 المنارة.
ًلمطباعةًوالنشر.القيادة اإلدارية،ً(1982كنعاف،ًنواؼً) .64  ،ًالرياض،ًدارًالعمـو
ًعميً) .65 ًأميرة ًالقاىرةًويالرتباالتصال (،2006ًمحمد، ًلمنشرًوالتوزيع، ًالدارًالعالمية ،

 مصر.
 .عماف:ًدارًصفاءًلمنشرًوالتوزيعً(.ث إدارة المنظماتث.2011.)محمود،ًعبلءًالديف .66
 ،ًالقاىرة،ًمصر،ًدارًالكتب.عالم متغيرالمدير في (،2001ًمصطفى،ًأحمدًسيدً) .67
68. (ً ًيعقوبًحسف 1992ًنشواف، ،ًوي بين النظرية و التطبيقالرتباإلدارة واإلشراف (،

 القاىرة،ًروضًالعمماءًلمطبعًوالنشرًوًالتوزيع.
ً)نواؼ .69 ًكنعاف، ًلمنشالقيادة اإلداريةً،(2009، ًمكتبةًدارًالثقافة ً ،6ًرًوالتوزيعً،ًط،

 ،ًاألردف.عماف
70. (ً ًالفتاح ًعبد ًمحمد 1987ًياغي، ًالفرزدؽًمبادئ اإلدارة العامة(، ًمطابع ًالرياض، ،

 التجارية.



 73. 

العممية: مجبلتالثانيًا.   
تنمية القيادات اإلدارية، التأىيل العممي (ً،1971ًاألسيوطي،ًحسيفًوخطاب،ًمحمدًً) .1

ًالتجربة المصري – ًلمعموـ ًالعربية ًالمنظمة ًالعربية، ًالدوؿ ًجامعة ًمركزً، اإلدارية،
 البحوثًاإلدارية.

ً)نيالعنا .2 ًمحمود ًالديف ًعصاـ القيادة اإلدارية الفعالة وفمسفة اإلدارة ً،(1995،
 .75ًً-69ً/ًص2ً،ًمجمةًاإلدارةً،ًعًًبالمشاركة

اتجاىات القادة اإلداريين في الجامعات األردنية الحكومية (،1998ًالخطيب،ًرداح،ً) .3
ًمؤتةًنحو تعيين المرأة في مراكز قيادية في الجامعات  ًاليرموؾ، ًجامعة .األردف،

 .68لمبحوثًػًالمجمدًالثالثًعشرً،ًالعددًالسادسًصً
أىمية الميارات اإلدارية لممديرين ورؤساء األقسام اإلداريين (،2001ًالزعبي،ًدالؿً) .4

(3ً(،ًالعددً)17،ًمجمةًجامعةًدمشؽ،ًالمجمدً)في الجامعات األردنية من وجية نظرىم
 (.225ً-189سورياً،ًصً)

ًمحمد) .5 ًدالؿ درجة ممارسة أكاديمي جامعة البمقاء التطبيقية في  ً،(2004الزعبي،
ًاألردن لعممية التفويض من وجية نظرىم ،ًيةالتربوالنفسية،ًكميةًًويةالترب"،ًمجمةًالعمـو

 (،ًالبحريف.3(،ًالعدد)5مجمد)ال
،ًقراءات نافعة في االدارة المدرسية وعممياتيا(،2001ً)السامرائي،ًميديًصالحًميدي .6

ً  .43والنفسية،ًالعددًويةالتربمجمةًالعمـو
7. (ً 1988ًالطيبًأحمد، ًمجمةًكأساس لتطوير الخدمة المدنية تفويض الصبلحيات(، ،

 .3،ًعدد10ًًاالداري،ًمجمدً
8. ً ًمحمد 2003ً)ًقاسـالقريوتي، اتجاىات شاغمي الوظائف القيادية في الوزارات (،

ًالعامة،ًتفويض الصبلحياتواإلدارات الحكومية في دولة الكويت نحو  ًاإلدارة ًمجمة ،
 (.43المجمدً)

،ًميدان رئيسيان لئلدارة الفاعمة تفويض الصبلحياتدونالد،ًماؾ،ًترجمةًحسفًياسيف:ً .9
 السنةًالسابعة،ًمعيدًاإلدارةًالعامة،ًالرياض.ًمجمةًاإلدارةًالعامة،ًالعددًالعاشر،

10. ً ًشفيؽ، ًالتفويض في االختصاصزكي، ًلمواجيةً، ًكفايتيا ًومدى ًأحكامو ًحوؿ دراسة
 القاىرة،ًأكتوبر.2ً،ًعدد3ً،ًمجمةًاالدارة،ًمجمدًمشكمةًالتركيزًاإلداري
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األجيزة ميارات المديرين اإلدارية في ً،(2003عبدًالعزيز،ًمنصور،ًوالعامريًأحمدً) .11
ًالمجمدًدراسة تحميمية –الحكومية بين الممارسة والتمكين  ،ً ًالممؾًسعود ًجامعة ًمجمة ،

ًاإلداريةً)16)  (.273ً-231(ً،ًالرياض،ًصًصً)2(ًالعمـو
12. ً ًالطيب: ًأحمد ًمجمةًكأساس لتطوير الخدمة المدنية تفويض الصبلحياتغبوش، ،

 السنةًالعاشرة،ًسبتمبر.35ًاإلدارةًالعامة،ًالعددً
ًحكمتً) .13 ً(2009فميح، دور تخويل الصبلحيات في تطوير األداء الوظيفي لممنظمة ،

،ًًثدراسة آلراء عينة من المدراء في الشركة العامة لصناعة األسمدة المنطقة الشمالية
 مجمةًاإلدارةًواالقتصادً،ًالعددًالسابعًوالعشريفًجامعةًتكريتً،ًالعراؽ.

 العممية: رسائلالثالثًا. 
الميارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخموية ً،(2008)ً،ًرائداألغا .1

ً،ًالفمسطينية )جوال( بين الواقع والمنظور المعياري ًمنشورة ًغير ًماجستير ًرسالة ،
 الجامعةًاإلسبلمية،ًغزة.ً

2. (ً ًممكة ً(2002البركاتي، في مكاتب  واألىميةالواقع  بينرسة تفويض السمطة مما،
،ًالتربيةًًكمية،ًجامعةًأـًالقرى،ًماجستيررسالةًًمكة المكرمة، مدينةب التربوياإلشراف 
 والتخطيط.ًويةالترباإلدارةً

تفويض الصبلحيات ودوره في تنمية الميارات ً،(2006التويجري،ًعبدًالعزيزًإبراىيـً) .3
رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةً،ًجامعةًنايؼًً،القيادية بجمرك مطار الممك خالد بالرياض

 .ًـًاألمنيةالعربيةًلمعمًو
4. (ً ًحمد ًبف ًناصر ًبف ًحميد عمى أداء  تفويض الصبلحياتأثر ً،(2003الحجري،

ًصحيفةًالقيادات اإلدارية في مركز الوزارات بالسمطنة ًمنشورة، ًماجستيرًغير ًرسالة ،
 الوطف.

دراسة  –ت لدى القيادات اإلدارية تفويض الصبلحياً،(2007الحربي،ًمحمدًبفًعطيةً) .5
 ،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًالممؾًسعود.ية والتعميمالرتبمسحية عمى وزارة 

أثر تفويض الصبلحيات عمى تنمية الميارات اإلدارية لمعاممين ثدراسة ،ً(2010)الحمو، .6
ًميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ًغير ًماجستير ًرسالة منشورة،ً،

 الجامعةًاإلسبلمية،ًفمسطيف.
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7. (ً ًإبراىيـ ًعمي ًمحمد ًا1422الرشودي، لميارات القيادية لدى ضباط الشرطة ىػ(،
،ًرسالةًماجستير،ًجامعةًنايؼًالعربيةًلمعموـًاألمنية،ًوعبلقتيا بفعالية أدائيم الوظيفي

 الرياض.
8. (ً ًمحمد ًعبده لثانوية في مدينة الميارات القيادية لمديري المدارس اً،(2005الريمي،

،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًجامعةًعدف،ًتعز كما يتصورىا أعضاء الييئة التعميمية
 اليمف.ً

9. (ً ًعيضة القيم اإلدارية والميارات القيادية المستنبطة من صمح ً،(2012الزىراني،
ًالمممكةًالحديبية وتطبيقاتيا في اإلدارة المدرسية ًالقرى، ًأـ ًجامعة ًماجستير، ًرسالة ،

 العربيةًالسعودية.
السمطة لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات  تفويض،ً(2012السحباني،ًإبراىيـً) .10

ًالجامعةًغزة وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى معممييم ًمنشورة، ًغير ًماجستير ًرسالة ،
 اإلسبلمية،ًغزة.ً

واألمن الوطني واقع إعادة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية "ًً(6445السر،ًأميفً) .11
 .الجامعةًاالسبلمية،ًرسالةًماجستير،ًفي قطاع غزة

دور التفـــــــــويض لتحســـــــــين الممارســـــــــات اإلداريـــــــــة (،2011ًالشػػػػػػػػػريؼ،ًعبػػػػػػػػػدًاهللً) .12
،ًدراسػػػػةًيــــة  والتعمــــيم بالمممكــــة العربيــــة  الســــعوديةالرتبويين بمكاتــــب الرتبــــلممشــــرفين 

 .(الجزءًاألوؿ113ً،ًعددًوالمعرفةًميدانية)مجمةًالقراءة
13. (ً ًعمي واقع تفويض الصبلحيات لدى مديري المدارس الثانوية ً،(1427الصغير،

ًالحكومية بمدينة الرياض ًماجستير، ًالممؾرسالة ًجامعة ًالعربيةًً، ًالمممكة سعود،
 .ًالسعودية

ميارات رجل الشرطة في التعامل مع الجميور وأثرىا (."2010ً،ًراميًعمر.)الطناني .14
 غزة.ًالجامعةًاإلسبلمية:ً"ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًةعمي فعالية تقديم الخدمة األمني

15. (ً ًالمحسف ًعبد ً(2003العتيبي، الميارات القيادية لدى الضباط العاممين في وزارة ،
،ًجامعةًالممؾًرسالةًماجستير،ًالدفاع والطيران في مدينة الرياض وعبلقتيا بكفاءة أدائيم

 .ًسعودً،ًالمممكةًالعربيةًالسعودية
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16. ً ً،تفويض الصبلحياتموقف القيادات اإلدارية من ً،(1995)عايضًسعدوفالعتيبي،
 رسالةًماجستيرًغبرًمنشورة،ًجامعةًالممؾًعبدًالعزيز،ًكميةًاالقتصادًواإلدارة،ًجدة.

ًعايضً .17 ً)العتيبي،  تفويض الصبلحياتموقف القيادات اإلدارية من ً،(1996سعدوف
 ورة،ًجامعةًالممؾًعبدًالعزيز.رسالةًماجستيرًغيرًمنش ،وأثره عمى إنجاز األعمال

،ًوأثــره عمــى كفــاءة األداء  تفــويض الصــبلحياتً،(2003لعثمػػاف،ًمحمػػدًبػػفًعبػػدًاهللً)ا .18
ًاألمنية،ًالرياض.ً  رسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًأكاديميةًنايؼًلمعمـو

19. (ً ًمحمد ًبف ًظافر 1420ًالعمري، ًدراسةًتحديات التغيير واستراتيجيات إدارتياىػ(، ،
ً ًعمى ًجامعةًتطبيقية ًمنشورة، ًغير ًماجستير ًرسالة ًالسعودية، ًاالتصاالت ًشركة تجربة

 الممؾًسعود،ًالرياض.
تفويض أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع ً،(2006،ًفيدًبفًاسمر)العنزي .20

ًرسالةًًلدى القيادات اإلدارية الصبلحيات ،ً ًالممؾًسعود ًبجامعة ًاإلدارية ًالعمـو ًكمية ،
 ةً.ماجستيرًغيرًمنشوًر

21. (ً ًسعيد مستوى الميارات القيادية المتوفرة وتطويرىا لدى مديري ً،(2007الغامدي،
ًماجستيرًغيرًالمدارس الثانوية في منطقة الباحة في المممكة العربية السعودية ًرسالة ،

 ية،ًجامعةًعدف،ًاليمف.الرتبمنشورة،ًكميةً
،ًالشرطة في قطاع غزةالعوامل المؤثرة في واقع توزيع أفراد (،2012ًالغماري،ًعبلء) .22

 رسالةًماجستير،ًالجامعةًاإلسبلمية،ًغزة.
23. (ً ًصالح ًمحمد مدى توافر الميارات القيادية لدى مديري إدارات ً،(2007الفبلحي،

ًالنيميف،ًالمدارس الريفية بالجميورية اليمنية ًجامعة ًمنشورة، ًغير ًماجستير ًرسالة ،
 السوداف.

الصبلح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز واقع استراتيجيات ا(6445ًالفرجاني،ًمحمد) .63
ًماجستير،ًأمن المجتمع الفمسطيني دراسة عمى قيادة الشرطة في قطاع غزة ًرسالة .

 الجامعةًاالسبلمية.

ًمفضي .25 ً)المساعيد، درجة توافر الميارات القيادية لدى شاغمي المراكز ً،(2010،
ًاإلشراقية في البادية الشمالية في األردن ًكمية ًمجمة ًاألردفالرتب، ًاإلسراء، ًجامعة ،ًية،

 العددًالتاسعًوالثبلثوف.
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درجة ممارسة القيادات اإلدارية في الجامعات الفمسطينية  ،(2009أبوًمعمر،ًوصفيةً) .26
رسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًالجامعةًً،وسبل تفعيمو تفويض الصبلحياتبمحافظات غزة ل

 اإلسبلمية.
دراسة تطبيقية  –ضغوط العمل وأثرىا عمى الوالء التنظيمي (،2009ًأبوًالعبل،ًمحمد) .27

ًالجامعةًعمى المدراء العاممين في وزارة الداخمية في قطاع غزة ًماجستير، ًرسالة ،
 اإلسبلمية،ًغزة.

معوقــــــــات إدارة األزمــــــــات فــــــــي جيــــــــاز الشــــــــرطة (.2013ًأبػػػػػػػػوًركبػػػػػػػػة،ًعصػػػػػػػػاـ) .28
ماجسػػػػػتير،ًأكاديميػػػػػةً،ًرسػػػػػالةًالفمســـــطيني بقطـــــاع غـــــزة مـــــن وجيـــــة نظـــــر كبـــــار الضـــــباط

 اإلدارةًوالسياسةًلمدراساتًالعميا،ًغزة.
ثدور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في (.2012ًأبوًكويؾً،حسفًمحمدًسعيد.) .29

 الجامعةًاإلسبلمية:ًغزة.ً"ً.ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة.تطوير أداء األجيزة األمنية
وبة لتطوير جودة األداء األكاديمي القدرات المطم،ً(2005آؿًزاىر،ًعميًناثرًشتوي) .30

،ًبحثًألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميم العالي لمواجية تحديات عصر العولمة
مقدـًإلىًورشةًعمؿًطرؽًتفعيؿًوثيقةًآراءًاألميرًعبدًاهللًبفًعبدًالعزيزًحوؿًالتعميـً

ً 21ًً-19العالي ًالحجة 30ًىػ1425ذو 1ًً-يناير ًع2005فبراير ًالممؾ ًجامعة ،ً بدًـ
 العزيزً،ًجدةً،ًالمممكةًالعربيةًالسعودية.

دراسة ميدانية التجاىات المديرين التفويض في اإلدارة الحكومية )،ً(1997برقاوي،ً) .31
ًاليرموؾ،ً،ًرسالةًماج(لمستوى اإلدراك والميارات والمعوقات ً،ًجامعة ستيرًغيرًمنشورة

 ،ًاألردف.ًإربد
32. (ً ًجميؿ ًفاتنة ً(2007بمبيسي، الميام القيادية لدى مديري ومديرات درجة ممارسة ،

ًالمدارس الثانوية الحكومية في فمسطين ًكمية ًمنشورة، ًغير ًماجستير ًرسالة ية،ًالرتب،
 جامعةًالنجاحًالوطنية،ًنابمس،ًفمسطيف.ً

والتنظيمية عمى واقع تفويض السمطة  الشخصنةأثر المتغيرات ،ً(2011حرب،ًحساـً) .33
،ًرسالةًماجستيرًغيرًبغزة الفمسطينيةفي الوزارات  تطبيقيةلدى القيادات اإلدارية دراسة 

 منشورة،ًالجامعةًاإلسبلمية،ًغزة،ًفمسطيف.ً
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.ث االتزان االنفعالي والقدرة عمي إتخاذ القرار لدي ضباط (2010محمدًكماؿ.)، حمداف .34
 رسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًالجامعةًاإلسبلمية:ًغزة.الشرطة الفمسطينيةث. 

لدى مديري مدارس وكالة الغوث في  تفويض الصبلحيات،ً(2004ركي)ذياب،ًأمجدًت .35
،ً)رسالةًماجستيرًغيرًمنشورة(،ًجامعةًمحافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين

 النجاحًالوطنية،ًنابمس،ًفمسطيف.ً
 تفويض السمطة لدى مديري المدارس الحكومية،ً(2007شبليؿ،ًعبدًالسبلـ،ًحممي) .36

،ًرسالةًماجستيرًغيرًمنشورة،ًكميةًبمحافظة رفح وعبلقتو بالرضا الوظيفي لدى المعممين
 ية،ًجامعةًاألقصى،ًغزة.الرتب
فعالية متطمبات وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جياز ً(،6441صياـ،ًمحمد) .41

 الجامعةًاالسبلمية.،ًرسالةًماجستير،ًالشرطة الفمسطينية في قطاع غزة

38. ً ً)عايش، ً(2005أحمد الميام القيادية لمديري ومديرات مدارس مرحمة التعميم ،
ًالجامعةًاألساسي في وكالة الغوث في األردن كما يمارسونيا أنفسيم ًدكتوراه، ًرسالة ،

 األردنية،ًًاألردف.
ًأحمد) .39 2103ًعزاـ، التدوير الوظيفي لمقيادات األمنية وأثره عمى الروح المعنوية (،

،ًالجامعةًاإلسبلمية،ًقطاع غزة -التابعة لوزارة الداخمية الفمسطينية لمعاممين في األجيزة
 غزة.

40. (ً وفاعمية اتخاذ القرارات في األقسام  تفويض الصبلحياتالعبلقة بين  (،2006مينا،
ًرسالةًاألكاديمية من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية ،

 ماجستيرًغيرًمنشورة،ًالجامعةًاإلسبلمية،ًفمسطيف.ً
ًإياد) .41 2014ًنصر، واقع إدارة األزمات وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية واألمن (،

 ،ًرسالةًماجستير،ًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةًلمدراساتًالعميا،ًغزة.الوطني  بقطاع غزة
الموجستية في تحسين أداء جياز الشرطة دور إدارة العمميات ً.(2014جودةً،ًوساـً) .42

 ،ًغزة.ًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةً،ًالفمسطينية بمحافظات قطاع غزة، رسالة ماجستير
رسالةً،ًدور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية(.2012كموب،أحمدًعبدًالفتاح.)ً .43

 مصر.ًدكتوراهًغيرًمنشورةً،ًأكاديميةًالشرطة:
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 ( 1ٍيحق رقٌ )

 االستبانة بصىرتها األولية 
  

 
 
 

 

                                                               .لدكتور/اسعادة 
 المحترم..
 ....سبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ال

 ادلىضىع حتكُى استثانح
 ىو بعنوان و استبانة لمتحكيم تخص البحث الذي أقوم عميو  تويسرني أن أقدم لك ىذا الخطاب وبرفق

شزافُح يف انقُادَح ندي أصحاب ادلسًُاخ اإل ادلهاراخدور تفىَض انصالحُاخ يف تنًُح ث
 (انشزطح جهاسدراسح تطثُقُح ػهً )ث  وسارج انداخهُح واألين انىطنٍ مبحافظاخ غشج

 .وذلك استكمااًل لمتطمبات  الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد 
داء رأيكم في فقرات بالتكرم بإمن سيادتكم  أرجوونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة في مجال الدراسة، 

جراء   االستبانة وفي مدى مبلءمتيا لممجاالت المذكورة وذلك بوضع عبلمة )  ( لمفقرة المناسبة ، وا 
 .التعديل عمى العبارة غير المناسبة أو اقتراح الصيغة التي ترونيا مناسبة 

 
 والتقدير،،،،،،،،،،،،،،،،،،،شاكرًا لكم حسن تعاونكم، وتقبموا فائق االحترام 

 
 
 

 الباحث
 نائل عطية أبو عبيد 

 

 
 

 أكاديمية اإلدارة والسياسية

 للدراسات العليا
 تخصص: إدارة دولة

 

 جامعة األقصى 

  برنامج الدراسات العليا
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 البيانات األساسية:
ً

ًًًًًًًًًًًًبكالوريوسًًًًًًًًثانويةًعامةًًًًً/       المؤىل العممي ًماجستيرًًًًًًًًًًدكتوراهًًًًًًًًًدبمـو

ً

ًًًًًًًًًًًًًفماًفوؽنقيبًًًًًًًًًرائدًًًًًًًًًًًًًًًًًًمقدـًًًًًًًًًًًًًًعقيدًًًًًًًًًًًًًالرتبة العسكرية/

ً
ًرفحًًًًًًًًًًًًًخانيونسًًًًًًًًًًًًالوسطيًًًًًًًًًًًًغزةًًًًًًًًًًًًًًًالشماؿًًًًًًًًًًً/المحافظة

 

ًفأكثرًًًًًً.ًًًًًًًًسنة5ًً-2سنواتًًًًًًًمف8ًًإلى6ًًمفًًًًًًًًًسنوات6ًًأقؿًمفًً       سنوات الخدمة
 
 

 الدورات التي التحقت بيا في وزارة الداخمية واألمن الوطني خبلل سنوات الخدمة : 
ًدوراتًًًًًًًًً.ً-2ًًًًًًًًًًًدورات8ًً-4ًًًًًًًًًًًدورتيفًفأقؿًًًًًًًًًًًًًًًًًلـًأحصؿًعمىًدوراتًًًًً

ً  



 78. 

 رذرك أهَُخ رفىَض اىصالحُبد فٍ ٍجبه عَيل ؟إىً أٌ ٍذي 

 المحور األول: أىمية تفويض الصبلحيات:

ً
ًالعبارةً

 انتماء العبارة لممجال مناسبة العبارة 

 غير منتمية  منتمية  غير مناسبة  مناسبة 

  المعامبلتًإنجازًفيًالنفسًعمىًاالعتمادًمفًالصبلحياتًتفويضًيزيدً .7

 الشخصيًالعمؿًعفًالمسئوليةًتحمؿًمفًالتفويضًيزيدً .6

  الرسميًالوقتًاستثمارًحسفًعمىًالتفويضًيعمؿً .4

  القائدًغيابًبسببًاألعماؿًتعطؿًعدـًعمىًالتفويضًيساعدً .3

  المتشابيةًاالختصاصاتًوتجميعًالتنسيؽًعمىًالتفويضًيساعدً .8

  المحددًالوقتًفيًالعمؿًإنجازًمفًالتفويضًيزيدً .2

 جديدةًمياـًعمىًالمرؤوسيفًتدريبًفيًفعاالًًًعامبلًًًالتفويضًيعد  .1

  لممرؤوسيفًالمعنويةًالروحًمفًالتفويضًيزيدً .5

  المرؤوسيفًعندًالمسئوليةًتحمؿًعمىًتفويضالًيشجعً ..

ًالمفوضًالمرؤوسيفًلدىًوالمبادرةًاالبتكارًروحًتنميةًعمىًالتفويضًيساعدً .74
  إلييـ



  والمرؤوسيفًوالرؤساءًالزمبلءًبيفًاالتصاؿًعمىًالتفويضًيشجعً .77

  القياديةًاألعماؿًفيًالمسؤولياتًفيـًعمىًتفويضالًيساعدً .76

  الفريؽًبروحًالعمؿًعمىًالتفويضًيشجعً .74

  والمناقشةًالحوارًعمىًالتفويضًيساعدً .73

  التنافسيةًالمواقؼًمواجيةًفيًالنفسًضبطًعمىًالتفويضًيساعدً .78

  الموظفيفًبيفًاإلنسانيةًالعبلقاتًالتفويضًيقويً .72
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 ؟اىصالحُبد رفىَض فعبىُخ ٍِ رحذ واىزٍ عَيل، ٍجبه فٍ اىزبىُخ اىعىاٍو رزىفر ٍذي أٌ إىً

   :التفويض عممية فعالية من تحد عوامل: الثاني المحور

  :بالمرؤوسين عبلقة ليا عوامل: أوالً 

  
 العبارة 

 دقة العبارة 

 غير منتمية  منتمية  غير مناسبة  مناسبة 

ًخشيةًالوقوعًفيًاألخطاءً .7

ًضعؼًالطموحًوالتطمعاتًً .6

ًتجنبًالتعرضًلممساءلةًً .4

ًعدـًفقدًبعضًصداقاتًالزمبلءًبسببًالقياـًبدورًالرئيسًً .3

ًعدـًتناسبًالتفويضًمعًالمكانةًالوظيفيةًلممرؤوسًً .8

ًعدـًالرغبةًفيًتحمؿًالمزيدًمفًالمسؤولياتًً .2

ًعدـًالرغبةًفيًتمضيةًوقتًأطوؿًفيًالعمؿًً .1

ًعدـًالقدرةًعمىًالقياـًبالعمؿًالمفوضًإليوًً .5

ًعدـًوجودًخبرةًسابقةًفيًمجاؿًالعمؿًالمفوضًلوًً ..

ًعدـًوجودًتدريبًكاؼًفيًمجاؿًالعمؿًالمفوضًلوًً .74

ًمحاولةًالمرؤوسيفًتجنبًالخضوعًلممساءلةًً .77

ًعدـًمناسبةًالتفويضًمعًمكانةًالمرؤوسًالوظيفيةًً .76

ًاعتقادًالمرؤوسًأفًالمياـًالمفوضةًإليوًبقصدًتخمصًالرئيسًمنياًً .74

ًغيابًدعـًوتشجيعًالرؤساءًلممرؤوسيفًلمقياـًبالمياـًالمفوضةًإلييـًً .73

ًمفًالتفويضًىوًإيقاعًالمرؤوسًفيًالخطأًالخوؼًمفًأفًيكوفًالقصدً .78
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 ثانيًا: عوامل ليا عبلقة بالرئيس:  

ًالعبارةً
 انتماء العبارة لممجال مناسبة العبارة 

 غير منتمية منتمية غير مناسبة   مناسبة 

ًالتفويضًيقمؿًمفًأىميةًالرئيسًً .7

ًخوؼًالرئيسًعدـًإنجازًالعمؿًالمفوضًبالصورةًالمناسبةًً .6

ًخشيةًالرئيسًمفًعدـًإساءةًالمرؤوسًلمسمطةًالمفوضةًإليوًً .4

التخفيؼًمفًالصراعاتًالتيًقدًتنشأًبيفًالمرؤوسيفًنتيجةًماًيفوضًً .3
ًإلييـًمفًمياـً



ًحتىًيظؿًالرئيسًمحتفظًاًبقدرًأكبرًمفًتفاصيؿًالعمؿًً .8

ًالشؾًفيًكفاءةًوقدراتًالمرؤوسيفًً .2

ًرغبةًالرئيسًفيًالظيورًبمظيرًالقوةًً .1

ًحرصًالرئيسًأفًتؤدىًاألعماؿًبأسموبًونمطًمعيفًً .5

ًالخوؼًمفًأفًالتفويضًقدًيبرزًالمرؤوسًمماًيشكؿًمنافسةًلمرئيسًً ..

حتىًالًيتسببًالتفويضًفيًضياعًوقتًالرئيسًبمتابعتوًلؤلعماؿًالتيًً .74
ًفوضياً



ًإظيارًأفًالرئيسًىوًالشخصًالوحيدًالقادرًعمىًالقياـًبالعمؿًً .77

ًاعتقادًالرئيسًبأنوًيؤديًالعمؿًبجودةًأعمىًمفًالمرؤوسً .76
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 ثالثًا  :عوامل ليا عبلقة بالبنية التنظيمية في العمل:

ًالعبارةً
 انتماء العبارة لممجال مناسبة العبارة 

 غير منتمية منتمية غير مناسبة مناسبة

ًًًً  االتصاالتًوسائؿًفعاليةًعدـًً .7

ًًًً  الموظفيفًوواجباتًلمياـًالواضحًالتحديدًعدـً .6

ًًًً  الوزارةًوأقساـًإداراتًبعضًبيفًالتنسيؽًغيابً .4

ًًًً  الوزارةًوأقساـًإداراتًبيفًالتنسيؽًكثرةً .3

ًًًً  لموزارةًالتنظيميةًالخريطةًفيًالتعديبلتًكثرةً .8

ًًًً  التنظيميًالييكؿًفيًالرئاسيًالتسمسؿًوضوحًعدـً .2

ًًًً  المسئوليةًوًالصبلحياتًبيفًالتكافؤًعدـً .1

ًًًً  األعماؿًتأديةًوطرؽًأساليبًفيًالتعديبلتًكثرةً .5

ًًًً والمروؤسًالرئيسًمياـًبيفًالتجانسًعدـً ..

ًًًً  القياديةًالمناصبًشغؿًفيًالتعاقبًكثرةً .74

ًًًً  اإلداراتًبعضًإنشاءًحداثةً .77

ًًًً  األعماؿًأداءًفيًاالزدواجيةً .76

ًًًً  التفويضًتقبؿًالًالتيًالقراراتًبعضًوأىميةًحساسيةً .74

ًًًً  لمتفويضًواضحًنظاـًوجودًعدـً .73

ًًًً المفوضةًالصبلحياتًتفويضًتقبؿًعمىًتساعدًالتيًالحوافزًكفايةًعدـً .78

ًًًً  بوًيقـوًالذيًالعمؿًعفًالمباشرًلممسئوؿًبالضبطًالموظؼًمعرفةًعدـً .72

ًًًً  مستمرًبشكؿًالمكمؼًالموظؼًوتوجيوًبمتابعةًيقـوًمفًوجودًعدـً .71

ًمساءلةًعمىًالمسئوؿًقدرةًمفًيقمؿًمماًلممياـًومحددًواضحًوظيفيًوصؼًوجودًعدـً .75
 المرؤوسيف

ًًًً

ًًًً  الموظفيفًلتقييـًواضحةًومعاييرًآليةًوجودًعدـً ..7
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 ٍب درجخ ٍَبرسخ عَيُخ رفىَض اىصالحُبد فٍ ٍجبه عَيل؟ 

 المحور الثالث: واقع تفويض الصبلحيات:

 انتماء العبارة لممجال  مناسبة العبارة ًالعبارةً
 غير منتمية منتمية غير مناسبة   مناسبة 

ًالروتينيةًلممرؤوسيتـًالتفويضًفيًاألمورًالبسيطةًأوًً .7

ًيتـًتدريبًالمرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلوًً .6

ًيتـًالسماحًلممرؤوسًبالمبادرةًواالبتكارًفيًإنجازًالمياـًالمفوضةًإليوً .4

ًيتـًإعبلـًكؿًمفًلوًعبلقةًبالعمؿًالمفوضًبأفًالتفويضًقدًتـًبالفعؿًً .3

ًيتـًاالكتفاءًباالطبلعًعمىًنتائجًالمياـًالمفوضةًلممرؤوسًً .8

ًيتـًتحفيزًالمرؤوسيفًعندًإنجازًالمياـًالمطموبةًمنيـًً .2

ًيتـًتحديدًالمخرجاتًالمنشودةًالتيًيتوقعياًالمديرًمفًالمرؤوسيفًً .1

ًيتـًتوضيحًحدودًالصبلحياتًالمفوضةًلممرؤوسيفًً .5

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًبحسبًقدراتًالمرؤوسيفًوطبيعةًالمياـًمعًاًً ..

ًيتـًشرحًالمياـًلممرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلوً .74

ًيتمتعًالمرؤوسًبحريتوًفيًأداءًالمياـًالمفوضةًلوًً .77

ًيتـًإيضاحًحدودًالصبلحياتًالمفوضةًلممرؤوسًً .76

ًيتـًتفويضًاألعماؿًالميدانيةًلممرؤوسيفًً .74

ًيشترطًفيًالمرؤوسًأفًيكوفًذاًخبرةًفيًمياـًالصبلحياتًالتيًتفوضًلوًً .73

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًالماليةًضمفًالحدودًالتيًتسمحًبياًاألنظمةًً .78

ًيتـًتفويضًصبلحيةًوضعًخططًوأوامرًالعممياتًً .72

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًفيًاألزماتًً .71

يمجأًالقائدًلتفويضًالصبلحياتًكأسموبًلتدريبًالمرؤوسيفًعمىًتحمؿًً .75
ًًالمسئولية



ًيكوفًالتفويضًفيًبعضًاالختصاصاتًالتيًتسيـًفيًسرعةًإنجازًالعمؿًً ..7

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًالمفوضًشفييًاًً .64

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًالمفوضًرسميًاًً .67

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًالمفوضًبشكؿًدائـًً .66

ًيتـًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًالمفوضًباالسـًًً .64

تتـًعمميةًتفويضًالصبلحياتًلشاغؿًوظيفةًمحددةًبصرؼًالنظرًعفًً .63
ًالشخصً



ًأخرىًنتيجةًإلتقافًالمرؤوسًلويتوقعًالمديرًعدـًإعادةًالعمؿًمرةًً .68
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 إىً أٌ ٍذي رري أُ رفىَض اىصالحُبد َسهٌ فٍ إمسبة اىَهبراد اىقُبدَخ اىزبىُخ؟

 المحور الرابع الميارات القيادية
 أواًل : الميارات الذاتية

 اىعجبرح اّزَبء اىعجبرح ٍْبسجخًالعبارةً

 ىيَجبه
 غير منتمية  منتمية  غير مناسبة  مناسبة 

ًوالميفًفيًالتعامؿًمعًالعامميف.ً .7 ًأوفؽًبيفًالحـز

ًأتحمؿًالجيدًالمضنيًفيًإنجازًالعمؿ.ً .6

ًأتمتعًبسرعةًالبديية.ً .4

ًلدىًالقدرةًعمىًالتأثيرًعمىًالعامميف.ً .3

ًأتقبؿًالنقدًمفًاآلخريف.ً .8

ًأتمتعًباليدوءًفيًمواجيةًاألزمات.ً .2

ًأتحكـًفيًانفعاالتيً.  .1

ًاحتفظًبالحيويةًوالنشاطً.ً .5

 ثانيًا : الميارات الفنية :

 قنواتًاالتصاؿًبينيًوبيفًالعامميفًمفتوحةً.ً .7

 أحرصًعمىًتطويرًأساليبًالعمؿًالفنيةً.ً .6

ًأجيدًالعمؿًعمىًالحاسبًاآلليً.ً .4

ًقادرًعمىًتطويرًأدائيًالفنيً.ً .3

ًالخاصةًبالعمؿً.أتفيـًالقوانيفًواألنظمةًً .8

ًأنجزًأعماليًبإتقافً.ً .2

ًأستفيدًمفًأفكارًالغيرً.ً .1

 أوزعًالمسئولياتًعمىًالعامميفً.ً .5

 لدىًالقدرةًعمىًاختيارًأفضؿًاألساليبًإلنجازًاألعماؿ.ً ..

 أتحمؿًمسئوليةًفشؿًالقرارًالخاط ً.ً .74

 أحرصًعمىًحضورًكافةًالندواتًواالجتماعاتً.ً .77

 ثالثًا : الميارات اإلنسانية 

ًالعبارة
 اّزَبءاىعجبرحىيَجبه ٍْبسجخاىعجبرح

 غير منتمية  منتمية  غير مناسبة  مناسبة 

 أنميًالقيـًاإليجابيةًلدىًالعامميفً.ً .7

ًأوفرًمناخًوظيفيًمناسبً.ً .6

ًأشجعًالعامميفًعمىًإبداءًآرائيـً.ً .4
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ًوالنفسيًلمعامميفً.أوفرًالدعـًالمعنويًً .3

ًأراعيًرغباتًالعامميفًعندًتوزيعًالمياـً.ً .8

ًأشجعًالعمؿًبروحًالفريؽًلدىًالعامميفً.ً .2

ًأتمتعًبمياراتًاالستماعًواإلنصاتًلمعامميفً.ً .1

ًأثنيًعمىًالموظؼًالكؼءًأماـًزمبلئوً.ً .5

ًأدرؾًميوؿًواتجاىاتًالعامميفً.ً ..

 :الميارات الفكرية:رابعُا 
ًلدىًالقدرةًعمىًتحديدًالمعموماتًالمطموبةًالتخاذًقرارًمعيفً.7ً

ًأخصصًالوقتًالكافيًلمواجيةًالمشكمةًوحمياً.6ً

ًأحددًالمشكبلتًالتيًتواجوًالعامميفً.4ً

ًأقترحًبدائؿًمتعددةًلحؿًالمشكبلتً.3ً

ًاإلبداعيً.أمتمؾًالقدرةًعمىًالخياؿًالفكري8ًً

ًأستطيعًإدراؾًالموقؼًكوحدةًكاممةً.2ً

ًاستثمرًاألفكارًالنابعةًمفًالعامميفً.1ً

ًأتروىًفيًإصدارًاألحكاـً.5ً

ًلدىًالقدرةًعمىًتطويرًحموؿًوبدائؿً.ً.

ًأختارًالحموؿًاألكثرًتمثيبًلًلقيـًالمينةً.74ً

 خامسًا: الميارات اإلدارية :

 العبارة
 ىيَجبه اىعجبرح اّزَبء اىعجبرح ٍْبسجخ

 غير منتمية  منتمية  غير مناسبة  مناسبة 

ًأحفزًالعامميفًعمىًالمشاركةًفيًاتخاذًالقراراتً.ً .7

ًأستثيرًجيودًالعامميفًلتحسيفًاألداءً.ً .6

ًحينماًأطمبًمفًالعامميفًعمؿًأراعيًإمكانياتيـً.ً .4

ًاإلداريةًالتيًأشرؼًعميياً.أضعًخطةًعمؿًلموحدةًً .3

ًأراقبًأداءًالعامميفًبطريقةًموضوعيةً.ً .8

ًأتحمؿًالنتائجًالمترتبةًعمىًالقراراتًالتيًتـًاتخاذىاً.ً .2

ًأحاوؿًأفًأنميًروحًالجماعةًوالعمؿًلتحقيؽًأىداؼًالعمؿً.ً .1

ًاىتـًبتوفيرًاألنظمةًالقانونيةًالمناسبةًلمعامميفً.ً .5

ًالعامميفًعمىًاستخداـًالتقنياتًالحديثةً.ًأشجعً ..
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 (2ٍيحق رقٌ )

 أسَبء اىَحنَُِ

 مكان العمل االسم 
ًجامعةًالنجاحًالوطنيةًًد.ًيوسؼًجنيـً  .1
ًجامعةًبيرزيتًًد.ًنجوىًحبشً  .2
ًجامعةًبيتًلحـًًد.ًأسامةًشيوافً  .3
ًجامعةًالقدسًالمفتوحةًفرعًالخميؿًًرجاءًالعسيميًد.ً  .4
ًالجامعةًاإلسبلميةًًالفراًماجدأ.د.ً  .5
ًسمورً  .6 ًالجامعةًاإلسبلميةًًد.ًأكـر
ًالجامعةًاإلسبلميةًًد.ًوسيـًاليبيؿً  .7
ًالجامعةًاإلسبلميةًًد.ًيوسؼًبحرً  .8
 جامعةًاألزىرًًد.ًعبدًالمعطيًالمصدرً  .9

 جامعةًاألزىرًًد.ًعطاًحسفًدرويشًأ.  .10
 جامعةًاألزىرًًاألسودًًيزفاأ.ًد.ً  .11
ًجامعةًالقدسًالمفتوحةًًد.ًمحمدًعبدًاشتيويً  .12
ًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةًًد.ًأحمدًالمشيراويً  .13
ًأكاديميةًاإلدارةًوالسياسةًًد.ًنبيؿًالموح  .14
ًجامعةًفمسطيفًًياسرًعادؿًأبوًمصطفىً  .15
ًجامعةًفمسطيفًًمازفًرحميً  .16
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 (3ٍيحق )

 اىصىرح اىْهبئُخ ىالسزجبّخ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
 
 

 

 
 

 

 االستبانة
 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ....

 أما بعد:

أنيا بعممًا  ،من سيادتكم التكرم بمساعدتنا في تعبئة االستبانة المرفقة بكل صراحة وموضوعية نامل

 وذلك لنيل درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد ، مخصصة ألغراض البحث العممي فقط

الرتب السامية  أصحاب  في تنمية الميارات القيادية لدى ودوره تفويض الصبلحيات: بعنوان

 الشرطة (،) دراسة تطبيقية  عمى جياز  في محافظات غزة  وزارة الداخمية واألمن الوطني في

 ( لمفقرة المناسبة .وذلك بوضع عبلمة ) 

 شاكر لكم حسن تعاونكم ، وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 
 
 

 الباحث                                                                               
 نائل عطية أبو عبيد 
 

 

 والسياسيةأكاديمية اإلدارة 

 للدراسات العليا
 تخصص : إدارة دولة

 

 جامعة األقصى 

 برنامج الدراسات العليا 
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 المربع الذي ينطبق عمى حالتكفي         إشارةالشخصية :الرجاء وضع البيانات 
ً
ً

  /المؤىل العممي

 

 دكتوراه          ماجستير           بكالوريوس         دبموم              ثانوية عامة  

ً

ًًًالرتبة العسكرية/

 عقيد فما فوق  مقدم       رائد            

ً
ً/المحافظة

 الشمال  غزة           الوسطي        خانيونس        رفح           

 

 / سنوات الخدمة

 

 فأكثر سنوات 9    سنوات 8 -6من        سنوات 5إلى  2من         سنتينأقل من 
 

  

  
 



 72. 

أواًل : أىمية تفويض الصبلحيات : حدد إلى أي درجة ترى فييا أن تفويض الصبلحيات ميم 
 في مجال عممك 

  الفقرةً ـ
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 محايد
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      يؤديًإلىًزيادةًاالعتمادًعمىًالنفسًفيًإػنجازًاألعماؿ  .71

      عندًالمرؤوسيفًًالمسئوليةيعززًالقدرةًعمىًتحمؿً  .75

      يساعدًعمىًاستمرارًالعمؿًفيًظؿًغيابًالقائدً  ..7

      يساىـًفيًإنجازًالعمؿًفيًالوقتًالمحددً  .64

      يعدًعامبًلًمؤثرًاًفيًإكسابًالمرؤوسيفًمياراتًجديدةً  .67

      يؤديًإلىًرفعًمستوىًالروحًالمعنويةًلممرؤوسيفًً  .66

      يساعدًعمىًتنميةًروحًاالبتكارًوالمبادرةًلدىًالمرؤوسيفً  .64

      يساعدًعمىًالحوارًوالمناقشةًبيفًالرؤساءًوالمرؤوسيفً  .63

      يؤديًإلىًزيادةًالثقةًبالنفسًفيًمواجيةًالمواقؼًالتنافسيةً  .68

      يقويًالعبلقاتًاإلنسانيةًبيفًالمرؤوسيفًً  .62

 ثانيًا: معوقات التفويض : حدد إلى أي درجة تتوفر معوقات التفويض التالية في مجال عممك

      عوامل ليا عبلقة بالمرؤوسين -أ 

      خشيةًوقوعًالمرؤوسيفًفيًاألخطاءً  .7

      تجنبًالتعرضًلممساءلةًمفًالرؤساءً  .6

أفًيفقدًبعضًصداقاتًالزمبلءًبسببًقياـًالمرؤوسًبدورً  .4
 الرئيس

     

     ًىروبًالمرؤوسيفًمفًتحمؿًالمزيدًمفًالمسؤولياتً  .3

     ًتجنبًالمرؤوسيفًتمضيةًوقتًأطوؿًفيًالعمؿً  .8

     ًقمةًخبرةًالمرؤوسيفًفيًمجاؿًالعمؿًالمفوضًليـً  .2

افتقارًالمرؤوسيفًإلىًتدريبًكاؼًفيًمجاؿًالعمؿًالمنوطً  .1
ًبيـ

     

غيابًالتعزيزًاإليجابيًلممرؤوسيفًعندًالقياـًبالمياـً  .5
ًالمنوطةًإلييـً

     

      عوامل ليا عبلقة بالرئيس -ب 

     ًيقمؿًالتفويضًمفًأىميةًالرئيسً  ..

     ًخوؼًالرئيسًمفًعدـًإنجازًالعمؿًالمفوضًبكفاءةًعاليةً  .74

     ًخشيةًالرئيسًمفًإساءةًالمرؤوسًلمسمطةًالمفوضةًإليوً  .77

     ًأفًيحتفظًالرئيسًبقدرًأكبرًمفًتفاصيؿًالعمؿًدوفًغيرهً  .76

حرصًالرئيسًأفًتؤديًاألعماؿًبأسموبًونمطًمعيفًمماً  .74
ًيتفؽًورؤيتوً
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     ًخشيةًالرئيسًمفًبروزًدورًالمرؤوسًمماًيشكؿًمنافسًاًلوً  .73

     ًتجنبًضياعًوقتًالرئيسًفيًمتابعةًاألعماؿًالتيًفوضياً  .78

      عوامل ليا عبلقة بالييكل التنظيمي -ج 

     ًغموضًتسمسؿًالسمطةًفيًالييكؿًالتنظيميً  .72

     ًالوظيفيةًًالمسئوليةضعؼًالتكافؤًبيفًالصبلحياتًًو  .71

     ًالمبالغةًفيًالتدويرًالوظيفيًفيًالمناصبًالقياديةً  .75

  الفقرةً ـ
موافق 
 بشدة

 
 موافق

 محايد
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

     ًاستحداثًبعضًاإلداراتًالجديدةًفيًالعمؿً  ..7

     ًوجودًتضاربًفيًالواجباتًوالمسؤولياتًبيفًبعضًالقياداتً  .64

     ًوجودًنظاـًغيرًواضحًلمتفويضً  .67

     ًقمةًالحوافزًالتيًتساعدًعمىًقبوؿًالصبلحياتًالمفوضة  .66

     ًقمةًمتابعةًوتوجيوًالمفوضًلممرؤوسيفً  .64

     ًندرةًوجودًوصؼًوظيفيًواضحًومحددًلممياـًالمفوضة  .63

     ًندرةًوجودًآلياتًومعاييرًواضحةًلتقييـًأداءًالمفوضيف  .68

وجية نظرك ما درجة ممارسة تفويض الصبلحيات ممارسة تفويض الصبلحيات : من :  ثالثًا 
  في مجال عممك؟

     ًتفويضًاألمورًالبسيطةًاوًالروتينيةًلممرؤوس  .7

     ًتدريبًالمرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلو  .6

يسمحًلممرؤوسًبالمبادرةًواالبتكارًفيًإنجارًالمياـً  .4
ًالمفوضةًإليو

     

المياـًالمفوضةًيكتفىًالرئيسًباالطبلعًعمىًنتائجً  .3
ًلممرؤوس

     

     ًتحفيزًالمرؤوسيفًعندًإنجازًالمياـًالمطموبةًمنيـ  .8

تحديدًالمخرجاتًالمنشودةًالتيًيتوقعياًالمديرًمفً  .2
ًالمرؤوسيف

     

     ًتوضيحًحدودًالصبلحياتًالمفوضةًلممرؤوسيف  .1

تفويضًالصبلحياتًبحسبًقدراتًالمرؤوسيفًوطبيعةً  .5
ًالمياـًمعا

     

     ًشرحًالمياـًلممرؤوسًقبؿًتفويضًالصبلحياتًلو  ..

     ًيتمتعًالمرؤوسًبحريةًفيًأداءًالمياـًالمفوضةًلو  .74

     ًتفويضًاألعماؿًالميدانيةًفقطًلممرؤوسيف  .77

     ًتفويضًالصبلحياتًفيًاألزماتًفقط  .76

     يمجأًالقائدًلتفويضًالصبلحياتًكأسموبًلتدريبًالمرؤوسيفً  .74
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ًالمسئوليةعمىًتحمؿً
يكوفًالتفويضًفيًبعضًاالختصاصاتًالتيًتسيـًفيً  .73

ًسرعةًإنجازًالعمؿً
     

     ًتفويضًالصبلحياتًلممرؤوسًشفيياًَ  .78

رابعًا : الميارات القيادية : إلى أي مدى ترى أن تفويض الصبلحيات يسيم في إكساب الميارات 
 القيادية التالية 

      الميارات الذاتية  -أ 

ًوالميفًفيًالتعامؿًمعًاآلخريفً  .7      ًأوفؽًبيفًالحـز

عندًإنجازًالمضنيًيساعدنيًالتفويضًعمىًتحمؿًالجيدً  .6
ًالعمؿً

     

     ًينميًالقدرةًعمىًالتأثيرًعمىًالعامميفً  .4

     ًيؤىمنيًالتفويضًلتقبؿًالنقدًمفًاآلخريفً  .3

يساعدنيًالتفويضًعمىًالتحميًباليدوءًعندًمواجيةً  .8
ًاألزماتً

     

     ًيجعمنيًًالتفويضًمحتفظًاًبالحيويةًوالنشاطً.  .2
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 ًالفقرةً ـ
موافق 
 بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      الميارات الفنية : - ب 

     ًيسيـًالتفويضًفيًفتحًقنواتًاالتصاؿًبينيًوبيفًالعامميفً  .1

     ًتطويرًأساليبًالعمؿًالفنيةً يساىـًالتفويضًفي  .5

     ًٚضفعُٙانرفٕٚضإنٗذطٕٚغأصائٙانفُٙ  ..

     ًيسيـًالتفويضًعمىًفيـًالقوانيفًواألنظمةً  .74

     ًيؤىمنيًالتفويضًألفًأنجزًأعماليًبإتقافً  .77

     ًتدفعنيًعمميةًالتفويضًألفًأستفيدًمفًأفكارًالغيرً  .76

     ًيؤىمنيًالتفويضًالختيارًأفضؿًاألساليبًإلنجازًاألعماؿً  .74

     ًيسمحًليًالتفويضًبتحمؿًمسؤوليةًفشؿًالقرارًالخاط ً  .73

     ًتدفعنيًعمميةًالتفويضًإلىًحضورًاالجتماعاتً  .78

     ًينميًالتفويضًالقيـًاإليجابيةًلدىًالعامميفً  .72

      الميارات اإلنسانية -ج 

     ًيساعدًالتفويضًعمىًتوفيرًمناخًوظيفيًمناسبً  .71

     ًتشجعًعمميةًالتفويضًعمىًإبداءًآراءًًالعامميفً.ً  .75

     ًتوفرًعمميةًالتفويضًالدعـًالمعنويًوالنفسيًلمعامميفً  ..7

     ًيسمحًالتفويضًبتشجيعًالعمؿًبروحًالفريؽًلدىًالعامميفً  .64

      الميارات الفكرية :  -د 

يدفعنيًالتفويضًنحوًتحديدًالمعموماتًالمطموبةًالتخاذً  .67
ًقرارًمعيفً

     

     ًيسمحًالتفويضًبتحديدًالمشكبلتًالتيًتواجوًالعامميفً.ً  .66

يساعدنيًالتفويضًعمىًطرحًالبدائؿًالمتعددةًلحؿً  .64
ًالمشكبلتً

     

     ًيدفعًالتفويضًإلىًامتبلؾًالخياؿًالفكريًواإلبداعيً  .63

     ًيحتاجًالتفويضًإلىًإدراؾًالموقؼًكوحدةًواحدةً  .68

يساعدنيًالتفويضًعمىًاستثمارًاألفكارًالنابعةًمفً  .62
ًالعامميفً

     

     ًتحتـًعمميةًالتفويضًالترويًعندًإتماـًاإلجراءاتًالمفوضةً  .61

      الميارات اإلدارية -ه 

     ًيحفزًالتفويضًالعامميفًعمىًالمشاركةًفيًاتخاذًالقراراتً  .65

     ًيستثيرًالتفويضًجيودًالعامميفًلتحسيفًاألداءً  ..6

     ًتراعيًعمميةًالتفويضًإمكانياتًالعامميفً  .44

     يسمحًالتفويضًلممرؤوسيفًبوضعًخطةًلموحدةًاإلداريةً  .47
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ًالتيًيعمموفًبياً
تحتـًعمميةًالتفويضًالخضوعًإلىًاألنظمةًوالقوانيفً  .46

ًالمتبعةً
     

     ًتتيحًعمميةًالتفويضًاستخداـًالتقنياتًالحديثةًالتماـًالمياـً  .44



َٔكىشاكغٍٚدـٍذعا


