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 "انىطني انفهسطينيت
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 بحثية أخرل. أكتعميمية  مؤسسةأّم بحثي لدل  أكعممي 

ال  ،وأن  في حقكؽ النشر ليذه الرسالة ك  والسياسة لمدراسات العميا  اإلدارةأكاديمية كما أقر بحؽ 
 .األكاديميةيجكز النشر إال بمكافقة رسمية مكتكبة مف 

 واهلل خري الشاهدين
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 اإلهـــــداء

 ،،اٌّرىاضع، اٌجهذ هزا أهذٌ
 كرسمو كصفو بكماؿ ركحي رتكتعطّ  اسمو، حركؼ بجماؿ اسمي فتزي   َمفْ إلى 
 األعمى الفردكس في رفيقوُ  أككف أف  ك  القيامة يـك شفيعي يككف أف   أرجك َمفْ إلى 

 .(وسمم عميو اهلل صمى) محمد وحبيبنا نبينا
 كأبير أزىر العمر ربيع جاء إذا ىحتّ  ابيضن أ اناعمن  ازنبقن  قمبي في ياحبّ  تسَ غرَ  َمفْ  إلى 

 الغالية أمي...  اكن كمتبرّ  بلن مقبّ  يديؾ بيف أتكاضع
 كالكفاء الرجكلة معنى الطاىر جبينو بعرؽ نفسي في سقى َمفْ إلى 

 الغالي أبي...  قمبيإلى  رجؿ أحب يا ركحؾإلى 
 رايتيا بمكف حياتي نتكتمك   ثراىا بطيب عركقي تْ بمَ جُ  َمفْ إلى 

 الحرة فمسطين...  متنيكتحمّ  تنيمَ حمَ  َمفْ إلى 
 األبرار شيدائنا .. كالكبرياء البطكلة لحف بدمائيـ عزفكا َمفْ إلى 

  أبو شمالة ومحمد العطار رائد القائد الشييد رأسيم وعمى
 .ومحمد منير عاشور ومحمد برىوم

 الفمسطينيةمقاومة ال أبطال المتكضأة صناع المجد... الطاىرة األيدمإلى  
 األحرار اأن  أسر ...  افالقضب خمؼ الرابضة األسكد تمؾإلى 

 .... المشاعر كأعزكفة الحب افكعنفك  الشكؽ ليفةإلى             
 الوفية زوجتي   ... الركح كركح الحياة نبضإلى        

فك  ،كبدم كمف قمبي كتينو فمذةإلى   سألتـ ما الكتيف أخبرتكـ دكنو المكت ا 
 سراج الدين حبيبي ... عند المشيبسندم ك  لممستقبؿ يانعنك  إليؾَ 

 أخوتي أحبتيم كجكارىـ يزكؿ ىمي كترتسـ بسمتي ... بيـ يشتد عضد َمفْ إلى 
 أخواتي حبيباتي.الركح كنبضات القمب، كمف بعد أمي أمي ...  ممكاتإلى 

   بنات أخوتي وأخواتيكالفؤاد...  الركح عكض الرائعات أميراتي الجميبلت بناتيإلى 
 والسياسة اإلدارةأكاديمية  في وزمالئي أساتذتي يا إليكـ ،المستقبؿ كصانعياإلدارة  قادةإلى 

 كاحدة،لك بكممة ك  ،النكرإلى  الدراسةفي خركج ىذه ساىـ  َمفْ  كؿإلى 
 اٌّرىاضع، اٌعًّ هزا هذٌُأ...  جًُّعا إٌُهُ

 
عاشور حسين محمد/  الباحث  



 د
 

 شكـــــر وتقديـــــر

نبينا كقدكتنا محمػد بػف عبػد  ،بياء كالمرسميفن  بلـ عمى أشرؼ األبلة كالسّ هلل رب العالميف، كالصّ  الحمدُ 
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد: ،اهلل
ع ،ؿك حمد اهلل صاحب الفضؿ األأ  ، فيػارب لػؾَ الدراسػةتػو لػي عمػى إتمػاـ ىػذه انكأشكره عمى تكفيقو كا 

أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير  أفكمػػا يسػػعدني  ،ؾانطبجػػبلؿ كجيػػؾ كعظػػيـ سػػم يميػػؽُ  احمػػدن  الحمػػدُ 
يجػزييـ خيػر  أفعػز  كجػؿ  اهلل  ىػذه الدراسػة، سػائبلن  إنجػازفضػؿ بعػد اهلل فػي اللػو  كػافف لَمػ افكاالمتن

 لسػػػػػػعادة افكاالمتنػػػػػػ افأتقػػػػػػدـ بجزيػػػػػػؿ الشػػػػػػكر كالعرفػػػػػػ أفالجػػػػػػزاء، كفػػػػػػي ىػػػػػػذا المقػػػػػػاـ ال يسػػػػػػعني إال 
ــدكتور الػػذم منحنػػي مػػف كقتػػو كجيػػده  -المشػػرؼ عمػػى ىػػذه الدراسػػة  –محمــد إبــراىيم المــدىون / ال
لمخمػؽ الرفيػع،  مثػاالن  كػافكقػد  ،إلتمػاـ دراسػتي ىػذه ،ككشؼ لي البصػيرة ،ار لي الطريؽأنما  ،كعممو
 عنػييجزيػو  أفعػز  كجػؿ  المػكلى  اي في سبيؿ راحة طبلب العمػـ، راجينػانلمعطاء كالسماحة كالتف اكرمزن 

 قدـ بالشكر الجزيؿ لكٍؿ مف:كؿ الجزاء، كما كأت
 طو،سامي سميم أبو المناقش الداخمي الدكتور / 
 األيوبي، محمدمنصور المناقش الخارجي الدكتور / 

 كذلؾ عمى تفضميما بالمكافقة عمى مناقشة الدراسة.
 كالسياسػة اإلدارة أكػاديميتي أكاديميػة دعػـ لػكال يػتـ أف لػو كػاف مػا المتكاضػع البسػيط الجيػد ىػذا إف
 الماجستير برنامج في التسجيؿ فرصة منحتني التي العميا، اساتلمدر 

الػكطني  كاألمػفمف قيادة كزارة الداخمية  افـ بجزيؿ الشكر كالعرفأتقدّ  أفكفي ىذا المقاـ ال يسعني إال 
بالمراقػػب العػػاـ لمػػكزارة  عمػػى جيػػكدىـ كعطػػائيـ، كالشػػكر مكصػػكؿ لقيػػادة مكتػػب المراقػػب العػػاـ ممػػثبلن 

 في تذليؿ الصعكبات لتخرج ىذه الدراسة في أبيى صكرة. جيكدهعمى  اهلل لفي محمد عبد عميد/
األســتاذ حســن مػػف األخ كالزميػػؿ كرفيػػؽ الػػدرب  اكشػػكرن  اذكػػرن  افأتقػػدـ بعظػػيـ االمتنػػ أفلػػي ال ُبػػّد كمػػا ك 

 الدراسة.لي مف عكف كنصيحة كتكجيو في إثراء ىذه  موقد  عمى ما  عبد العال أبا البراء
 كنصػحيـ كػاف إلرشػاداتيـ ِلمػا ؛الدراسة ألداة المحكميف السادة إلى كالعرفاف الشكر بجزيؿ أتقدـ كما
 .صكرة أحسف في إخراجيا في كالفائدة النفع مف

مػف  ،دراسػتي ىػذه نجػازدة إلانمكا لي العكف كالمساعدة كالمسػلئؾ الذيف قدّ أك كؿ إلى كالشكر مكصكؿ 
 قارب.كأصدقاء كأساتذة كزمبلء أ

لى رفقاء الدراسة شعبة رفح الكػراـ الػذيف كػانكا خيػر معػيف عمػى اتمػاـ إنسى أف أرسؿ برقية شكر أكال 
ػػػاىػػػذا الجيػػػد المبػػػارؾ  ػػػ أفك  ،ينفػػػع بيػػػذا العمػػػؿ أفعػػػز  كجػػػؿ  أسػػػأؿ اهلل  ،كختامن لكجيػػػو  ايجعمػػػو خالصن

 المتكاضػع، العمؿ ىذا في الكماؿ عيأد   ال نين  فإ كأخيرا كباإلجابة جدير ،عمى ذلؾ قدير ون  إالكريـ، 
ليػو تككمػت عميػو بػاهلل اإل تػكفيقي فمػا حاكلػت كاجتيػدت، نىن  أ فحسبي  كنعػـ المػكلى نعػـ إن ػو ُأنيػب، كا 
 ،،أجمعيف، كصحبوِ  د كعمى آلوِ حم  اهلل كسمـ عمى نبينا مُ  ىكصمّ النصير 
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 ـالصةُخ

 كاألمػػفبػػكزارة الداخميػػة  القػػرارات اتخػػاذ عمميػػةفػػي التمكػػيف اإلدارم دكر إلػػى ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ 
، فقػد اسػتخدـ الباحػث التي تسعى لتحقيقيػااسة كاألىداؼ عمى طبيعة الدر  ا، كبناءن  الكطني الفمسطينية

ة مػف العػامميف فػي كزارة ف مجتمػع الدراسػات، كتكػكّ لبيانػلجمػع ا االسػتبانة المنيج الكصفي التحميمػي، ك 
طريقػػة اسػػتخداـ  ، كتػػـّ ا( مكظفنػػ10274كالبػػالع عػػددىـ ) مػػف رتبػػة مػػبلـز كحتػػى رتبػػة لػػكاء ،الداخميػػة

عينػة عمػى االسػتبانة بتكزيػع  األمف الفمسطيني في محافظات غزةالعينة العشكائية الطبقية حسب قكل 
اإلحصػػائي صػػالحة لػايػػات التحميػػؿ اسػػتبانة ( 342اسػػترداد ) كقػػد تػػـّ  ، (375الدراسػػة كالبػػالع عػػددىا)

 ات.لبيان( لتحميؿ اSPSS) اإلحصائياستخدـ الباحث برنامج التحميؿ ( ك %85.5بنسبة استجابة )
 من أىم نتائج الدراسة ما يمي: كانو 
%( 62.5عمى نسبة ) الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  دارماإلحصكؿ متػير التمكيف  -

 .متكسطة
%( 62.8بمع ) الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  اتخاذ القراراتحصكؿ متػير  -

 متكسطة.
كاتخاذ  دارماإلبيف التمكيف  (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة  -

  الكطني. كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية  القرارات
إحصائية يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة ، كىك يمثؿ المتػير التابع مستكل اتخاذ القرارات أف   -

 .كجميع أبعادىا دارماإلالتمكيف ب
 منيا: عد ة، توصياتصت الدراسة بأو و 
بيػدؼ صػناعة قيػادة لػدييا القػدرة عمػى  ،دارات المختمفػةميا لػئلالع  دارةاإلمف التمكيف اإلدارم زيادة تفعيؿ  -

 المساىمة في عممية اتخاذ القرارات بكزارة الداخمية.
 م يساىـ في تحسيف جكدة القرار بالكزارة.ا في دعـ القرار الذمتخصصن  االداخمية مركزن  تتبنى كزارةُ  أفْ  -
بذكم الخبرات كأىؿ االختصاص مف الكزارة  االستعانةكاضحة المعالـ مف خبلؿ استراتيجية خطط  تطكير -

 . المراحؿ الحالية كالمستقبمية كالطارئة جميع، بما يتناسب مع كخارجيا
 في تساىـ متطكرة خبيرة نظـ ببرامج كدمجو ،محكسب لكتركنيإ بنظاـ بو المعمكؿاالتصاؿ  نظاـ تطكير -

 خاصة ،أىميتيا المعمكمات يفقد ال بما ،البلزمة كالسرعة المطمكب الكقت في المعمكمات تكصيؿ سرعة
 .بامتياز أمني الكزارة عمؿ مجاؿ أف  ك 

 

 



 ن
 

 

Abstract 
This study aimed to identify the role of administrative empowerment in the decision-

making process of the Ministry of Interior and the Palestinian National Security. 

Based on the nature of the study and the objectives it seeks to achieve , the 

researcher used the analytical descriptive method and the questionnaire to collect 

data. 

The survey population consisted of 375 employees of the Ministry of Interior. The 

total inventory method was used to distribute the questionnaire to the whole 

population of the study. A total of 342 valid questionnaires were retrieved for the 

purposes of statistical analysis with a response rate of 85.5%. The researcher used 

the Statistical Analysis Program (SPSS) to analyze the data. 

The most important results of the study were: 

- The variable of administrative empowerment in the Ministry of Interior and 

National Security was 62.5% 

- The decision-making variable in the Ministry of the Interior and the Palestinian 

National Security reached 62.8%. 

- There is a statistically significant relationship at the level of significance (0.05 ≤ α)

between administrative empowerment and decision making among employees of 

the Ministry of Interior and National Security. 

- The level of decision making which represents the dependent variable is 

significantly and statistically significant in terms of administrative empowerment and 

all its dimensions. 

The study recommended  with several recommendations, including: 

- recommends  that the activation of the administrative empowerment of the higher 

management of the different departments in order to create a leadership that has 

the ability to contribute to the decision-making process at the Ministry of Interior. 

- recommends that the Ministry of the Interior to adopt a specialized center in 

support of the decision which contributes to improving the quality of the decision in 

the ministry. 

- Develop clear strategic plans through the use of expertise and specialists from the 

Ministry and outside, in proportion to all the current and future and emergency 

stages. 

- Developing the system of communication in a computerized electronic system and 

integrating it with the programs of advanced expert systems that contribute to the 

speed of communication of information in a timely manner and the speed necessary 

so as not to lose important information, especially as the field of work of the ministry 

security excellence. 
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 اإلطار العام لمدراسةل: والفصل األ 
 المقدمة:
زيػادة كتيػرة  مػع خاصة اإلحاحن  أكثراإلدارم  العمؿ أساليب في لمتػيير الحاجة أصبحت لقد
 العنصػػػر البشػػػرم ىػػػك المػػػكرد الػػػرئيس لنجػػػاح المنظمػػػة اسػػػتمر كقػػػد ،اإلدارم كالتكنكلػػػكجيالتطػػػكر 

 ىػذه مػع يتكافػؽ بمػا كذلػؾ ،دارماإل الفكر كتطكر  دارماإلزادت حاجتو لمتمكيف كقد  ،كالنيكض بيا
 التػيرات المتسارعة ألخذ زماـ المبادرة كالجرأة في صنع كاتخاذ القرار الصائب. 

 ألىػػدافيا، المنظمػات بمػكغ فػػي سػاعدي الػذم ،دارماإل التمكػػيف اليبسػاأل ىػذه ثأحػػدك  أىػـ مػف كنجػد
عمػػػى مكاجيػػػة التحػػػديات كتحكيػػػؿ ا قػػػادر مؤىػػػؿ معرفينػػػ إدارمصػػػناعة كػػػادر  ىػػػك ذلػػػؾ مػػػف كاليػػػدؼ

 .ى عممية اتخاذ القراراتالقدرة عم ككذلؾ تعزيزتخدـ مصالح المنظمة،  فرصاألزمات ل
فػي ك  الكػكادر فػي المنظمػاتك عمػى صػناعة القػادة  ىػـ العكامػؿ المػؤثرةأمػف التمكػيف اإلدارم كأصبح 

مختمفػة بمػا فػي كتشػمؿ جميػع اتجاىػات الحيػاة ال ،كالثقافية جتماعيةاإلك  قتصاديةاإلك الحياة السياسية 
، كبػكزارة الداخميػة فػي قطػاع غػزة شػكؿ عػاـالمنظمات ب جميعفي  العامميفاألفراد ذلؾ تكجو كسمكؾ 

كليػػػا فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ ة كرقابيػػػة تخإداريػػػا تحظػػػى بػػػو مػػػف صػػػبلحيات َمػػػلِ  ؛عمػػػى كجػػػو الخصػػػكص
 .ميةعاالقرارات بف

 المشػكبلت لحػؿ كميػاراتيـ قػدراتيـ كرفع األفراد تنمية يتطمب معاصرنا مفيكما اإلدارم التمكيف كُيعد
 تخكيػػػػؿ خػػػػبلؿ مػػػػف كالتحػػػػدم لممبػػػػادأة الفػػػػرص مػػػػنحيـ يتطمػػػػب كمػػػػا اإلداريػػػػة، المكاقػػػػؼ كمكاجيػػػػة

 األىػػداؼ تحقيػػؽ باتجػػاه كالمشػػاركة كالتعػػاكف، القػػرارات التخػػاذ المسػػؤكليات كاعطػػائيـ الصػػبلحيات،
 .(5:2015 كقريشي، السبتيك  6:2015 المحياني،ك  3:2011 ،فكعبد الرحم عمكاف)

 ،منيػا الػدنيا كخاصػةة دارياإل المستكيات جميع في بالعامميف الثقة زيادةإلى  يسعى التمكيف أف   كبما
 العػامميف حػثشػأنو  مػف كالػذم ،إلييػا ينتسػبكف التػي لممنظمػات كالئيػـ بتحقيػؽ كفػيبلن  يجعمو ما كىذا
 المػػػػامرة ركح فػػػييـ كيشػػػجع ،جيػػػدىـ قصػػػارل يبػػػذلكف يجعميػػػـ مػػػا ،ىػػػداؼ المنظمػػػةأ تحقيػػػؽ عمػػػى

 .اإلبداع تحقؽ التي المحسكبة
 عػػػػاـ، بشػػػػكؿ كالمؤسسػػػػات المنظمػػػػات لػػػػدل كبيػػػػر باىتمػػػػاـ القػػػػرارات اتخػػػػاذ عمميػػػػة مفيػػػػـك كيحظػػػػى

 القػػرار؛ اتخػػاذ حػػكؿ تػػدكر اإلداريػػة األنشػػطة أغمػػب إف الخصػػكص، كجػػو عمػػى األمنيػػة كالمؤسسػػات
 اتخػػػاذ فػػػي القػػػدرة كالكفػػػاءة عمػػػى كبيػػػر بشػػػكؿ يتكقػػػؼ أكمؤسسػػػة منظمػػػة، أم تحققػػػو الػػػذم فالنجػػػاح
 التنظػيـ جكانػب كػؿ العمميػة الناحيػة مػف تشػمؿ القػرار اتخػاذ عممية أف أساس عمى المناسبة القرارات
 كأساليبيا القرارات اتخاذ أساس عمى يركز أف يجب اإلدارية العممية في تفكير أم كأف اإلدارم،
 .(455:2016 ناصر،) كجكدتيا
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مػػف الميػػاـ  يفيػػ ؛فشػػميا، لػػذلؾ أكلنجػػاح األعمػػاؿ األساسػػي  المرتكػػز القػػرار عمميػػة اتخػػاذ شػػكؿتك 
 لمقائػػػد الرئيسػػػة الميػػػاـ مػػػفالقػػػرارات  اتخػػػاذ عمميػػػة أف   بمػػػاك ، العميػػػا فػػػي المنظمػػػة دارةاألساسػػػية لػػػئل

 كقػػدرة كفػػاءة عمػػى منظمػػة أم نجػػاح يتكقػػؼ حيػػث لػػو، األساسػػية الكظػػائؼ متطمبػػات كمػػف ،دارماإل
 فاعميػة تضػمف كمفػاىيـ سياسػات مػف يممككنػو كبما المتخذة،القرارات  لطبيعة فيميـ يةكانمكا   القادة،
القػػرارات  ىػػذه لتنفيػػذ متابعتيػػا عمػػى كالعمػػؿ كدقتيػػا، ىميتيػػا،أ ؾادر إ ثػػـ كمػػف كرشػػدىا،القػػرارات  ىػػذه

 .كتقكيميا
مة فػػي بنػػاء كػػادر المسػػاىكلحرصػػو عمػػى تطػػكير العمػػؿ ك  ،كزارة الداخميػػةككػػكف الباحػػث يعمػػؿ فػػي  

 قػاـ ،قيادم لديو القػدرة عمػى اتخػاذ زمػاـ المبػادرة كالمشػاركة فػي عمميػة اتخػاذ القػرار بمنيجيػة عمميػة
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات اتخاذ عممية فيالتمكيف اإلدارم  دكردراسة ب
 

 :ياوتساؤلت الدراسة مشكمة .1.1
تحديات  كزارة الداخميةقيادة قطاع غزة تكاجو مفركض عمى ال ؽأن  خال الحصارفي ظؿ 

تج عنيا قساـ كما ننسرائيمي باإلضافة لحالة االحتبلؿ اإلة كمصاعب ناتجة عف ممارسات االكبير 
 اإلدارة الكسطىت التي تكاجو بعض القيادات في التحديا بعضىناؾ  وأن  كما  ،مف تداعيات سمبية

الذم يقمؿ مف فرص مشاركتيـ في عممية اتخاذ  األمر ؛بضعؼ في تفكيض الصبلحيات لممياـ
 كفمسفة التمكيف عمى تعتمد متمكنة عصرية منظمات بناء مفبل ُبّد ف ىنا كمف بالكزارة،القرارات 
 .فييا العامميف إدارة في كمنيج
 كتشجيعيـ كالمسؤكليات، الصبلحيات العامميف إعطاء يعني الذمالتمكيف اإلدارم  مفيـك كييتـ
 ألداء كالثقة الحرية كمنحيـ المناسبة تاراالقر  باتخاذ كالمبادرةالتمكيف اإلدارم  في المشاركة عمى
اإلدارة  بيف العبلقة الذم يزيد تكثيؽ األمر ؛اإلدارة العميا مف مباشر تدخؿ دكف بطريقتيـ العمؿ

 كالتنظيمي  دارماإل الجمكد ككسر ر،االقر  اتخاذ في كمشاركتيـ تحفيزىـ عمى كالمساعدة ،كالعامميف
 .أساسيا ارن عنص العامميف تمكيف بمبدأ االىتماـ يجعؿ ما كىك ، كالعامميف  دارةاإل بيف الداخمي

بعػػػض حساسػػػو بكجػػػكد الػػػكطني كا   كاألمػػػففػػػي كزارة الداخميػػػة  ومـــن خـــالل عمـــل الباحـــث 
 قػػػاـ ،الســـابقة الدراســـاتالعديػػػد مػػػف بلع عمػػػى عػػػد االّطػػػكبَ تخػػػاذ القػػػرارات، التحػػػديات التػػػي تتعمػػػؽ با

 مسػتكل أف  ( 2018 ،جػزر بػكأ) دراسػة أظيػرتحيػث  ،مكضػكع اتخػاد القػرارات بالبحػث فػي الباحث
فػي  ،%(60.99) نسػبي بػكزف امتكسػطن  كػاف فػي شػركة الكيربػاء  لػدل المػديريف القػرار اتخػاذ جكدة

،) دراسة حيف أظيرت   أعضػاء نظػر كجيػو مػف القػرارات  اتخػاذ فاعميػة مسػتكل أف   (2016 األشـر
 إشػػػػراؾ يجػػػػب  وأن ػػػػ (2012، سػػػػمماف )ت دراسػػػػة كػػػػد  أكقػػػػد متكسػػػػط،  بتقػػػػدير تكانػػػػ التػػػػدريس ىيئػػػػة
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جتماعيػػػة النفسػػػية كاال جكانػػػب ى العمػػػ كالتركيػػػز ،القػػػرار اتخػػػاذالجماعػػػات غيػػػر الرسػػػمية فػػػي عمميػػػة 
 .لمتخذم القرار

 تنظيمػي منػاخ تػكفير عمػى عتمادباال يأتي القرارات اتخاذعممية  نجاح أف   يتبي ف لنا ،من خالل ذلك 
عمميػػة  فػػي كخاصػػةة داريػػاإل الصػػبلحيات كمػػنح رة،جػػدنا كال الكفػػاءة حسػػب الكػػادر مكػػيفكت مناسػػب،
 تنفيػػذ عاقػػةإ شػػأنو مػػف التػػي الكظيفيػػة األدكار بػػيف التعػػارض مػػف الحػػد عمػػى كالعمػػؿ القػػرارات، اتخػػاذ
 .فاعؿال  دارماإل القرار

بيػػدؼ   ؛الداخميػػةمػػع قيػػادات أمنيػػة عميػػا ككسػػطى بػػكزارة  مقــابالتال عــدد مــنقــام الباحــث بــ جراء 
 إلػى بحاجػة  تمكػيف العػامميف بػالكزارةل مسػتكلن نػاؾ ى أف  باحث لم تبي ف كقد  ،كجية نظر الباحثتأكيد 
كلكػف لػدييـ المشػاركة فػي  ،القراراتبالمشاركة في عممية اتخاذ  كال يرقى لممستكل المطمكب ،اىتماـ

المكازنػػات  عػػف قمػػة نػػاتجىػػذا المسػػتكل  أف  كقػػد أظيػػرت المقػػاببلت  اتخػػاذ القػػرارات الركتينيػػة اليكميػػة،
بػػكزارة كمػػف خػػبلؿ عمػػؿ الباحػػث العامػػة، كضػػعؼ التػػدريب، كعػػدـ االىتمػػاـ فػػي تفػػكيض السػػمطة، 

 فػػي يفيػػد قػػد الدراسػػة ىػػذه عػػدادإ أف   رأل، كقػػد القػػرارات اتخػػاذ عمميػػةلمػػس كجػػكد تبػػايف فػػي  الداخميػػة
الػكطني  كاألمػفبػكزارة الداخميػة التمكػيف اإلدارم  خػبلؿ مػف الضعؼ نقاط كمعالجة القكة نقاط تعزيز

 .1الفمسطينية
 اتخػػاذ فاعميػػة فػػي دكرىػػاك  ،دارماإلالتمكػػيف  أبعػػاد لمعرفػة التطػػرؽ ضػػركرة الباحػػثيػػرل  ،كممػا سػػبؽ
 كىنػػاعبلجػػو،  محاكلػػةالتػػالي كب ،الخمػػؿ مكضػػع عمػػى الكقػػكؼ الػػكزارةدة قيػػا تسػػتطيعلكػػي  ،القػػرارات

 :اآلتيالسؤاؿ الرئيس بيمكف التعبير عف مشكمة الدراسة 
 ؟الوطني الفمسطينية واألمنبوزارة الداخمية  القرارات اتخاذ عمميةفي التمكين اإلداري ما دور 

 :ةاآلتيكيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية 
 ؟الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  دارماإلكاقع التمكيف  ما .1
 ؟الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  دارةاإلعممية اتخاذ القرارات  ما درجة ممارسة .2
 كاألمػػػفالداخميػػػة  بػػػكزارةالقػػػرارات  اتخػػػاذكعمميػػػة  دارماإل التمكػػػيف أبعػػػاد عبلقػػػة بػػػيف تكجػػػدىػػػؿ  .3

 ؟الكطني الفمسطينية
الػكطني  كاألمػفالداخميػة  القػرارات بػكزارة اتخػاذ عمميػةفػي  دارماإل التمكػيف ألبعػاد أثػرىؿ يكجد  .4

 ؟الفمسطينية

                                                             
1

اٌعُّذ/ِذّذ عثذ اهلل الفٍ ، عمُذ/ عثذ اٌمادس ِذّذ اٌّغشٌ، عمُذ/ سأفد ِذّذ سالِح ، ِمذَ /ِذّذ صالح اٌذَٓ أتى اٌعال،   

 ِمذَ/َىسف سالِح اٌعّشٍٔ، ِمذَ/ ساٍِ عثذ اٌذٍ اٌغهشاوٌ،  ٔمُة/ دساَ غساْ اٌمُشاوٌ.
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بػػػيف آراء المبحػػػكثيف  (α ≥ 0.05) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػدإحصػػػائية تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة ىػػػؿ  .5
سػػنكات  -العممػػي  )المؤىػػؿػرافيػػة لممتػيػػرات الديم تبعنػػا دارماإلكػػيف التمحػػكؿ مسػػتكل ممارسػػة 

 ؟الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  الرتبة العسكرية( - الخدمة
بػػػيف آراء المبحػػػكثيف  (α ≥ 0.05) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػدإحصػػػائية د فػػػركؽ ذات داللػػػة تكجػػػىػػػؿ  .6

 - الخدمػػةسػػنكات  -العممػػي  ػرافيػػة )المؤىػػؿلممتػيػػرات الديم تبعنػػا القػػرارات اتخػػاذ حػػكؿ فعاليػػة 
 ؟الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  الرتبة العسكرية(

 
 متغيرات الدراسة .1.2

   لممتػير المستقؿ:اآلتية األبعاد كسيعتمد الباحث عمى  ،دارماإلالتمكيف المتغير المستقل:  

  .(السمطة تفويض، التدريب، العمل فريق، التصال والمشاركة بالمعمومات)

 

 

 ( دارياإل التمكين) المستقل المتغير أبعاد استخالص يوضح( 1.1جدول )

 الدراسة ـ

 األبعاد 

تفويض 
 السمطة

فرق 
 العمل

 الدعم التدريب التحفيز
بيئة 
 العمل

التصال 
والمشاركة 
 بالمعمومات

 القوة

2016الكبيسي  1  √ √ √ √ 
    

2016محمدية  2  √ 
 

√ 
 

√ √ √ 
 

2016بوبكر  3  
 

√ √ √ 
 

√ √ 
 

2015الكعبي  4  
    

√ 
 

√ √ 

2015لوقاسي  5  
 

√ √ 
  

√ 
  

2013 عفانة 6  
  

√ √ √ 
 

√ √ 

2013 القحطاني 7  
  

√ √ 
  

√ √ 

2012السويعي  8  √ √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

2017العطوي  9  √ 
  

√ √ 
 

√ 
 

2013ي وبديدة احدب 10  
  

√ √ 
  

√ √ 

2013العمري  11  
 

√ √ √ 
 

√ 
  

2006الشريف  12  
 

√ √ √ 
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2009العمري  13  √ √ 
 

√ 
   

√ 

2010راضي  14  √ √ √ √ 
  

√ 
 

2015الزاممي  15  √ √ √ √ 
  

√ 
 

2016بومعزة  16  √ √ 
 

√ √ 
 

√ 
 

2012العطار  17  √ √ 
 

√ √ 
 

√ √ 

2017حماد  18  √ √ 
 

√ 
  

√ 
 

2015بوسالم أ 19  √ √ 
 

√ 
  

√ 
 

2018باقبص  20  
 

√ 
 

√ √ 
 

√ √ 

 %40 %70 %25 %35 %85 %50 %65 %55 النسبة

 لمدراسات السابقة استناًدا بواسطة الباحث  ُجرد المصدر: 

   القرارات  عممية اتخاذالمتغير التابع: 
 ،الرتبة العسكرية( -العمؿ كافم – الخدمةسنكات  -) المؤىؿ العممي المتغيرات الديمغرافية : 

 .يكضح العبلقة بيف متػيرات الدراسة اآلتيكالشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غرافيةلديمالمتغيرات ا
 الرتبة العسكرية -مكان العمل –سنوات الخبرة  -المؤىل العممي 

 المتغير المستقل
 التمكين اإلداري

 

التدريب 
بالمعمومات والمشاركة التصال 

فريق العمل 

السمطة تفويض 
 

 :التابع المتغير
 

 عمميــة
  اذـــــــاتخ

 القرارات
  
 

 

 نموذج متغيرات الدراسةأ (1.1) شكل
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 عداد الباحثالمصدر: إ
 
 

  فرضيات الدراسة .1.3
 لى:و الفرضية الرئيسية األ 

التمكػيف اإلدارم  بػيف (α ≥ 0.05)داللػة  مسػتكل عندإحصائية  داللة عبلقة ذات تكجدال  -
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات  اتخاذ كعممية

 :الثانية وينبثق عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية 
 عمميػةك التػدريب  بػيف (α ≥ 0.05) داللػة مسػتكل عندإحصائية  داللة ذات عبلقة تكجدال  -

 .الكطني كاألمف الداخمية بكزارة القرارات  اتخاذ
االتصػػػػاؿ  بػػػػيف (α ≥ 0.05) داللػػػػة مسػػػػتكل عنػػػػدإحصػػػػائية  داللػػػػة ذات عبلقػػػػة تكجػػػػدال  -

 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات  اتخاذ عمميةك  بالمعمكماتكالمشاركة 
 فريػػػؽ العمػػػؿ  بػػػيف (α ≥ 0.05) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػدإحصػػػائية  داللػػػة ذات عبلقػػػة تكجػػػدال  -

 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات  اتخاذ عمميةك 
 تفػكيض السػمطة  بػيف (α ≥ 0.05) داللػة مسػتكل عندإحصائية  داللة ذات عبلقة تكجدال  -

 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات  اتخاذ عمميةك 
 :الثانية الفرضية الرئيسية 

فػػي التمكػػيف اإلدارم  ألبعػػاد (α ≥ 0.05) داللػػة مسػػتكل عنػػدإحصػػائية  داللػػة ذك أثػػركجػػد يال  -
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  القرارات  اتخاذ عممية

 :الثالثةالفرضية 
التمكػيف اإلدارم بػيف آراء المبحػكثيف حػكؿ مسػتكل ممارسػة إحصػائية فركؽ ذات ذاللة تكجد  ال -

الرتبػػػػػة  -العمػػػػػؿ كػػػػػافم – الخدمػػػػػةسػػػػػنكات  -المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي )ػرافيػػػػػة لممتػيػػػػػرات الديم تبعنػػػػػا
 .(العسكرية

 :الرابعةالفرضية  -
 بػػػكزارة القػػػرارات  اتخػػػاذ فعاليػػػة بػػػيف آراء المبحػػػكثيف حػػػكؿإحصػػػائية ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  -

 كػافم – الخدمػةسػنكات  -المؤىػؿ العممػي )لممتػيػرات الديمػرافيػة  تبعنا الكطني كاألمف الداخمية
 .(الرتبة العسكرية -العمؿ
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 أىداف الدراسة .1.4
 :اآلتي تحقيؽ  إلى تيدؼ الدراسة 

 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية التمكيف اإلدارم  كاقع إلى التعرؼ  .1
 كاألمػػػفبػػػكزارة الداخميػػػة  يػػػةاألمنلػػػدل القيػػػادة  القػػػرارات  اتخػػػاذ درجػػػة ممارسػػػة عمميػػػة بيػػػاف  .2

 .الكطني الفمسطينية
لػدل القيػادة  القػرارات  كعمميػة اتخػاذالتمكػيف اإلدارم طبيعة العبلقة بيف أبعاد  إلى التعرؼ  .3

 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  يةاألمن
بػػػكزارة الداخميػػػة  القػػػرارات  اتخػػػادك عمػػػى صػػػناعة  دارماإلالكشػػػؼ عػػػف أثػػػر أبعػػػاد التمكػػػيف  .4

 .الكطني الفمسطينية كاألمف
لممتػيػػرات  تبعنػػاالتمكػػيف اإلدارم متػيػػرات الدراسػػة حػػكؿ   اإلحصػػائيةالكشػػؼ عػػف الفػػركؽ  .5

بػػػكزارة  (الرتبػػػة العسػػػكرية -العمػػػؿ كػػػافم – الخدمػػػةسػػػنكات  -المؤىػػػؿ العممػػػي ) الديمػرافيػػػة
 .الكطني الفمسطينية كاألمفالداخمية 

 الديمػرافيػػػةلممتػيػػرات  تبعنػػػا القػػرارات حػػكؿ عمميػػػة اتخػػاذ  اإلحصػػائيةالكشػػؼ عػػف الفػػػركؽ  .6
 كاألمػفبكزارة الداخميػة  (الرتبة العسكرية -العمؿ كافم – الخدمةسنكات  -المؤىؿ العممي )

 .الكطني الفمسطينية
 الكطني في عممية اتخاذ القرار. كاألمفكزارة الداخمية تفيد  تقديـ تكصيات كمقترحات .7

 
 :الدراسة أىمية  .1.5

، مف المكاضيع المرتبطػة بشػكؿ مباشػر بعمػؿ القراراتاتخاذ عممية ك  دارماإلالتمكيف يعتبر مكضكع 
فػي ، فمف خبلؿ ىذه الدراسة سنمقي الضكء عمى أىـ العكامؿ التي تػؤثر بشكؿ خاص كزارة الداخمية

دراؾ لمباحػػث مػػف خػػبلؿ زيػػادة الفيػػـ كاإل الدراسػػةأىميػػة ، كتظيػػر كمػػا يميزىػػا القػػراراتاتخػػاذ عمميػػة 
كلػذا تتمثػؿ  لمفيكمي التمكيف كاتخاذ القرارات، كتطكير قدراتػو الذاتيػة بمػا يعػكد بالفائػدة عمػى الػكزارة،

      يف:جانبفي الدراسة  أىمية 
 :يةالعممىمية األأ_ 
 .القرارات اتخاذ  كعممية دارماإلالتمكيف  التعرؼ إلى-
كذلػػػؾ لحاجػػػة   ؛القػػػرارات اتخػػػادجديػػػدة لمبػػػاحثيف كالميتمػػػيف بعمميػػػة  افاقنػػػأ ربمػػػا تفػػػتح ىػػػذه الدراسػػػة-

 ية لتمؾ الدراسات.األمنالمؤسسة 
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فػػػي كزارة  دارماإلطبيعػػػة التمكػػػيف  التعػػػرؼ إلػػػى خػػػبلؿ مػػػف العممػػػي ءااإلثػػػر  عمػػػى سػػػةاالدر  تعمػػػؿ-
 .الكطني كاألمفالداخمية 

 
 
 

 :العمميةىمية األب_ 
  ،القػراراتكعمميػة اتخػاذ  دارماإلبمفيػكمي التمكػيف  الػكطني كاألمفالداخمية  كزارة يحاطة مسؤكلإ -

ساسػي بػيف الػكزارات الفمسػطينية التػي مػف ىي الركف األ الكطني كاألمف الداخمية كزارة أف   اكخصكصن 
 .كالمكاطف كتسييؿ مياموحماية الكطف كاجبيا 

كعمميػػػة اتخػػػاذ التمكػػػيف اإلدارم بمفيػػػكمي  الػػػكطني كاألمػػػف الداخميػػػة كزارة يمسػػػؤكل عنايػػػةتكجيػػػو -
 كزارة .في الالقرارات كعبلقتيما في تكظيؼ مخرجات البحث العممي 

تساىـ النتائج كالتكصيات التي ستحققيا ىػذه الدراسػة فػي فاعميػة التقػدـ النػكعي  أفباحث بليأمؿ ا -
 .الكطني كاألمف الداخمية لدل المسؤكليف بكزارة األمثؿبتكظيؼ عممية اتخاذ القرارات بالشكؿ 

 :لمباحث ىمية األج_ 
الكتػػػب دبيػػػات الدراسػػػة فػػػي لػػػدل الباحػػػث مػػػف خػػػبلؿ االطػػػبلع عمػػػى أنمػػػت ميػػػارات البحػػػث العممػػػي 

لباحػػػػث حػػػػكؿ معمكمػػػػات كمعػػػػارؼ امػػػػف ممػػػػا سػػػػتثرم الدراسػػػػة  ،كالدراسػػػػات كالمقػػػػاالت ذات العبلقػػػػة
 كاتخاذ القرار. اإلدارم مكضكعات ميمة مف مكضكعات التمكيف

 ة:حدود الدراس .1.6
  .في قطاع غزةبكزارة الداخمية  عميدمف رتبة مبلـز حتى رتبة الحد البشري:  .1
 .ـ2019عاـ خبلؿ الدراسة  طبقت :الزمانيالحد  .2
فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات بػكزارة  دارمالتمكػيف اإلمكضػكع  دكر تناكلػتالحد الموضوعي:  .3

 الكطني كاألمفالداخمية 
 :مصطمحات الدراسة .1.7

 كالقػػػرارات العمميػػػات فػػػي المشػػػاركة مخرجػػػات أىػػػـ أحػػػد" وأن ػػػب( Argenti) فػػػو عرّ يُ  :التمكـــين: ًل أو 
 التمكػيف كيزيػد النشػاطات، ىػذه نحػك الجكىريػة دافعيػتيـ مػف تعػزز التػي العػامميف؛ بػيف كاإلجراءات

 القػػػػدرة مػػػتبلؾا مػػػع ،كتحػػػدّ  معنػػػى ذا يكػػػكف بحيػػػػث ،يمارسػػػكنو الػػػذم العمػػػؿىميػػػة أل إدراكيػػػـ مػػػف
 معجػػػػػػـ فػػػػػػي كرد كمػػػػػػا اإلنجميزيػػػػػػة  المػػػػػػػة فػػػػػػي التمكػػػػػػيف كجػػػػػػاء، "العمػػػػػػؿ بيئػػػػػػة فػػػػػػي كالمسػػػػػػؤكلية

 (Webster's, 1976  )القػػكة أك الرسػمية السػػمطة مػنح بمعنػػى، المعػاني أحمػد فػػي إليػو المشػػار 
 (.2011:182،المعاني) ما لشخص شرعية قكة إعطاء أكقانكنية ال
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 كالثقػة االسػتقبللية المدير منح عمى تقـك ةإدارياستراتيجية  و:أن  ب( 23:2011 العمرم،) عر فو  كقد
 كأطػر سياسػات ضػكء في ،كالميني الشخصي المستكييف عمى لو المناسبة القرارات التخاذ كالسمطة
 .ذلؾ عمى ُمساعدة

مػف صػػبلحياتو اسػتػناء المػػدير طكاعيػة عػف بعػػٍض  ىػك :اجرائًيــإالتمكـين اإلداري ويعـرف الباحــث 
كصػػناعة كػػادر مؤسسػػي قػػادر عمػػى  ،السػػريع نجػػازبيػػـ بيػػدؼ اإل ابعػػض مرؤكسػػيو كاثقنػػ أك حػػدأل

 ، الممنػػػكح التفػػػكيض عمػػػى االعتمػػػاد خػػػبلؿ مػػػف كذلػػػؾ ،التصػػػرؼ كقػػػت األزمػػػات بكفػػػاءة كفاعميػػػة
 لمتمكػػػيف رئيسػػػية كأبعػػػاد كالتكاصػػػؿ بالمعمكمػػػات كمشػػػاركتيـ مػػػف خػػػبلؿ تػػػدريبيـ بالعػػػامميف كالتػػػأثير
 .االرتقاء بالمنظمةك المستمر  التطكير بيدؼ
   القرار اّتخاذ: ثانًيا 

 البػػػديؿ اختيػػػار إلػػػى كاليادفػػػة المرك بػػػة التفكيػػػر عممي ػػػات إحػػػدل" ايػػػأن  ب ُتعػػػر ؼ :القـــرار اّتخـــاذعمميـــة 
 المكقػػػؼ، خصػػػائص مػػػع يتناسػػػب بمػػػا اليػػػدؼ لتحقيػػػؽ مػػػةن ءمبل كاألكثػػػر األمثػػػؿ الحػػػؿّ  أك ،فضػػػؿاأل

 ( .60 :2013 ، مكسى)"البدائؿ كتنّكع
 إلػى جميػع المراحػؿ التػي يحتاجيػا ظيػكر القػرار يػا أن  ب: اجرائًيـإاتخـاذ القـرار عمميـة  ويعرف الباحـث

طبيعػػػة المشػػػكمة كتحديػػػدىا، كتحميػػػؿ ىػػػذه المشػػػكمة،  التعػػػرؼ إلػػػىالكجػػػكد، كتتضػػػمف ىػػػذه المراحػػػؿ 
 ".ككضع الحمكؿ المناسبة لياكالمفاضمة بيف الخيارات اتيا، بياف كالعمؿ عمى تقييميا، كجمع 

حيػػػث  ،فػػػي الحككمػػػة الفمسػػػطينية الحاليػػػة أىميػػػة الكزارات األكثػػػر إحػػػد : ىػػػي : وزارة الداخميـــةـًاثالثـــ
بالػػػة التعقيػػد فػػي ظػػؿ ظػػركؼ متشػػابكة كمعطيػػات صػػعبة ال تخفػػى عمػػى أم مػػف  مسػػؤكلية تتحمػػؿ 
ا عمػػؿ الػػكزارة الحاليػػة بػػكزارات سػػابقة عممػػت فػػي ظػػؿ حككمػػات اعتمػػدت خاصػػة إذا قارن ػػ ؛المػػراقبيف

 كػافك  ،خط التسكية كااللتزاـ بأجندة خارجية تتناقض مع المصالح الكطنية العميػا لمشػعب الفمسػطيني
 .(moi.gov.ps ،2018) .كاستقرارهمف االحتبلؿ أدكرىا األساسي المحافظة عمى 

 
 :الدراسة صعوبات .1.8
ممػػا قػػد يػػؤثر فػػي نتػػائج  ؛االسػػتباناتالمبحػػكثيف فػػي تعبئػػة بعػػض عػػدـ التعامػػؿ بجديػػة مػػف  -

 .، حيث لمس الباحث ذلؾ مف خبلؿ التعامؿ مع بعض افراد عينة الدراسةالمحاكربعض 
تطمػب مػف مما  ؛األجيزة التي تشمميا عينة الدراسةأماكف عد اتساع عينة الدراسة كتعدد كبُ  -

 في جمعيا. اكجيدن  االباحث كقتن 
 .كأثرىا الكاضح عمى اكماؿ ىذه الدراسةالمادية الظركؼ  -
  تداعيات الحصار المفركض عمى قطاع غزة. -



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري نهدراست
 
 

 مقدمة
 التمكين اإلداريالمبحث األول: .2.1
 اتخاذ القرارات: الثانيالمبحث .2.2
 المبحث الثالث: وزارة الداخمية.2.3
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 اإلطار النظري لمدراسة الثانيالفصل  .2
 :تمييد

عمميات اتخاذ  في كالمركنة الجكدة عمى يداالمتز  كالتأكيد التكنكلكجيا في المتسارع التطكر كجكد مع
 بماة دارياإلأساليبيا  في اكاضحن  ارن تػيي تحدث أف المنظمات مف يتطمب المميزة، الخدمات كتقديـالقرار، 
 بركز إلى  أدل مما ؛دارماإل الفكر في لو مثيبلن  اتطكرن  التطكر ذلؾ تبع كقد ت،االتطكر  تمؾ مع يتكافؽ
 فكائدىا، مف لبلستفادة تطبيقيا الضركرم مف كأصبح  ،العالمية األعماؿ بيئة اجتاحت حديثة ةإداري مفاىيـ
  . دارماإل التمكيف المفاىيـ تمؾ كمف

 السابقة ساتاالدر  إلى استنادناالتمكيف اإلدارم ب يتعمؽ ما أىـ عمى الضكء ليسمط المبحث ىذا جاء كقد
  .يةحالال سةاالدر  في منيا لبلستفادة المكضكع، كأدبيات

كزيادة  معمكماتيـ ثراءإ خبلؿ بالعامميف مف االىتماـ بمكجبيا يتـ التية دارياإل العممية ىك التمكيفكيعتبر 
 عمى يحفزىـ بما البلزمة اتكاناإلم كتكفير ،المشاركة عمى كتشجيعيـ الفردية، قدراتيـ كتنمية مياراتيـ،

  .بفاعمية تامة بما يحقؽ أىداؼ المنظمات القرارات اتخاذ

 القػػرارات اتخػػاذ عمػػى تػػواقدر  رفػػعك  ،زيػػادة مياراتػػو كخبراتػػو عمػػى المكظػػؼ يسػػاعد التمكػػيف أف   الباحػػث كيػػرل
 تػػػػكفير ىػػػػك التمكػػػػيف فعاليػػػػة مػػػف ساسػػػػياأل فاليػػػػدؼ  ؛العميػػػػا  دارةاإل مػػػف مسػػػػتمرة تكجييػػػػات كبػػػػدكف بنفسػػػو

 كالتطػكير األداء تحسػيف فػي كالمشػاركة بالمسػاىمة الُمَمّكػف لممكظػؼ تسػمح التػي المناسػبة ةداريػاإل الظػركؼ
 المسػتكيات جميػع مػع القػرار اتخػاذ عمميػة فػي المشػاركة يتضػمف التمكػيف مصطمح ف  إف  ؛يالتالكب المستمر،

مػػف خػػبلؿ  ،زيػػادة الميػػارات كالخبػػراتك  ، الصػػبلحيات لمفػػرؽ العاممػػة تفػػكيض خػػبلؿ مػػف، خػػرلاأل ةداريػػاإل
 مػػف كأعػػـّ  شػػمؿأ التمكػػيف أف   يؤكػػد بمػػا التمكػػيف، لمفيػػـك كأبعػػاد االتصػػاؿ كالمشػػاركة بالمعمكمػػاتتػػدريب ك ال

 أبعاده.
 ،األساسػية المفػػاىيـ بجميػعإلتاحػة المعرفػة الػػشاممة  ؛بنػاء أسػاس متكامػؿسػيحاكؿ الباحػث كفي ىذا الفصػؿ 

 :إلى ـ ىذا الفصؿ كلقد قس  
  دارياإلالتمكين ل: والمبحث األ.  
  اتخاذ القرارات: الثانيالمبحث. 
 المبحث الثالث: وزارة الداخمية. 
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  دارياإلالتمكين ل: والمبحث األ  .2.1
 :تمييد

 تكمف في قدرتيا عمى تعزيز ،الطرؽ التي تجعؿ المؤسسات الصػيرة كالمتكسطة إبداعية إحدل ف  إ
في عممية اتخاذ اإلبداعية اتيـ كانكعمى كجو الخصكص إم ،مكاىب العامميف كاستثماركتطكير 

القرارات، فالقضية الرئيسة لممؤسسات الصػيرة كالمتكسطة إذف، ىي كيؼ تمكف العامميف فييا مف 
ة، ككيؼ تكفر الظركؼ التي يمكف لؤلعضاء التنظيمييف مف خبلليا إلبداعياصياغة أفكارىـ 

 القرارات.لعممية اتخاذ  اختيار البدائؿ

الجمكد، كالمناخ التنظيمي الذم تسكده  أكال يتصؼ بالتعقيد المرف الذم  دارماإلالنظاـ  أف  حيث 
المفتكح الذم يساعد بدكره عمى تدفؽ  االتصاؿكالتي ىي أساس تنمية  ،الثقة بيف العامميف

ؤثر عمى عممية اتخاذ القرارات لمعامميف كالمؤسسات ي أف شأنو المعمكمات كحؿ المشكبلت، مف 
 سكاء. الصػيرة كالمتكسطة عمى حدٍ 

التمكيف اإلدارم تكضيح األساسيات كالعمكميات المتعمقة بإلى  ييدؼ المبحثىذا  ف  إف ؛يوكعم
 كعممية اتخاذ القرارات.

 مفيوم التمكين .2.1.1

 اهلل( نػومكّ ) قػاؿيُ  (ف ؾ، ـ،) الحػركؼ مػف يتكػكف الػذم( َمُكػف) الفعػؿ مصػدر :المغة في التمكين- أ
 ال فكفػػبل بمعنػػى، منػػو ،الشػػيء مػػف الرجػػؿ( اسػػتمكف)ك بمعنػػى منػػو( أمكنػػو)ك( اتمكيننػػ)شػػيء ال مػػف
 (635 ص ،1992)الرازم  .عميو يقدر ال أم النيكض( يمكنو)

 كتسمي، تمكف :أم ؛السمطاف مف مكنة لذك ف  فؤل نيبُ  ف  إ: العرب تقكؿ الِمكَنة، كيفمالت كمف
 كالجمع الممؾ، عند المنزلة ىي العرب عند ةكانكالم ،فيو الطير لتمكف َمِكنة الطير مكضع العرب

: األسماء مف مكناء، كالمتمكف كالجمع مكيف، فيك ةكانم مكف ذاكا   تكسير، جمع يجمع ال ات،كانم
 أما  القدرة، بمعنى العرب لساف معجـ في كرد ما حسب يعرؼك  ،الفظن  كالجر كالنصب الرفع قبؿ ما
 جعؿ أم الشيء مف( كأمكنو) سمطاننا عميو لو جعؿ أم الشيء في لو مكف ف  إف ،الكسيط معجـ في
 (.414 ص :ابف منظكر)  عميو كيسر كسيؿ كقدرة سمطاننا عميو لو

 .كممؾ سمطاف: المػة في فالتمكيف
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ََٰ  ُن ِم  ن ُ   أّنَّ : )القػػرنيف ذم عػف إلى تعػػ قكلػػو فػيعػز  كجػػؿ   اهلل أشػػار كقػد ِ ِِف ٱَۡلرِض َوَءاثَين ُ ۥَ َّ  ا   َمكَّن

 (.84: الكيؼ( )ََشء َسبَبا

 األسػباب كػؿ لػو ركيس ػ ،اقكينػ سػمطاننا فأعطػاه األرض، فػي الصػالح العبد ليذا فمك   اهلل أف  : كالمعنى
 فػػي الشػػأف ككػػذلؾ كيقكيػػو، السػػمطاف يحكػػـ ممػػا شػػيء  كػػؿ مػػف كأعطػػاه ،السػػمطاف ىػػذا تػػدعـ التػػي

 فػػػي ليكسػػؼ اهلل مكػػف فقػػد السػػبلـ، عمييمػػا يعقػػكب بػػػف يكسػػؼ اهلل نبػػي عػػف ،القػػرآف الكػػريـ حػػديث
ََّش آُء َوََل هُِض ي) األرض ُأ ِمۡنَا َحيُث يََشآُء هُِصيُب  ِبَرَۡحتِنَا َم ن و َّا ِلُيوُسَف ِِف ٱَۡلرِض يَتَبَوَّ ِِلَ َمكَّن ُع َولََذَٰ

يَن َءاَمنُوا  وَ  ٦٥أَجَر ٱملُحِسنَِي  ِ  (.57 ،56: يكسؼ سكرة) (وا  يَتَُّقونَ اكهَوَۡلَجُر ٱۡلِٓخَرِة َخري ل َّلَّ

 َمِكنػة ذك ففػبل فيقػاؿ ،المكػف بمعنػى الَمِكنػو بمفػظ العػرب، لسػاف معجػـ فػي التمكيف كممة كردت كلقد
أم  كالتمكػػػػػيف مكنػػػػػاء، كجمعيػػػػػا منزلػػػػػة ذك أم فػػػػػبلف عنػػػػػد كمكػػػػػيف تمكػػػػػف، ذك أم السػػػػػمطاف عنػػػػػد

 (.250صمنظكر، ابف ). الشيء  فعؿ عمى االستطاعة

 إليػػو فػػي المشػػار ( Webster's, 1976) معجػػـ فػػي كرد كمػػااإلنجميزيػػة  المػػػة فػػي التمكػػيف كجػػاء
لشػػخص مػػا  شػػرعية قػػكة إعطػػاء أك قانكنيػػة ال القػػكة أك الرسػػمية السػػمطة مػػنح بمعنػػى، المعػػاني أحمػػد

 (.2011:182،المعاني)

 نظػر فْ َمػ فمنيـ اب،الكتّ  بتعدد التمكيف تعريفات تعددت فقد: اإصطبلحن  أما :ااصطالحً  التمكين-ب
ػا  كىنػاؾ فمسػفية، نظػرة آخػركف إليػو نظػر حيف في ،دارةاإل كسائؿ مف كسيمة وأن   عمى إليو  َمػفْ  أيضن
 بيػا يػؤدكف التػي الطريقػة لتطػكير الشخصية المسؤكلية تحمؿ عمىفراد األ تشجع ثقافية ممارسة عّده

 كمػا ذلػؾ، أمكػف مػاكم   الػدنيا المستكياتإلى  تاراالقر  اتخاذ في المسؤكلية تفكيض خبلؿ مف عمميـ،
 فػػي المػػكظفيفإلػػى  دارةاإل مػػف لمسػػمطة قػػباالمر  النقػػؿ عػػف عبػػارة ىػػك التمكػػيف أف   آخػػركف كتّػاب لأر 

 .( 55:  2008 كمعايعة، سك ادر أن) الطكيؿ المدل عمى ككؿ العمؿ مصمحة

 إال العػػامميف، تمكػػيف تعريػػؼ حػػكؿ مختمفػػة أراء ىنالػػؾ أف  إلػػى  السػػابقة كالدراسػػات األدبيػػات تشــيرو 
 التػي الكظيفػة المحػددة مجػاؿ فػي أكبػر كحريػة صػبلحيات عمػى العػامميف حصػكؿ حكؿ تتمحكر ايأن  
بداء المشاركة، حرية كمنحو المكظؼ بيا يقـك  إطػار خػارج الكظيفػة أم سػياؽ فػي أمكر في الرأم كا 

 كفيما يمي بعض تعريفات التمكيف: الكظيفة،
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 التمكين تعريف في الباحثين إسيامات بعض( 1.2) جدول
 تعريف التمكين المصدر م
1.  

 (33 :2003)  أفنديعرفو 

 التصرؼ، كاتخاذ قكة العامميف منح عمى تقـك ةإداري استراتيجية 
 إدارة في العامميف جانب  مف الفعمية كالمشاركة القرارات

 المسؤكلية كتحمؿاإلبداعي  مشكبلتيا، كالتفكير كحؿ منظماتيـ،
 .كالرقابة

 كمالعمري و وذكر ال  .2
 عن (469: 2008)

 Bennis &  Towesnd)) 

 كمنحيـ لمعامميف كالمسؤكليات الصبلحيات كؿ تفكيض ىك
 مف مباشر تدخؿ دكف بطريقتيـ العمؿ ألداء الكاممة ةالحري
 ،ليـ المبلئمة العمؿ كبيئة المناسب المكارد تكفير مع دارةاإل

 .فييـ كالثقة العمؿ ألداء اكميارين  اكفنين  اسمككين  كتأىيميـ
 ( 153: 9007،)انًعاًَوعرفه   .3

 ،إٌُهُ اٌّىوىٌح اٌّهاَ إٔجاصت إٌّظّح فٍ اٌعآٍُِ لُاَ دسجح

 .ِٕظّاذهُ إٌُها  ذسعٍ اٌرٍ األهذاف وذذمُك

4.  

( 72: 2010ويرى الضالعين )
 (Ettorreعن )

 يةكانكامرارات الق صنع في كاالستقبللية القدرة العامميف منح وأن  
ة دارياإل المستكيات عمى التركي مع العمؿ في كشركاء التصرؼ
 صنع لصبلحيات العامميف تفكيض يعني ال كالتمكيف الدنيا،
ا  يعني كلكنو ،فقطالقرار   لمعامميف كالسماح األىداؼ كضع أيضن

 .بالمشاركة
( 167: 2010)الساعدي وذكر  .5

 ;Krajewskiعن )
Stanley;Brown; 

Ivancevich) 

 القرارات اتخاذ حرية العمؿ فرؽ منح عف يعبر التمكيف أف  
 .عمييا المترتبة كالنتائج

 وآخرون عريقات أحمد عر فو  كما  .6
 من كل عن (183: 2011)

(Brown  &Harvey) 

 الكامنة الطاقات إطبلؽ إلى  تيدؼ حديثة استراتيجية  وأن  
 المستقبمية الرؤية بتحديد كمشاركتيـ المنظمة، في فراد لؤل

 تكامؿ كيفية عمى يعتمد المنظمة نجاح ف  أل كذلؾ لممنظمة،
 .كأىدافيا المنظمة رؤية مع فراد األ حاجات

7.  
 (23: 2011العمري،)عر فو وقد 

 كالثقػػػػة االسػػػػتقبللية المػػػػدير مػػػػنح عمػػػػى تقػػػػـك ةإداريػػػػ اسػػػػتراتيجية 
 الشخصػػي المسػػتكييف عمػػى لػػو المناسػػبة القػػرارات التخػػاذ كالسػػمطة
 ذلؾ. عمى ُمساعدة طركأُ  سياسات ضكء في كالميني

8.  
 (27، 8: 2012، الوادي)

 بالعنصر ترتقي التي المعاصرة المفاىيـ مف التمكيف مفيـك أف  
التعاكف  مف راقية مستكيات إلى  المعاصرة المنظمة في البشرم
كركح  المستقؿ كالتفكير كاإلبداع بالنفس كالثقة الفريؽ كركح
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 المبادرة.
ا  عر فو ك   القادة بيا يقـك التي الفع الة المبادرات أحد : "وأن  ب أيضن

 في
 السمطات مف مزيد منحشأنو  مف كالتي ،العامميف اتجاه المنظمة

 بمسؤكلية العامميف كالتزاـ تعيد مع أعماليـ، أداء في ليـ
 نتائج تحقيؽ إلى  يؤدم كبما السمطات، ليذه الفع اؿ  االستخداـ

 ".كالمنظمة العامميف مف لكؿ أفضؿ
9.  

 (10: 2013)عفانة عر فو و 
 منظماتيـ إدارة في العامميف جانب مف الفعمية المشاركة وأن  

 في كالتصرؼ ،اإلبداعي كالتفكير المشكبلت كحؿ القرارات باتخاذ
 .النتائج عمى كالرقابة ،المسؤكلية كتحمؿ ،المكاقؼ

10.  
 (21: 2013 دو االد)

شراؾ ك  العمؿ، في كالحرية الصبلحية المكظفيف عطاءإ  في ىـا 
 كالتشجيع المبلئـ، كالمناخ البلزمة، المكارد كتكفير القرارات، اتخاذ
 .المبادرة كركح بداعاإل عمى

11.  

 (43: 2018 عفانة)

ة التي مف خبلليا يتـ تفجير الميػارات الكامنػة لػدل دارياإلالعممية 
كذلػؾ مػف خػبلؿ زيػادة ة، دارياإلالعامميف الذيف يشػمكف المناصب 

لتنميػة قػدراتيـ كميػاراتيـ، كتزكيػدىـ بالثقػة االىتماـ بيػـ كتػدريبيـ 
 إلػػػى بػػػداع فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات التػػػي تػػػؤدم اإل مػػػف خػػػبلؿ

 االرتقاء بأداء المنظمة كتحقيؽ أىدافيا. 

12.  
 (18: 2018)أبو زر 

 أكبر كحرية صالحيات المكظفيف إعطاء حك يتمحكر التمكيف أف  
 .كظيفتيـ مع يتناسب  بما عمميـ ؿمجا في

 .في الجدول إلييا المصادر المشار  إلى  استناًدا بواسطة الباحث  ُجرد المصدر: 

 :اآلتي مصطمح التمكين يتضمن أن  لمباحث  تبي ن لمتعريفات  السابق العرض ومن خالل

 القرارات. اتخاذدرجة في  األقؿالمديريف  إلى  عمياال  دارةاإل مف كالمسؤكلية السمطة منح -
 .العميا دارةاإل رؤية في المديريف مشاركة -
 مف قدراتيـ كاستخداـ ،المسؤكلية كتحمؿ ،الرقابة ممارسة في سعأك  سمطة المديريف إعطاء -

 القرارات. اتخاذ عمى تشجيعيـ خبلؿ
 مف عمميـ بيا يؤدكف التي الطريقة لتطكير الشخصية المسؤكلية تحمؿ عمى المديريف تشجيع  -

 القرارات. التخاذ السمطة تفكيض خبلؿ
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 أك حػدأل صػبلحياتو مػف بعػضٍ  عػف طكاعيػةن  المػدير استػناء ىك التمكين:ومن وجية نظر الباحث 
 التصػػرؼ عمػػى قػػادر مؤسسػػي كػػادر كصػػناعة السػػريع جػػازناإل بيػػدؼ ؛بيػػـ اكاثقنػػ مرؤكسػػيو بعػػض
العػامميف كتػدريب  الممنػكح، التفػكيض عمػى االعتمػاد خػبلؿ مف كذلؾ ؛كفاعمية بكفاءة األزمات كقت

 التطػػكير بيػػدؼ ؛لمتمكػػيف رئيسػػية كأبعػػاد كالتكاصػػؿ بالمعمكمػػات كمشػػاركتيـ فػػرؽ العمػػؿمػػف خػػبلؿ 
 بالمنظمة. كاالرتقاء المستمر

 التمكين: أىمية .2.1.2
 وأن   كما المؤسسة، داخؿ اإلبداع لتنمية اأساسين  اكمفتاحن  اميمن  رنامؤث ككنو في التمكيف أىمية تكمف
 باتجاه المؤسسات لتػيير جديدة طريقة عد  يُ  فيك العامميف،ميارات  تطكير فرص تكفير عمى يعمؿ

 المركنة في غاية المؤسسات يجعؿ وأن   كما ،مضى كقت أم مف اتعقيدن  كأكثر منافسة أكثر مستقبؿ
 بالعمؿ لمقياـ المناسبة الطريقة باختيار لممكظفيف يسمح فالتمكيف، كالتكيؼ التعمـ عمى كالقدرة
 عمى المترتبة النتائج عف المسؤكلية كامؿ تحمؿ مع المطمكبة المياـ لتنفيذ البلزمة السمطة كامتبلؾ
 . المككمة ليـالمياـ  تنفيذ

 ،المناسب لممكظؼ إيجابية نتائج بأغمبيا نتائج يحقؽ التمكيفأف  (23: 2009ممحـ،)كيرل 
 منيا: ،المكظفيف تمكيف عف تنجـ التي يااالمز  مف العديد كىناؾ ،التمكيف مفيـك مع كتتبلءـ

 لممياـ مائوانت ككذلؾ ،لممكظؼ الداخمي االنتماء بزيادة التمكيف يساىـ حيث: النتماء تحقيق –
 .ليوإ ينتمي الذم العمؿ كلفريؽ لممؤسسة انتمائو ذلؾ إلى  أضؼ بيا، يقـك التي

 المشاركة ف  إ حيث ،مشاركتيـ مستكل رفع في العامميف تمكيف ساىـيُ : الفاعمة المشاركة -
 .اليادفة يةالفع اؿ  مف عاؿٍ  بمستكل تتميز التمكيف عف الناجمة

 كالقدرة كالميارة المعرفة تكفير عمى تتكقؼ التمكيف مجابر  نجاح ف  إ: والميارة  فةعر الم كتسابا -
 .كالتدريب التنمية خبلؿ مف ذلؾ تحقؽكي ،المكظؼ لدل

 تفرط ال التي تمؾ ىي الناجحة المنظمات ف  إ: المنظمة قبل من الموظف عمى المحافظة -
 زيادة عمييا يحتـ تواكقدر  كفاءتو كتطكير المكظؼ كميارة معرفة كزيادة بسيكلة الممكنيف بمكظفييا
 .ممكنة فترة ألطكؿ عميو كالمحافظة بو التمسؾ

 ماسيّ  غيره مف أكبر بشكؿ العمؿ قيمة درؾيُ  فكّ مَ المُ  المكظؼ: الوظيفة بمعنى الموظف شعور -
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 كيشػػعر ،النتػػائج عمػى بالتػػأثير كدكره نفسػو قيمػػة كيػدرؾ ،العمػػؿ ميػاـ عمػػى سػيطرتو يستشػػعر عنػدما
 كػذلؾ ،شػاممة بنظرة األمكر كيرل ،مصمحتو في تصب التي مساىمتو كلو دكره لو ميـ عنصر وأن  ب

 العمػؿ معنػى فيتػيػر مشػتركة أىػداؼ فػي جميعيػا تصػب أخػرل حمقػات ضمف حمقو بو يقـك ما يرل
  .شامؿ معنى إلى  محدكد معنى مف لو بالنسبو

 بحرية الشعكر ف  إ حيث التمكيف نتائج مف المتحققة يااالمز  أحد ىك: الوظيفي الرضا تحقيق -
 العامميف رضا زيادة إلى تؤدم التي العكامؿ مف العمؿ في ستقبلليةكاال كالمشاركة التصرؼ
  (23:2009)ممحـ، .بالسعادة كشعكرىـ

 

         

 

             

  

 

 

 

 ةعَ كِسػػػ المكظػػػؼ معرفػػة ىػػػي المنظمػػة لنجػػػاح األساسػػي العامػػػؿ أف   سػػبؽ ممػػػا الباحـــث ويســتخمص
 يتمتعكف الذيف مكظفكىا يتخذىا التي  القرارات كنكعية العمؿ، مجاؿ في كمياراتو كخبرتو بلعواطّ 

ػػػػ كيتمتعػػػػكف ،أمكرىػػػػا لجميػػػػع الكاممػػػػة بالمعرفػػػػة  بفاعميػػػػة أنشػػػػطتيا دارةإل الكافيػػػػة بالصػػػػبلحيات اأيضن
 :في تتمثؿ التيك  ،دارماإل التمكيف عممية عمييا ترتكز التي األسس تحديد كيمكف ،كنجاح
 .القرار التخاذ لمعامميف كالمسؤكليات السمطات تفكيضزيادة الفاعمية في  .1
 .العميا دارةاإل مف كجية نظر العامميف مشاركةالفاعمية االيجابية في  .2
 .لمعمؿ قكاعدترسيخ ك  المعمكؿ بو نظاـال ديجك ت .3

 يوضح أىمية التمكين في اتخاذ القرارات (1.2) شكل
 (23: 2009ممحم،)دراسة المصدر: ُجرد بواسطة الباحث استناًدا لمدراسات السابقة

 انًُظًت حفاظ

 انًىظف عهى

 َتًاءاال تحمٍك

 انًىظف شعىر

انىظٍفت  بًعُى

 بًعُى يىظف

 انرضا تحمٍك  

 انىظٍفً

 انفاعهت انًشاركت

 انًىظف شعىر

انىظٍفت  بًعُى

 بًعُى يىظف

أهًٍت 

انتًكٍٍ 

 االداري
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 .كالتطكير التدريب خبلؿ مف كالمعمكمات بالمعرفة العامميف تزكيد .4
 ف  إ حيث كالمنظمة، المكظؼ ميميف عنصريف في تكمف التمكيف أىمية أف   سبؽ مما الباحث كيرل

 قرار صاحب صبحأ ون  أل ؛ليوإ المككمة لممياـ كالؤه كيزداد لممنظمة تماؤهان يزداد فك  مَ المُ  المكظؼ
 خبلؿ مف كميارات خبرات ذا يجعمو مما ؛يشاركو الذم العمؿ بفريؽ ثقتو تعظـ ككذلؾ ،فييا

 يعكد مما عميو كتحافظ الُمَمك ف المكظؼ تكسب بدكرىا التي المنظمة تتبناىا التي التدريبية الدكرات
 .داءكاأل تاجيةناإل تحسيف في بزيادة عمييا

 دارياإلأبعاد التمكين  .2.1.3
 في كالباحثيف ابالكتّ  مف العديدإلييا  تطرؽ التية دارياإل المصطمحات أىـ أحد التمكيف عد  يُ 

 ليذا كمتعددة متنكعة أبعاد بركزإلى  بأخرل أك بطريؽ ساىـ الذم األمر ؛ةمختمف مجاالت
  :منيا نذكر المصطمح،

 : ىما ،لمتمكيف عديفبُ  (Spector)حدد 
 التدريب خبلؿ مف ،الجماعي ميارات العمؿ العامميف إكساب بو كيقصد المياري عدالبُ  -

 (15 :2013 عفانة) الثقة. كبناء كالقياد النزاع كحؿ ميارات التكافؽ ةكخاصّ 
كاقترح  ،المنظمة أعضاء القرار لكؿ اتخاذ كصبلحية حرية إعطاء بو كيقصد  دارياإل الُبعد -

(Daftأربعة ) العمؿ،  فرؽ القكة، كالميارات،المعرفة،  المعمكمات،: ىي، لمتمكيف أبعاد
 (.61: 2015،لكقاسي) المكافآت

 الثقافة ـ،اااللتز  القكة، الميمة،: ىي ،لمتمكيف أبعاد أربعة (Lashely & McGoldrick) كحدد
 (.25: 2013،القحطاني)

 الحرية درجة كتعني ،االختيار حرية: ىي ،التمكيف أبعاد أف  ( Thomas & Velthouse)كيرل
 ازإنج عمى الفرد قدرة كىي الذاتية يةالفع ال عممو، مياـ تنفيذ طرؽ اختيار في الفرد بيا يتمتع التي
 أف   الفرد ؾاإدر  كيعني ،العمؿ معنى كمعرفتو ،تواكميار  ،تواخبر  عمىاستنادنا  بنجاح عممو مياـ
 الفرد اعتقاد كيعني التأثير كلممنظمة، كلآلخريف لو بالنسبة كقيمة معنى ذات يؤدييا التي المياـ

 تمؾ خاصة المنظـ تضعيا يتـ التي كالسياسات اتخاذىا يتـ التيالقرارات  عمى تأثير لو أف  ب
 .(16 :2013 عفانة) بعممو المتعمقة

االتصاؿ كالمشاركة  التدريب، السمطة، تفكيض)  :لمتمكيفاآلتية األبعاد  دحدّ يُ  أف الباحث رأل كقد
 كبيئة بطبيعة تتعمؽ كالتي ،الحالية سةاالدر  طبيعة مع لتكافقيا كذلؾ (العمؿ فرؽ ،بالمعمكمات
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 لىك األ بالدرجة خدميبالكزارة   دارماإل العمؿ طبيعة ف  إ حيث ،كزارة الداخمية في  دارماإل العمؿ
 .بشكؿ عاـ مجميكرل  الخدمات لتقديـ تسعى مؤسسة فيي ككذلؾ ربحي، كليس

 السمطة تفويض: ًل أو 
 عمى كينعكس لممرؤكسيف، الميني التطكر إلى يؤدم السمطة تفكيض أف   (Hughes ) ىيكجز أكد

 قدرات تنمية إلى يؤدم التفكيض أف   كما ،طكيؿ ألجؿ الكقت لو كيكفر إيجابية بصكرة المدير
 النمك إلى كيؤدم القدرات، إلثبات كفرص أكبر ميمات بممارسة التعمـ خبلؿ مف المرؤكسيف
 المرؤكسيف حاجة كيشبع المسؤكلية، مع السمطة تكاـؤ عف بالرضا اشعكرن  كيييئ كالترقي، الكظيفي
شباع المرؤكس حفز في يسيـ كما القرار، كصنع العمؿ مكاقؼ في لممشاركة  اإلنسانية، حاجاتو كا 

. العمؿ في اإلنتاجية يرفع مما ؛الذات كتحقيؽ كالتقدير، كاالحتراـ، ،األمف حاجات: مثؿ
 .(18 .2008البمكم،)

 ليضػػعكا النظػػاـ فػػي الػػدنيا لممسػػتكيات محػػددة صػػبلحيات لنقػػؿ تسػػتخدـ التػػي الكسػػيمة ىػػك التفػػكيض
 عنػػد التنفيذيػػةالقػػرارات  اتخػػاذ عمميػػة كلتسػػييؿ فيػػو، العمػػؿ مػػنيـ لكػػؿ يمكػػف الػػذم اإلطػػار بأنفسػػيـ
 لمممارسػػة البلزمػػة الصػػبلحية كمػػنحيـ لممرؤكسػػيف ميػػاـ تعيػػيف يشػػمؿ فػػالتفكيض المناسػػب، مسػتكاىا

أْف  كىػػػك، الميػػػاـ ليػػػذه مقبػػػكؿ ألداء المسػػػؤكلية نتػػػائج لتحمػػػؿ المرؤكسػػػيف اسػػػتعداد مػػػع الميػػػاـ ىػػػذه
 فيكػػكف ،يشػػػميا التػػي كظيفتػػو اختصاصػػات بعػػض ممارسػػة مرؤكسػػيو أحػػد دارماإل الػػرئيس يفػػكض

التمكػػػػيف  لمفيػػػػـك األساسػػػػية الفكػػػػرة أف   باتخاذىػػػػا فُػػػػِكضقػػػػرارات  إصػػػػدار اختصػػػػاص إليػػػػو لممفػػػػكض
 (12: 2014)االحمرم،.الرئيس إلى  الرجكع دكف Lawler تفكيض عممية تتـ أف  اإلدارم 
 النظػػاـ يتبػػع حيػث المنظمػػة، فػي إدارم مسػػتكل أقػؿ إلػػى  الصػبلحيات( 64: 2010راضػػي ) كيػرل

 فػي لمعػامميف يتػاح كػي الصػبلحيات تفػكيض فػي التكسع يتطمب كىذاالقرارات،  اتخاذ في البلمركزم
 ،القػرارات كاتخػاذ ،التصػرؼ كحريػة ،األىػداؼ كضػع فػي سػعأك  صػبلحيات الدنياة دارياإل المستكيات
 .  المنظمة إدارة في الفعمية المشاركة كتحقيؽ

 العمل فرق: ثانياً 
 مشترؾ، ىدؼ لتحقيؽ معا أكثر أك شخصيف مف يتككف العمؿ فريؽ أف  ب Levesque يشير
 .(24: 2013ة،انعف) يانكمك فسين تقارب بينيـ فيما كيكجد
 بشكؿ ليصبح العمؿ تصميـ إعادة عمى تعمؿ أفْ  لممنظمةال ُبّد الفع اؿ  التمكيف يتحقؽ كلكي

 ىك العمؿ فريؽ أف   كبما المكظفيف، تمكيف مع اكثيرن  يتفؽ العمؿ فرؽ استخداـ ف  ، كا  جماعي
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 عف الصادرة كاألفكار القرارات أف   نجد عاـ، ىدؼ لتحقيؽ امعن  يعممكف المكظفيف مف مجمكعة
 الذيف ىـ الفريؽ أعضاء ف  إف ؛يالتالكب فردم، بشكؿ يؤدل العمؿ كاف إذا منيا أفضؿ العمؿ فريؽ

. كلمفريؽ لمفرد كبير تمكيف ىذا كفي الفريؽ، داخؿ فرد أم قبؿ مف المشكمةتناكؿ  طريقة يحددكف
 ،نةكّ مَ مُ  عمؿ فرؽ أم  دارةاإل ذاتية عمؿ فرؽ تتبنى عندما المنظمات تجنييا التي الفكائد أىـ كمف
 .(36 .2014البنا،)  المشكبلت مف الكثير كحؿ ،التكمفة كخفض ،اإلنتاجية كتحسيف ةنالمرك : ىي
 ميمػػة كلػػدييـ معينػػة، كميػػارة خبػػرة لديػػو مػػنيـ كػػؿ فػػراد األ مػػف جماعػػة عػػف عبػػارة ىػػي العمػػؿ فػػرؽ

 المناسػبة االسػتجابة عمػى تسػاعد التػي المعمكمػات التبػادؿ مػع يجتمعػكف ،إنجازىػا مػفال ُبّد  مشتركة
 لبعضػػيا مكممػػةميػػارات  ىاأعضػػاء ؾمم ػػتُ  جماعػػة ايػػأن   عمػػى كػػذلؾ كيتعػػرؼ الفريػػؽ، مػػف المطمكبػػة
 مسػػػػؤكليف أنفسػػػػيـ يعتبػػػػركف كىػػػػـ األداء أىػػػػداؼ مػػػػف بعػػػػدد أك مشػػػػتركة ػايػػػػةب كيمتزمػػػػكف ،الػػػػبعض
 .  تحقيقيا عف جماعية مسؤكلية

 األىػػداؼ تتقاسػػـ قػػكة إلػػى  تتحػػكؿ أفْ  البشػػر مػػف مجمكعػػة ألم يمكػػف وأن ػػ العمػػؿ اتر خبػػ أثبتػػت لقػػد
 ااحػدن ك  إنسػاننا ف  ا  ك  كالفاعميػة، الكفػاءة مػف قػدر بػأعمى المطمػكب النجاح التحقيؽ معتعاكف كت كالمياـ،
 شػيء كػؿ إنجػازب يقـك ة أفْ دارياإلك  كالجسمية العقمية تواكقدر  عبقريتو تكان ميما يستطيع ال بمفرده
 مػػف المنظمػػات عمييػا تحصػػؿ التػػي يػااالمز  أىػػـ أف  ك . ذلػػؾ يفعػؿ أفْ  فيمكنػػو العمػػؿ فريػؽ أمػػا بمفػرده،
 رضػػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػكدة،االلتػػػػػػػػػزاـ،  المركنػػػػػػػػػة، سػػػػػػػػػيابية،ناال ،اإلنتاجيػػػػػػػػػة: ىػػػػػػػػػي ،الفع الػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػرؽ
 .(26: 2013،:عفانة).العميؿ
 يجػب العمػؿ فريػؽ أف  بػ فَيػركفَ  العمػؿ فػرؽ بتنظػيـ البػاحثيف مػف العديد عند التمكيف مكضكع كيرتبط

 اتخػػاذ فػػي سػػمطة كلػو جماعيػػة، كمسػػؤكلية مشػترؾ ىػػدؼ بتحقيػػؽ كيمتػـز بميػػارات متكاممػػة يتمتػع أفْ 
 فػيالتمكػيف اإلدارم  لتطبيػؽ الميمػة اآلليػات إحدل العمؿ فرؽ تشكيؿ عديُ  كلذلؾ .القرارات التنفيذية

 .(64: 2010)راضي،. المنظمات
  التدريب: اثالثً 
 مختمفػػػة، كزكايػػػا متنكعػػػة بانػػػجك  مػػػف التػػػدريب مفيػػػـك ابت ػػػكالكُ  فكالبػػػاحثك  دارةاإل عممػػػاءُ تنػػػاكؿ  لقػػػد

، ىػذا حػكؿ مػنيـ كؿ ظرن كجية عكست  رفػع فػي دكره عمػى ايػةبالني اتفقػت جميعيػا كلكنيػا المفيػـك
  العمميػػة تمػػؾ ىػػك التػػدريب أف   المفػػاىيـ ىػػذه كمػػف ككػػؿ، الشػػركة كفػػي فػػييـ كالتػػأثير العػػامميف كفػػاءة
 ىػػدؼ بمػػكغ أك معػػيف عمػػؿ ألداء ميػػارات أك معرفػػة الفػػرد تكسػػب التػػي المسػػتمرة كالمنتظمػػة المػػؤثرة
 تضػػعيا التػػي كالسياسػػات اتخاذىػػا يػػتـ التػػي القػػرارات عمػػى اتػػأثيرن  لػػو أف  بػػ الفػػرد إدراؾ كيعنػػي ،محػػدد
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 أك يػػؤثر الفػػرد كػػاف إذا الشػػعكر أك اإلدراؾ ىػػذا يػػأتي كال ،بعممػػو تتعمػػؽ التػػي تمػػؾ خاصػػة المنظمػػة
 شػػؤكف فػػي تػػأثيره لمفػػرد كػػاف إذا كينمػػك يتكػػكف كلكنػػو عممػػو، فػػي ىميػػة األ قميمػػة أمػػكر عمػػى يسػػيطر

 الدافعيػة تمػؾ لمفػرد الداخميػة الدافعيػة مػف يزيػد الػذم األمػر ؛المنظمػة أىػداؼ تحقيػؽ فػي سيـتُ  مةمي
 (.20: 2010ي،انالمع)

 مػف عمػييـ المتدربيف كالتأثير في تػييرات اثإحد إلى ييدؼ ،لو ططخمُ  إنساني شاطن ىك فالتدريب
 .(32 :2013العبيدم،) كالسمكؾ العمؿ كطرؽ األداء كمعدالت كالخبرات كالميارات المعمكمات ناحية

ػػا التػػدريب كُيعػػرؼ  تكسػػبو التػػي كالمعػػارؼ بالمعمكمػػات العامػػؿ تزكيػػدإلػػى  اليادفػػة الجيػػكد بأنػػو أيضن
 الحاليػػػػػة كفاءتػػػػػو زيػػػػػادة باتجػػػػػاه تاخبػػػػػر الك  لمعػػػػػارؼاك ميػػػػػارات ال تنميػػػػػة أك العمػػػػػؿ أداء فػػػػػي الميػػػػػارة

 أجػؿ مػف فييػا مسػتمرة جيػكد بكجػكد تتصػؼ تعمـ منظمة تعدّ  اليـك المعاصرة فالمنظمة كالمستقبمية،
 عمميػـ، كاقػع فػي تعممػكه مػا تطبيػؽ يػتـ ككيػؼ جديػدة، أشػياء دائـ نحكٍ  كعمى البشرية مكاردىا تعميـ
 فػػي المنظمػػة فنجػػاح مسػػتخدمييا، رضػػا كتحقيػػؽ خػػدمات مػػف تقدمػػو مػػا جػػكدة تحسػػيف بيػػدؼ كذلػػؾ
 كالػتعمـ كالتجريػب التػدريب خػبلؿ مػف الػتعمـ سػبؿ جميػع لعاممييػا تػيحتُ  ايػأن   إلى يعكد أىدافيا تحقيؽ

دارةك  الجماعي  .(240: 2009كرشيدة، المعاني) المعرفة ا 
 كتنميػػة نفسػػو، فػػي الفػػرد ثقػػة لتعزيػػز مكجيػػة التػػدريب عمميػػة تكػػكف عنػػدما بػػالتمكيف التػػدريب كيػػرتبط

 كأعمالػػػػػػػػو تػػػػػػػػواقرار  نتػػػػػػػػائج كتحمػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػؤكليةالقػػػػػػػػرارات  تخػػػػػػػػاذاك  صػػػػػػػػنع عمػػػػػػػػى تػػػػػػػػواكميار  تػػػػػػػػواقدر 
 .(26: 2013،القحطاني)

 ميػػارات اتخػػاذ عمػػى العػػامميف لتػػدريب بػػرامج تدريبيػػة الممكنػػة تػػكفير المنظمػػات خصػػائص بػػيف كمػػف
دارةالقػػػػرارات ك   المعػػػػاني) العمػػػػؿ فػػػػرؽ مػػػػع كالعمػػػػؿ االتصػػػػاؿكميػػػػارات  المشػػػػكبلت كحػػػػؿ الصػػػػراع ا 

 .(240: 2009خركف،كآ
 التصال والمشاركة بالمعمومات: رابعا
 حريػػة عنصػر تػكفر كيػػدؿ ،العػامميف تمكػيف لبػػرامج الضػركرية العكامػؿ أحػػد  الفاعػؿ االتصػاؿ يعتبػر

 عػرض ف  إ حيػث المنظمػة، داخؿ االتصاؿ مف عالية درجة عمى الحساسية المعمكمات إلى الكصكؿ
 ىػػي المنافسػػيف كاسػػتراتيجيات النمػػك، كفػػرص السػػكقية، الحصػػة حػػكؿ لمعػػامميف الحساسػػة المعمكمػػات
 .(24 .2012راضي،)  التمكيف برامج رحمة في الصحيح االتجاه في أساسية خطكات
 ذيػػتنف كتتخػػذ المفػػاىيـ تتكحػػد بمكجبيػػا التػػي كتبادليػػا المعمكمػػات نقػػؿ إلػػى تيػػدؼ التػػي العمميػػة كىػػي

 ذك اتصػاؿالفع ػاؿ  االتصػاؿف ،آخػرإلػى  شػخص مػف كتمريرىػا المعمكمات فيـ عممية كىيالقرارات، 



23 
 

 تعريػؼ يتطمػب كىػذا كالمعمكمػات، اآلراءك  األفكػار بػادؿتك الػرأم  إبػداء فػرص لمعامميف يتيح اتجاىيف
 األىػػػداؼ ىػػػذه لتحقيػػػؽ بػػػدكره مكظػػػؼ كػػػؿ كتعريػػػؼ كرسػػػالتيا، المنظمػػػة بأىػػػداؼ جمػػػيعيـ العػػػامميف
 فرصػػة كتػػكفير مسػػتكياتيـ، اخػتبلؼ عمػػى العػػامميف فبػػي الػةفعّ  اتصػػاؿ كسػػائؿ بإيجػػاد دارةاإل كاىتمػاـ
 أعماليـ، أداء عمى تساعدىـ التي لممعمكمات الكصكؿ
 .(240: 2009،كآخركف المعاني) مكاقفيـ كشرحالقرار  أصحاب إلى المكظؼ كصكؿ كسيكلة

الرئيسػة التػي مػف خبلليػا يحصػؿ المكظػؼ  كػافأبعػاد التمكػيف ىػي األر  أف   ومما سبق يـرى الباحـث
ا حمقة الكصػؿ الكطيػدة التػي تسػاىـ فػي زيػادة العبلقػة بػيف يأن  عمى الفرص كيتفادل التيديدات، كما 

خػػرل، كبعػػد أالمكظػػؼ الممكػػف كفريػػؽ العمػػؿ مػػف ناحيػػة كالمنظمػػة مػػف ناحيػػة كالنجػػاح مػػف ناحيػػة 
عمػى حسػب عمػـ  كاسػتخدامنا اخمص الباحث لؤلبعاد الرئيسة األكثر شػيكعن  ،دراسة معمقة كاستكشاؼ

 .تفكيض السمطة، التدريبالعمؿ،  ، فريؽالمعمكماتكالمشاركة ب االتصاؿكىي: أال  ،الباحث
 : ةاإلداري المفاىيم وبعضالتمكين اإلداري  بين الفرق .2.1.4

 التفكيض مفيـك مثؿ، األخرل المفاىيـ كبعضالتمكيف اإلدارم  مفيـك بيف البعض يخمط
 كالمفاىيـالتمكيف اإلدارم  بيف الفرؽ الدراسة ىذه في كنكضح، بداعكاإل دماجنكاال كالمشاركة
 :اآلتي  العرض خبلؿ مف األخرل

 :السمطة وتفويضالتمكين اإلداري  .1
ػػ السػػمطات تفػػكيض يعػػد  فتفػػكيض، كمقتضػػياتوالتمكػػيف اإلدارم  مفيػػـك عػػف اكقاصػػرن  امحػػدكدن  امفيكمن

 أم فػي اسػتردادىا يمكنػو الذم، الرئيس قبؿ مف محددة سمطات المرؤكس منح عمى يقتصر السمطة
 (.39 .2006)ممحـ،محددة رسمية كقكاعد سسأُ  ضمف، شاء كقت
 الػػػػذاتي الشػػػػعكر مثػػػػؿ، التمكػػػػيف فػػػػي إال تتػػػػكافر ال أساسػػػػية لمتطمبػػػػات التفػػػػكيض عمميػػػػة تفقػػػػد كمػػػػا
 نتػػػػائج تحقيػػػػؽ فػػػػي العمػػػػؿ كتػػػػأثير، بػػػػالمكظؼ المنػػػػاط الكاجػػػػب كقيمػػػػة، بػػػػالنفس كالثقػػػػة مسػػػػؤكلية بال

 .(45: 2012، التصرؼ)الكادم كحرية، باالستقبللية الشعكر إلى إضافةن ، كلآلخريف لممؤسسة

 المفيػكميف بػيف الفػرؽ الباحػث يكضح السمطة كتفكيضالتمكيف اإلدارم  مفيكمي عرض خبلؿ كمف
 ف  إ إذ، لمكاقػػع مخػػالؼ لمتفػػكيض امرادفنػالتمكػػيف اإلدارم  مفيػػـك اسػػتخداـ أف   حيػث، الدراسػػة ىػػذه فػي

 مػػديرم إلػػى الصػػبلحيات مػػف جػػزء مػػنح يعنػػي فػػالتفكيض،  دارماإل التمكػػيف عػػف يختمػػؼ التفػػكيض
 يعتبػػػػػر الػػػػػذمالتمكػػػػػيف اإلدارم  بعكػػػػػس كىػػػػػذا، جديػػػػػد مػػػػػف ردسػػػػػتَ تُ  أفْ  تمبػػػػػث مػػػػػا اإلدارات الكسػػػػػطى
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 كمحاسػبكف عماليـأ إنجاز عف مسؤكلكف الكسطى اإلدارات كمديرك، دائمة كصبلحيات استراتيجية 
 .عمييا
 وأن ػػك  كديمكمتػو التمكػيف شػمكلية فػػي يكمػف التفػكيض عػف التمكػيف اخػػتبلؼ جػكىر أف   الباحـث ويـرى
 يمثػػػػؿ ذاتيػػػػة كقيػػػػادة عمػػػػؿ مػػػػنيج كلكنػػػػو المكظػػػػؼ مػػػػف كتسػػػػحب تعطػػػػى صػػػػبلحيات ُجػػػػرد م لػػػػيس

فْ ، التمكػػيف عمميػػة مػػف جػػزء ىػػك التفػػكيض أف   الباحػػث يػػرل لػػذا كمسػػتمرة، دائمػػة اسػػتراتيجية   كػػاف كا 
ل الباحػث ضػركرة كجػكد ىػذا كقػد رأ، المكظػؼ تمكيف عممية في تساعد التي األجزاء أىـ مف يعتبر

الػػذم يسػػبب بعػػض  األمػػر؛ كالتعريػػؼ بػػيف المصػػطمحيف المعػػانيلمتقػػارب الشػػديد فػػي  نظػػرنا التفريػػؽ 
 الخمط في التفسير بينيما.

 ( الفرق بين التمكين والتفويض 2.2) جدول
 التفويض التمكين وجو المقارنة

إتاحة الفرصة لممرؤكس ليقدر فيقرر نقؿ  القرار
مف الصبلحيات لممرؤكس جزء  

إتاحة الفرصة لممرؤكس ليقدر فيقرر نقؿ جزء 
 مف الصبلحيات لممرؤكس

 الصالحيات
تاح صبلحيات لمعامميف لممبادأة في تُ 

سعأك نطاؽ   
تاح صبلحيات لمعامميف لممبادأة في نطاؽ تُ 

سعأك   
 كمتفؽ عميو كمتفؽ عميو السمطة

تفكيض السمطة في المجاالت محددة  المجال
 تفكيض السمطة في المجاالت محددة بدرجة بدرجة

 عمؽ محدد عمؽ محدد الزمن

 المسؤولية
النجاح ينسب لمعامؿ الممكف كالفشؿ 
مسؤكليتو تظؿ المسؤكلية مسؤكلية مف 

 فكض

النجاح ينسب لمعامؿ الممكف كالفشؿ 
 مسؤكليتو تظؿ المسؤكلية مسؤكلية مف فكض

 ( 353: 9031،عفاَت اٌيرو حسٍ): انًصذر

  والتفويض التمكين بين الفرق( 3.2جدول)
 التفويض التمكين وجو المقارنة
 نقؿ جزء مف الصبلحيات لممرؤكس. إتاحة الفرصة لممرؤكسيف ليقدر فيقرر. الصالحيات

تاح صبلحيات لمعامميف لممبادأة في تُ  السمطة
 سع كمتفؽ عميو.أك نطاؽ 

تفكيض السمطة في المجاالت محددة بدرجة 
 محددة.عمؽ 

 المسؤولية
 النجاح ينسب لمعامؿ الممّكف، كالفشؿ

 مسؤكليتو.
 تظؿ المسؤكلية مسؤكلية مف فّكض.

 في التفكيض يقاد العامؿ. في التمكيف ينسب لمعامؿ قيادة الذاتية. القيادة
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 المعمكمات تتاح عمى قدر جزئية التفكيض. المعمكمات تشاع بيف الرئيس كالمرؤكس. المعمومات

 أخطأ الفرد قد ُيسحب منو التفكيض. إفْ  ل السبب كيعالج.أخطأ الفرد يتحرّ  فْ إ المحاسبة عمى األخطاء

 الزمن
ا استراتيجين  االتمكيف يمثؿ قناعة كخيارن 

 .امستمرن 
ُيعدؿ  أك، قد ُيمػى االتفكيض قد يككف مؤقتن 
 عمقو. أكنطاقو 

 ( 310:  9006 يصطفى، :انًصذر)

 تي:آليرل الباحث الفرؽ بيف التمكيف كالتفكيض يككف كا ،السابؽكمف خبلؿ العرض 

 التفويض التمكين أساس المقارنة

 الصالحيات
فرصة لممرؤكسيف بيدؼ صناعة قائد إتاحة ال

 خر.آ
نقؿ جزء مف الصبلحيات لممرؤكس 

 .االستراتيجيةلمتفرغ لمقرارات 

 السمطة
منح صبلحيات لمعامميف في أمكر قابمة 

 .إدارملممشاركة ذات طابع 
 تفكيض السمطة في المجاالت محددة
 بدرجة حساسية قابمة لممشاركة.

 المسؤولية
النجاح كالفشؿ مسؤكلية النتائج يتحمميا 

 العامؿ الممكف.
محافظة المسؤكؿ عمى القرار النيائي 

 لمعممية.

 القيادة
صاحب القيادة كالقرار العامؿ الممكف ىك 

 النيائي.
 في التفكيض العامؿ لو قائد يكجيو كيتحمؿ عنو.

 المعمومات
تككف المعمكمات ببل قيكد بيف الرئيس 

 كالعامميف.
المعمكمات تمنح عمى قدر جزئية كحاجة 

 التفكيض.
 المحاسبة عمى

 األخطاء
لممعالجة   اآلراءفي حالة الخطأ يتـ تبادؿ 

 كمعرفة األسباب.
 حالة الخطأ كالفشؿ قد ُيسحب منو التفكيض. في

 الزمن
 أّم التمكيف يمثؿ خيار استراتيجي مستمر لني

 اإلدارية.العممية 
 أك، قد ُيمػى االتفكيض قد يككف مؤقتن 

 يتـ التعديؿ في بعض أجزائو.
 2باالعتًاد عهى ورشت انعًم( انباحث بىاسطت ُجرد انًصذر )

 

 

 

                                                             
2

 الػػػػكطني كاألمػػػػف بػػػػكزارة القػػػػرارات اتخػػػػاذ عمميػػػػة فػػػػي اإلدارم التمكػػػػيف كرشػػػػة عمػػػػؿ أعػػػػدىا الباحػػػػث بعنػػػػكاف "دكر 
 ة، تضمنت مناقشة المحاكر )التمكيف االدارم، ابعاد التمكيف االدارم، عممية اتخاذ القرارات(.الفمسطيني

 ذضّٕد اٌفٍسغُُٕح، اٌىعٍٕ واألِٓ تىصاسج اٌمشاساخ اذخار عٍُّح فٍ اإلداسٌ اٌرّىُٓ دوس" تعٕىاْ اٌثادث أعذها عًّ وسشح 2  

 (.اٌمشاساخ اذخار عٍُّح االداسٌ، اٌرّىُٓ اتعاد االداسٌ، اٌرّىُٓ) اٌّذاوس ِٕالشح
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 والمشاركة:التمكين اإلداري  .2
 ،أخػػرلنػػكاٍح  فػػي عنيػػا كيختمػػؼ، نػػكاحٍ  فػػي القػػرارات  صػػنع فػػي المشػػاركة يشػػبو المػػديريف تمكػػيف ف  إ

 تفػػػكؽ ميػػػاـ فػػػي المػػػديريف إشػػػراؾ طريػػػؽ عػػػف دارةلػػػئل الػػػديمقراطي بػػػالمنيج افالمفيكمػػػ يػػػرتبط حيػػػث
 القػػرارات صػنع فػػي فالمشػاركة انطاقنػػ سػعأك  المػػديريف تمكػيف مفيػػـك كلكػف، اليػػكمي العمػؿ مسػؤكليات

 جميػع إشػراؾ إلػى المػديريف مػف قميػؿ عػدد آراء باسػتطبلع كالتعمػيـ التربيػة قياديي قياـ بيف حك اتتر  قد
 كلكػػف، السػػمطة فػػي المشػػاركة فقػػط يعنػػي ال فيػػك المػػديريف تمكػػيف أمػػا، جمػػاعي قػػرار فػػي المػػديريف
ػػا السػػمطة تكزيػػع ػػ أك سػػمطة المػػديريف يمػػنح حيػػث، أيضن  ،الميمػػة النػػكاحي كػػؿ أك بعػػضأف بشػػ اتحكمن
، المػديريف  يقػكم السػمطة فتمكػيف، تنفيػذىا ثػـ القرارات اتخاذ إلى لمعمؿ زمني جدكؿ كضع مف ابدءن 

 (.2013،208: القحطانيكظائفيـ ) في كالتحكـ بالممكية اإحساسن  ليـ كيعطي
 :أن   الباحث يرى والمشاركةالتمكين اإلداري  مفيومي بين الفرق عرض خالل ومن

 أك القػرارات بعػض فػي اآلراء اسػتطبلع تعنػي فالمشػاركة، المشاركة مف كأشمؿ أعـّ التمكيف اإلدارم 
 القػرارات اتخػاذ كحريػة، بالكامػؿ السػمطة مػنح فيػكالتمكػيف اإلدارم  أمػا، جمػاعي قرار في ىـإشراؾ 
 مػف كىػي ،التمكػيف عمميػة مػف اجػزءن  تعتبػر المشػاركة عمميػة ف  إ ،العمػؿ بممكية حساسيـكا  ، كتنفيذىا
 .طردية عبلقة بينيما العبلقة أف  ك  ،التمكيف مفيـك تطبيؽ عمى تساعد التي الميمة العكامؿ

ال يعنػػي تفػػكيض التمكػػيف اإلدارم  أف  نػػت بي   العبلقػػة بػػيف ىػػذه المفػػاىيـ أف  ممػػا سػػبؽ  ويــرى الباحــث
فػي صػناعة القػرار، كال يعنػي االسػػتماع  ايػة شػكمين األمنصػبلحية، كال مشػاركة الضػباط فػي المؤسسػة 

مػا إعطػاء صػكت حقيقػي لمضػباط مػف خػبلؿ بنػاء طريقػة ن  ا  لجميع الضباط في اجتماعات مختمفة، ك 
ليػػا عبلقػػة بتحسػػيف العمميػػات الكظيفيػػة التػػي تخصػػو ضػػمف  مِكػػف كتسػػمح لمضػػابط باتخػػاذ قػػراراتتُ 

ط بالميػػارات كالمعمكمػػات كاألدكات عمميػػة مػػنح كتزكيػػد الضػػبا ىػػك أكة محػػددة، إداريػػمقػػاييس كأطػػر 
كالسػػػػمطة كالمسػػػػؤكلية المتعمقػػػػة بعمميػػػػـ ليتمكنػػػػكا مػػػػف تصػػػػميـ كاسػػػػتخداـ المعمكمػػػػات كالتفاعػػػػؿ مػػػػع 

 ية.األمنالمكافقة المسبقة مف قياديي المؤسسة  إلىكاتخاذ القرارات المناسبة دكف الحاجة  ،اآلخريف
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 : دارياإل التمكين تطبيق .2.1.5
 سػباب كعكامػؿألمكادىػا البشػرية راجػع  دارةكمنيج كأسػمكب إلالتمكيف اإلدارم اختيار المنظمات  ف  إ

العػػػامميف ،  فػػػرادالمكاىػػػب كالميػػػارات المكجػػػكدة لػػػدل األ أفضػػػؿكرغبػػػة منيػػػا باالسػػػتفادة مػػػف  ،ةد  ِعػػػ
كفر مجمكعػػػػػة مػػػػػف المتطمبػػػػػات تُػػػػػ أفْ عمػػػػػى المنظمػػػػػات  ،بأحسػػػػػف كجػػػػػوالتمكػػػػػيف اإلدارم كلتطبيػػػػػؽ 

الشػػركع فػػي تطبيقػػو مػػف خػػبلؿ النتػػائج عنػػد تنفيػػذه ك  أفضػػؿتحقيػػؽ  ىكالمقكمػػات التػػي تسػػاعدىا عمػػ
األسػػاليب التػػي تمكػػف ، كمػػا تكجػػد العديػػد مػػف اكضػػحيا النمػػكذج الػػذم اختارتػػو سػػمفن الخطػػكات التػػي ي

مػػػف  ى كػػػؿ  لػػػفػػػي ىػػػذا المطمػػػب سػػػنتطرؽ إ، ك دارماإلعمميػػػة تطبيقيػػػا لمتمكػػػيف  دارةاإلؿ عمػػػى سػػػي  تُ ك 
كػػذلؾ الخطػػكات ك   ،دارماإلمتطمبػات تطبيػػؽ التمكػػيف ك التمكػػيف اإلدارم الػدكافع كالػػدكاعي مػػف تبنػػي 

األسػاليب المتبعػة فيػو باإلضػافة عمػى الفكائػد التػي ك  دارماإلالتي يتـ مف خبلليا يتـ تطبيػؽ التمكػيف 
 .كمعكقات تطبيقو دارماإلتترتب عف تطبيؽ التمكيف 

 دارياإل: دواعي تبني التمكين ًل أو 
مختمػػؼ األىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا ىنػػاؾ العديػػد مػػف األسػػباب التػػي تػػدفع بالمنظمػػات  إلػػىباإلضػػافة 

قائمة عمى منح العامميف المزيد مف الحريػة كاالسػتقبللية  استراتيجيةالعتماد التمكيف باعتباره فمسفة ك 
ككػػذلؾ مػػنحيـ السػػمطة كالمسػػؤكلية التخػػاذ القػػرارات، كفيمػػا يمػػي سػػنتطرؽ لػػبعض  ،فػػي أداء أعمػػاليـ

التمكػػيف حسػػب عػػدد مػػف البػػاحثيف كمجمكعػػة مػػف الدراسػػات، حيػػث  تبنػػي إلػػى األسػػباب التػػي تػػدفع 
 تسػػعى مػػف خػػبلؿالمؤسسػػات ىػػذه  أف   إال التنافسػػية قػػدرةالتشػػكؿ رغبػػة المؤسسػػات لممحافظػػة عمػػى 

 أفْ إذ أشػػار عمييػػا  ،التمكػػيفاسػػتراتيجية مػػف الػػدكافع لمتكجػػو صػػكب العمػػؿ ب حػػدةكاكعاليػػة التنافسػػية ال
بالمشػاركة إذا رغبػت فػي  دارةكجية كالتطبيؽ المحػدكد لػئلالتقميدية الم  دارةاإلتذىب أبعد مف مفيـك 

 كما ينتج عنيا مف تأثيرات عمى البيئة الداخمية.  ،التعامؿ مع التحديات البيئية العالمية
كىكػػػذا ينبثػػػؽ التمكػػػيف مػػػف خػػػبلؿ التحػػػديات الداخميػػػة كالخارجيػػػة التػػػي تكاجييػػػا المؤسسػػػات كنتيجػػػة 

 .(180: 2010)الساعدم،  ت في تركيبة القكل العاممةار منطقية لممنافسة الحادة كالتػي
 دارياإل: متطمبات التمكين ثانًيا

مف المستمزمات األساسية قبؿ يتطمب التطبيؽ الناجح لتمكيف العامميف في منظمة تكفير مجمكعة 
 إدارةنة، مك  كأثناء كبعد عممية التمكيف، نذكر منيا: )قيادة ممكّنة، العمميات الُممك نة، ثقافة مُ 

 .( 201: 2011خركف،آ)عريقات ك  اإلنتاج المعرفة، فرؽ العمؿ، تكنكلكجيا 
 مفال ُبّد  وأن  (  17 - 16:  2002 حسف، ؛ 20:  2008 كآخركف، براىيـاإل) فمِ  كؿ   كيرل
 :كىيالتمكيف اإلدارم  عممية كأثناء قبؿ األساسية المتطمبات مف مجمكعة تكفر
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 في المديركف يثؽ فعندما مرؤكسييـ، في المديريف ثقة ىك التمكيف عممية أساس: ةدارياإل الثقة •
 التصرؼ كحرية المعمكمات مف بمزيد إمدادىـ مثؿ تفضيمية، معاممة يعاممكنيـ ـيأن  ف مكظفييـ
 .المكظؼ سمطة تمكيف إلى  تؤدم المدير مف فالثقة كاالختيار،

 مف كالتأييد بالدعـ يشعركا أفْ بل ُبّد ف الفعمي بالتمكيف المكظفكف يشعر لكي: الجتماعي الدعم •
 يحدث الكقت كبمركر بالمنظمة، المكظؼ ثقة مف يزيد أفْ  شأنو  مف كىذا كزمبلئيـ، رؤسائيـ

 .كالتزامو التنظيمي انتمائو مستكل في زيادة
 أدرؾ إذاالتمكيف اإلدارم  مف عالية درجة تحقؽ أفْ  لممنظمة يمكف: المستقبمية والرؤية اليدف •

 ذلؾ عمى كيترتب لممنظمة، االستراتيجي كاالتجاه كرؤيتيا، العميا دارةاإل أىداؼ فييا العاممكف
  دارةاإل مف كالتكجييات امرك األ انتظار مف بدالن  اذاتين  التصرؼ عمى بقدرتيـ المكظفيف شعكر
 .العميا

 أكثر بمكارد تتمتع اين  أل ،فراداأل مف األزمات معالجة في فعالية أكثر العمؿ فرؽ إف  : العمل فرق •
 فريؽ المديركف يمنح أفْ  يجب ذلؾ بانكبج القرارات، اتخاذ في أكبر كبسمطة متنكعة تاكبميار 
 .يقترحيا التي التحسينات كتطبيؽ قراراتو لتنفيذ كافية سمطة العمؿ

 األساسية المفاتيح أحد ىكة دارياإل المستكيات كؿ مع الفع اؿ  االتصاؿ عديُ : الفع ال   التصال  •
 ليست بالمشكمة المتعمقة المعمكمات ف  أل بمفردىا؛ مشكمة حؿ تستطيع ال دارةاإلف العامميف، لتمكيف
 في فراد األ ىؤالء إشراؾ يجب كلذلؾ بالمشكمة المنػمسيف األشخاص لدل مان  ا  ك  لدييا، متكفرة
 لف االلتزاـ كبدكف التزاـ، ىناؾ يككف كلف ،المشكمة تحؿ لف فراداأل مشاركة بدكف ون  أل الحؿ؛
 .التمكيف يتحقؽ

 ف  إ إذ ليـ، المبلئـ التدريب تكفير دكف العامميف عمى االعتماد يمكف ال: المستمر التدريب •
 المكظفيف تمكيف فّ أل بالكامؿ، كظائفيـ عف المعرفة يمتمككف أك أعماليـ يفيمكف ال المكظفيف
 .مستمرة بصفة الفع اؿ لمتصرؼ البلزمة كالميارة المعرفة كسابيـكا   تدريبيـ يتطمب

في حالة تحقيؽ التمكيف لدل العامميف بكزارة الداخمية  وأن  سبؽ  مف خبلؿ دراسة ما ويرى الباحث
تماء لمككنات الكزارة بما يعكد عمى ن  ككذلؾ تحقيؽ الكالء كاأل ،ة التنافسية لمكزارةكانيمكف تعزيز الم
فّ ا كعمى العمبلء بجكدة المخرجات، العامميف بالرض عممية اتخاذ القرارات تزداد فاعميتيا مف  كا 

 ف.خبلؿ زيادة التمكي
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 انتًكٍٍ يتطهباث

 

 انعايهٍٍ تًكٍٍ

 تحمٍمها عهى انًترتبت انًًٍساث

  

 

 ةاداي اإل لثقةا -

 االجتًاعً انذعى -

 انًستمبهٍت وانرؤٌت األهذاف -

 انعًم فرق -

 انفعَّال  االتصال -

 انًستًر انتذرٌب -

 انًىظفٍٍ يكافأة -

 

 األداء تحسٍٍ -

 انعًالء إرضاء -

 واألزياث انًشكالث حم -

 انخذيت جىدة -

 انتُافسٍت انمذرة زٌادة -

 اإلَتاجٍت زٌادة -

 يتًٍسة تكاَي تحمٍك -

  دارياإل التمكين متطمبات (2.2) شكل
 (20: 2008خرون، آبراىيم و )اإل السابقة لمدراسات استناًدا الباحثبواسطة ُجرد : المصدر

 
   : أساليب تطبيق التمكيناثالثً 

المنظمػػػة فػػػي تنفيػػػذ كتطبيػػػؽ  إدارةالطريقػػػة التػػػي تعتمػػػدىا التمكػػػيف اإلدارم يقصػػػد بأسػػػمكب تطبيػػػؽ 
فػي تطبيػؽ التمكػيف بػاختبلؼ  إدارةتختمؼ األساليب التػي يمكػف تتبعيػا ت التمكيف لمعامميف، ك خطكا

ػػػات الماديػػػة ك كانػػػالظػػػركؼ التػػػي تعيشػػػيا المنظمػػػات كاإلم ا يمكػػػف تحقيػػػؽ التمكػػػيف البشػػػرية ، كعمكمن
  (40: 2013بكدرىـ،)  اآلتية:األساليب مف خبلؿ  دارماإل
يعػػد تمكػػيف المرؤكسػػيف مػػف األسػػاليب القياديػػة الحديثػػة التػػي تسػػاىـ فػػي زيػػادة  أســموب القيــادة: .1

 المدير في تمكيف العامميف.  أكفاعمية المؤسسة كأسمكب القيادة ىذا، يقـك عمى دكر القائد 
المؤسسػة الممكنػة ىػي تمػؾ المؤسسػة التػي تتضػمف نطػاؽ إشػراؼ  أف   إلػى كىذا األسمكب يشػير 

ىػػػذه النسػػػػبة فػػػػي إلػػػػى ريف نسػػػػبة عاليػػػة بالقيػػػػاس المػػػدي إلػػػػى نسػػػبة العػػػػامميف  أف  كاسػػػع، بمعنػػػػى 
ػػػا المؤسسػػػات التقميديػػػة، كتتضػػػمف  الػػػدنيا فػػػي ة داريػػػاإلمػػػنح صػػػبلحيات أكبػػػر لممسػػػتكيات  أيضن

السػمطات مػف أعمػى  أكالمؤسسة، كىذا األسمكب يركز بشكؿ خػاص عمػى تفػكيض الصػبلحيات 
 .أسفؿ إلى

كيبػرز  ،الػذات" : يتمحػكر ىػذا األسػمكب حػكؿ الفػرد بمػا يسػمى "تمكػيففـراد أسموب تمكـين األ .2
كاالسػتقبللية فػي كيػة لمفػرد بالتكجػو نحػك قبػكؿ المسػؤكلية ار ف ىنا عندما تبدأ العكامؿ اإلدالتمكي

العػػػامميف المتمكنػػػيف يمتمكػػػكف مسػػػتكيات أكبػػػر مػػػف  أف   إلػػػىمت اتخػػػاذ القػػػرار، ىػػػذا كقػػػد تكّصػػػ
( كقػدرة أكبػر عمػى اسػتثمار المعمكمػات، Spretizerالسيطرة كالتحكـ في متطمبات الكظيفػة، )
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تجربػػة  وأن ػالتمكػيف ىنػا ينظػػر لػو عمػى  أف  كالمػكارد عمػى المسػتكيات الفرديػة، كعمػػى الػرغـ مػف 
ىنالؾ أسػاليب أخػرل تقػـك عمػى التمكػيف  أف  فردية في التحكـ كالسيطرة كتحمؿ المسؤكلية، إال 

 الجماعي كتمكيف الفريؽ.
تجاىػؿ عمػؿ الفريػؽ،  إلػى التركيز عمى التمكيف الفػردم قػد يػؤدم  ف  إ أسموب تمكين الفريق: .3

لما لمعمؿ الجمػاعي مػف  ؛الفريؽ أككبرل لتمكيف المجمكعة  أىمية لذلؾ رأل بعض الباحثيف 
ز العمؿ الفردم، كقد بدأت فكػرة التمكػيف الجمػاعي مػع مبػادرات دكائػر الجػكدة فػي ك افكائد تتج

ينػػات مػػف القػػرف الماضػػي كالتمكػػيف عمػػى ىػػذا األسػػاس يقػػـك عمػػى بنػػاء القػػكة ناالسػػبعينات كالثم
ا أسػػمكبن  عػػدّ عمػػؿ الفريػػؽ يُ  ف  كا  ا، الجمػػاعي كالشػػراكة كالعمػػؿ معنػػالتعػػاكف كتطكيرىػػا مػػف خػػبلؿ 

تمكيف الفريػؽ  أف  ا لتطكير قدراتيـ كتعزيز األداء المؤسسي، ك يستخدـ لتمكيف العامميف كمسكغن 
 إلػى ينسجـ مع التػييرات الييكميػة فػي المؤسسػات، مػف حيػث تكسػيع نطػاؽ اإلشػراؼ كالتحػكؿ 

مػنح التمكػيف لمفريػؽ  ف  ا  ك  ،ىػذا مف التنظيمات اليرمية، المنظمة األفقية كالتنظيـ المنبسط بدالن 
االعتماديػػة المتبادلػػة بػػيف أعضػػاء  ف  أل ؛أكبػػر فػػي تحسػػيف مسػػتكيات األداء ايعطػػي لمفريػػؽ دكرن 

تعػػاكف قيمػػة كبػػرل مػػف اسػػتقبللية الفػػرد، كمػػا تتحقػػؽ القيمػػة المضػػافة مػػف  إلػػى الفريػػؽ تػػؤدم 
ؽ، عنػدما يقػدـ كػؿ أعضاء الفريؽ عندما تتحقؽ شركط الميػارة لكػؿ عضػك مػف أعضػاء الفريػ

عتمػاد عمػى الػرأم  مػف االالقػرار الجمػاعي بػدالن  إلػى ا ا جديػدن منيـ مساىمة نكعية تضيؼ شػيئن 
 رضة لمخطأ كالقصكر. عُ  دّ عالفردم الذم يُ 

سػمكب المعمػكؿ بػو كىػك األ اتشػارن انكثػر سمكب األمكيف الفرؽ ىك األسمكب تأُ  أف  ويرى الباحث  .4
جيػزة الػكزارة أ التحقيؽ التي تشػمؿ العديػد مػفلجاف في كزارة الداخمية، كذلؾ مف خبلؿ تشكيؿ 

 .المناسبةالمختمفة بما يشكؿ فريؽ عمؿ قادر عمى كضع الحمكؿ كاتخاذ القرارات 

 معوقات تطبيق التمكين.  .2.1.6
داريػمعكقات تنظيميػة ك  إلىيمكف تصنيؼ أىـ المعكقات كالصعكبات التي تكاجو تطبيؽ التمكيف  ة، ا 

   بشرية.كمعكقات 

ــاإلالمعوقــات التنظيميــة و   1 كىػػي تمػػؾ المعكقػػات التػػي تتعمػػؽ بالمنظمػػة كىيكميػػا التنظيمػػي  ة:داري
المعمكؿ بيا في المنظمة كمػا ينػتج عػف تطبيقيػا، كمنيػا عػدـ تػكفر المػكارد  األنظمة  أككالسياسات 

مػػكد الييكػػؿ التنظيمػػي ججمػػكد الثقافػػة التنظيميػػة كرتابػػة ك التنظيميػػة البلزمػػة لتطبيػػؽ مػػنيج التمكػػيف ك 
كضػػط الكقػت ككثػرة األعبػاء  ،كالمركزيػة الشػديدةة داريػاإلكتخمػؼ السياسػات  ،كالبيركقراطية السػمبية

ء داخػػػؿ المنظمػػػة فكجػػػكد نظػػػاـ سػػػيّ  ،داخػػػؿ المنظمػػػةاالتصػػػاؿ اة عمػػػى العػػػامميف كرداءة نظػػػاـ مقػػػالمُ 
عػػدـ إتاحػػة المعمكمػػات البلزمػػة فػػي الكقػػػت  يالتػػػالكب ،بػػيف العػػامميف االتصػػاؿ ضػػعؼ  إلػػى يػػؤدم 

 ؽ عممية التمكيف.ك مما يعإلييا المناسب لمعامميف كقت الحاجة 



31 
 

كىي المعكقػات التػي تػرتبط بػالمكارد البشػرية كالعػامميف فػي جميػع المسػتكيات  المعوقات البشرية: 2
ألسػػباب شخصػػية كمجتمعيػػة  أكلمضػػعؼ فػػي تأىيميػػا  أكلمػػنقص فػػي المػػكارد البشػػرية  أمػػاالتنظيميػػة 

كخػػكؼ العػػامميف مػػف  أنفسػػيـكالعػػامميف المػػديريف التػييػػر مػػف قبػػؿ مقاكمػػة تتعمػػؽ بالشػػخص، كمنيػػا 
عد ضعؼ التػدريب كالتطػكير الػذاتي عمى مراكزىـ الكظيفية، كما يُ المديريف كؼ تحمؿ المسؤكلية كخ

ػا لػيس لديػو االسػتعداد لتطػكير ذاتػو يجعمػو عنصػرن فبقاء الفػرد جامػدن  ،مف أىـ نمؾ المعكقات ا ا متقادمن
ثيػر ىنػاؾ الك أف  ى المـك عميو لمشاركتو في إعاقػة مسػيرة التمكػيف، كمػا مقَ كبذلؾ يُ  ،ال يكاكب التػيير

مػػػف المعتقػػػدات الخاطئػػػة حػػػكؿ مفيػػػـك التمكػػػيف التػػػي تسػػػاىـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي تعثػػػر تطبيػػػؽ مػػػنيج 
التمكػػيف ىػػك  أف  التمكػػيف يمثػػؿ صػػالح المنظمػػة دائمػػا كاالعتقػػاد بػػ أف  مػػف أبرزىػػا االعتقػػاد بػػ ،التمكػػيف

الحػػػػؿ السػػػػحرم لكػػػػؿ مشػػػػكبلت التنظػػػػيـ كاسػػػػتعجاؿ نتائجػػػػو، كمػػػػف المعكقػػػػات كػػػػذلؾ افتقػػػػاد القػػػػادة 
لػدل العػامميف، كمػا اإلبداعيػة  لخصائص القائد التحكيمي الذم يشجع عمى التػيير كيفجر الطاقػات 

كذلؾ مف خػبلؿ تركيػزه  ،تركيز العامميف عمى نجاحيـ الفردم مف أىـ المعكقات البشرية لمتمكيف أف  
ر األسػػػاس فػػػي نجػػػاح تطبيػػػؽ عمػػػى نجاحػػػو الشخصػػػي كتفضػػػيمو عمػػػى نجػػػاح الجمػػػاعي الػػػذم يعتبػػػ

 التمكيف.

تطبيػؽ التمكػيف لػيس بالسػيكلة المتكقعػة  تبي ف أف  كمف خبلؿ استعراض معكقات التمكيف كتحدياتو، ي
لػذا  ،ما ىك عممية متشابكة كمتداخمة في عناصرىا كأدكاتيا كأبعادىػاأن  مف قبؿ الكثير مف المديريف، 

تطبيػػػؽ  أف  تطمػػب تضػػافر كتكػػاثؼ الجيػػكد لتػػذليؿ العقبػػات، كمػػا نجػػاح المنظمػػة فػػي تطبيقػػو ي ف  إفػػ
سػكاء لتحقيػؽ  كالعامميف عمى حد    دارةاإلدماج كمشاركة كؿ مف ناعمى  التمكيف يعتمد كبشكؿ كبير
 (51: 2013،القحطاني) النجاح كأىداؼ المنظمة.

 

 

 
 

 التمكين تطبيق معوقات (3.2) شكل
 (2013،القحطاني) السابقة لمدراسات استناًدا  الباحث ةبواسط ُجرد : المصدر

 

 يعىلاث تطبٍك انتًكٍٍ اإلداري

ىلاث ـيع

 تـــبشرٌ

يعىلاث 

تُظًٍٍت 

 تــإدارٌ
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"دكر التمكػيف اإلدارم افكتحمػؿ عنػك  ،ليذه الدراسػة اخصيصن ومن خالل ورشة عمل أعدىا الباحث 
معكقػػات ت مخرجاتيػػا بمػػا يخػػص كانػػك  فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني"

 التمكيف كما يمي:

الذم  األمري األمنطبيعة المياـ التي تمارس داخؿ كزارة الداخمية التي يػمب عمييا الطابع  -
 .يقمؿ مف مستكل عممية التمكيف بالكزارة

ارتفاع  إلى الذم يؤدم  األمر ؛ية كاالقتصاديةاألمنضاع ك لؤل نظرنا عدـ استقرار بيئة العمؿ  -
 في نسبة التفكيض في الصبلحيات.كانخفاض  ،نسبة مركزية العمؿ

مرؤكسيف في مجاؿ بما يخص العمى نسبة متكسطة مستكل عممية التدريب بالكزارة حصكؿ  -
 اتخاذ القرارات.

التمكػػيف اإلدارم ىنػػاؾ معكقػػات لتنفيػػذ  أف  مػػف خػػبلؿ تفنيػػد المعكقػػات السػػابقة  ويســتخمص الباحــث
 يمي:بكزارة الداخمية تتمخص بما 

 دارتيف العميا كالكسطى بالكزارة مف فقد السمطة كالنفكذ.اإلخكؼ  -
دارات المختمفػػػة كالفصػػػؿ فػػػي الييكػػػؿ اليرمػػػي بػػػيف اإل سػػػيادة الييكػػػؿ البيركقراطػػػي الركتينػػػي -

 بالكزارة.
 تيا المجيكلة.تبعناأعباء المسؤكلية ك الدنيا بتحمؿ  دارةاإلعدـ رغبة العامميف في  -

 :معوقات التمكين في وزارة الداخمية تتمخص فيما يمي أن  ومما سبق يرى الباحث 
المركزية الشديدة عدـ الرغبة التػيير كالخػكؼ مػف المسػتقبؿ المجيػكؿ كالسػرية فػي نقػؿ  :.المنظمة1

 منية.مكمات ككف كزارة الداخمية مؤسسة أالمع
 .السمطة كالنفكذ افالخكؼ مف فقد :.الرئيس2
 .المجيكلة تيااتبعك  المسؤكلية أعباء تحمؿ في رغبةال عدـ :.العاممين3
 

 ممخص المبحث .2.1.7
 بعقّػػثػػـ  ،العصػػكر الحديثػػة إلػػى ة مػػمػػف العصػػكر القدي التمكػػيفىػػذا المبحػػث تطػػكر مفيػػـك تنػػاكؿ 
بعػػاده أك ، سػػاليبوأالتمكػػيف ك  نمػػاذجتحػػدث عػػف الـ ثػػ ،مػػف كجيػػة نظػػره التمكػػيفعمػػى مفيػػـك  الباحػػث

ػػا ك  تطػػرؽ الباحػػث  كثػػـ ،كلػػكزارة الداخميػػة بشػػكؿ خػػاصأىميتػػو كخصائصػػو لممنظمػػة بشػػكؿ عػػاـ أيضن
ػػا ك  ،معكقػػات التمكػػيف فػػي المنظمػػات إلػػى  تيػػى المبحػػث ، كانمعكقػػات التمكػػيف بػػكزارة الداخميػػة أيضن

 بالخاتمة.
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 اتخاذ القرارات: الثانيالمبحث  .2.2
 تمييد

كالكقػػػكؼ عمػػػى  ،ساسػػػية حػػػكؿ اتخػػػاذ القػػػرارإلػػػى تكضػػػيح المفػػػاىيـ األييػػػدؼ ىػػػذا المبحػػػث 
 إلػػػى باالضػػػافة  ،ىميتػػػو، كاسػػػتعراض عناصػػػر عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػراراتاف أتعريػػػؼ اتخػػػاذ القػػػرار كبيػػػ
ػػا ت التػػي تكاجػو عمميػػة اتخػػاذ القػػرار،العكامػؿ المػػؤثرة كالمعكقػػا كاقػع عمميػػة اتخػػاذ القػػرار بػػكزارة  كختامن

 الداخمية.
 مسػتمر كبشػكؿ تكاجػو  دارةاإلفػ ،دارةلػئل الرئيسػية الكاجبػات مػف القرارات اتخاذ عممية تعتبر

 التخطػيط كقػرارات دكريػة القػرارات تكػكف كقػد حميػا، أجػؿ مػف معينة قرارات اتخاذإلى  تحتاج مشاكؿ
 (.25: 2009 كعبيدات، الطراكنة) اليكمية باألعماؿ المتعمقة كتمؾ دكرية غير أك كالرقابة

كبيػػػرة عمػػػى عمميػػػات اتخػػػاذ القػػػرارات، بسػػػبب  أىميػػػة المنظمػػػات المختمفػػػة تعمػػػؽ  أف  كمػػػا  
متزايػدة بسػبب التطػكرات  أىميةالقرار الخاطئ لو تكمفة، كتكتسب ىذه العممية  أف  تقكؿ  الحقيقة التػي
ا أصػبحت حػديث يػأن  عمػى طػرؽ جمػع المعمكمػات كتحميميػا كتصػنيفيا كتخزينيػا، حتػى  التي أدخمػت
 أىػـ مػف عاـ بشكؿ القرارات اتخاذ مكضكع يعتبر، ك العمميةقاعات الدركس كالمؤتمرات  الػساعة فػي
 كتنبػػع الػػدكؿ، حيػػاة فػػي ىكحتّػػة داريػػاإل المنظمػػات كحيػػاة  فػػراد األ حيػػاة فػػي اأثػػرن  كأكثرىػػا العناصػػر
 مػػػػف مجػػػاؿ أم أك العائميػػػة حياتػػػو أك اليػػػكمي اإلنسػػػاف بعمػػػػؿ ارتباطػػػو مػػػف المكضػػػكع ىػػػذا أىميػػػة 
 لمقيػػػادات بالنسػػػبة سػػػكاء األساسػػػي، المكضػػػكع ىػػػذا محػػػكر ىػػػـفراد فػػػاأل ،نسػػػانياإل النشػػػاط مجػػػاالت

 فػػي يشػارككف الػذيف لممرؤكسػػيف بالنسػبة أك كنشػاطاتيا، أعماليػػا لتكجيػو القػرارات تتخػػذ التػية داريػاإل
 .(57:  2014 ،سمرة أبك) تنفيذىا في أك القرارات صنع
 الجيػػػدة فػػػي تطػػػكير القػػراراتالػػدكر األساسػػي الػػذم تقػػـك فيػػو  أف  يػػرل الباحػػث  ا عمــى مــا ســبقبنــاءً 
المعمكمػػػات المناسػػػبة كفػػػي الكقػػػت األكثػػػر مبلءمػػػػة  جميػػػعت األعمػػػاؿ الحديثػػػة، حيػػػث تػػػكفر آمنشػػػ

 .ةدارياإلكذلؾ لدعـ جميع المياـ كالكظائؼ اإلدارية، المستكيات  لمختمػؼ
 المفػػػاىيـ جميػػعاحػػة المعرفػػة الػػػشاممة ببنػػاء أسػػاس متكامػػؿ، إلتسػػيحاكؿ الباحػػث كفػػي ىػػذا الفصػػؿ 
إلنشػاء  المػػستفيديف كالمتخصػػصيف، جميػعفػي ظػؿ ظػركؼ عػدـ التأكػد ل القػرارات األساسية التخػاذ 

 .القراراتمراحؿ كظركؼ اتخاذ  جميعأسمكب تفاىـ مشترؾ بينيـ في 

 

 

 

 



34 
 

 مفيوم اتخاذ القرارات .2.2.1
 كاتخاذ المؤسسة، في العممي الكاقع إلى التخطيط كظيفة تنقؿ التي العممية ىي القرارات اتخاذ ف  إ

 المدير لكظائؼ الفعمي التحريؾ ىك بؿ فقط، التخطيط لكظيفة اميمن  اعنصرن  فقط ليس القرارات
 (15:  2010 ياغي،) .كغيرىا كرقابة، كتكجيو تنظيـ مف األخرل

:  2012 حمكد،) معيف ىدؼ إنجاز أجؿ مف البدائؿ لتقييـ مستمرة عممية في مرحمةا يأن  كما 
179.) 

 صائب، بقرار كيػتنميا الفرصة ينتيز فْ مَ  ىك كالناجح تتكرر، ال قد فرصة كالقرار قرار، كالحياة
 نظاـ، ىك ذاتو حد في كالقرار السميـ كالتكقيت الخدمةك  أةر كالج بالرؤية إال يأتي ال كاالغتناـ
 معايير خبلؿ مف قاسيُ  نجاحو أك فشمو ف  إف  ،التاليكب عادة، ىي كمخرجاتو تكمفتو، ىي مدخبلتو
 القرار تكمفة اقتصاديات يضمنكف مجمكعيـ في ىـ ،اإلنتاجيةك  كالكفاءة الفاعمية ىي: ثبلثة

 .(33:  2011 تعمب،)

  القرار متخذ أك دارةاإل بانج مف الحذر االختيار تعني القرار اتخاذ عممية أف   الباحث ويرى
 مف األساسي اليدؼ أف  ، كما اتخاذه يمكف تصرؼ مف أكثر بيف مف آخر دكف معيف لتصرؼ
يجاد المنظمة، كتحسيف لتطكير مبلئمة قرارات التخاذ الكصكؿ ىك القرار اتخاذ عممية  الحمكؿ كا 

 كارتقى المسؤكلية مستكل ارتفع القرار، جكدة زادت كمما ي التالكب تكاجييا، التي لممشاكؿ المناسبة
 كمما وأن  ، ك اليكمية العمؿ مكاقؼ مف مكقؼ مكاجية أك ما مشكمة لعبلج مناسب كخيار كبديؿ
 أك ما مشكمة لعبلج مناسب كخيار كبديؿ كارتقى المسؤكلية مستكل ارتفع القرار، جكدة زادت

 .اليكمية العمؿ مكاقؼ مف مكقؼ مكاجية
  دارياإل القرار اتخاذ تعريف .2.2.2
ػػة بصػػكرةٍ  لمقػػرار تعػػريفيـ فػػي  دارةاإل عمػػـ فػػي المختّصػػكف اسػػتند  مػػف العامػػة؛ خصائصػػو عمػػى عام 
 أك لمحالػػػػة الفكػػػػرم المحتػػػػكل أك النظػػػػرم كالمحتػػػػكل التعبيػػػػرم، كالشػػػػكؿ التعبيػػػػرم، المحتػػػػكل حيػػػػث

 عممي ػػة وأن ػػب القػػرار تعريػػؼ عمػػى الخصػػائص تمػػؾ خػػبلؿ مػػف ليصػػطمحكا بػػالقرار، المتعم ػػؽ المضػػمكف
 أك المكقػػؼ بانػػجك  لجميػػع ُمكس ػػع تحميػػؿٍ  كفػػؽ تػػتـّ  المتػػكّفرة، الُمتاحػػة البػػدائؿ حػػد أل مدركسػػة اختيػػار
ة المشكمة  عممي ػة بككنيػا تتسـ  دارةاإل نظر كجية مف القرار اتخاذ عممي ة ف  إف كبذلؾ بالقرار، الخاص 
 المتاحػػػة البػػػدائؿ مػػػف مجمكعػػػة بػػػيف مػػػف أحػػػد ك  بػػػديؿ اختيػػػار تسػػػتيدؼ كتحميمي ػػػة، مكس ػػػعة مفاضػػػمة
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) كعكاممػػو المكقػػؼ عناصػػر مػػع يتناسػػب بمػػا األىػػداؼ مػػف مجمكعػػة أك ىػػدؼ لتحقيػػؽ كالمقتَرحػػة؛
 (.47: 2006،اإلبراىيـ 

 إذ االختيػػار؛ يسػػبؽ الػػذم العممػػيّ  بلجانػػا عمػػى بػػالتركيز القػػرار التخػػاذ أخػػرل تعريفػػات تظيػػر  كمػػا
 مّتخػذ أك المػدير كتفضػيؿ افاستحسػ يبلقػي الػذم االختيػار وأن ػب عممّيػة نظػر كجيػة مف القرار ُيعر ؼ
 تفيػػد سػػمككيات مػػف بػػو القيػػاـ يجػػب مػػا كتحديػػد كتشػػخيٍص، تحميػػؿٍ إلػػى  المكقػػؼ تعػػريض بعػػد القػرار،

 .تركو يجب كما المكقؼ،
 :التعريفات ىذه بعض يمي فيما كنكرد كالباحثيف الكتاب بيف القرار تعريؼ تعدد كقد

 اتخاذ القرارات تعريف في الباحثين إسيامات بعض (4.2) جدول
 القراراتاتخاذ  المصدر م
1.  

 (251: 1997الراوي، )
 البػدائؿ، مػف مجمكعػة بيف مف فضؿاأل البديؿ اختيار عممية ايأن  ب
 يػػػػػتـ التصػػػػػرفات مػػػػػف مجمكعػػػػػة أك تصػػػػػرؼ عػػػػػف عبػػػػػارة ىػػػػػي أك

 .الممكنة البدائؿ مف عدد بيف مف اختيارىا
2.  

 (94-2006رحيم)

 أك معينػة لحالػة المرغكبة النتائج تكفر التي الفاعمة االستجابة وأن  ب
 تقيػػيـ عمميػػة مبلحظػػة أك المنظمػػة، فػػي محتممػػة حػػاالت لمجمػػكع
 القػػرار، صػػانع ترقػع يكػػكف عنػػدىا كالتػي باليػػدؼ، المتعمقػػة البػدائؿ
 .غايتو لتحقيؽ قدراتو يكجو جعمو بالذات، معيف لعمؿ بالنسبة

3.  

 ( 35 ،2010 خرون،آو  شمبي)

 سػبأن   الختيػار مشػكمة أك مكقػؼ مكاجيػة مػف مػدرؾ تفكير عممية
 كاضػػػػحة أىػػػػداؼ إلػػػػى  تػػػػؤدم التػػػػي الحمػػػػكؿ أفضػػػػؿ أك الكسػػػػائؿ
 حمػػػكؿ مػػػع تناسػػػب كمػػػا كمعػػػايره الفػػػرد قػػػيـ مػػػع تتناسػػػب كمحػػػددة
 كالمالية. البشرية مكارده

4.  
(Femas,2010: 21 ) 

 كالخيػػارات البػػدائؿ التخػػاذ آليػػة كىػػي المشػػكمة، حػػؿ مػػف جػػزء ىػػي
 .المشكبلت حؿ عممية مراحؿ مف مرحمة كؿ في

5.  
 (  114 :2011 عباس،)

 فيػػػو يػػػرل متػػػكافرة مختمفػػػة بػػػدائؿ مجمكعػػػة بػػػيف مػػػف بػػػديؿ خيػػػار
 مػػف الػػكاعي البػػدائؿ مػػف مجمكعػػة االختيػػار بػػو كيقصػػد مصػػمحة،

 . البدائؿ بيف
6.  

 ( 230: 2011 - الشوابكة،)

 لمكاجيػة البديمػة الحمػكؿ مػف عػدد بػيف المفاضػمة عمميػة عف عبارة
 الكاعي االختيار عممية كىي ،األمثؿ الحؿ كاختيار معينة، مشكمة
 كزيػػػادة الكقػػػت تػػػكفير :مثػػػؿ ،المعػػػايير بعػػػض أسػػػس عمػػػى القائمػػػة
 البػػػػديؿ اختيػػػػار كيتػػػػأثر المؤسسػػػػة، مػػػػف المقدمػػػػة الخػػػػدمات حجػػػػـ
 المعػايير بكاسػطة كبيػر حػدٍ  عمػى المتاحة البدائؿ بيف مف فضؿاأل
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 .المستخدمة
7.  

 (38 :2012)عبد اهلل، 
اختيار بديؿ مف مجمكعة  وأن  بالدكتكر رابح سرير  عر فو كقد 

طار تنظيمي معيف، بيدؼ التأثير كالتػيير المستقبمي، إبدائؿ في 
 ، كغير معيف.جدنا مجاؿ ذلؾ التػيير كالتأثير كاسع  أف  غير 

 ىػػػدؼ إنجػػػاز أجػػؿ مػػػف البػػدائؿ لتقيػػػيـ مسػػػتمرة عمميػػة فػػػي مرحمػػة ( 179: 2012 )حمود،  .8
 .معيف

9.  

 ( 13: 2013 - الموسوي،)

 كمػػدرؾ كاعٍ  بشػػكؿ المفاضػػمة، عمميػػة وأن ػػب  دارماإل القػػرار عػػرؼ
( أكثػر أك بديميف األقؿ عمى) الحمكؿ أك البدائؿ، مف مجمكعة بيف

 كسػػيمة سػػبأن   باعتبػػاره منيػػا أحػػد ك  الختيػػار القػػرار لمتخػػذ المتاحػػة
 .القرار متخذ يبتػييا التي األىداؼ نجازإل موأما  متاحة

 
10.  

 وتادرس، الرحمن عبد)
2014: 488) 

 فػػػي الكافيػػػة المعمكمػػػات تػػػكفير عمػػػى يػػػف دارماإل المسػػػؤكليف قػػػدرة
 عمػػػى فضػػػؿاأل البػػػديؿ كتقيػػػيـ المناسػػػبة، البػػػدائؿ يجػػػادا  ك  الجامعػػػة،
 اتخػػاذ كزمػػف القػػرار، جػػكدة عػػاةامر  مػػع المرغػػكب، اليػػدؼ تحقيػػؽ
 .عائد أقصى تحقيؽ مع تنفيذه في كالسيكلة كالسرعة القرار،

11.  

 (28 :2016، ضحيك)

 خطكات كفؽ تسير ،دارماإل العمؿ في مستمرة عممية ىي
 تو، اىتمامنا جؿ العممية تمؾ يكلى أفْ  المدير عمى كيجب منظمة،
 بؿ القرار، اتخاذ عممية في األخرل مف أىـ خطكة ىناؾ فميس
 قرار عمى الحصكؿ أجؿ مف كخصكصيتيا أىميتيا، خطكة لكؿ
 .رشيد

12.  

 (29 :2019 ،سعدة)

يجػػػػاد الكافيػػػػة المعمكمػػػػات تػػػػكفير عمػػػػى العػػػػامميف قػػػػدرة  البػػػػدائؿ كا 
 المرغػػػكب اليػػػدؼ تحقيػػػؽ عمػػػى فضػػػؿاأل البػػػديؿ كتقيػػػيـ ،المناسػػػبة

 يحقػؽ بمػا المكضػكعة األىػداؼ إنجػاز في القرارات كمساىمة فيو،
 كمراعػػػػاة العػػػػامميف قبػػػػؿ مػػػػف القػػػػرار كَقبػػػػكؿ لمقػػػػرار التنفيػػػػذ سػػػػيكلة
 .المناسب التكقيت

 .في الجدول إليياالمشار المصادر إلى استناًدا بواسطة الباحث ُجرد المصدر: 

لػذم النجػاح ا أف  ة، ك داريػاإلعممية اتخاذ القػرارات ىػي محػكر العمميػة  أف  مما سبؽ  الباحث ويستنتج
 منظمة يتكقؼ عمى قدرة ككفاءة قيادتيا عمى اتخاذ القرارات المناسبة.  تحققو أمّ 
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الطريقػة المنظمػة لمكاجيػة المكاقػؼ كالمشػكبلت فػي أثنػاء  اتخـاذ القـرارات:ومن وجية نظر الباحـث 
يجػاد البػدائؿ المناسػبة، كاختيػار البػديؿ األكثػر مناسػبة  العمؿ عف طريػؽ تػكفير المعمكمػات الكافيػة كا 

 .مف بينيا، في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المرغكب حسب المكقؼ كظركفو

  القرارات اتخاذ معوقات .2.2.3
 كعممػػػي شػػػامؿ إطػػػار بعػػػد يتحػػػدد لػػػـ كالتػػػي ،كالشػػػاقة الصػػػعبة العمميػػػات مػػػف القػػػرارات اتخػػػاذ عمميػػػة

 تحػكؿ االلتباسػات مػف عػدد مػف القػرار صػناع كيعػاني ،األخطػاء مف لعدد تتعرض اين  إف ،لصياغتيا
  (.149:  2011 عقمة،) الرشيد بالقرار يسمى ما تحقيؽ دكف

 - 29:  2010 طعمػػة،)ك ،( 329:  2011 تعمػػب،)ك ،( 109:  2013 عػػكاد،) كػػبلن مػػف كيػػرل
 القػػػرار متخػػػذ تكاجػػػو التػػػي الصػػػعكباتأف ( 45:  2014 ،، كآخػػػركفكالبرزنجػػػي اليكاسػػػي)ك ،( 30
 :اآلتي النحك عمى
 أك المػػػدير افتقػػػار يشػػػكؿ مػػػا اغالبنػػػ إذ القػػػرار، اتخػػػاذ عنػػػد المتاحػػػة كالمعمكمػػػات اتلبيانػػػا نقػػػص •

فػػػي  اليادفػػػة القػػػرارات تحقيػػػؽ فػػػي العقبػػػات مػػػف العديػػػد المتػػػكافرة كالمعمكمػػػات اتمبيانػػػل الػػػرئيس
 .المعالجة

 المتػيػػرات بتػػداخؿ المشػػكمة ىػػذه سػػمتاتّ  إذا ماسػػيّ  كال معالجتيػػا، المػػراد المشػػكمة تحديػػد صػػعكبة •
 .بيا ساىمت التي األساسية األسباب تحديد معيا يتعذر التي المختمفة

 بدقػػة األىػػداؼ تكضػػيح لممػػدير يتسػػنى لػػـ إذا سػػيما كال ،إنجازىػػا المػػراد األىػػداؼ تحديػػد صػػعكبة •
 .المستيدؼ التحقيؽ في الصعكبة تعترييا بذلؾ المقترنة القرارات ف  إف كشفافية

 المنػػػافع تحديػػػد عمػػػى القػػػدرة كعػػدـ ناحيػػػة، مػػػف بدقػػػة المتاحػػػة البػػدائؿ تحديػػػد عمػػػى القػػػدرة عػػداـان •
ػا  عػػديُ  كالػذم أخػػرل، ناحيػة مػػف المتػكافرة البػػدائؿ بكػؿ تػػرتبط التػي( العيػػكب أك المزايػا)  مػػف أيضن

 . القرارات متخذم تكاجو التي الصعكبات
 القػرارات لمتخػذ الػبلـز الكقػت تكافر عدـ ف  إف كلذلؾ بالسرعة، القرارات اتخاذ عممية ترتبط أحياننا •

 التػػي  القػػرارات كجمػػع البػػدائؿ كتحديػػد كالمعمكمػػات اتلبيانػػا كفػػرة عػػف فضػػبلن  المشػػكمة، لتحديػػد
 ، كتنقسـ الى قسميف:اتخاذىا في احاسمن  المتاح الكقت يككف ما اغالبن 
 ىػك يعتبػر حػؿ عػف النظػر كصػرؼ المناسػب الحؿ اختيار مف تحدٍ  كىي :الداخمية العوائق .1

 .كالفنية البشرية أك المالية العكائؽ في العكائؽ ىذه كتتمثؿ ،فضؿاأل
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 تػػؤثر ال ُبػػّد أفْ  قراراتيػػا ف  إفػػ المجتمػػع، خبليػػا مػػف خميػػة المؤسسػػة تمثػػؿ: الخارجيــة العوائــق .2
المجتمػػع  كحػػدات بعػػض تعػػارض ثػػـ كمػػف المجتمػػع، عمػػى مباشػػرة غيػػر أك مباشػػرة بصػػكرة
  .بسيطة تكان لك حتى باألضرار عميو تعكد قراراتأّم  اتخاذ

 تحديػػد فػػي تجاىمػػو أك أىدافػػو تحديػػد فػػي القػػرار متخػػذ إخفػػاؽ ف  إ: األىػػداؼ تحديػػد فػػي اإلخفػػاؽ -
 الكصػكؿ يجعػؿ ممػا ؛التركيػز إلػى بمجمميػا العمميػة افتقػارإلػى  سػيؤدم ذلػؾ األىداؼ، فإف   ىذه
 .اصعبن  اأمرن  كمقبكلة مرضية نتيجةإلى 

 شػأنو مػف ذلػؾ ؽ، فإف  ضيّ  منظكر ضمف القرار مقّيدنا متخذ يككف عندما: ضيؽ منظكر اعتماد -
 عمػػػى تػػػؤثر منطقيػػػة إبداعيػػػة بطريقػػػة التفكيػػػر فػػػي كاإلخفػػػاؽ كالمبلئمػػػة الفع الػػػة القػػػرارات تفكيػػػت
 .القرار سبلمة

 مطػركح خيػار كػؿ عند القرار متخذ يتكقؼ عندما: المناسب بالشكؿ الخيارات تقييـ في اإلخفاؽ -
 كالنتيجػػة امتسػرعن  القػرار فسػيككف كمزايػاه، خيػار كػؿ نتػائج كمعرفػة بعمػؽ كمدركسػة يػةأنمت كقفػة

 .المرسـك اليدؼ عف تختمؼ
 لممشػكمة الػكاقعي اإلدراؾ مػف القػرار متخػذ يػتمكف ال عنػدما: بدقة كتحديدىا المشكمة إدراؾ عدـ -

 يػؤدم أفْ  دكف الفرعيػة المشكبلت عمى تركز قرارات اتخاذ نحك تتكجو قد دقيؽ بشكؿ كتحديدىا
 .الرئيسية المشكمة عمى ذلؾ

 ،كالػػػركتيف ،الجمػػػكد :مثػػػؿ القيػػػكد لػػػبعض اخاضػػػعن  القػػػرار يكػػػكف عنػػػدما القػػػرار: متخػػػذ شخصػػػية -
القػػػرار  متخػػػذ أفكػػػار عمػػػى تػػػنعكس سػػػمبية آثػػػارإلػػػى  ذلػػػؾ سػػػيؤدم ،كغيرىػػػا ،اليرمػػػي كالتنظػػػيـ
 .كتطمعاتو

 المعمكمػات كػـ عمػى كفعاليتػو القرار نجاح يعتمد: القرارات اتخاذ مف كالخكؼ المعمكمات، نقص -
 .المشكمة حكؿ المتكافرة الصحيحة

 نصػػؼ يمثػػؿ المشػػكمة، لحقػػائؽ القػػرار متخػػذ إدراؾ لعػػؿّ : لممشػػكمة القػػرارات متخػػذ تفيػػـ صػػعكبة -
 .تحقيقو إلى يصبك الذم اليدؼ كمعرفة المشكمة أبعاد بكؿ اإللماـ ينبػي كعميو حميا،
   الباحث أعدىا عمل ورشة خالل ومن
 تتفػؽ القػرارات اتخػاذ عمميػة بيا تمر التي المعكقات أف  ب الكزارة في عممو خبلؿ مف الباحث يرى
 الداخميػػة كزارة أف   إلػػى باالضػػافة استعراضػيا، تػػـّ  التػػي السػػابقة المعكقػات مػػع كثيػػرة جكانػػب  فػي
 كمػػع العػػامميف ىػػاأفراد مػػع تتعامػػؿ ايػػأن   بمعنػػى ،بامتيػػاز كأمنػػي شػػرطي طػػابع ذات مؤسسػػة ىػػي
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ا  المدنييف  ذاتػو بحػد كىػذا ،عمييػا يػنص القػانكف ك  عمييػا متفػؽ كمعػاييرقػكانيف  كفػؽ كذلؾ أيضن
ي حصػمت عمػى نسػبة ضػعيفة األمنػالقرارات ذات الطػابع  أف  حيث  بالكزارة المعكقات أحد يعتبر

القػػرارات ذات  أمػػامػف المػػكاطنيف، أالقػػرارات تتعمػػؽ بحيػػاة ك  ف  لخطػػكرة ىػػذه القػرارات أل جػدنا نظػػرنا 
 إلػػى نسػػبة اتخػػاذ القػػرارات  أف  كىػػذا يحػػدد جػػدنا الطػػابع الخػػدماتي فقػػد حصػػؿ عمػػى نسػػبة مرتفعػػة 

 .3نسبة متكسطة

 الداخمية بوزارة القرارات اتخاذ عمميةواقع  .2.2.4
 اآلتية: الخطكات حسب الداخمية بكزارة القرارات اتخاذ عممية تمر

 .مستقبمية أك قائمة المشكمة تكان سكاء بيا القرار اتخاذ المراد المشكمة كتحديدبياف  .1
 المشػػكمة نػػكع حسػػب المجنػػة كتكػػكيف بيػػا، القػػرار اتخػػاذ المػػراد المشػػكمة لدراسػػة لجنػػة تشػػكيؿ .2

 (.ةإداري قانكنية، مالية،)
 .  القرار اتخاذ مكضكع المشكمة عف كالمعمكمات اتلبيانا بتجميع المجنة تقـك .3
 .  القرار اتخاذ مكضكع المشكمة لمعالجة المتكفرة البدائؿ كضع .4
 .كالخارجية الداخمية البيئة مراعاة كيتـ المتاحة، البدائؿ بيف مف المناسب البديؿ اختيار .5
 .بالكزارة كتطبيقو المناسب لمبديؿ القرار اتخاذ .6
 .المتخذ القرار في حراؼن  األ كتصحيح المتخذ القرار كمراجعة متابعة .7

 بعنوان نبذة تعريف عن ورشة عمل أعدىا الباحث 
 "ةالفمسطيني الكطني كاألمف الداخمية بكزارة القرارات اتخاذ عممية فيالتمكيف اإلدارم  دكر"

 اعػددن  الكرشػة ىػذه حضػر حيث ،الكطني كاألمف الداخمية كزارة مككنات مف عدد بمشاركة كذلؾ
 :كىي ،رئيسية رك امح ثبلثة عمى الكرشة تركزت كقد ،الداخمية كزارة كككادر قيادات مف
 .الداخمية بكزارة كفاعميتو التمكيف -1
– السػمطة تفػكيض – المعمكمػات كمشػاركةاالتصػاؿ  – العمػؿ فػرؽ) دارماإل التمكيف أبعاد -2

 .القرارات اتخاذ في العامميف مشاركة عمى تأثيرىاك  ( التدريب

                                                             
 الكطني كاألمفالداخمية   بكزارة القرارات اتخاذ عممية في اإلدارم التمكيف كرشة عمؿ أعدىا الباحث بعنكاف "دكر 3

 اإلدارم، عممية اتخاذ القرارات(.ة، تضمنت مناقشة المحاكر )التمكيف اإلدارم، ابعاد التمكيف الفمسطيني
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 .العميا القيادة كدعـ القرارات اتخاذ عممية -3
 ،القػػػرارات اتخػػػاذ عمميػػػة كجػػػكدة نجػػػاح عمػػػى كأبعػػػادهالتمكػػػيف اإلدارم  أىميػػػة  الكرشػػػة كأظيػػػرت
 الػكظيفي الرضػا نسػبة مػف يضػاعؼ القػرارات اتخػاذ عمميػة فػي الكسطى  دارةاإل مشاركة ككذلؾ
 . جديدة قيادات كتأىيؿ صناعة في كيساىـ

 ممخص المبحث .2.2.5
 

ثػػـ تحػػدث عػػف مفيػػـك  ،اتخػػاذ القػػرارات أىميػػة اتخػػاذ القػػراراتىػػذا المبحػػث تطػػكر مفيػػـك تنػػاكؿ كقػػد 
 ،مػف كجيػة نظػرهاتخػاذ القػرارات عمػى مفيػـك  الباحػث بكعقّػ ،ابتّػعند العديد مف الكُ اتخاذ القرارات 

 القػرارات تصػنيفات  إلػى تطػرؽ الباحػث  كثػـ، القػراراتخصػائص التمكػيف ك تحػدث عػف عناصػر ال ـّ ث
العكامػػػؿ المػػؤثرة فػػػي عمميػػة اتخػػػاذ القػػرارات بػػػكزارة  ثػػـّ ، بعػػض العكامػػػؿ المػػؤثرة فػػػي اتخػػاذ القػػػراراتك 

 المبحث بالخاتمة. كانتيىالداخمية 
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 الوطني واألمنالمبحث الثالث: وزارة الداخمية  .2.3
 مقدمة 

في الحككمة الفمسطينية، حيث  أىميةالكطني مف الكزارات األكثر  كاألمفتعد كزارة الداخمية 
ا تتحمؿ مسؤكلية بالػة التعقيد في ظؿ ظركؼ متشابكة، كمعطيات صعبة، كأزمات، كحركب ين  إ

الداخمية بالعديد مف المراحؿ المعقدة منذ نشأة السمطة الفمسطينية، كالتي ت كزارة متبلحقة، كقد مرّ 
 ي.انأثرت بشكؿ مباشر في ىيكمية كتكجيات الكزارة كطبيعة نشاطيا الميد

العاـ  األمفالفمسطيني ميمة حفظ  الكطني كاألمف الداخمية زارةلك  ككما في كؿ الدكؿ تككؿ
ي األمناستقرار الدكلة كمؤسساتيا، حيث يقسـ العمؿ كضماف الجبية الداخمية،  يةاكحم لممكاطنيف،

 ي.كاألمنىيكمية الجياز بشقييا: المدني  في الكزارة لتخصصات حسب
ؿ لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية سنة ك الكطني منذ اليـك األ كاألمفنشأت كزارة الداخمية 

مف أىـ الكزارات  كاحدة ـ، كقد حظيت الكزارة باىتماـ القيادة السياسية كرعايتيا باعتبارىا 1994
 إلى كتسعى  ميمةلممكاطف الفمسطيني، كتقـك بتػييرات كاألماف  األمفالسيادية لدكرىا في تكفير 

لمجميكر الفمسطيني  كتكفير خدمة أمنية أكثر شمكالن  تطكير قدرات جديدة في سبيؿ تنفيذ دكرىا،
القياـ بدكرىا األساسي المتمثؿ  إلىية تحت مسؤكليتيا، باإلضافة األمنجميع األجيزة بانضماـ 
عيش الجميكر كضماف ركائز الدكلة األساسية، كصكف حقكؽ كحريات المكاطف، بحماية 

  (.2017)مكقع كزارة الداخمية:  .كثقة، كالتطمع نحك مستقبؿ كاعد فأماالفمسطيني ب
عينيا إعادة االعتبار لمكاطنييا مف خبلؿ  بَ صْ الكطني نُ  كاألمفكضعت كزارة الداخمية 

المعامبلت، حيث كضعت لذلؾ خطة البناء التنظيمي كالييكمي  نجازاتباع أقصر الطرؽ إل
ية كالمدنية التي تقدـ األمنكاستطاعت في زمف قياسي إيصاؿ أيسر الخدمات المتعمقة بالشؤكف 

  رعاية المكاطف الفمسطيني، كما اىتمت الكزارة بتنظيـ الحياة المدنية مف خبلؿ إلى الخدمة 
 لتنظيـ الحياة المدنية.  القكانيفكمتابعة منظمات المجتمع المدني كقدمت مشاريع 

لمشرطة أسست كبنت  عامة إدارة الكطني كاألمفكزارة الداخمية  فيما يتعمؽ بالشرطة فقد شكمت أما 
 ؽَ لحِ العمـك الشرطية كافتتحت المدارس كمراكز التدريب، كأُ  جميعفي  كمؤىبلن ا مدربن  اشرطين  اجيازن 

ث أحدعدد كبير مف منتسبي الجياز بدكرات في الخارج كبالكميات الشرطية، كزكد الجياز ب
ضعت الخطط الكفيمة جياز الدفاع المدني كرديؼ ألذرع الداخمية، ككُ شيء أنكما  ،المعدات

 شيء نأُ الداخمي فقد  األمفجياز أما  عاتقو،مقاة عمى نتو مف القياـ بالكاجبات المُ بنيكضو كالتي مك  
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لممكاطف الفمسطيني كاألماف  األمفية العميا لمسمطة الكطنية بيدؼ تكفير األمنضمف الخطة 
  .(2017)مكقع كزارة الداخمية:  الكطني الفمسطيني.مشركعو كحماية 

الكطني، كبقية الكزارات الفمسطينية بخطيف متكازييف، خط  كاألمفلقد سارت كزارة الداخمية 
دت في السنكات األخيرة كقؼ عممية البناء كالتطكير، كخط مكاجية لمسياسة اإلسرائيمية التي تعمّ 

لذلؾ بإعاقة عمميا مف ا ككزارة الداخمية خصكصن ا النيكض التي تنشدىا الدكلة الفمسطينية عمكمن 
ية مخالفيف بذلؾ كؿ كاألمنالكزارات المدنية  القصؼ، كتدمير مقارّ  أكخبلؿ االجتياحات، 

 . جميع االتفاقيات كضاربيف بعرض الحائط القرارات الدكلية

 القانكف الحقكؽ كالحريات العامة كاحتراميا كفؽ مبادئ حماية عمى  كتقـك الكزارة باإلشراؼ
يعات المحمية، كتساىـ في تعزيز اليكية الكطنية الفمسطينية كترسيخيا كصكف حقكؽ الدكلي كالتشر 

المعتقد،  أكالعرؽ  أكالديف  أكالجنس  أكككاجبات المكاطنة دكف أم تمييز عمى أساس المكف 
 (.2017)مكقع كزارة الداخمية:  القانكفـ أمافالجميع سكاسية 

ىداؼ ىداؼ التي تخدـ الرؤية العامة، كاألكاألتحديد الػايات إلى كتسعى الكزارة جاىدة 
 أفضؿجؿ تحسيف مستكل األداء، كتبسيط اإلجراءات، كتقديـ خدمات لمكزارة، مف أ االستراتيجية

لتحسيف مستكل دقة كنكعية المعمكمات، كسرعة تكفيرىا لصناع القرار كمتمقي الخدمة، كتعزيز 
 بية كتخفيض النفقات.التكاصؿ معيـ، ككذلؾ رفع مستكل العمميات الرقا

منو المجتمع الفمسطيني كالحفاظ عمى أ عمى خدمةالكطني  كاألمفتسعى كزارة الداخمية  الرسالة:
منية كخدماتية ت الخارجية، مف خبلؿ خطط كبرامج أكاستقراره مف المخاطر الداخمية كالتيديدا

داريك   القكانيف ة متكاممة، بالتنسيؽ مع الكزارات كمؤسسات المجتمع المدني ذات العبلقة كفؽ ا 
 ة كتعاليـ الديف الحنيؼ.نسانيكالقيـ اإل
كاالستقرار في المجتمع  األمفحاالت :التميز في تقديـ الخدمات كالكصكؿ ألعمى الرؤية

 الفمسطيني.
    القيم:

             تعاليـ ديننا الحنيؼ. 
 كالقيـ األخبلقية. قانكنية المعايير ال

               المصداقية كالشفافية.
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 اة كالنزاىة كاإليثار كالعدالة.ك االمس
         في اإلسبلـ. اإلنسافحقكؽ 

 األصالة كالتطكر.
 الغايات:

مف رسالتنا الخالدة، كفيمنا لدكرنا الكطني كالحضارم، كمف خبلؿ رؤيتنا الكاضحة  انطبلقنا
 :اآلتيت غايتنا عمى النحك كانكاستشرافنا لممستقبؿ البعيد كالقريب، فقد 

 الكطني الفمسطيني. كاألمفاالرتقاء باألداء العاـ لكزارة الداخمية  -
 .القانكف تعزيز سيادة  -
 حد مف معدالت الجريمة في المجتمع الفمسطيني.كاالستقرار كال األمفتحقيؽ  -
 ي.األمنتحصيف المجتمع الفمسطيني مف جميع أشكاؿ االختراؽ  -
 تعزيز التكاصؿ مع شرائح المجتمع الفمسطيني. -
 تعزيز الخدمات المدنية المقدمة لمجميكر. -
 مكاكبة التطكر التكنكلكجي كالمعمكماتي. -

 العامة لمتخطيط والتطوير، غزة ( دارةاإل: 2019-2018الوطني  واألمنلوزارة الداخمية  الستراتيجية)الخطة 

 الوطني واألمنمكونات وزارة الداخمية   .3.2.1
حيث  ،في الحككمة الفمسطينية أىميةالكزارات األكثر إحد الكطني  كاألمفكزارة الداخمية 

بالػة التعقيد في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات صعبة ال تخفى عمى أم مف  مسؤكليةتتحمؿ 
لكزارة الداخمية  أف  حيث  ،ة إذا قارنا عمؿ الكزارة بكزارات أخرل تعمؿ في الحككمةالمراقبيف خاصّ 

 الكطني دكرىا األساسي في المحافظة عمى أمف الكطف كاستقراره.  كاألمف

 ،كل نظاميةا قُ يأن  بكالشرطة  األمفؼ قكل مسطيني، تجده قد عرّ األساسي الفالقانكف إلى كبالرجكع 
 كىي القكة المسمحة في الببلد، كحدد دكرىا كاختصاصيا بما يمي: 

 الدفاع عف الكطف.  .1
 المجتمع. كحماية خدمة الشعب  .2
 العامة.  كاآلداب كالنظاـ العاـ  األمفعمى حفظ السير  .3
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مف القانكف كاجبيا في الحدكد التي رسميا  األمفكل تؤدم قُ  أف  عمى األساسي القانكف د كشدّ 
 (.  84، مادة 2003األساسي الفمسطيني المعدؿ، القانكف احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات )

 من:  األمنوى وتتألف قُ 

  الكطني الفمسطيني. األمفقكات  .1
 الداخمي.  األمفقكل  .2
 المخابرات العامة.  .3
 اإلدارات المركزية .4

 (8102 ،غز  ،اداي اإلو يمتنظال هيئة :المصدي(

الخدمة في  قانكفل القكل الثبلث )أحدتستحدث تككف ضمف  أكقكات أخرل مكجكدة  أكقكة  كأم
 (. 3: مادة 2005الفمسطينية،  األمفقكل 

الفمسطينية كجكب عمؿ ثبلث قكل  األمفالخدمة في قكل  قانكف( مف 3كحددت المادة رقـ )
إحدل تككف ضمف  أفْ ال ُبّد ستحدث أم قكة تُ  أف  كال يجكز استحداث قكة رابعة ليا، ك  ،أساسية

رئيس السمطة ىك القائد األعمى ليذه القكل الثبلث  أف   القانكفالقكل الرئيسية الثبلث، كما حدد 
قائد في تعريفيا لم (1ت المادة رقـ )حيث نصّ  ،الفمسطينية األمفالقائد األعمى لقكل  بمنزلةكىك 

كل الخدمة في قُ  قانكف)بصفتو رئيس السمطة الكطنية"  األمفالقائد األعمى لقكل األعمى عمى "
يف في يككيفية التع كؿ قكة عمى حدة القانكف، كما عر ؼ (1: مادة 2005الفمسطينية،  األمف

 . الكظائؼ العميا فييا

 الوطني  األمنقوات  .1

ىيئة عسكرية نظامية، تؤدم كظائفيا كتباشر ": ايأن  بالكطني  األمفقكات القانكف ؼ عر  
الكطني كتحت قيادة القائد العاـ، كىك الذم يصدر القرارات  األمفاختصاصاتيا برئاسة كزير 

 قانكف) "الصادرة بمقتضاه األنظمةك  القانكفألحكاـ ا ، كفقن كاّفةكنيا شؤ عمميا كتنظيـ  دارةالبلزمة إل
 (. 7، مادة2005الفمسطيني،  األمفالخدمة لقكل 
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الوطني )اتفاق الوفاق الوطني الفمسطيني المقترح مصرًيا،  األمنميام وصالحيات قوات 
2009 :) 
امر كالتعميمات المستديمة لمقكة كما حددت ك الكطني مف خبلؿ األ األمفمياـ قكات  القانكفحدد 

 بما يمي:  2009باتفاؽ الكفاؽ الكطني الفمسطيني في القاىرة عاـ 

سيادة الببلد، كتأميف سبلمة أراضييا، كالمشاركة في تعميرىا كالمساعدة في مكاجية حماية  .1
الكطني في  األمفبقكات  االستعانةلمحاالت التي يجكز بيا  االككارث الطبيعية، كذلؾ كفقن 

 عسكرية. الغير المياـ 
امر الصادرة عف السمطة ذات االختصاص فما يتعمؽ بقكل ك تنفيذ األحكاـ القضائية كاأل .2

 العسكرم.  القانكف، كفؽ النظاـ ك األمف
 مف أم اعتداء خارجي. حماية الكطف  .3
كتشترؾ في التصدم لحاالت انتشارىا مكاجية التيديدات الخارجية كالداخمية في مناطؽ  .4

 . االطكارئ المحددة دستكرين 
 طنية بالخارج. التمثيؿ العسكرم في السفارات الك  .5

 

 الداخمي "وزارة الداخمية":  األمنقوى  .2

ا "ىيئة أمنية نظامية تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا يأن  الداخمي عمى  األمفتعرؼ قكل 
كىك الذم يصدر القرارات البلزمة  ،الداخمي األمفبرئاسة كزير الداخمية كقيادة مدير عاـ قكل 

 (.10: مادة 2005الفمسطينية،  األمفالخدمة في قكل  قانكف) "كاّفةكنيا شؤ عمميا كتنظيـ  دارةإل

ا، الداخمي )اتفاق الوفاق الوطني الفمسطيني المقترح مصريً  األمنصالحيات وميام قوى 
2009:) 

 حفظ النظاـ العاـ، كالحفاظ عمى اآلداب كاألخبلؽ الفاضمة.  .1
 أمف المكاطف كحقكقو كحرياتو، كالمؤسسات العامة كالخاصة.  حماية .2
 . القانكف تنفيذ كاحتراـ  .3
طفاء الحرائؽ. نالقياـ بأعماؿ الدفاع المدني كاإل .4  قاذ كا 
 أعماؿ كصكر التجسس داخؿ الكطف.  جميعمكافحة  .5
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 تيديدات خارجية.  أكالمحافظة عمى الجبية الداخمية مف أم اختراقات  .6
صادرة عف السمطة ذات االختصاص، كفؽ  قانكنية أم قرارات  أكتنفيذ األحكاـ القضائية  .7

 . القانكف ما ينص عمييا 
 المخابرات العامة:  .3

ىيئة أمنية نظامية مستقمة تتبع لمرئيس، تؤدم كظائفيا كتباشر " ايأن  بعرؼ قكة المخابرات العامة تُ 
عمميا كتنظيـ  دارةكىك الذم يصدر القرارات البلزمة إلاختصاصاتيا برئاسة رئيسيا كتحت قيادتو، 

 (13: مادة 2005الفمسطينية،  األمفالخدمة في قكل  قانكف) ."شؤكنيا كاّفة

 .(8،9،10: مادة 2005المخابرات العامة،  قانونميام وصالحيات المخابرات العامة: )

ية خارج الحدكد األمنكالمياـ  نشطةبممارسة األا تعتبر المخابرات الجية المكمفة رسمين  .1
 الجػرافية لفمسطيف. 

أمنية محددة داخؿ الحدكد الجػرافية لدكلة فمسطيف الستكماؿ  تمارس المخابرات مياـَ  .2
 . اإلجراءات كالنشاطات التي بدأت بيا خارج الحدكد

 اآلتية: وتتولى المخابرات الميام 

م أعماؿ تعرض أمف كسبلمة فمسطيف لمخطر كاتخاذ مف أ لمكقايةالتدابير البلزمة  اتخاذ -
 . القانكف اإلجراءات البلزمة ضد مرتكبييا كفقنا ألحكاـ 

القكمي الفمسطيني في  األمفالمساس بشأنو الكشؼ عف األخطار الخارجية التي مف  -
أعماؿ أخرل تيدد كحدة الكطف كأمنو كاستقبللو  أم أكت التجسس كالتآمر كالتخريب مجاال

 كمقدراتو. 
أعماؿ تيدد السمـ  دكؿ الصديقة المشابية لمكافحة أمالمشترؾ مع أجيزة الالتعاكف  -

 الخارجي، شريطة المعاممة بالمثؿ.  األمفأم مف مجاالت  أكالمشترؾ  كاألمف

العديد مف  إلى 2005( لسنة 8الفمسطيني رقـ ) األمفالخدمة في قكل  قانكفكما أشار 
 كأىميا:  ،األمفالمؤسسات التي تتبع لمرئاسة كتمارس اختصاصاتيا عمى جميع منتسبي القطاع 
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 ىيئة القضاء العسكري:  .1

عمييا تتبع لرئيس حد أل سمطافىيئة قضائية عسكرية ال  ":وأن  ؼ القضاء العسكرم عمى عرّ يُ 
السمطة الكطنية الفمسطينية، كيتبع ىذه الييئة محاكـ عسكرية كنيابة عسكرية، كفركع أخرل ألحكاـ 

 (. 21: مادة 2008، 4القضاء العسكرم رقـ  قانكف) "العسكرية األنظمة ك القانكف 

 لجنة الضباط:  .2

المسائؿ التي تتعمؽ بالضباط مف حيث بدء التعييف  جميعتتكلى لجنة الضباط اإلشراؼ عمى 
 األمفالضباط المنتسبيف لقكل  جميعالمسائؿ األخرل التي تخص  جميعكالترقية كتحديد األقدمية ك 
 الداخمي، المخابرات العامة، األمفكل الكطني كجيش التحرير، قُ  األمفالفمسطينية الثبلث "قكات 

كىي التي ترفع تكصياتيا  ،الفمسطينية األمفكل تعمؿ ضمف قُ  فرعية الجانن الضباط  لجنةُ  كتشكؿُ 
 األمف ا الفرعية ضركرة ممحة لتنظيـ ُقكليلجانحيث يعتبر تشكيؿ لجنة الضباط ك لمجنة الضباط، 

 (.19: مادة 2005الفمسطيني،  األمفالخدمة بقكل  قانكفالفمسطينية )

 (:  دارةاإلالضابط )ىيئة التنظيم و شؤون  إدارة .3

الفمسطينية، كيعييف مديرىا مف  األمفالخدمة بقكل  قانكفالضباط بمقتضى شؤكف  إدارةتنشأ 
الضباط شؤكف  إدارة، كما تعتبر كشؤكنيـالرئيس، كىي الجية المشرفة عمى تنظيـ ممفات الضباط 

في   دارةاإلميا ىيئة التنظيـ ك ا يقـك بعمتشكيميا ضركرة ممحة، حالين  بعدسكرتارية لجنة الضباط، ك 
كبات مف الضركرم فصؿ عمميا عف ىيئة التنظيـ  ،قانكفمف الضفة كغزة كىذا مخالؼ لم ُكؿٍ 
في المسائؿ التي تتعمؽ بالضباط سكم لجنة  ننا ألم جية البتقانك حيث ال يجكز  ، دارةاإلك 

 (. 16: مادة 2005الفمسطيني،  األمفالخدمة بقكل  قانكف)اقانكنن الضباط المشكمة 

 م2007في قطاع غزة قبل يونيو  األمنوالتنفيذية لُقوى ة دارياإلالييكمية  .3.2.2
الفمسطينية في ىيكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية قضية إشكالية  األمفمت تبعية قكل شكّ 

سكاء، حيث شػؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات منصب  داخمية/ داخمية كداخمية/ خارجية عمى حدٍ 
صدر  أف   إلى ( ـ01/07/1994) ؿ الصادر بتاريخك األ كزير الداخمية بمكجب التشكيؿ الكزارم

كالذم قضى بإلحاؽ جياز  (ـ27/06/2002)ـ بتاريخ 2002( لسنة 12المرسـك الرئاسي رقـ )
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عنيا  كلـ يعد الرئيس ياسر عرفات مسؤكالن  ،الكقائي كالدفاع المدني بكزارة الداخمية كاألمفالشرطة 
 الكطني كجياز المخابرات العامة تتبع لمرئاسة الفمسطينية.  األمفمباشرة، كبقيت قكات 

السمطة الكطنية  أف  في شير يناير أعمف ا تكلي السيد محمكد عباس كتحديدن  بعد
حصر امتبلكيا في األجيزة  أف  ك  ،الفمسطينية ىي الجية الكحيدة المكمفة بامتبلؾ القكة المسمحة

ية األمنلتزاـ بالترتيبات منو لئلا لكياتو، كذلؾ سعين أك حد أالمختصة داخؿ السمطة الفمسطينية يمثؿ 
لى مف خطة خارطة ك المترتبة عمى السمطة الكطنية الفمسطينية عمى النحك الذم تحدده المرحمة األ

 األمفيكضح ىيكمية قطاع اآلتي الطريؽ، كفي إطار سمسمة مف عمميات اإلصبلح. كالجدكؿ 
 : الفمسطيني األمفالخدمة في قكل  قانكفبمكجب 

 الفمسطيني األمن قوى في الخدمة قانون بموجب األمن قطاع ىيكمية( 5.2) جدول

 المخابرات العامة الداخمي األمنقوات  الوطني األمنقوات  المحور

جيػػػاز أمنػػػي نظػػػامي مسػػػتقؿ يخضػػػع  جياز أمني نظامي جياز عسكرم نظامي التعريف
 إلشراؼ الرئيس

  دارةاإل
 كزير الداخمية الكطني األمفكزير  السياسية

رئيس جياز المخػابرات العامػة )حيػث 
يتمتػػػع بدرجػػػة كزيػػػر كال يعتبػػػر عضػػػكنا  

 في مجمس الكزراء(
 رئيس جياز المخابرات العامة الداخمي األمفمدير عاـ  القائد األعمى القيادة

بمكجػػػب مرسػػػكـ رئاسػػػي بنػػػاء  بمكجب مرسكـ رئاسي آلية التعيين
 بمكجب مرسكـ رئاسي الكزراءعمى تنسيب مجمس 

يػػة التمديػػد كانثػػبلث سػػنكات، مػػع إم ّي مدة الوأل
 كاحدة لمدة سنة 

يػػػػػة كانثػػػػبلث سػػػػػنكات، مػػػػع إم
 كاحدة التمديد لمدة سنة 

يػػػػة التمديػػػػد كانثػػػػبلث سػػػػنكات، مػػػػع إم
 كاحدة لمدة سنة 

 الصالحيات

 دارةيصدر القرارات البلزمة إل
، كفقنا ألحكاـ جميعكتنظيـ العمؿ 

الصادرة   األنظمةك  القانكف
 بمقتضاه

 دارةيصػػدر القػػرارات الػػػبلـز إل
 جميعكتنظيـ شؤكف العمؿ 

كتنظػػيـ  دارةيصػػدر القػػرارات الػػبلـز إل
 جميعشؤكف العمؿ 

 الفمسطيني. األمنالخدمة لقوى  قانونعمى ا اعتمادً  ُجرد المصدر 

ي الفمسطيني بمختمؼ األمنالقطاع  ف  إي، فاألمني الناظـ لمقطاع القانكنكمف الكاقع العممي ك 
مف األداء المتكاضع بسبب عدـ كجكد ىيكمية مدركسة كمعتمدة كثابتة طكاؿ  يعانيأجيزتو 

اتيا كضعؼ التدريب داخميا، كجكىر الخمؿ ىك عدـ كجكد ناظـ كانالسنكات السابقة، ككذلؾ قمة إم
الكطني،  كاألمفكزير الداخمية ية بيف الرئيس ك األمني لتداخؿ صبلحيات كمرجعيات القكل قانكن

 كقادة القكل. 
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الوطني  واألمنعممية اتخاذ القرارات بوزارة الداخمية في  دارياإلواقع التمكين  .3.2.3
  الفمسطينية.
 ،القرارات اتخاذ عممية كجكدة نجاح عمى كأبعاده دارماإل التمكيفأىمية  ف  : إدارياإلالتمكين 
 ،الكظيفي الرضا نسبة مف يضاعؼ القرارات اتخاذ عممية في الكسطى دارةاإل مشاركة ككذلؾ
بحاجة لزيادة في رفع نسبة التمكيف اإلدارم كاقع  أف  ال ، إجديدة قيادات كتأىيؿ صناعة في كيساىـ

 .  فاعميتو بيف القيادة العميا كالكسطى
 العمؿ كفرؽ الصبلحيات كتفكيض دارماإل عظيمة كترابط بيف التمكيفأىمية ىناؾ  أف  كما 

 كزيادة القرارات فاعمية مف يزيد الذم األمر ؛بالكزارة لمعامميف التدريب ىميةأل باالضافة االتصاؿ،ك 
 دكائر لدل دارماإل التمكيف ثقافة زادت ماكمّ  وأن   امؤكدن  خرل،األ كاالدارات العميا القيادة بيف الثقة
 ؛القرارات اتخاذ عممية في العامميف إشراؾ  في ذلؾ ساىـما مك الداخمية كزارة في العميا القيادة
 لمخرجات عممية اتخاذ القرارت. امميزن  انجاحن  يعطي الذم األمر

القرارات  طبيعة حيث كمرضية، بالكزارة متكسطة القرارات اتخاذ درجة ف  : إعممية اتخاذ القرارات 
 أمني طابع ذات خراآل كالبعض مرتفعة، فتككف لمطابع الخدماتي تخضع في بعض مككنات الكزارة

القرارات كمدم نسبة الرضا  اتخاذ لعممية المتكسطة يكضح النتيجة كىذا ،انسبين  منخفضة فتككف
 .عمييا مف قيادة الكزارة

 اتخاذ عمى بتدريبيـ بالكزارة المكجكدة لمكفاءات المستمر لمتطكير بالػةأىمية  ىناؾ أف  ب ال شؾّ 
 اتخاذ عممية في الحديثة كالتكنكلكجية العممية كالكسائؿ األدكات تكفير عمى كالعمؿ القرارات،
 بطبيعة المخاطرة درجة مف كالتقميؿ المستقبؿ استقراء في األثر أكبر لو سيككف مما القرارات،
 .بالكزارة العمؿ
 النقاش كاف حيث كتبريرىا،االستبانة  نتائج لتفسير اخصيصن  الباحث أعدىا عمؿ كرشة خبلؿ كمف

 النتائج بعض إلى  الكرشة خمصت كقد بالكزارة، دارماإل التمكيف كاقع الثبات اآلراء كتبادؿ كالحكار
 :تيكاآل كىي

  دارةاإل مشاركة ككذلؾ الصبلحيات، تفكيض خبلؿ مف فييا كالمشاركة القرارات اتخاذ عمميةأىمية 
 كتأىيؿ صناعة في كيساىـ ،الكظيفي الرضا نسبة مف يضاعؼ القرارات اتخاذ عممية في الكسطى
 لمطابع تخضع القرارات طبيعة حيث كمرضية طبيعية القرارات اتخاذ درجة أف  جديدة، كما  قيادات

 النتيجة يكضح كىذا ،انسبين  منخفضة فتككف أمني طابع ذات كاألخرل ، مرتفعة فتككف الخدماتي
 دكر لتفعيؿ الحاجة بأمّس  بالعمـك الداخمية كزارة مككنات أف  القرارات،  اتخاذ لعممية المتكسطة

 .القرارات جكدة يخدـ بما ؛كالتكاصؿ الثقة مف يزيد بما فييا كالعامميف الكسطى دارةاإل
 مدل تظير جيدة نسبة كىي متكسطة، بدرجة القرارات اتخاذ مجاؿ نسبة ظيكر أف   كتؤكد النتائج

 يتعمؽ بما المدنية المؤسسات عمى ينطبؽ ما أف  ك  القرارات، اتخاذ أىميةب العميا القيادة اىتماـ
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 ي،األمن العمؿ مجاؿ في اجمين  ذلؾ كيظير الداخمية، كزارة عمى بالضركرة ينطبؽ ال القرارات باتخاذ
 في العامميف إشراؾب انسبين  يتمنع المدير مف تجعؿ كخصكصيتو ياألمن الممؼ حساسية أف   اذ

 العاممة األجيزة جميع جبارإإلى  عمدت الكزارة أف   الفي العميد أكد حيف في القرارات، اتخاذ عممية
 يشير ما كىك العمؿ، تاتبع العاـ المدير مع يتحمؿ قيادة مجمس تشكيؿ عمى منيا يةاألمن حتى
التمكيف  نسبة ارتفعت كمما وأن  التمكيف ك  طريؽ عمى القرارات اتخاذ فاعمية نحك يجابيإ تطكر إلى 

 .القرارات اتخاذ عممية في المشاركة فاعمية نسبة ارتفعت بالكزارةاإلدارم 
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 انثانثانفصم 

 اندراساث انسابقت
 

 تمييد
 الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التمكين اإلداري 

: الدراسات الفمسطينية-  أكالن
 ثانينا: الدراسات العربية-
 ثالثنا: الدراسات األجنبية-

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع عممية اتخاذ 
 القرارات
: الدراسات الفمسطينية-  أكالن
 ثانينا: الدراسات العربية-
 ثالثنا: الدراسات األجنبية-

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 الفجوة البحثية
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 الدراسات السابقة. الفصل الثالث: 3
 تمييد:

، كمجمكعة أخرل دارماإلالتمكيف تناكلت مكضكع عرض مجمكعة مف الدراسات السابقة التي  تـّ 
دراسات  إلىتقسيـ كؿ منيا  ، كتـّ عممية اتخاذ القرارتناكلت مكضكع مف الدراسات السابقة التي 

الفجكة البحثية  بياففمسطينية كعربية كأجنبية، ثـ تبل ذلؾ التعقيب عمى الدراسات السابقة، ككذلؾ 
ما ىي مكضحة في الجدكؿ عرض الدراسات ك دراسات السابقة كالدراسة الحالية، حيث تـّ بيف ال
 :اآلتي

 الدراسات السابقةإحصائية  (2.2.51.3 ) جدول

 اتخاذ القرار المتغير التابع التمكين المتغير المستقل الدراسات

 2013حتى  2018من  الدراسات المحمية
 7العدد 

 2015حتى  2019من 
 11العدد 

 2015حتى  2018من  الدراسات العربية
 7العدد 

  2013حتى 2017من 
 7العدد 

 2013حتى  2018من  األجنبيةالدراسات 
 8العدد 

 2010حتى  2017من 
 9العدد 

 27 22 المجموع 
 دراسة 49 المجموع الكمي

 

 : دارياإلالتمكين تناولت موضوع الدراسات السابقة التي  .3.1
 الفمسطينية: الدراسات ًل أو  .3.1.1

  ( 2018بكري،دراسة ) -1
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 المالية كزارة قطاع غزة
 الفمسطينية

أصحاب المناصب 
 (379)اإلشرافية 

 عينة طبقية
(220) 

 االستبانة 

 لدل كزارة المالية الفمسطينية. االستراتيجيفي تحقيؽ التكجو  اإلدارم التمكيف دكر معرفة - اليدف 
 

بدرجة متكسطة  كافالعينة بشكؿ عاـ،  أفرادكما يتصكره كيدركو اإلدارم  التمكيف مستكل ف  إ - النتائج
 .%(53.58كبنسبة مئكية )

 .االستراتيجيفي التكجو  اجكىرين  اتؤثر تأثيرن التمكيف اإلدارم أبعاد  إف   -
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 (2018،عفانةدراسة ) -2
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 األقصى شبكة قطاع غزة
 لئلعبلـ

 ف المديرك 
   االشرافيكف

مسح شامؿ 
(67) 

 االستبانة 

 األقصىلدل العامميف في شبكة  دارماإلالتمكيف  البيئة التنظيمية في تعزيز لىإالتعرؼ  - اليدف 
 الفني. اإلنتاج ك  لئلعبلـ

 في مجتمع الدراسة.التمكيف اإلدارم ككذلؾ أبعاد  ،بدرجة كبيرة  دارماإلتكفر أبعاد االبداع  - النتائج
 . دارماإلالتمكيف كتعزيز  البيئة التنظيمية بيفإحصائية داللة  اذ دكرد كجي  -

 
 (2015دراسة )صيام،  -3

 األداة العينة المجتمع سيسالحد المؤ  يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

المؤسسات  قطاع غزة
 األىمية
 الصحية

ف ك المكظف
 فك دارياإل

  مسح شاـ
 )عينة عشكائية(

 االستبانة 

 التعرؼ إلىالصحية بقطاع غزة، ك  األىميةفي المؤسسات التمكيف اإلدارم كاقع  التعرؼ إلى - اليدف 
 .فييا دارماإلمستكل فاعمية األداء 

 الصحية بقطاع غزة جاء بدرجة متكسطة. األىميةفي المؤسسات التمكيف اإلدارم كاقع  - النتائج
الصحية بقطاع  األىميةفي المؤسسات التمكيف اإلدارم بيف إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة  -

  فييا.  دارماإلغزة كمستكل فاعمية األداء 
  (2015دراسة )أبو عمرة،  -4

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

مسح شامؿ  الشرطة أفراد الشرطة الفمسطينية قطاع غزة
(450) 

 االستبانة 

  دارماإلكاقع ممارسة تمكيف العامميف بالشرطة الفمسطينية بػزة ببعديو النفسي ك  التعرؼ إلى - اليدف 
 .كعبلقتو باألداء الكظيفي

 بالشرطة.كجكد مستكل مرتفع مف ممارسة التمكيف لدل العامميف  - النتائج
 كجكد عبلقة طردية بيف مستكل ممارسة التمكيف كبيف األداء الكظيفي لمعامميف بالشرطة. -
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  (2014دراسة )البيطار،  -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

المؤسسات غير  قطاع غزة
 الحككمية

ف ك المكظف
 كالمكظفات

مسح شامؿ 
(260) 

 االستبانة 

لممكارد البشرية في رفع مستكل التمكيف الكظيفي  االستراتيجيدكر التخطيط  التعرؼ إلى - اليدف 
 .في المؤسسات غير الحككمية

لمتخطيط    االستراتيجيةبيف الرؤية كالفمسفة إحصائية كجكد عبلقة طردية ذات داللة  - النتائج
 لممكارد البشرية كالتمكيف الكظيفي. االستراتيجي

ظمة الحكافز كالمكافآت المكجكدة في المؤسسات غير الحككمية، أنيكجد ضعؼ في  -
 قصكر في تكفير البيئة المحفزة لتدريب كتطكير المكظفيف. إلىإضافة 

 

  ( 2014دراسة )قديح،  -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

ف في ك المكظف اإلسبلمية البنكؾ  قطاع غزة
العميا   دارةاإل

 كالكسطى

مسح شامؿ 
(139) 

 االستبانة 

   االستراتيجيةتمكيف المكارد البشرية كأثرىا في تحقيؽ األىداؼ  استراتيجيةإلى التعرؼ  - اليدف 
 .اإلسبلمية في البنكؾ 

تمكيف المكارد  استراتيجية    االستراتيجيةبيف األىداؼ إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة  - النتائج
 بقطاع غزة. اإلسبلمية البشرية في البنكؾ 

 

 (  2013، عفانةدراسة ) -7
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

المؤسسات  قطاع غزة
 الدكلية األىمية

ف ك المكظف
 األىميةالمؤسسات 
 الدكلية

مسح شامؿ 
(300) 

 االستبانة 

كفاعمية فرؽ العمؿ كمستكل تطبيؽ كؿ منيما التمكيف اإلدارم العبلقة بيف إلى التعرؼ  - اليدف 
 .الدكلية العاممة في قطاع غزة األىميةفي المؤسسات 

 كافالدكلية العاممة في قطاع غزة  األىميةفي المؤسسات التمكيف اإلدارم مستكل  ف  إ - النتائج
 %. 81بنسبة  امرتفعن 

 ،%. 80بنسبة  امستكاىا مرتفعن  كاففاعمية فرؽ العمؿ  إف   -
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 : الدراسات العربيةثانًيا .3.1.2
 (9036 فالح) ادياسة -1

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

المدارس باألغوار  األردف
 يةاألردن

مسح شامؿ  مديرم المدارس
(77) 

 االستبانة 

 لدل كالتمكيف الذات بفعالية باالعتقاد كعبلقتو العمؿ، في ماؾيناال درجةإلى  التعرؼ -  اليدف
 .الشمالية األغكار لكاء في المدارس مديرم

 ة،كانالم: األدنىإلى  األعمى مف اآلتي  النحك عمى مرتبة المحاكر جاءت فقد التمكيف أما  - النتائج
 األعمى مف نسبية افز أك كب الميني؛ النمك ثـ القرار، اتخاذ ثـ التأثير، ثـ االستقبللية، ثـ

 .التكالي عمى( 4.12 ك 4.29 ك 4.38 ك 4.55 ك 4.57: )اآلتي النحك عمى لؤلدنى
 عمى حصمت كاحدة  فقرة باستثناء مرتفعة التمكيف لفقرات النسبية افز ك األ جاءت كما -

 . معتدؿ متكسط
 
 

 (9034) سبخي بوبكر ادياسة -2
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 جامعة طبلب 2 افكىر  جامعة الجزائر
 2كىراف 

مسح شامؿ 
(586) 

 االستبانة 

 ظؿ في بينيما العبلقة كتكضيح الكظيفية الحياة كجكدة التمكيف بيف العبلقة التعرؼ إلى -  اليدف
 .التنظيمية الثقة

ػػ كػاف افكىػر   يػةلكال المدنيػػة حمايػةال أفػراد تمكػيف مسػتكل ف  إ - النتائج  خػػبلؿ مػف كذلػؾ انسػبين  امنخفضن
 (.التأثير- الذاتية الفاعمية- التصرؼ حرية- العمؿ أىمية) لمقياس ربعةاأل األبعاد

 الحيػاة كجػكدة العػامميف تمكيف كبيف التنظيمية كالثقة العامميف تمكيف بيف مكجية عبلقة كجكد -
 متػيػػر بػػاختبلؼ تختمػػؼ الكظيفيػػة الحيػػاة كجػػكدة العػػامميف تمكػػيف بػػيف العبلقػػة ف  ا  ك  الكظيفيػػة،

 .كسيط كمتػير التنظيمية الثقة
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 (9033) معراج ادياسة -3
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

كمية العمـك  الجزائر
 االقتصادية

العمـك  كمية طبلب
 االقتصادية

مسح شامؿ 
(60) 

 االستبانة 

التمكيف اإلدارم  أثر التعرؼ إلىك  ،دارماإل التمكيف مفيـك يكضح مناسب نظرم إطار تقديـ -  اليدف
 .الدراسة مؤسسة لدل التنظيمي اإلبداع عمى

داريػػك  فكريػػة تطػػكراتل نتيجػػة كػػاف بػػؿ عفػػكم بشػػكؿ شػػيءين لػػـ دارماإل التمكػػيف مفيػػـك ف  إ - النتائج  ةا 
 العامػؿ كتكفر المبلئمة العمؿ بيئة بتكفر مرتبط منظمة أم في التمكيف فكرة نجاح ف  كا   عّدة،
 .المناسب بالشكؿ المسؤكلية لتحمؿ كالقابمية الكفاءة يمتمؾ الذم

 

 (9034) وجميل عيسبت ادياسة -4
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 المؤسسات الجزائر
 االقتصادية

العامميف في 
 المؤسسات
 االقتصادية

مسح شامؿ 
 )عينة
 عشكائية(

 االستبانة 

 االقتصادية المؤسسات في دارماإل كالتمكيف التنظيمية العدالة مستكيات عف الكشؼ -  اليدف
 الدراسة. محؿ الجزائرية

  .دارماإل كالتمكيف التنظيمية العدالة أبعاد بيفإحصائية  داللة ذم أثر كجكد - النتائج
 

 (9034) محمد ة ادياسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 تنشيط ىيئة األردف
 يةاألردن السياحة

مسح شامؿ  بالييئة العامميف
(65) 

 االستبانة 

  اليدف
 . يةاألردن السياحة تنشيط ىيئة في الكظيفي التمكيف بأبعاد التعريؼ -
 ىيئة في العامميف لدلاإلبداعي  السمكؾ في المختمفة بأبعاده الكظيفي التمكيف أثر تحميؿ -

 . يةاألردن السياحة تنشيط
 . اإلبداعي كالسمكؾ الكظيفي التمكيف بيف ما النتائج تعميـ صعكبة - النتائج

 بأبعاده الكظيفي التمكيف أسمكب تكفرأىمية  يةاألردن السياحة تنشيط ىيئة في العامميف يدرؾ -
 .ةاإلبداعي األفكار لتككيف المختمفة
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 (9034) الكبيسي ادياسة -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الثانكية  المدارس العراؽ
 تربية مديرية في

 ناتك اكمع معاكنك 
 .الثانكية  المدارس

مسح شامؿ 
(100) 

 االستبانة 

 الثانية / الكرخ تربية مديرية في الثانكية المدارس مديرم لدلالتمكيف اإلدارم إلى  التعرؼ -  اليدف
 .ناتك اكالمع نيفك االمع نظر كجية مف

 مما،  المتكسط مف أقؿ بمستكل الصبلحيات تفكيض يمارسكف الثانكية المدارس مديرم ف  إ - النتائج
 .بو القناعة يمتمككف ال اإلعدادية المدارس مديرم أف   يعني

 . المدرسة أعماؿ إنجاز عمى يساعد الصبلحيات تفكيض إف    -
 

 (9033) الكعبي ادياسة -7
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الرافديف كمية العراؽ
 الجامعة

مسح شامؿ   طبلب الكمية
(118) 

 االستبانة 

 التنظيمي. كاالبتكارالتمكيف اإلدارم  بيف العبلقة اختبار -  اليدف
 .التنظيمي االبتكار تعزيز فيالتمكيف اإلدارم  دكر اختبار -

 . التػيير سريعة األعماؿ بيئة ظؿ فيالتمكيف اإلدارم  خبلؿ مف التنظيمي االبتكار يتعزز - النتائج

 

 األجنبية: الدراسات اثالثً  .3.1.3
  (sobhash Kondou 9036) ادياسة -1

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

مكظفي البنكؾ   البنكؾ اليندية اليند
 اليندية

عينة عشكائية 
(418) 

 االستبانة 

عهررً اا اا انررى      ان  رر    تمكرر ه آثرر   انغرر م  رره ارررق انى اررح اررى انت  رر   رره إنررً  انتعرر   -  اليدف

 . انن س  انتمك ه نهمى   ه  ه خالل وس طح

  .النفسي التمكيف طريؽ تحسيف أداء المكظفيف عف إلىالقيادة  تمكيف يؤدم أفْ يمكف  - النتائج
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  ali,et.al(2018) ادياسة -2
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 جامعة مستشفى مصر
 المنيا

 فممرضك  
 تممرضاك 

عينة 
عشكائية 

(100) 

 االستبانة 

 انمم ضررر ه  ررره ع نرررح نررر ي انتنظ مررر  واالنتررر او انتمكررر ه بررر ه انعالارررح إنرررً  انتعررر   -  اليدف

 . وانمم ض ت

 كداؿ كبير يجابيإ ارتباط ككجكد التنظيمي، كااللتزاـ التمكيف مستكل مف كؿ انخفاض - النتائج
 .التنظيمي كااللتزاـ التمكيف بيف اإحصائين 

 
  (Ozaralli ، 9033) ادياسة -3

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 قطاع تركيا
 التكنكلكجيا

 قطاعمكظفي 
 التكنكلكجيا

 عينة عشكائية
(218) 

 االستبانة 

بداع لدل المكظفيف بالتطبيؽ عمى أثير تمكيف القيادات في تشجيع اإلالكشؼ عف ت -  اليدف
 قطاع التكنكلكجيا في تركيا.

بداع العامميف يككف أكبر في حالة شعكر أثير المعنكم لتمكيف قيادات عمى إالت - النتائج
امميف بالتمكيف النفسي بصكرة أعمى عنو عندما يككف شعكر الع بالتمكيف العامميف

 .النفسي بصكرة أقؿ
 
  (NDEGWA ، 9033) ادياسة -4

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 المصارؼ ياينك
 (43)التجارية

 مسح شامؿ  المصارؼ مديرك
(32) 

 االستبانة 

 شاء تصكر حكؿ العبلقة بيف تمكيف المكظفيف كأداء المنظمة.إن -  اليدف

عمى األداء التجارم لمبنكؾ العاممة في  يجابي ككبيرتمكيف المكظفيف يؤثر بشكؿ إ ف  إ - النتائج
 كينيا كذلؾ بصكرة كبيرة .
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  (Dehghani et al  9032) ادياسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 التعميـكزارة  إيراف 
 العالي

مكظفي التعميـ 
  العالي

 مسح شامؿ
(312) 

 االستبانة 

 .إيراففي المقرات الرئيسية لمتعميـ في  العالي التعميـتحقيؽ الكفاءة لدل مكظفي  -  اليدف
 عماؿ كفعاليتيا.ؼ العبلقة بيف التمكيف كريادة األكش -

بيف تمكيف العامميف ككفاءة المنظمة، حيث كجدت إحصائية كجكد عبلقة ذات داللة  - النتائج
 ككفاءة المنظمة. دارماإلىناؾ عبلقة ارتباط قكية بيف جميع أبعاد التمكيف  أف  الدراسة 

 

  (Chua et al  9032) ادياسة -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

الشركات  ماليزيا
 الصناعية

العامميف في 
  الصناعات التحكيمية

 مسح شامؿ
(160) 

 االستبانة 

 عبلقة تمكيف العامميف كالعمؿ الجماعي عمى أداء الشركات.إلى التعرؼ  -  اليدف

 األداءمى األداء مف خبلؿ تحسيف لتمكيف المكظفيف عإحصائية كجكد تأثير ذك داللة  - النتائج
 ، كرضا العمبلء.السكقية الحصة كزيادة المالي،

 الماليزية.يجابي لمعمؿ الجماعي عمى أداء الشركات تأثير إ كجكد -
 

 (Al magableh & Otoum(2014))  ادياسة -7
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

كمية العمـك  السعكدية
  كاآلداب 

أعضاء ىيئة 
 التدريس

مسح شامؿ 
 (120) 

 االستبانة 

قساـ بيف رؤساء األاإلبداعي جة السمكؾ كدر  دارماإلدرجة التمكيف إلى التعرؼ  -  اليدف
 مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. كاآلداب في كمية العمـك  األكاديمية

 سكاء. عمى حدٍ  اإلبداعي السمكؾ ه كالتمكيف اإلدارم كجكد درجة متكسطة مف  - النتائج
 كالسمككيات المبتكرة.التمكيف اإلدارم بيف إحصائية  داللة ذات يجابيةإ عبلقة كجكد -
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 ( Fernadez & Moldogazeiv 2013)  ادياسة -8
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 المتحدة الكاليات
 يكيةاألمر 

 القطاع مؤسسات
 العاـ

 الحككمة مكظفي
 الفدرالية

مسح شامؿ 
 (85) 

 االستبانة 

 بالكاليات العاـ القطاع مؤسسات فيالتمكيف اإلدارم  أساليب ممارسة مدل تكضيح -  اليدف
 .يكيةاألمر  المتحدة

 في العامميف لدل اإلبداعي السمكؾ تشجيع عمى المختمفة التمكيف ممارسة فعالية - النتائج
 .يكيةاألمر  المتحدة الكاليات في االتحادية الحككمة

 كلكنو قصيرة، مدة كخبلؿ سريع بشكؿ فقط يككف ال التمكيف نتائج عمى الحصكؿ -
 .البعيد المستكل كعمى العميا  دارةاإل مف المستمرة كالمتابعة الدراسة إلى  يحتاج

 

 :اتخاذ القرارات موضوع تناولتالدراسات السابقة التي  .3.2
 الفمسطينية: الدراسات ًل أو  .3.2.1

 (2019سعدة، ) دراسة -1
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 العامة المديرية غزة قطاع
 الطبية لمخدمات

 العسكرية

مسح شامؿ   العامميفجميع 
(262) 

 االستبانة 

في مديرية  القرارات اتخاذ جكدة تحسيف في المعرفة إدارة عمميات دكرإلى  التعرؼ -  اليدف
 الخدمات الطبية العسكرية.

 %(. 59.88) بنسبة متكسطة بدرجة تكان المعرفة إدارة عمميات ممارسة مستكل - النتائج
 نسبي بكزف متكسطة بدرجة تكانالقرارات  اتخاذ جكدة مستكل أف   ضحتأك  كما -

(58.18 .)% 
 ما فسرت كقد القرارات، اتخاذ جكدة تأثير جكىرم في المعرفة إدارة عمميات تؤثر -

 .التابع المتػير في التبايف مف%( 84.5) نسبتو
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 (2018جزر، أبو) دراسة -2
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 تكزيع شركة غزة قطاع
 الكيرباء

 ف المديرك 
 االشرافيكف

مسح شامؿ 
(295) 

 االستبانة 

 القرارات اتخاذ جكدة تحسيف في المعمكمات إدارة تكنكستراتيجية دكرإلى  التعرؼ -  اليدف
 .غزة محافظات-الكيرباء تكزيع بشركة

 %(.60.99)نسبي بكزف امتكسطن  كاف القرار اتخاذ جكدة مستكل أف   الدراسة أظيرت - النتائج
 المعمكمات إدارة تكنكستراتيجية بيفإحصائية  داللة ذات مكجبة قكية عبلقة تكجد -

 .القرارات اتخاذ كجكدة
 

 (2018الحايك،) دراسة -3
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الداخمية كزارة غزة قطاع
 الكطني كاألمف

 الكظائؼ أصحاب
 اإلشرافية 

مسح شامؿ 
(328) 

 االستبانة 

 الييكؿ أسس التعرؼ إلىك  بالكزارة القرار اتخاذ تحسيف أىمية عمى الضكء تسميط -  اليدف
 .القرار اتخاذ عمى التنظيمي

 الييكؿ ألسس (α ≥ 0.05) داللة مستكل عندإحصائية  داللة ذات عبلقة تكجد - النتائج
 كزارة في القرار اتخاذ عمى( شراؼاإل كنطاؽ امرك األ سمسمة) ببعدىا التنظيمي
 .غزة قطاع-الداخمية

 

 (2017)معمر أبو دراسة -4
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

مسح شامؿ  الػكث ككالة مديرك الػكث ككالة غزة قطاع
(46) 

 االستبانة 

   االستراتيجية القرارات كاتخاذ المعرفة إدارة ممارسة بيف العبلقة طبيعة عف لمكشؼ -  اليدف
   .االستراتيجية القرارات اتخاد أبعاد التعرؼ إلىك 

 السمككية كالميارات الفكرية لمميارات تعكد  االستراتيجية القرارات اتخاذ في فركؽ كجكد - النتائج
 كفعالية المديريف لدل الفنية الميارات بيف اكثيقن  اارتباطن  كىناؾ أف  ك  ،المديريف لدل

 .االستراتيجية القرارات كاتخاذ صناعة
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 (2017زايد، أبو) دراسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الصحة كزارة غزة قطاع
 الفمسطينية

  دارةاإل في العامميف
 العميا

مسح شامؿ 
(170) 

 االستبانة 

 الصحة كزارة في العميا دارةاإل قرارات اتخاذ جكدة في الخبيرة النظـ دكر إلى التعرؼ -  اليدف
 .الجنكبية المحافظات الفمسطينية

 عمى الدراسة مجتمع أفراد مف( العميا دارةاإل قرارات اتخاذ جكدة) فقرات جميع حصمت - النتائج
 عبلقة كجكد إلى النتائج كأشارت ،(كبيرة)بدرجة  كىك ،%(69.924) بمع نسبي كزف
 جكدة كبيف الخبيرة النظـ استخداـ بيف (α ≥ 0.05) مستكل عندإحصائية  داللة ذات
إحصائية  داللة ذم أثر ككجكد الصحة الفمسطينية، كزارة في العميا دارةاإل قرارات اتخاذ
 اتخاذ جكدة في( المعرفة ميندس األجيزة، البرمجيات،) الثابتة المتػيرات مف لكؿ

 .الصحة الفمسطينية كزارة في العميا  دارةاإل قرارات
 

 (2017 حميد، ابو) دراسة -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 األقصى جامعة غزة قطاع
 بػزة

 فية دارياإل القيادات
 اإلشرافية  الكظائؼ

مسح شامؿ 
(185) 

 االستبانة 

 جامعة فية دارياإل القرارات اتخاذ فاعمية عمى العمؿ حياة جكدة أبعاد أثر إلى التعرؼ -  اليدف
 .بػزة األقصى

 العمؿ حياة جكدة أبعاد مجاؿ عمى الدراسة مجتمع أفراد مف ما حد إلى مكافقة كجكد - النتائج
 حدٍ  إلى مكافقة كجكد اأيضن %(. 57.33) نسبي بػزة، بكزف األقصى جامعة في ككؿ
 جامعة فية دارياإل القرارات اتخاذ فاعمية عمى مجاؿ الدراسة مجتمعأفراد  مف ما

 العمؿ حياة جكدة أبعاد بيف عبلقة ككجكد ،%(58.33)نسبي  بكزف بػزة األقصى
 ألبعاد إيجابي تأثير كجكد بػزة، األقصى جامعة فية دارياإل القرارات اتخاذ كفاعمية
 .بػزة األقصى جامعة فية دارياإل اتخاذ القرارات فاعمية عمى العمؿ حياة جكدة
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 (2017العال، عبد) دراسة -7
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 العمؿ كزارتي غزة قطاع
 كالتنمية

 االجتماعية

مسح شامؿ  الكزارتيف مكظفك
(116) 

 االستبانة 

 كالتنمية العمؿ بكازرتية دارياإل القرارات جكدة عمى كأثرىا األزمات إدارة إلى التعرؼ -  اليدف
 .الجنكبية بالمحافظات االجتماعية

ة دارياإل القرارات لجكدة متكسطة بدرجة مستكل كجكد عمى المبحكثيف مف مكافقة - النتائج
 النسبي الكزف بمع حيث الجنكبية، بالمحافظات االجتماعية كالتنمية العمؿ بكازرتي

 مستكل عندإحصائية  داللة ذات قكية طردية ارتباطية عبلقة كجكد ،%(62.42)
 العمؿ بكزارتية دارياإل القرارات كجكدة زماتاأل إدارة مراحؿ بيف (α ≥ 0.05)داللة

 .الجنكبية بالمحافظات االجتماعية كالتنمية

 

 (2016 حماد،) دراسة -8
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الشرطة جياز غزة قطاع
 الفمسطينية

مسح شامؿ  الضباط
(183) 

 االستبانة 

  القرارات اتخاذ جكدة تحسيف في التنظيمية اليياكؿ تصميـ محددات دكر التعرؼ إلى -  اليدف
 .غزة بقطاع الفمسطينية الشرطة جياز في

 محددات بيف (α ≥ 0.05) الدالة مستكل عندإحصائية  داللة ذات عبلقة كجدت - النتائج
 قطاع في الفمسطينية الشرطة جياز في  القرارات كاتخاذ التنظيمية اليياكؿ تصميـ
 .غزة
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 (2016) األشرم، دراسة -9
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الجامعات فمسطيف
 الفمسطينية

مسح شامؿ  فاألكاديميك 
(200) 

 االستبانة 

 لممركنة الفمسطينية الجامعات في األقساـ رؤساء ممارسة درجة التعرؼ إلى -  اليدف
 .القرار اتخاذ بفاعمية كعبلقتيا  االستراتيجية

 .متكسط بتقدير تكان التدريس ىيئة أعضاء نظر كجيو مف القرارات اتخاذ فاعمية مستكل أف   - النتائج

 

 (2016) مسامح، أبو دراسة -10
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الجامعات فمسطيف
 الفمسطينية

 كنكابيـ العمداء مف
 األقساـ كرؤساء

مسح شامؿ 
(166 ) 

 االستبانة 

 المتكازف األداء بطاقة ألبعاد الفمسطينية الجامعات تطبيؽ درجة التعرؼ إلى إلى - اليدف
 القرارات. اتخاذ بتحسيف كعبلقتيا

 بتقدير تكان الفمسطينية الجامعات في المتكازف األداء بطاقة أبعاد تطبيؽ درجة ف  إ  - النتائج
 كبيرة. تقدير بدرجة بالجامعات القرارات اتخاذ تحسيف درجة كبمػت متكسطة،

 األداء بطاقة أبعاد تطبيؽ درجة متكسط بيف مكجبة ارتباطية عبلقة كجكدتبي ف  -
 .القرارات اتخاذ تحسيف كمستكل الفمسطينية، الجامعات في المتكازف
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 (2015) فياض، دراسة -11
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الجامعة غزة قطاع
 اإلسبلمية 

مسح شامؿ  فك دارياإل
(167) 

 االستبانة 

 دارةإل بػزة اإلسبلمية  بالجامعةة دارياإل كالدكائر العمادات، ممارسة درجة التعرؼ إلى -  اليدف
 لدييـ. القرار اتخاذ فاعمية بمستكل كعبلقتيا المعرفة،

 المعرفة، دارةإل اإلسبلمية  بالجامعةة دارياإل كالدكائر العمادات ممارسة درجة ف  إ - النتائج
 تكان نظرىـ كجيو مفة دارياإل كالدكائر العمادات لدل القرار اتخاذ فاعمية كمستكل
 .كبيرة بتقدير

 ، الدراسات العربيةثانًيا  .3.2.2
 (2017) والشيخ، سويدات دراسة -1

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 العامميف بشركات التأميف شركات األردف
 التأميف

مسح شامؿ 
(218) 

 االستبانة 

 القرار اتخاذ عممية فاعمية عمى المختمفة بأبعادهاإلبداعي  التفكير أثر التعرؼ إلى -  اليدف
 التأميف. شركات في دارماإل

 في الخمسة بأبعادهاإلبداعي  التفكير لتكافرإحصائية  داللة ذك مرتفع مستكل كجكد - النتائج
 لفاعمية مرتفع مستكل كجكدإلى  تكصمت كما ،األردف في العاممة التأميف شركات
 .األردفب العاممة التأميف شركات في دارماإل القرار اتخاذ عممية

 

 (2014) النصري، دراسة -2
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 بالبنكؾ المكظفكف التجارية البنكؾ افالسكد
 التجارية

 شامؿ مسح
(110) 

 االستبانة 

 عمى لمحصكؿ التجارية البنكؾ تستخدميا التياالتصاؿ  تقنيات أىـ عف الكشؼ -  اليدف
 .القرارات اتخاذ لعممية كالضركرية البلزمة المعمكمات

 جيد، كاقع كالشات لكتركنياإل كالبريد ترنتناإل في المتمثمةاالتصاؿ  تقنيات كاقع ف  إ - النتائج
 .جيد ون  إف خرلاألاالتصاؿ  لكسائؿ بالنسبة أما ،كتطكم تحسيفإلى  بحاجة كلكف
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 (2013) اليمين، دراسة -3
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 المؤسسات الجزائر
 االقتصادية

 الدراسة مطالعة العامميف بالكمية
 المكتبية

 المؤسسات مف عينة في االستراتيجية القرارات اتخاذ في اليقظة أىمية التعرؼ إلى إلى -  اليدف
 االقتصادية.

 مقارنة كاليقظة الحذر مف درجة أقؿ الصناعي القطاع في تنشط التي المؤسسات ف  إ - النتائج
 القرارات .األخرل، لدييا فاعمية في اتخاذ  القطاعات بمؤسسات

 

 ( 2013) والغالبي، إدريس، دراسة -4
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 تصنيع شركات األردف
 البشرية األدكية

كف كنائبكف مدير )
 (كمساعدكف

مسح شامؿ 
 )المجتمع(

 االستبانة 

  القرارات باتخاذ البيئي التأكد عدـ لعبلقة ككسيط  االستراتيجية المركنة أثر عف الكشؼ -  اليدف
 البشرية. األدكية تصنيع شركات في االستراتيجية

  اتخاذ القرارات عمى بمتػيراتيا   االستراتيجية لممركنةإحصائية  داللة ذم أثر كجكد - النتائج
 .(a ≥ 0.05(  مستكل عند   االستراتيجية

 المركنة بكجكد االستراتيجية القرارات اتخاذ عمى البيئي التأكد عدـ لمتػيرات أثر كجكد -
 .االستراتيجية

 

 (2013) الضالعين، دراسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الصناعات شركات األردف
 النسيجية

مسح شامؿ  ف المديرك 
(180) 

 االستبانة 

 تمكينيـ لكيفية المكظفيف تدريب خبلؿ مف العامميف تمكيف نحك التكجيو دكر تكضيح -  اليدف
 .المؤسسات في

   القرارات، اتخاذ كفاعمية المعمكمات، نظـ بيفإحصائية  داللة ذات عبلقة كجكد ثباتإ - النتائج
 .العامميف كفاءة كبيف
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 (2013)  وبدران الينيني دراسة -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الشركات األردف
 الزراعية

مسح شامؿ  ف بالشركاتالعاممك 
(70) 

 االستبانة 

 كاتخاذ كالرقابة التخطيط تحسيف في التقديرية المكازنات استخداـ دكر التعرؼ إلى -  اليدف
 .األردف في المساىمة الزراعية الشركات في القرار

 الزراعية الشركات في القرار اتخاذ كظيفة تحسيف عمى التقديرية المكازنات تساعد - النتائج
 .المساىمة

 .المناسب الكقت في اتخاذىا مف كيسيؿ القرارات، اتخاذ تكاليؼ خفض -
 األجنبية: الدراسات اثالثً  .3.2.3

 ( Rumki Majumdar & Infosys Tech Ltd ، 2017) دراسة -1
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الصناعات  اليند االستقرائي
 لكتركنيةاإل

مسح شامؿ  الشركات
 (26) 

 مقابمةال

  اليدف
االتصاالت في أجيزة  اإلنتاج تحميؿ تأثير قرار األعماؿ عمى كفاءة العممية كتكنكلكجيا  -

اليندية بعد  اإللكتركنية األجيزةلكتركنية االستيبلكية في صناعة كقطاعات األجيزة اإل
 التحرر.

ضافة القدرات كالكفاءة التشػيمية، باإلعكامؿ اتخاذ القرارات التجارية مثؿ: تحسيف استخداـ  - النتائج
اعتماد التكامؿ الرأسي لمساعدة الشركات عمى تحقيؽ التقدـ في التكنكلكجيا،  قراراتإلى 

 كتحسيف كفاءة العمميات في القطاعات.
 

 
 ( John Cosgrave ، 2017) دراسة -2

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالم الحد المنيج

 الكصفي
 التحميمي

منظمة الخدمات  السكيد
 المالية

عماؿ أصحاب األ
 الصػيرة

مسح شامؿ ) 
122) 

 مقابمةال

 استعراض بعض المشاكؿ الخاصة بقرار الطكارئ، كيتفحص مدل فائدة نمكذج اتخاذ -  اليدف
 لحاالت الطكارئ.  Vroom & Yettonالقرار في 

 القرارات في حاالت الطكارئ. باتخاذ مستكل االىتماـ عاؿٍ  - النتائج
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 ( Arai ، 2015) دراسة -3

 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

 الكصفي
 التحميمي

منظمة الخدمات  مريكاأ
 المالية

مسح شامؿ  ف المديرك 
 (21) 

 مقابمةال

شأنو  مف التي الرئيسة العكامؿ كتحديدالقرارات  اتخاذ في الحالية التحديات إلىالتعرؼ  -  اليدف
 .ةالفع الالقرارات  كاتخاذ الكفاءة تحسيف

 القضايا، ضببع يتعمؽ فيما ءاتاجر القرارات كا التخاذ كالقادة المديريف تمكيف ضعؼ - النتائج
 في الكقت الكفاءةإلى  الكصكؿ أجؿ مف اتلبيانكا المطمكبة الحقائؽ بيف تكازف كىناؾ

 .المناسب
 

 ( 2013Olumoye)  دراسة -4
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

مسح شامؿ  العامميف كالعمبلت تأميف شركات نيجيريا
 (140) 

 االستبانة 

 القرار. صنع في كأثرىا المعمكمات نظـ دكر أىمية  التعرؼ إلى -  اليدف

 في المكجكدة القصكر إزالة عمى كعممت التقميدية، النظـ ألػت المعمكمات نظـ ف  إ - النتائج
 فعالية مف كزادت التأميف، لشركات كافكالم المكقع مشكمة كحمت التأميف، نظاـ عممية
 .القرارات اتخاذ

 

 (Alam ،Monzurul،2013) دراسة -5
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 في المزارع الريفية السكيد
 بساالأك 

 مسح شامؿ المزارع يركمد

(6)  

 المقابمة

  اليدف
 السكيد. في المزارع في  االستراتيجية القرارات تنفيذ كيفية دراسة -
الخصائص  تكان إذا ما الشخصية تأثير مراقبة أجؿ مف القرار صنع سمكؾ استكشاؼ -

 .القرار صانع في تحميمية أـ بدييية الشخصية
 مف شخصيتيـ مع كتتناسب بعمؽ قراراتيـ تتأثر ىذه المزارع في يعممكف الذيف المديريف ف  إ - النتائج

 .كالحساب التحميؿ مف الكثير حكؿ تيتـ ال ايأن  ك  في العمؿ، الطكيمة خبرتيـ خبلؿ
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 et al ، Bafrouei( 2013) دراسة -6
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالم الحد المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الجامعات إيراف 
 األكاديمية  

 الطريقة فاألكاديميك 
 المسحية

 االستبانة 

 القرار صنع عمىة دارياإل المعمكمات نظـ تطبيؽ أثر حكؿف المديرك  راءآ التعرؼ إلى -  اليدف
 .األكاديمية الجامعات في

، القرار كصنعة دارياإل المعمكمات نظـ استخداـ بيف مةكمي مباشرة عبلقة ىناؾ ف  إ - النتائج
 كبرأ بشكؿ القرار صنع في المعمكمات نظـ يطبقكف الذيف المديريف  أف   يعني كىذا

 .أفضؿ قراراتيـ نتائج تككف أفْ  يتكقعكف
 

 Wood( 2012) دراسة -7
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 بكلينج جامعة كالمكسيؾ ألمانيا
 ستيت قريف

 حأك تتر  شباب
 سنة 20 أعمارىـ

 شامؿ مسح
(113) 

 االستبانة 

 عمى الثقافة تؤثر ككيؼ كالمكسيؾ ألمانيا في القرار اتخاذ لكيفية أفضؿ فيـ تكفير -  اليدف
 .القرار صنع

 كتتخذ ما، حدٍ  إلى  بعقبلنية القرار اتخاذ لعممية كالمكسيؾ ألمانيا مف كؿ استخداـ - النتائج
 تؤثر زالت ما الثقافة أف  ك  البمديف، كبل في القصير كالمدل البعيد المدل عمى القرارات

 .القرار اتخاذ غير خرلاأل العمؿ مجاالت في
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 Nowduri( 2011) دراسة -8
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 مقابمةال  شامؿ مسح فاالكاديميك  بمكمزبكرغ جامعة ياانبنسمف يةكال

  اليدف
 عممية ف  إ حيث ،القرار اتخاذ عمى ةالقدر  فية دارياإل المعمكمات نظـ دكر التعرؼ إلى -

 مف يفسر التجارية األعماؿ تنظيـ في األعمى المستكل ةإدار  عمى رىااثكآ القرار صنع
 تكاجو التي كالتحديات القيكد سةاالدر  ىذه كتناقش ت،اراالقر  اتخاذ عمى التركيز خبلؿ
 .راالقر  صنع عممية فية دارياإل المعمكمات نظـ

ض لبع بالنسبة الصعب مف تجعؿة دارياإل المعمكمات لنظـ الديناميكية الطبيعة - النتائج
 .كالمقترحاتكاالستراتيجيات  رةالمباد مكاكبة عمى القدر المنظمات

 فية دارياإل المعمكمات لنظـ تحديات ضتفر  راالقر  اتخاذ لعممية المختمفة الحاالت -
 .بالمتطمبات كالكفاء التكيؼ عمى قدرتيا

 

 (Sarkute 2010 )ساركيوت دراسة -9
 األداة العينة المجتمع الحد المؤسسي يكانالحد الم المنيج

الكصفي 
 التحميمي

 الحككمات ياانليتك 
 يةانالميتك 

 عضاء فيأ
 الحككمات

 مسح شامؿ

(60)  

 االستبانة 

 ،الميتكانية الحككمات في القرار اتخاذ نماذج كتعريؼ القرار اتخاذ عكامؿ دراسة -  اليدف
 الحككمية. القرارات اتخاذ عمى تؤثر التي كالعكامؿ

 القرارات كبعض الحككمة، في بالتصنيفات مقيدة الحككمية القرارات اتخاذ عمميات - النتائج
 تؤثر سياسة عكامؿ كىناؾ السياسات، لو تتبع التي القطاع أك القسـ طبيعة عمى تعتمد
 .الحككمية القرارات اتخاذ في
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: .3.3
 من حيث الموضوع:

 كمجمكعة أخرل مف دارماإلالتمكيف مجمكعة مف الدراسات السابقة مكضكع  تناكلت ،
 .عممية اتخاذ القرارتناكلت مكضكع الدراسات السابقة التي 

  اتخاذ القرارك التمكيف اإلدارم لـ تربط الدراسات السابقة بيف. 
 : انمن حيث الزم

  ّـ.2019 إلىـ 2009إجراء الدراسات السابقة منذ العاـ  تـ 
 : كانمن حيث الم

  العراؽ، ليبيا، نيجيريا، األردفتطبيؽ الدراسات السابقة، مثؿ: )فمسطيف، أماكف تنكعت ،
 ، تركيا، أمريكا، كندا(.إيراف 

 من حيث المنيج: 
 .اعتمدت معظـ الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي 

 من حيث األدوات: 
  بعضيا استخدـ ، فيما اتلبيانكأداة لجمع ا االستبانةالدراسات السابقة أغمب استخدمت

 .المقابمة
 من حيث الفئات المستيدفة: 

  ،تنكعت الفئات المستيدفة مف قبؿ الدراسات السابقة، مثؿ: )طمبة الجامعات، األكاديمييف
 كيات التخصصية، المسنييف(.انيف، مديرم المدارس، طمبة الثدارياإل

 الستفادة من الدراسات السابقة:
 تحديد مشكمة الدراسة. .1
 متػيرات الدراسة. بياف .2
 صياغة فرضيات الدراسة. .3
 إعداد اإلطار النظرم لمدراسة. .4
 تحديد منيج الدراسة. .5
 تصميـ أدكات الدراسة. .6
 مناقشة كتفسير نتائج الدراسة. .7
 صياغة تكصيات كمقترحات الدراسة. .8

 ما تتميز بو الدراسة الحالية:
   القرار، كعممية اتخاذ دارماإلا تربط بيف مكضكعي التمكيف يأن. 
   الكطني الفمسطينية. كاألمفا تركز عمى العامميف بكزارة الداخمية يأن 
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 الفجوة البحثية: .3.4

 اٌفجىج اٌثذثُح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 بكاسطة الباحث( ُجرد )

 

 الفجوة البحثية

 تدرسكلى التي تعد ىذه الدراسة األ
التمكيف اإلدارم بكزارة الداخمية 

 اتخاذعممية  في كاألمف الكطني
بيئة  كبالتالي فإف   ،يةدار اإلالقرارات 

 بالتمكيف اإلدارمالتطبيؽ المتمثمة 
م دراسات تتعمؽ أعمييـ  لـ تجرم

 يةدار اإلالقرارات  اتخاذعممية ب
كلذلؾ يكجد ندرة في ىذه الدراسات 

 اتالتي جمعت ما بيف المتػير 
مكضكع الدراسة كما يعتبر البحث 

 اتخاذعممية كؿ الذم يدرس ألا
متنكعة  بأبعاد يةدار اإلالقرارات 
 .عمى حد عمـ الباحث كمختمفة

 الدراسات السابقة
بحثــت الدراســات الســابقة عــن 

ــدة  التمكــين اإلداري ــو بع وعالقت
 :متغيرات مثل

 فاعمية فرؽ العمؿ.1
 اإلبتكار التنظيمي.2
 جكدة الحياة الكظيفية.3
 السمكؾ اإلبداعي.4

 رضا المكظفيف.5

 السمـ الكظيفي.6
التمكػػػػػػػيف كىنػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػة بػػػػػػػيف 

كمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اإلدارم
 المتػيرات مثؿ 

 الرضا الكظيفي .1

 الكظيفية الحياة جكدة.2

 اإلبداع التنظيمي.3
 كتـ تطبيؽ الدراسات السابقة عمى 

ف فػػػػػػػػػػػػػػػي ك االكػػػػػػػػػػػػػػػاديمي.1
 الجامعات الفمسطينية 

يف فػػػػػي اإلداريػػػػػكعمػػػػػى .2
 الجامعات

 ضباط السجكف.3

العػػػػػػػػػػػػػػػػػاممكف بييئػػػػػػػػػػػػػػػػػة .4
 السياحة االردنية

المعاكنكف كالمعاكنات .5
 بمدارس الثانكية.

 

 الحالية ةالدراس

ــم   ــز خــالل الدراســة ت  عمــى التركي
من خالل النقـاط  التمكين اإلداري

 :التالية
أىداؼ التمكيف 

 خطكات التمكيف 

معكقات التمكيف 

سمبيات كايجابيات التمكيف 

ــم   ــز ت  عمــى الدراســة خــالل التركي
ـــة ـــرارات اإلداري  عمميـــة اتخـــاذ الق

 :يةتاآل النقاط خالل من
 يةدار اإل القراراتاتخاذ. 
 التمكػػػػػػيف الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف دكر

اتخػػػػػػػاذ عمميػػػػػػػة  فػػػػػػػياإلدارم 
 .يةدار القرارات اإل

 الكشػػػػػػؼ عػػػػػػػف الفػػػػػػػركؽ فػػػػػػػي
 التمكػػػػػػػػػػيف اإلدارم ممارسػػػػػػػػػػة

 اتخػػػػاذ القػػػػرارات كصػػػػناعتياك 
  .تعزل لممتػيرات الديمػرافية

اعتمػػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػادة 
بػػػػػكزارة الداخميػػػػػة كاألمػػػػػػف األمنيػػػػػة 

كالبػػػػػػػػػػػػػػػػالع عػػػػػػػػػػػػػػػػددىـ  ،الػػػػػػػػػػػػػػػػكطني
ا كىػػػػـ مجتمػػػػع ضػػػػابطن  (10247)

 الدراسة.
ـ    اختيػػػػػػػػػػار عينػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػكائية كتػػػػػػػػػ

 .ا( ضابطن 375)  كعددىـ
 

 الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين البحثية الفجوة( 2.3) جدول
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 انرابعانفصم 
 وإجراءاتها منهجيت اندراست

 

 تمييد
 الدراسة إجراءات.4.1
 الدراسة واسموب  منيج.4.2
 مصادر جمع البيانات.4.3
 عينة الدراسةو مجتمع .4.4
 أداة الدراسة.4.5
 الستبانةخطوات بناء .4.6
 تبانةالسثبات صدق و .4.7
 األساليب اإلحصائية المستخدمة.4.8
 ممخص الفصل.4.9
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جراءاتيا منيجية الدراسة: الفصل الرابع .4  وا 
 :مقدمة

اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ منيج ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تناكؿ ي
  (االستبانة عداد أداة الدراسة )، كتحديد مجتمع كعينة الدراسة، كا  الدارسة، ككصؼ مجتمع الدارسة
ـ   اإلحصائيةإجراءات الدراسة، كاألساليب كالمعالجات  بيافكالتأكد مف صدقيا كثباتيا، ك   التي ت

 جراءات. يما يمي كصؼ ليذه اإلاستخداميا في تحميؿ كاستخبلص النتائج، كف
 

 إجراءات الدراسة: .4.1
ت كانقاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات لمكصكؿ ألىداؼ الدراسة التي كضعيا، ك 

 :اآلتيك
 تحديد اإلطار العاـ لمدراسة. لى:و الخطوة األ 
عداد اإلطار النظرم لمدراسة. :الثانية الخطوة   مراجعة األدبيات السابقة كا 

 استعراض كتحميؿ الدراسات السابقة. الخطوة الثالثة:
 تصميـ أداة الدراسة كعرضيا عمى محكميف مختصيف قبؿ تطبيقيا. الخطوة الرابعة:

 تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة الدراسة. الخطوة الخامسة:
 النتائج. إلىا كتحميميا كالكصكؿ إحصائين ات يانلبمعالجة ا الخطوة السادسة:
 عرض النتائج كاالستنتاجات كتقديـ االقتراحات كالتكصيات. الخطوة السابعة:

 
 منيج وأسموب الدراسة: .4.2

استخدـ الباحث المنيج الكصفي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا، حيث يعتمد ىذا 
كيعبر عنيا  ادقيقن  ابالكاقع، كما ييتـ بكصفيا كصفن  فعبلن  المنيج عمى دراسة الظاىرة كما تكجد

التعبير  أما ، بحيث يصؼ التعبير الكيفي الظاىرة كيصؼ خصائصيا، اكمين  اتعبيرن  أك اكيفين  اتعبيرن 
حجميا كدرجات ارتباطيا مع  أكبحيث يكضح مقدار ىذه الظاىرة  ارقمين  االكمي فيعطي كصفن 

الظكاىر المختمفة األخرل، كال يتكقؼ المنيج الكصفي عند كصؼ الظاىرة فقط بؿ يتعدل ذلؾ 
 .(2000:13)عبلـ، العبلقات بيف المتػيرات التي تؤثر في الظاىر كالتنبؤ بقياميا التعرؼ إلى
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 ات: لبيانمصادر جمع ا .4.3
 نكعيف، كىما: إلىات في ىذه الدراسة لبيانتقسـ مصادر ا

لمتعرؼ  ا(، كالتي صممت خصيصن االستبانة كتتمثؿ في أداة الدراسة ) : ليةو المصادر األ  -
، كذلؾ الكطني كاألمففي عممية اتخاذ القرارات بكزارة الداخمية التمكيف اإلدارم دكر لى إ

 ية.انالتحميمية لمكضكع البحث كالدراسة الميد جكانبلمعالجة ال
ـ  لمعالجة اإل: الثانويةالمصادر  - ات لبيانمصادر ا إلى المجكء  طار النظرم لمبحث، ت

ذات العبلقة كالدكريات  األجنبيةكالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية ك  الثانكية،
 ترنت.ن  الدراسة، ككذلؾ مكاقع األتناكلت مكضكع كالرسائؿ العممية السابقة التي 

 مجتمع الدراسة: .4.4
يعمـ نتائجيا   أفْ  إلى الباحث يدرسيا التي الظاىرة مفردات جميع وأن  ب يعرؼ :الدراسة مجتمع

 أف  ف كأىدافيا الدراسة مشكمة عمى كبناءن (، 2004:92ذات العبلقة بالمشكمة  المدركسة )النكح، 
 الداخمية كزارة في األمف قكل في لكاء رتبة ىحتّ  مبلـز رتبة مف يتككف المستيدؼ المجتمع

 .اموظفً ( 10247) عددىـ كالبالع الجنكبية المحافظات
 الفمسطيني األمف قكل حسب الطبقية العشكائية العينة طريقة باستخداـ الباحث قاـ :عينة الدراسة

 فضبلن  ،قكة كؿ حسب الدراسة مجتمع عمى استبانة ( 375) تكزيع سيتـ حيث ،غزة محافظات في
( باستخداـ معادلة العينة 375عينة قكاميا )اختيار  ، كتـّ الدراسة عينة مف قكة كؿ حصة عف

ـ  العشكائية  (.342استرداد ) ، كت
 الدراسة مجتمع أفراد  توزيع (1.4) جدول

 (2017- دارةاإلىيئة التنظيم و ات ولبيانالفمسطيني  األمنلمييكل التنظيمي لقوى  اات غير منشورة وفقً بيان)
 

 القوة الرئيسية
 نقيب -مالزم 

 الرتب السامية 
 لواء(-)رائد 

 المجتمع
 الوزن 
 حجم العينة النسبي

 العينة النسبة العدد العدد العدد

 312 48.65 5825 942 4883 الداخمي األمنقوى 

 90 35.14 2475 650 1825 الوطني األمنقوات 

 9 3.35 230 91 139 قوات المخابرات العامة

 82 18.68 1717 525 1192 اإلدارات المركزية

%111 10247 2208 8039 اإلجمالي  375 
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 حيث تـ احتساب حجـ العينة مف المعادلة اآلتية:

2

2

Z
n

m

 
  
  (1) 

 حيث:

Z مثبلن( القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمـك : :Z  =1.96  لمستكل داللةα≤0.05.) 

m  (. 0.05:  )الخطأ اليامشي(: كيعبر عنو بالعبلمة العشرية ) مثبلن± 

 ثـ يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة اآلتية:

(2) n الُمَعّدؿ  =
1 

nN

N n
 

 حجـ العينة يساكم: ( نجد أف  1، كباستخداـ المعادلة )حجم العينة Nحيث تمثؿ 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n

 
  ( يساكم2حجـ العينة الُمَعّدؿ باستخداـ المعادلة ) ، فإف  N   =10247مجتمع الدراسة  حيث أف  

 األدنى.في حده ا ( مكظفن 375)

 :الدراسة أداة .4.5
ـ    :الستبانة ات المتعمقة بمكضكع البحث، لبيانات كالبيانلمدراسة كجمع ا رئيسية أداة استخداميا ت

في عممية اتخاذ القرارات بكزارة الداخمية التمكيف اإلدارم دكر لى لمتعرؼ إ احيث صممت خصيصن 
مبلءمة  اا مف أكثر األدكات شيكعن ين  أل ؛االستبانة، كعكؼ الباحث عمى استخداـ الكطني كاألمف

لمدراسة الحالية، كتستخدـ في معظـ مجاالت البحث العممي كخاصة في مجاؿ الدراسات 
 ة.نسانياإل

 التي العينة أفرادك  الباحث، بيف ما يجمع مباشر لقاء أداة مساعدة عبركقد تـ استخداـ  :المقابمة
 ذلؾ كيتـ العممي، البحث مكضكع تخص معمكمات عمى لمحصكؿ نظره؛ كجية مف مناسبة يراىا

 .صدقنا الدراسة أدكات أكثر مف المقابمة طريقة عدكتُ  كسيط، دكف مباشرة بصكرة
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 مبررات اختيار األداة:
ـ   :الستبانة - ككذلؾ سعة  ،لكبر حجـ عينة الدراسة نظرناأداة رئيسية االستبانة اختيار  ت

" 375العينة البالع " أفرادالصعب عمى الباحث مقابمة جميع طبيعتيا الجػرافية، حيث مف 
 ، كذلؾ بيدؼ تكفير الكقت كالجيد كالماؿ.

، كذلؾ بيدؼ تعزيز نتائج اندة "المقابمة"أخرل مس بأداةٍ  االستعانةكقد تـ  المقابمة: -
 ، كتبرير النتائج كتفسيرىا.االستبانة 

ـ  كلتأكيد النتائج التي  عمل: ورشة - ، كلتفسير نتائج االستبانةالحصكؿ عمييا مف  ت
المقاببلت، رأل الباحث استخداـ أداة قياس أخرل " كرشة عمؿ"، بيدؼ تكضيح حقيقة 

ر رئيسية أك التي ارتكزت عمى ثبلثة مح ضاء كرشة العمؿذه النتائج مف خبلؿ مناقشة أعى
عممية اتخاذ  –) محؿ ىذه الدراسة( التمكيف اإلدارم أبعاد  –التمكيف اإلدارم كىي " 
 القرارات"

 :اآلتي ك فمف جزأي االستبانةكتككنت 
 – الخدمػػة سػػنكات - العممػػي المؤىػػؿ)كالمتمثمػة فػػي ات الشخصــية لممبحــوثين، لبيانــ: الوالجــزء األ 

 .(العسكرية الرتبة -العمؿ كافم
 محكريف: إلىكينقسـ  الستبانةر وفقرات و امح: الثانيالجزء 

ـــين : مجـــالت لوالمحـــور األ  ( مجػػػاالت 4( فقػػػرة مكزعػػػة عمػػػى )28كاحتػػػكل عمػػػى ) ،دارياإلالتمك
 :  اآلتيرئيسية، عمى النحك 

 .( فقرات7) مجاؿ فرؽ العمؿ :لواأل  المجال
 .( فقرات7)  كمشاركة المعمكمات  االتصاؿ مجاؿ : الثاني المجال
 .( فقرات7) مجاؿ تفكيض السمطة: الثالثالمجال 
 .( فقرات7التدريب)مجاؿ : الرابعالمجال 

 .( فقرة21كيتككف مف ) ،اتخاذ القرارات:  الثانيالمحور 
 (:الستبانة ) الدراسة أداة

نقاط لتصحيح أداة الدراسة، بحيث ُتعرض  10كفؽ مقياس مككف مف  ااستخدـ الباحث تدريجن 
عمى المستجيبيف كُيطمب منيـ ابداء مستكل مكافقتيـ عمى ىذه الفقرات مف خبلؿ  االستبانة فقرات

( تدؿ عمى 10اقتراب الدرجة مف الرقـ ) ف  إ( درجات بحيث 10-1ح بيف )ك اإعطاء درجة تر 
 أك( يدؿ عمى مستكل منخفض مف المكافقة 1مستكل مرتفع مف المكافقة كاقتراب الدرجة مف الرقـ )

 (:2.4عدـ المكافقة، حسب جدكؿ رقـ )
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 العشاري التدرج مقياس (2.4) جدول

موافقة  الستجابة
 جًدا  منخفضة

 
 موافقة 
 جًدا مرتفعة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

ـ  عد ككؿ مجاؿ ضمف أداة الدراسة، كلتحديد مستكل المكافقة عمى كؿ فقرة مف الفقرات ككؿ بُ   ت
 االعتماد عمى قيمة الكسط الحسابي كقيمة الكزف النسبي.

 تبرير اختيار المقياس العشاري:

المستيدفة مف أصحاب الرتب  ةالعينة كالفئ ف  إسع لممصداقية كدقة النتائج، حيث أك كجكد مجاؿ 
تساؤالت كؿ  عفجاباتيـ إكلدييـ القدرة عمى فيـ كتفسير النتائج مف خبلؿ دقة  السامية بالكزارة
  .االستبانةفقرة مف فقرات 

 :الستبانة خطوات بناء  .4.6
فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات بػػكزارة التمكػػيف اإلدارم دكر ( لمعرفػػة االسػػتبانةتػػـ إعػػداد أداة الدراسػػة ) 

ـ  ، ك الكطني كاألمفالداخمية   :  االستبانة لبناء اآلتية اتباع الخطكات  ت
قػػػػاـ الباحػػػػث بػػػػاالطبلع عمػػػػى األدبيػػػػات كالدراسػػػػات السػػػػابقة كاألطػػػػر النظريػػػػة ذات الصػػػػمة  -

غة كصػػيا االسػػتبانة ، كاالسػػتفادة منيػػا فػػي بنػػاء اتخػػاذ القػػراراتك التمكػػيف اإلدارم بمكضػػكع 
 فقراتيا.

 .االستبانة تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -

 .( 2 لية. )ممحؽ رقـك في صكرتيا األ االستبانة تصميـ  -

األعمػاؿ كالجػكدة،  إدارةعمى عدد مف المحكميف المختصيف كالخبراء فػي  االستبانة عرض  -
 .االستبانة كمعرفة رأييـ ب

التعػػديؿ بنػػاء عمػػى آراء  أكاالضػػافة  أكمػػف حيػػث الحػػذؼ  االسػػتبانة تعػػديؿ بعػػض فقػػرات  -
 .(2 في صكرتيا النيائية، )ممحؽ رقـ االستبانة المحكميف، لتستقر 

 .  فراد ات عمى األبياف استصدار المراسبلت مف أجؿ تكزيع االست -

 فردة مف عينة الدراسة. ( م31تكزيع ىذه المقاييس عمى العينة االستطبلعية المككنة مف ) -
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 .  االستبانة التحقؽ مف صدؽ كثبات  -

 تكزيع المقاييس عمى العينة الفعمية في البحث.  -

 ات كتفسيرىا. لبيانتحميؿ ا -

 :الستبانة صدق وثبات  .4.7
العػػامميف بػػكزارة الداخميػػة ( مػػف 31قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ أداة الدراسػػة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قكاميػػا )

 .االستبانة لى مدل االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات كذلؾ لمتعرؼ إ، الكطني كاألمف
 :الستبانةصدق : ًل أو 

االسػػتعداد الػػذم  أكاالتجػػاه  أكالسػػمة  أكالقػػدرة  يقػػيس االختبػػار فعػػبلن  أفْ يعنػػي "  االسػػتبانة صػػدؽ 
ـ  (323:  2003يقيسػػو" )العيسػػكم،  أفْ مػػا يقصػػد  كضػػع االختبػػار لقياسػػو، أم يقػػيس فعػػبلن   . كقػػد تػػ

 :مف خبلؿ االستبانة التأكد مف صدؽ 
 المحكمين "الصدق الظاىري": اراء صدق .1

لية عمى مجمكعة مػف المحكمػيف بمػع عػددىـ ك حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األ
ػ( مُ  9) مػػف أعضػاء ىيئػػة التػػدريس  ،حصػػاء األعمػػاؿ كالجػكدة كاإل إدارة، مختصػػيف فػي مجػػاؿ احكمن

ف بػػيّ ( يُ 4، كالممحػػؽ رقػػـ )األزىػػر ، كجامعػػة اإلسػػبلمية كالسياسػػة، كالجامعػػة   دارةاإل أكاديميػػة فػػي 
 أسماء المحكميف.

بػػداء الػػرأم فػػي مػػدل مبلءمػػة العبػػارات لقيػػاس المجػػاالت التػػي كقػػد طمػػب الباحػػث مػػف المحكمػػيف إ
العبػارات   ايػةكفليػو، كمػدل سبة كؿ عبارة لممحكر الػذم ينتمػي إكضعت مف أجمو، ككذلؾ مدل منا

ر متػيرات الدراسة األساسية، كما اقترح الباحث عمػى المحكمػيف تعػديؿ ك التػطية كؿ محكر مف مح
بالصػػكرة النيائيػػة بعػػد التعػػديبلت حسػػب  االسػػتبانة العبػػارات التػػي يركنيػػا تحتػػاج لػػذلؾ، كقػػد خرجػػت 

ضػافة بعػض ، كا  تبانة االسػتكجيو السادة المحكميف التي تركزت عمى تكرار بعض العبارات، كطػكؿ 
 .االستبانة تقكية مضمكف  اشأنيالعبارات التي مف 

   :الداخمي التساق .9
 البعػػد أك مػػع المحػػكر االسػػتبانة يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي، مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 

ـ  ، حيػث (Drost, 2000 : 106) الػذم تنتمػي إليػو ىػذه الفقػرة حسػاب االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات  تػ
( مفػػردة، كذلػػؾ بحسػػاب معػػامبلت 30عمػػى عينػػة الدراسػػة االسػػتطبلعية البػػالع حجميػػا ) االسػػتبانة 
 :اآلتي كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو عمى النحك  فاالرتباط بي
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 " دارياإلالتمكين  :لوصدق التساق الداخمي لممحور األ  - أ

  العملمجال فرق  :لولمبعد األ الداخمي  التساق صدق -

 العمل فرق مجال" لواأل  لمبعد الداخمي التساق صدق (3.4) جدول

 الفقرة م.
معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.74 جميع أعضاء فريؽ العمؿ في عممية اتخاذ القرارات. إشراؾالعميا عمى   دارةاإلتعمؿ  1

 0.001 ** 0.69 مع قدراتيـ كميارتيـ.يتـ تكزيع المياـ بعدالة بيف أعضاء الفريؽ بما يتناسب  2

 0.001 ** 0.59 .التكميؼ بمجرد الفريؽ بتنفيذ المياـ يبدأ 3

 0.001 ** 0.78 نكع العمؿ. كافا يبذؿ أعضاء فريؽ العمؿ قصارل جيدىـ أين  4

 0.001 ** 0.56 يشترؾ جميع أعضاء فريؽ العمؿ في كضع الخطة. 5

 0.001 ** 0.79 مف أجؿ تحسيف أداء الفريؽ.االجتماعية لتحقيؽ التمكيف  نشطة األ ستخدـت 6

 0.001 ** 0.84 يمتمؾ فريؽ العمؿ الرغبة في تحمؿ المسؤكلية لتفعيؿ أداء الفريؽ. 7

الكمػي  "  كالمعػدؿمجاؿ فرؽ العمؿ"ؿ ك األلبعد كؿ فقرات امعامؿ االرتباط بيف  السابؽ الجدكؿيبيف 
 ف  إ(، حيػػث 0.05معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػػة عنػد مسػتكل داللػة ) أف  ف يبػػي   ، كالػذمالثػانيلمبعػد 

 .، كبذلؾ تعنبر الفقرات صادقة لما كضعت لقياسو(0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 ومشاركة المعمومات التصالمجال : الثانيلمبعد الداخمي  التساق صدق -

 المعمومات ومشاركة  التصال  مجال" الثاني لمبعد الداخمي التساق صدق (4.4) جدول

 م.
 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.64 في أم كقت. عمؿال نجازمى المعمكمات البلزمة إلؿ عك حصسيكلة ال 1

 0.001 ** 0.74 ألدكارىـ بسبب إتاحة المعمكمات ليـ. االعاممكف في الكزارة أكثر فيمن  2

 0.001 ** 0.79 في تكحيد رؤية ككضكح األىداؼ. اإتاحة المعمكمات في الكزارة حالين  تساىـ 3

 0.001 ** 0.85 .البلزمة  بالمعمكمات العامميف مشاركة 4

 0.001 ** 0.65 الة كمتطكرة لمعامميف.تيتـ القيادة بإيجاد كسائؿ اتصاؿ فعّ  5
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 م.
 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.74 .المعمكماتتتيح القيادة نظاـ اتصاؿ كاضح كسريع يسمح بتدفؽ  6

 0.001 ** 0.74 يستطيع العاممكف تبادؿ المعمكمات مع بعضيـ حكؿ مشكبلت العمؿ. 7

كمشػػاركة   االتصػػاؿ مجػػاؿ : الثػػانيلمبعػػد كػػؿ فقػػرات معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف  السػػابؽ الجػػدكؿيبػػيف 
معػامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل  أف  ، كالذم يبيف لمبعد الثالثالكمي  كالمعدؿ المعمكمات
، كبػذلؾ تعتبػر الفقػرات صػادقة (0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مػف ) ف  إ(، حيث 0.05داللة )

 .لما كضعت لقياسو
 مجال تفويض السمطة: الثالثلمبعد الداخمي  التساق صدق -

 "السمطة تفويض مجال" الثالث لمبعد الداخمي التساق صدق (5.4) جدول

 فقرةال .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.71 المككؿ لمعامميف.ة دارياإلالمياـ  نجازتمنح القيادة سمطة تكفي إل 1

 0.001 ** 0.69 المتبعة في الكزارة. األنظمةيتـ التفكيض عمى  2

 0.001 ** 0.84 بالكزارة.تتبنى الكزارة فمسفة التفكيض كتنمي ىذه الركح لدل العامميف  3

 0.001 ** 0.69 تثؽ القيادة في قدرات العامميف عمى أداء المياـ المككمة ليـ. 4

 0.001 ** 0.74 .اعادة يتـ تفكيض باألعماؿ شفكين  5

 0.001 ** 0.79 يمارس العاممكف صبلحياتيـ أثناء فترة التفكيض دكف تدخؿ مف القيادة العميا. 6

 0.001 ** 0.85 تتحمؿ القيادة المسؤكلية الكاممة لعممية التفكيض.  7

 مجػػػاؿ تفػػػكيض السػػػمطة: الثالػػػثلمبعػػػد كػػػؿ فقػػػرات معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف  السػػػابؽ الجػػػدكؿيبػػػيف 
معػػػامبلت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  أف  ، كالػػػذم يبػػػيف لمبعػػػد الرابػػػعالكمػػػي  كالمعػػػدؿ

، كبػػذلؾ تعتبػػر الفقػػرات صػػادقة لمػػا (0.05القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف ) ف  إ(، حيػث 0.05)
 .كضعت لقياسو
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 مجال التدريب: الرابع لمبعدالداخمي  التساق صدق -

 "التدريب مجال" الرابع لمبعد الداخمي التساق صدق (6.4) جدول

 فقرةال .م
معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.71 .التدريبية لمعامميفكضكح البرامج  1

 0.001 ** 0.69 .البرامج التدريبية المتاحة تضمف نقؿ الخبرات كالميارات 2

 0.001 ** 0.84 .تحديد االحتياجات التدريبية بصفة مستمرة 3

 0.001 ** 0.69 .تاحة فرص التعمـ الفردم كالجماعي لمعامميفإ 4

 0.001 ** 0.74 كاكتساب ميارات جديدة في مجاؿ العمؿ.تاح لمعامميف فرصة التعمـ يُ  5

 0.001 ** 0.79 تشجع الكزارة العامميف عمى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ. 6

 0.001 ** 0.85 ف عمى التطكير الميني.لكزارة نظاـ حكافز لتشجيع العامميتضع ا 7

الكمػي  كالمعػدؿ التػدريبمجػاؿ : الرابػعلمبعػد كػؿ فقػرات معػامبلت االرتبػاط بػيف  السابؽ الجدكؿيبيف 
 ف  إ(، حيػث 0.05معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مسػتكل داللػة ) أف  ، كالذم يبيف الخامس لمبعد

 .ا كضعت لقياسومَ ، كبذلؾ تعتبر الفقرات صادقة لِ (0.05القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 القراراتاتخاذ : الثانيلممحور الداخمي التساق صدق  - ب

 "القرارات اتخاذ" الثاني لممحور الداخمي التساق صدق (7.4) جدول

 الفقرة م.
معامل 
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

االعميا   دارةاإلتكلي  .1  0.000 ** 0.69 اتخاذ القرارات . استراتيجيةفي بناء  اكبيرن  اىتمامن

2. 
اتخاذ  عمى العميا المكظفيف الذيف يتمتعكف بالميارات البلزمة لمعمؿ  دارةاإلتختار 

 0.000 ** 0.63 القرارات .

3. 
اتخاذ القرارات لممكظفيف الذيف يتمتعكف بالعبلقات الطيبة  سمكبأالعميا   دارةاإلتختار 

 0.000 ** 0.64 مع زمبلئيـ.

 0.000 ** 0.75 القرارات ألداء مياميا.اتخاذ فٍ العميا بتفكيض الصبلحيات   دارةاإلتقـك  .4

 0.000 ** 0.71 بالكزارة. اتخاذ القرارات أسمكبجاح ن  العميا المعمكمات المطمكبة أل  دارةاإلتكفر  .5
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معامل  الفقرة م.
 الرتباط

 الدللة
(Sig.) 

 0.000 ** 0.79 مما يحقؽ ركح معنكية. األداء المتميز العمؿ ذاتالعميا فرؽ   دارةاإلتكافئ  .6

 0.000 ** 0.84 العميا فرؽ العمؿ الممكنة في عممية اتخاذ القرارات.  دارةاإلتشارؾ  .7

 0.000 ** 0.79 العديد مف البدائؿ المناسبة عند اتخاذ القرار.العميا   دارةاإل تمتمؾ  .8
 0.000 ** 0.74 .يشارؾ أصحاب االختصاص مف المرؤكسيف في اتخاذ القرار .9

 0.000 ** 0.61 عمى معرفة جذكر كتبعيات أم مشكمة. العميا   دارةاإل تعمؿ  .10

 0.000 ** 0.59 ر بيدؼ تحديد البدائؿ كالحمكؿ.أك في التش فيسمح لممرؤكسي .11

االعميا   دارةاإلتكلي  .12  0.000 ** 0.69 اتخاذ القرارات . استراتيجية في بناء  اكبيرن  اىتمامن

13. 
اتخاذ  عمى العميا المكظفيف الذيف يتمتعكف بالميارات البلزمة لمعمؿ  دارةاإلتختار 

 0.000 ** 0.67 القرارات .

14. 
اتخاذ القرارات لممكظفيف الذيف يتمتعكف بالعبلقات الطيبة  أسمكبالعميا   دارةاإلتختار 

 0.000 ** 0.81 مع زمبلئيـ.

 0.000 ** 0.69 القرارات ألداء مياميا.اتخاذ فٍ العميا بتفكيض الصبلحيات   دارةاإلتقـك  .15

 0.000 ** 0.66 بالكزارة. اتخاذ القرارات أسمكبجاح نالعميا المعمكمات المطمكبة إل  دارةاإلتكفر  .16

 0.000 ** 0.74 مما يحقؽ ركح معنكية. األداء المتميز العمؿ ذاتالعميا فرؽ   دارةاإلتكافئ  .17

 0.000 ** 0.67 العميا فرؽ العمؿ الممكنة في عممية اتخاذ القرارات.  دارةاإلتشارؾ  .18

 0.000 ** 0.71 العديد مف البدائؿ المناسبة عند اتخاذ القرار.العميا   دارةاإل تمتمؾ  .19
 0.000 ** 0.61 .يشارؾ أصحاب االختصاص مف المرؤكسيف في اتخاذ القرار .20

لممحػكر الكمػي  كالمعػدؿ اتخػاذ القػرارات: الثػانيمعػامبلت االرتبػاط بػيف لممحػكر  الجدكؿ السابؽيبيف 
القيمػة  ف  إ(، حيػث 0.05معامبلت االرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة ) أف  ، كالذم يبيف الثاني

 .، كبذلؾ الفقرات صادقة لما كضعت لقياسو(0.05االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 
 Construct Validityالصدق البنائي :  -2

مقاييس صدؽ األداة، كالذم يقيس مدل تحقؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة  أحديعتبر الصدؽ البنائي 
 سػػػػتبانة ف مػػػػدل ارتبػػػػاط كػػػػؿ مجػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لبل، كيبػػػػيّ إلييػػػػاالكصػػػكؿ 
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(Sullivan, Niemi, 2009 : 12 ،)( 9كيبػيف الجػدكؿ )  جميػع معػامبلت االرتبػاط فػي جميػع  أف
(، كبػػػذلؾ تعتبػػػر جميػػػع مجػػػاالت 0.05عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ) اإحصػػػائين دالػػػة  االسػػػتبانة مجػػػاالت 
 ا كضعت لقياسو.مَ صادقة لِ  االستبانة 

 

 :الستبانة الصدق البنائي لجميع مجالت  -

  الستبانة مجالت لجميع البنائي الصدق (8.4) جدول

 معامل الرتباط عدد الفقرات المحاور
 الدللة
(Sig.) 

 0.001 ** 0.69 7 المعمكمات كمشاركة  االتصاؿ  مجاؿ
 0.001 ** 0.54 7 العمؿ فرؽ مجاؿ

 0.001 ** 0.71 7 مجاؿ تفكيض السمطة
 0.001 ** 0.71 7 مجاؿ التدريب
 0.001 ** 0.76 20 اتخاذ القرارات

ت كانػك  بانة،سػتكالدرجػة الكميػة لبل األبعػاد بعػد مػف معامبلت االرتباط بيف كػؿ  السابؽ الجدكؿيبيف 
 .(، لذلؾ تعتبر المجاالت صادقة لما كضع لقياسو0.05دالة عند مستكل داللة )

 :Reliability الستبانة : ثبات فقرات ثانًيا 
بعبػػارة أخػػرل  أك آلخػر،االتسػػاؽ فػي نتػػائج االختبػػار عنػد تطبيقػػو مػف كقػػت  االسػتبانة يقصػد بثبػػات 

ـ   االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج  إعػػادة تكزيعيػػا عمػػػى  كعػػدـ تػييرىػػا بشػػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػ
، كلمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات (351:  1994أبػػػك ناىيػػػة، ) دة خػػػبلؿ فتػػػرات زمنيػػػة معينػػػةِعػػػ مػػػراتفػػػراد األ

ىمػػا:  ،ة نفسػػيا بطػػريقتيفالثبػػات عمػػى العينػػة االسػػتطبلعياختبػػار الدراسػػة أجريػػت خطػػكات  اسػػتبانة 
 التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
نصػفيف بطريقػة عشػكائية،  إلػى يقسػـ االختبػار فػي ىػذه الطريقػة  أفْ يقصد بطريقة التجزئة النصفية ب

 ِحػػػػػدةكذات األرقػػػػػاـ الفرديػػػػػة عمػػػػػى  تبػػػػػار ذات األرقػػػػػاـ الزكجيػػػػػة عمػػػػػى ِحػػػػػدةيؤخػػػػػذ مفػػػػػردات االخ أك
 (.60 - 59:  2012)العيسكم، 

ـ   إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسػئمة الزكجيػة الرتبػة لكػؿ  ت
 ،افكجتمػ ف لمتصحيحأك بر  أف  كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرم ،عدبُ 

 .االستبانة لفقرات  اثبات كبير نسبين  ىناؾ معامؿَ  أف  ( 16جدكؿ رقـ ) فكيبيّ 
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 النصفية التجزئة طريقة باستخدام الثبات معامل (9.4) جدول
 المعدلمعامل الثبات  عدد الفقرات المجالت

 0.79 28  دارياإلالتمكين 
 0.84 7 المعمكمات كمشاركة  االتصاؿ  مجاؿ

 0.78 7 العمؿ فرؽ مجاؿ
 0.82 7 مجاؿ تفكيض السمطة

 0.85 7 مجاؿ التدريب
 0.87 20 اتخاذ القرارات

 استخدام معادلة ألفا كرونباخ: -3
ـ     أف   تبي فكقد  ،ية لقياس الثباتناكطريقة ث االستبانة ـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات ااستخد ت

استخداـ  مف الباحث يمكفمما (، 12كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ )معامبلت الثبات مرتفعة 
 ينة. أن  بكؿ طم االستبانة 

 كرونباخ ألفا باستخدام الثبات معامل (10.4) جدول
 معامل الرتباط  عدد الفقرات المجالت

 0.77 7 مجاؿ فرؽ العمؿ
 0.78 7 كمشاركة المعمكمات  االتصاؿ مجاؿ 

 0.69 7 مجاؿ تفكيض السمطة
 0.95 7 مجاؿ التدريب

 0.75 28  دارياإلالتمكين 
 0.88 20 اتخاذ القرارات

( صػػادقة فػػػي االسػػتبانة أداة الدراسػػة ) أف  مػػف نتػػائج اختبػػارم الصػػػدؽ كالثبػػات  كيسػػتخمص الباحػػث
، مػػا يؤىميػػا لتكػػكف أداة قيػػاس مناسػػبة جػػدناا ثابتػػة بدرجػػة عاليػػة يػػأن  قيػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو، كمػػا 

 .  في صكرتيا النيائية االستبانة كفاعمة ليذه الدراسة كيمكف تطبيقيا بثقة، كبذلؾ تككف 
 Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sاختبار التوزيع الطبيعي )

 يػػوجانػػب يشػػبو الجػػرس )النػػاقكس( كيتميػػز بكجػػكد تماثػػؿ بػػيف  وأن ػػبمنحنػػى التكزيػػع الطبيعػػي يعػػرؼ 
م الكسػػيط ك االمتكسػط يسػػ أف  كمػػف سػػمات منحنػى التكزيػػع الطبيعػػي  ،األيمػف كاأليسػػر حػػكؿ المتكسػط

 .(111:  2111)كليد،  1015أكبر مف  sigكالقيمة االحتمالية   zقيمة أف  ، ك م المنكاؿك اكيس
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( الختبػار K-S) Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ ) –تػـ اسػتخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ 
ت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة فػػي جػػدكؿ كانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو ك لبيانػػت انػػكامػػا إذا 

(1104.) 
 

 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج (11.4) جدول

 zقيمة  الستبانة 
 القيمة الحتمالية

Sig."" 
 0.62 0.62  دارياإلالتمكين 
 0.58 0.45 التدريبمجاؿ 
 0.45 0.52 المعمكمات كمشاركة  االتصاؿ  مجاؿ
 0.58 0.44 العمؿ فرؽ مجاؿ

 0.95 0.65 مجاؿ تفكيض السمطة
 0.66 0.74 اتخاذ القرارات

ت أكبػػر مػػف كانػػ( لجميػػع مجػػاالت المقيػػاس Sigالقيمػػة االحتماليػػة ) أف  يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 
 ات ليذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي. لبيانكبذلؾ يككف تكزيع ا ،α=  1015مستكل الداللة  

 :المستخدمة  اإلحصائيةاألساليب  .4.8
ـ   عفلئلجابة  في إجراء  (SPSS)لمعمـك االجتماعية  اإلحصائيةاستخداـ الرزمة  أسئمة الدراسة ت

 :اآلتي التحميبلت البلزمة كىي عمى النحك 
 أساسػي ألغػراض معرفػػة : كتسػتخدـ بشػكؿ النسـب المئويـة والتكـرارات والمتوسـط الحســابي

 كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة. ،تكرار فئات متػير ما

  ــاط بيرســون لحسػػاب معامػػؿ : (Person Correlation Coefficient)معامــل ارتب
االرتبػػػاط كقيػػػاس صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي، ككػػػذلؾ تحديػػػد طبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف المتػيػػػريف 

 ضيات المتعمقة بالعبلقة.المستقؿ كالتابع كاالجابة عمى الفر 

  اختبار معامل ألفا كرونباخ(Cronbach's Alpha):   االستبانة لقياس ثبات. 

  اختبار التجزئة النصفية(Split Half Method)  االستبانة : لقياس ثبات. 

 لتعديؿ معامػؿ الثبػات فػي طريقػة التجزئػة  أن  ن لمثبات ومعادلة جتمأوبر  أن  معادلة سبيرم :
 النصفية.

  ســـمرنوف  -اختبـــار كولمجـــوروف(: Kolmogorov-Smirnov Test (K-S 
 ات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.لبيانت اكانيستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا 
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  ــدريجي اإلنحــدار تحميــل أثػػر المتػيػػر المسػػتقؿ عمػػى  لقيػػاس:  (Stepwise)  الخطــي الت
 المتػير التابع.

  اختبارT واحـدة لمعينة ال (One Sample T.test)  لمعرفػة الفػرؽ بػيف متكسػط الفقػرة :
 %(.55كالمتكسط الحيادم )

  ـــاين األحـــادي ـــل التب ـــار تحمي  One Way Analysis of Varianceاختب

(ANOVA) لمتحقػػؽ مػػف كجػػكد فػػركؽ فػػي متكسػػط تقػػديرات المبحػػكثيف لممتػيػػرات التػػي :
 (.العمؿ كافم – ات الخدمةكاع فأكثر مثؿ )المؤىؿ العممي، سنك أن  تحتكم عمى ثبلث 

 الفصل ممخص .4.9
ات لبيانمصادر ا التعرؼ إلىك تباعيا، اإجراء الدراسة التي تـ  كمنيجية ىذا الفصؿ خطكاتتناكؿ 
ـ  كما ، ، في دراستو الباحث واستيدف الذممجتمع تفصيؿ اللمدراسة، ك  الثانكية ك  الرئيسية  عرض ت

، مف كجية نظر المحكميف، ياصدقبأداة الدراسة كخطكات بنائيا، كمف ثـ التحقؽ مف ما يتعمؽ 
أداة الدراسة مف  ثباتمدل  التعرؼ إلىككذلؾ  كالصدؽ البنائي، كمف حيث االتساؽ الداخمي

ـ  ، االستبانة ر ك اخبلؿ حساب معامبلت االرتباط لمح ات تتبع لبيانت اكانإذا  ما اختبار كما ت
 المستخدمة  اإلحصائيةؤلساليب ل ضالتعر بالفصؿ الحالي  كانتيى  ،بيعي مف عدموالتكزيع الط
  كاختبار فرضياتيا. أسئمة الدراسة عفلئلجابة 
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 النقاشالتحميل و : الفصل الخامس .5
 مقدمة :

ػػ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة  ،ات كاختبػػار فرضػػيات الدراسػػةلبيانػػا لتحميػػؿ ايتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضن
ـ   االسػػتبانة عػػف أسػػئمة الدراسػػة، كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج  مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ  إلييػػا التكصػػؿ  كالتػػي تػػ

الرتبػػػة  – الخدمػػػةسػػػنكات –فقراتيػػػا، كالكقػػػكؼ عمػػػى متػيراتيػػػا التػػػي اشػػػتممت عمػػػى )المؤىػػػؿ العممػػػي 
ـ  العسػكرية ـ   انةاسػتبات المتجمعػة مػف مبيانػل  اإلحصػائيةإجػراء المعالجػات  (، لػذا تػ  الدراسػة، حيػث تػػ

لمحصػػكؿ عمػػى نتػػائج الدراسػػة ( SPSS) لمدراسػػات االجتماعيػػة  اإلحصػػائيةاسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز 
 التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

 :ات الشخصيةلبيانلعينة الدراسة وفق ا اإلحصائيالوصف  .5.1
 ات الشخصية.لبيانكفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ ا

 المستردة وغير المستردة( الستبانات: )الموزعة ونسبة الستبانات : عددًل أو 
ـ   أفػػػػػراد عمػػػػػى جميػػػػػع  اسػػػػػتبانة ( 375تكزيػػػػػع )تػػػػػـ  بكاقػػػػػع  اسػػػػػتبانة ( 342اسػػػػػترداد ) العينػػػػػة، كتػػػػػ
 (.1.5%(، كما ىك مكضح في جدكؿ )85.8)

 
 المستردة الستباناتو  الموزعة الستبانات يوضح (1.5) جدول

 % النسبة المئوية العدد الستبانات

 %85.8 342 المستردة
 %14.2 33 مستردةالغير 

 %100 375 المجموع
  

اىتمػاـ اصػحاب الرتػب بػالكزارة بػدعـ  إلػىالمسػتردة يرجػع  االسػتباناتارتفاع نسػبة  أف   ويرى الباحث
ـ يػػن  إحيػث  ،مجتمػػع الدراسػة يتكػكف مػػف أصػحاب الرتػب العاليػػة بػالكزارة أف  جيػكد البحػث العممػي،  ك 

ػػاأبػػدكا  ىميتػػو بالنسػػبة ليػػـ بالقػػدر يسػػاىـ فػػي تطػػكير اف الدراسػػة كأا فػػي تعػػامميـ مػػع عنػػك كبيػػرن  اىتمامن
الكػػادر كتحسػػيف األداء بمػػا يحقػػؽ أىػػداؼ الػػكزارة، ككػػذلؾ يرجػػع السػػبب الىتمػػاـ الباحػػث فػػي جمػػع 

بما يخدـ النتائج المترتبة عمى ذلؾ، كالحصكؿ عمى نتائج تمثػؿ العينػة  االستباناتالعدد األكبر مف 
 .أفضؿبشكؿ 
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 العينة حسب المؤىل العممي أفراد توزيع :  ثانًيا 

 "العممي المؤىل" حسب الدراسة عينة أفراد  توزيع( 2.5) جدول
 %النسبة المئوية  العدد  المؤىل العممي

 1.2 12 وية عامة ودونانث

 1..2 12 دبموم متوسط

 1..1 112 بكالوريوس

 1..2 1. دراسات عميا

 %111 342 المجموع

 
قد تـ ترتيب المؤىبلت العممية في الجدكؿ السابؽ حسب الدرجة العممية األدنػى إلػى األعمػى، فيمػا ك 

الػػػكزارة تيػػػتـ بأصػػػحاب الشػػػيادات  أف   إلػػػىنسػػػبة حممػػػة البكػػػالكريكس عاليػػػة يعػػػكد  أف  يػػػرل الباحػػػث 
حصػػكليـ عمػػى درجػػة البكػػالكريكس حيػػث يػػتـ  إلػػىكتعتمػػد عمػػييـ فػػي الميػػاـ، كممػػا يػػدفع العػػاممكف 
، كتدرجيـ بالرتب التي مػف  تسػاعدىـ بالمشػاركة فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات، شػأنو منحيـ رتبة مبلـز

قبػاؿ عمػى الدراسػات العميػا ، كقػد أصػبح اإلىا عمى استكماؿ دراستيـ العميػاأفرادككذلؾ تشجع الكزارة 
ينة الدراسة القدرة كالكفاءة البلزمتػيف إلظيػار نتػائج منطقيػة ع أفراديككف لدل  التاليبدرجة كبيرة، كب

 لمدراسة.
 سنوات الخدمةالعينة حسب  أفراد توزيع :  اثالثً 

 "الخدمة سنوات" حسب الدراسة عينة أفراد  توزيع (3.5) جدول
 %النسبة المئوية  العدد  سنوات الخدمة

 102 4 سنوات 3أقل من 

 2501 86 30أقل من  -3

 7307 252 33أقل من  – 30

 %111 342 المجمكع

  
عػػدـ فػػتح بػػاب التجنيػػد  إلػػى سػػنكات"  5كيعػزك الباحػػث ضػػعؼ نسػػبة الفئػػة بسػػنكات خدمػػة "أقػؿ مػػف 

، الػـ يرتقػكا لحمػؿ رتػب عسػكرية حالينػ اعنصػرن  (511)بكاقع  كاحدة ال مرة قساـ إنبالكزارة منذ فترة اإل
ىػػػذه الفئػػػة معظميػػػا ممػػػف  أف   إلػػػى" يعػػػكد 15أقػػػؿ مػػػف  -11ارتفػػػاع الفئػػػة بسػػػنكات خدمػػػة " أف  كمػػػا 
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القػكة التنفيذيػة التػي شػكميا الشػييد سػعيد صػياـ  أفػرادقسػاـ كىػـ نالتحقكا لمعمؿ بكزارة الداخمية بعػد اال
 العينة يعكس نتائج منطقية لمكضكع الدراسة. أفرادىذا التنكع لدل  أف  رحمو اهلل، كما 

 العمل كانمالعينة حسب  أفراد توزيع : ارابعً 

 "العمل كانم" حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (4.5) جدول
 النسبة المئكية  العدد  المحافظة

 5207 188 الداخمي األمفقكل 

 2508 92 الكطني األمفقكات 

 1706 63 اإلدارات المركزية

 309 14 قكات المخابرات العامة

 %111 357 المجمكع

الػػداخمي ترجػػع لكجػػكد جيػػاز الشػػرطة ضػػمف عينػػة قػػكل  األمػػفزيػػادة نسػػبة قػػكل  أف  كيعػػزك الباحػػث  
مػػػف مككنػػػات كزارة الداخميػػػة التػػػي ليػػػا  فػػػرادا تسػػػتحكذ عمػػػى العػػػدد األكبػػػر فػػػي األيػػػن  إحيػػػث  ،األمػػػف

ػػؿ يػػكمي كعمػػػى مػػدار السػػاعة، كأالتعامػػؿ األكبػػر مػػع المػػػكاطف بشػػك ا تتكػػػكف مػػف جيػػاز الػػػدفاع يضن
الداخمي، كاإلدارات المتخصصة كيرجع ضعؼ نسبة قػكات المخػابرات العامػة  األمفالمدني، كجياز 

ـ   أف   إلى  .جدنا  ذات طابع خاصك  ،جدناميامو نادرة  أف  ، كذلؾ ااستحداثو قريبن  الجياز ت

 الرتبة العسكريةالعينة حسب  أفرادتوزيع : اخامسً 

  "الرتبة العسكرية"عينة الدراسة حسب  أفرادتوزيع : (5.5جدول رقم )
 % النسبة المئوية العدد الرتبة العسكرية

 عميد
3 109 

 عقيد
9 206 

 مقدم
29 805 

 2307 81 رائد

 2609 92 نقيب

 1804 63 لأومالزم 

 1901 65 مالزم

%300 342 المجموع  
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ىػػػذه الرتبػػػة  أف  %( 2609لػػػى بػػػكزف نسػػػبي)ك كيعػػػزك الباحػػػث حصػػػكؿ رتبػػػة )نقيػػػب( عمػػػى المرتبػػػة األ

مفصػػمية مػػا بػػيف رتػػب الضػػباط العاديػػة كالرتػػب السػػامية، حيػػث تنتيػػي الرتػػب العاديػػة برتبػػة )نقيػػب(، 
التػي تصػرؼ لمعػامميف بػالكزارة تػـ لقمػة المكازنػات كالركاتػب  نظػرنا كتبدأ الرتب السامية برتبة )رائد(، ك 

دارين ك  االسامية مالين صدار قرار بكقؼ الترقي بالرتب إ ػايترتػب عميػو  األمر، كىذا اا  حصػكؿ رتبػة  أيضن
ىػػػذه الرتبػػػة تنػػػدرج تحػػػت مسػػػمى الرتػػػب  ف  أل ؛%(109)عميػػػد( عمػػػى المرتبػػػة األخيػػػرة بػػػكزف نسػػػبي )

 السامية.
 المحك المعتمد في الدراسة: .5.2

ـ   كمف ثػـ  ،(9=1-10حساب المدل بيف درجات المقياس ) لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد ت
(، كبعػػد 1.8=5/9(  لمحصػػكؿ عمػػى طػػكؿ القفػػزة، أم )5تقسػػيمو عمػػى عػػدد درجػػات المحػػؾ كىػػك )

ـ   صػػحيح كذلػػؾ  احػػدالمقيػػاس كىػػي ك  ايػػةأقػػؿ قيمػػة فػػي المقيػػاس )بد إلػػى إضػػافة ىػػذه القيمػػة  ذلػػؾ تػػ
  التػػالي،لتحديػد الحػد األعمػػى ليػذه الخميػػة، كىكػذا أصػػبح طػكؿ الخبليػػا كمػا ىػػك مكضػح فػػي الجػدكؿ 

ـ   ، مػػػنخفض، متكسػػػط، جػػػدنا خمسػػػة مسػػػتكيات )مػػػنخفض  إلػػػى تقسػػػيـ مسػػػتكيات المكافقػػػة  حيػػػث تػػػ
 .(جدنا مرتفع، مرتفع 

 الدراسة في المعتمد المحك (6.5) جدول
 الوزن النسبي الوسط الحسابي

 مستوى الموافقة
 إلى  من إلى  من
 جدنا منخفض  28% 10 2.8 1

 منخفض 46% 28.1% 4.6 2.81
 متكسطة 64% 46.1% 6.4 4.61
 مرتفع 82% 64.1% 8.2 6.41
 جدنا مرتفع  100% 82.1 10 8.21

 :    الستبانة تحميل فقرات  .5.3
ـ   االستبانة لتحميؿ فقرات  ، (One Sample T test) كاحػدة لمعينػة ال tاسػتخداـ اختبػار  ت

( ىػػي درجػة الحيػػاد، كىػي تمثػػؿ 5.5لمعرفػة متكسػػطات درجػات االسػػتجابة، حيػث اعتبػػرت الدرجػة )
العينة يكافقػكف عمػى محتكاىػا  أفراد  أف  بمعنى  "يجابيةإ"عمى مقياس الدراسة، كتعتبر الفقرة  %(55)

القيمػػػة  أك 1.97)م )أك " الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػ t" المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة " t ت قيمػػػة " كانػػػإذا 
 أف  بمعنػى  "سػمبية"كتعتبػر الفقػرة  ،(5.5كالمتكسػط الحسػابي أكبػر مػف )( 0.05)أقػؿ مػف االحتماليػة
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الجدكليػة "  t"  المحسكبة أصػػر مػف قيمػة " t "ت قيمةكانالعينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا  أفراد 
 (.7.5)كالمتكسط الحسابي أكبر مف 0.05مف  أكبر  القيمة االحتمالية أك 1.97)) مك اكالتي تس

 " دارياإلالتمكين " لوالمحور األ  أبعاد : تحميل ًل أو 
  دارياإل التمكين" لواأل  المحور ألبعاد الكمي التحميل (7.5) جدول

 األبعاد  م
الوســــــــط 
 الحسابي

حــراف ن  األ 
 المعياري

ـــــــــــوزن  ال
 النسبي%

 قيمة
t 

القيمـــــــــــة 
 الترتيب الحتمالية

1 
 ومشــاركة  التصــال  مجــال

 المعمومات
6.24 0.82 62.4 72.8 0.00 1 

 . 0.00 51.2 61.6 1.14 6.16 مجال التدريب 4

 3 0.00 55 62.3 1.09 6.23 مجال تفويض السمطة 3

 1 0.00 68.7 64.3 0.92 6.43 العمل فرق مجال 2

  0.00 73.9 62.5 0.81 6.25 بشكل عامالتمكين اإلداري 

 

%( كىػػي متكسػػطة، كيفسػػر الباحػػث 6205مػػا نسػػبتو ) إلػػىالتمكــين اإلداري كيعػػزك الباحػػث حصػػكؿ 
ليا الباحث مف خبلؿ الدراسة تعد مػف العكامػؿ الرئيسػة التػي ك االتي تنالتمكيف اإلدارم أبعاد  أف  ذلؾ 

أبعػاد  أف   تبي فا تمبي الحد األدنى مف رضا العامميف بشكؿ عاـ، حيث ين  يجب تكافرىا في الكزارة، أل
فػػػي كزارة الداخميػػػة بدرجػػػة متكسػػػطة بالمقارنػػػة مػػػع بعػػػض  متكسػػػط  متػػػكفرة بشػػػكؿالتمكػػػيف اإلدارم 

ـ   لػػكزارة  دّ ُبػػ ال كػػافليػػا فػػي دراسػػات سػػابقة، مػػف أجػػؿ ذلػػؾ ك اتن الػػكزارات كالمؤسسػػات األخػػرل التػػي تػػ
ػػالتمكػيف اإلدارم الداخميػة االىتمػاـ بتطبيػؽ   إلػػىيقػكد الػكزارة  أف   شػأنومػف  احقيقينػ اككنػو يشػكؿ داعمن

زيػػػادة خبػػػػرات كميػػػػارات كرضػػػػا العػػػامميف كتحسػػػػيف أدائيػػػػـ الػػػػذم بػػػدكره يقػػػػكد الػػػػكزارة زيػػػػادة الكفػػػػاءة 
القيػػادة العميػػا تثػػؽ بقػػدرات العػػامميف  أف  كتحسػػيف مسػػتكل الخدمػػة كتحقيػػؽ األىػػداؼ، كبمػػا  اإلنتاجيػػةك 

ػيأن  كخبراتيـ كمياراتيـ ف  الفع ػاؿمػف التكاصػؿ  افػي الصػبلحيات بمػا يحقػؽ ليػـ مزيػدن  اا تكلييـ تفكيضن
كمشػػػاركة المعمكمػػػات المختمفػػػة التػػػي تسػػػاىـ فػػػي مشػػػاركتيـ بعمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات بقػػػدرة كبيػػػرة مػػػف 

 العاممة بالكزارة. مجافخبلؿ التفاعؿ مع فرؽ العمؿ كال
 كيرجػع متكسػط، بمسػتكل%( 6403) نسػبي بػكزف لػىك األ فػي المرتبػة: "العمـل فـرق مجال" جاء كقد
 جيػػات قبػؿ مػف تشػكيميا يػتـ التػػي التحقيػؽ مجػافب المتمثمػة العمػؿ بفػػرؽ الكبيػر االىتمػاـ بسػبب ذلػؾ

 بمػا الػكزارة منظكمػة ضػمف تعمػؿ مختمفػة جيػزةأ مػف عػدد عمػى مجػافال ىػذه كتشػتمؿ بػالكزارة سػيادية
 المصػػمحة يحقػػؽ بمػػا كسػػديد فاعػػؿ قػػرار لػػيإ لمكصػػكؿ مختمفػػة نظػػر بكجيػػات المشػػترؾ العمػػؿ يعػػزز
مػػف  مػػع دراسػػة كػػؿ   ىػػذه الدراسػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿوقــد اتفقــت ، القػػانكف  اطػػار فػػي كالعدالػػة العامػػة
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( بدرجػة 2115غػزة كدراسػة )بػدير كآخػركف، اإلسػبلمية ( بدرجػة متكسػطة بالجامعػة 2116،)الممفكح
جة متكسػطة فػي الييئػات ( بدر 2115كدراسة )طمكس، ،الدكلية غزة األىميةمتكسطة في المؤسسات 

 األزىػر جػامعتي ( بدرجػة عاليػة فػي 2112،العطػارمػف )  مػع كػؿٍ  وقـد اختمفـتالمحمية الكبرل غػزة 
، بدرجػػػػػػة عاليػػػػػػة فػػػػػػي الكميػػػػػػات التقنيػػػػػػة بقطػػػػػػاع غػػػػػػزة (2114البحيصػػػػػػي،، كدراسػػػػػػة ) اإلسػػػػػػبلمية ك 

، الدكليػػػػػػػػػػة قطػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػزة األىميػػػػػػػػػػةبدرجػػػػػػػػػػة مرتفعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػات  (2113،عفانةكدراسػػػػػػػػػػة)
 (2116قكز،، كدراسػة) الحككميػة غػزة الثانكيػة بدرجػة منخفضػة فػي المػدارس  (2116سالـ،كدراسة)

 .يةاألردنبدرجة منخفضة في المصارؼ التجارية 
لػي ك ظيػكر مجػاؿ فػرؽ العمػؿ بالمرتبػة األ أف  أكػد  "المطـري":الباحػث مػع  أجراىػاكمػف خػبلؿ مقابمػة 

ىناؾ بعض القادة  ال يرل في مرؤكسيو القدرة كالخبرات الكافية التي تػؤىميـ لكػي يػتـ  أف   إلىيرجع 
اتمكينيـ بدرجة عالية التخاذ القرارات المناسبة، كأفاد  طبيعة القرارات بػالكزارة تتسػـ بالطػابع  أف   أيضن

تيػتـ بػأمكر كحيػاة العػاـ ك  األمػفا تمػس يػن  أل ؛الذم يجعػؿ احتماليػة الخطػأ فييػا نػادرة األمر ،ياألمن
 المكاطنيف.

نسػبة  إلػى يرجػع لػيك األ بالمرتبػة العمػؿ فػرؽ مجػاؿ ظيػكر أف  فػي مقابمتػو   "القيشـاوي"ضح أك  كقد 
الػػذم يقمػػؿ  األمػػركال تمبػػي طمكحػػات العػػامميف  االتمكػػيف كتفػػكيض الصػػبلحيات نسػػبة منخفضػػة نسػػبين 

 مف درجة فاعمية مشاركتيـ في عممية القرارات.
 المتمثمػة العمػؿ فػرؽ أف   إلػى  يرجػع لػيك األ بالمرتبػة العمػؿ فػرؽ مجػاؿ ظيػكر أف   "سالمة"فيما يرل 

 القرارات. في الجكدة لتحقيؽ البلزمتيف كالخبرات الميارات العامميف تكسب التحقيؽ لجاف في
ىػـ العمػؿ  فػرؽ أعضػاء إلػى يرجع لىك األ بالمرتبة جاء ىذا المجاؿ ظيكر أف  ": الطيراوي" أكد فيما

 مػف النخػب ـيػأن   بمعنػى ،جيػاز بكػؿ العػامميف أفضػؿ مف اختيارىـ كيتـ مف حممة الشيادات العممية
القػرارات،  أفضػؿب لمخػركج كخبػرات ميػارات مػف لػدييـ مػا أفضؿ يقدمكف يجعميـ الذم األمر الكزارة،
 العمػػؿ فػرؽ أعضػاء إلػى يرجػع لػىك األ بالمرتبػة جػػاء المجػاؿ ىػذا ظيػكر ف  إ :"العمرنـي" ضػحأك كمػا 

 ؛ـ متمرسكف فػي ىػذا المجػاؿيأن  ـ مف ذكم الخبرات كالميارات، كما يأن  كما  ،خب بالكزارةىـ مف النُ 
مػػػػف  نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿٍ  وقــــد اتفقــــتالػػػػذم يزيػػػػد مػػػػف جػػػػكدة المخرجػػػػات،  األمػػػػر

( بدرجػة 2118،عفانػةبكزار المالية الفمسطينية كدراسػة )( % 5708)بنسبة متكسطة  (2118بكرم،)
( بنسػػػػػبة متكسػػػػػطة 2118الفنػػػػي كدراسػػػػػة )ابػػػػك زر، اإلنتػػػػػاج ك  لئلعػػػػػبلـ األقصػػػػىمتكسػػػػطة بشػػػػػبكة 

غػػػػزة كدراسػػػػػة  –%  بمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػػالي 6805( بنسػػػػػبة 2115% كدراسػػػػة )اليػػػػازجي،6401
كدراسػػػػػػػة  مػػػػػػػائيناإلالتعػػػػػػػاكف فػػػػػػػي كزارة التخطػػػػػػػيط ك بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة ( 2116)حمػػػػػػػادم كخمػػػػػػػؼ،

( 2111،الطراكنػةمكاتب التربية بالرياض كدراسػة )المبيضػيف ك ب بدرجة متكسطة  (2116)االحمرم،
( بدرجػة 2112،العطػارمػف )  مػع دراسػة كػؿٍ  وقد اختمفت يػةاألردنفالبنكؾ التجارية بدرجة متكسطة 

بدرجػة عاليػة فػي الكميػات التقنيػة  (2114البحيصي،، كدراسة )اإلسبلميةك  األزىرجامعتي عالية في 
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، الدكليػػػة قطػػػاع غػػػزة األىميػػػةبدرجػػػة مرتفعػػػة فػػػي المؤسسػػػات  (2113،عفانةكدراسػػػة) ،بقطػػػاع غػػػزة
 (2116قكز،، كدراسػػة)الحككميػػة غػػزة الثانكيػػةبدرجػػة منخفضػػة فػػي المػػدارس  (2116سػػالـ،كدراسة)

بدرجػػة  (Atteia & Mattar,2015، كدراسػػة)يػػةاألردنبدرجػػة منخفضػػة فػػي المصػػارؼ التجاريػػة 
 (Otoum & Magableh,2014الحككميػػة مممكػػة البحػػريف كدراسػػة ) الثانكيػػةمرتفعػػة بالمػػدارس 

 .مجرافجامعة  كاآلداببدرجة مرتفعة بكمية العمـك 
متكسػط، كيرجػع  بمسػتكل%( 6106) نسػبي الرابعة بػكزف المرتبة في ":التدريب مجاؿ "جاء في حيف
الػػكزارة تػػكلي االىتمػػاـ الكبيػػر بتطػػكير الكػػكادر بشػػكؿ دائػػـ كمسػػتمر بمػػا يحقػػؽ التطػػكر  أف   إلػػىذلػػؾ 

كيزيػػػد مػػػف  اإلنتاجيػػػةالػػػذاتي كالمؤسسػػػي بمػػػا يخػػػدـ أىػػػداؼ الػػػكزارة كيحقػػػؽ الكفػػػاءة العاليػػػة كيحسػػػف 
 بػػكزف": العمػػؿ فػػرؽ مجػػاؿ"لػػى ك األ المرتبػػة الميػػارات كالخبػػرات، كيتضػػح ذلػػؾ حػػيف تػػتـ المقارنػػة بػػيف

%( 6106) نسػػبي بػػكزف": التػػدريب مجػػاؿ الرابعػػة كبػػيف المرتبػػة"  متكسػػط بمسػػتكل%( 6403) نسػػبي
العمػؿ  أىميػة كالفركؽ بينيا ال تكاد تذكر، ما يؤكد  جدنا النسب متقاربة  أف  متكسط، حيث  بمستكل

 بصكرة أكبر في مؤسسات الكزارة المختمفة.التمكيف اإلدارم عمى تطبيؽ 
 بالمرتبػػػة التػػػدريب مجػػػاؿ نسػػػبة ظيػػػكر أف   دأّكػػػ: 4"المطػػػرم" مػػػع الباحػػػث أجراىػػػا مقابمػػػة خػػػبلؿ كمػػػف

 احتياجاتيػا مػع تتناسب التي التدريبية البرامج بتطبيؽ تعنى الكزارة ككف متكسطة كىي درجة األخيرة
الػذم  األمػر ؛بالكزارة التدريب مركزية عمى امؤكدن  فييا، كالعامميف لمكزارة المنتسبيف رغبات مع كليس

 .ادرجة التدريب نسبين  انخفاضأثر في 
 متكسػطة يعػكد درجػة كىػي األخيػرة بالمرتبة التدريب مجاؿ نسبة ظيكر ف  إ": 5القيشاوي" ضحأك كقد 
 الخبػػػرات مػػػف االسػػػتفادة كعػػػدـ ،التػػػدريب بمجػػػاؿ المتخصصػػػة الكػػػكادر كنػػػدرة ،المكازنػػػات قمػػػة إلػػػى 

 كطمكحػػات احتياجػػات يمبػػي ال الػػذم األمػػر غػػزة، قطػػاع عمػػى المفػػركض الحصػػار بسػػبب ؛الخارجيػػة
 .بالكزارة العامميف
 يرجػع متكسػطة درجػة كىػي بالمرتبػة األخيػرة التػدريب مجػاؿ نسػبة ظيػكر ف  إ": 6الطيـراوي" فيما يرل

 كبيػػػرة بدرجػػة المػػػديريف  اىتمػػاـ عػػدـ اعتمػػاد المركزيػػػة فػػي مجػػاؿ التػػػدريب كالتطػػكير، ككػػػذلؾ إلػػى 
 ،لمتػدريب العميػا لجنػةا عمػى مقصػكر التػدريب مجػاؿ فػي االعتمػاد أف  ك  العمػؿ، أثناء التدريب لتحقيؽ
 .بالكزارة التدريب خطة مف اليسير الإ إنجاز يتـ لـ حيث ، يةاألمن ضاعك األ بسبب كذلؾ

 إلػى  يعػكد متكسػطة درجػة كىػي األخيػرة بالمرتبػة التػدريب مجػاؿ نسػبة ظيكر أف  ": 7سبلمة" فيما أكد
المتخصصػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ تعتمػػػد المركزيػػػة، كتعتمػػػد كػػػذلؾ نظػػػاـ التخصػػػص بمػػػا يمبػػػي   دارةاإل

   .فرادحاجة الكزارة كليس بما يحتاجو األ
                                                             

4
 . اٌعاَ اٌّشالة ِىرة واٌرغىَش اٌرخغُظ ودذج ِذَش عمُذ / عثذ اٌمادس ِذّذ اٌّغشٌ ، 
5

 . اٌعاَ اٌّشالة ِىرة - اإلداسَح اٌشلاتحٔمُة/ دساَ غساْ اٌمُشاوٌ ، سئُس لسُ ت 
6

 .اٌّشالة ِىرة اإلداسَح اٌشلاتح دائشج ِذَشِمذَ/ ساٍِ عثذ اٌذٍ اٌغهشاوٌ ،  
7

 .سفخ ِذافظح ششعح ِذَشعمُذ/ سأفد ِذّذ سالِح ،  
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 يعػكد ؛متكسػطة درجػة كىػي األخيػرة بالمرتبة التدريب مجاؿ نسبة ظيكر ف  إ": 8العمرني" ضحأك كما 
مػػػف زيػػػادة الخبػػػرات مػػػف دكؿ الجػػػكار المكازنػػػات الػػػكاردة، كػػػذلؾ ال يكجػػػد مجػػػاؿ لبلسػػػتفادة  قمػػػة إلػػػى

 الشقيقة بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة .
تكسػػطة فػػي مصػػارؼ القطػػاع بدرجػػة م (2117كاخػػركف، سػػميماف)نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة  واتفقــت

 (2116،أبك شػػمالة، كدراسػػة)غػػزة اإلسػػبلميةبالجامعػػة  (2116الممفكح،، كدراسػػة)ربيػػؿالخػػاص فػػي أ
 الصحية قطاع غزة. األىمية( في المؤسسات 2115صياـ،كدراسة) ،غزة األقصىبجامعة 
( بدرجػػة عاليػػة فػػي جػػامعتي 2112مػػع كػػبل مػػف ) العطػػار،نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة  اختمفــتبينمػػا 
( بدرجػػػة عاليػػػة فػػػي الكميػػػات التقنيػػػة بقطػػػاع غػػػزة، 2114، كدراسػػػة )البحيصػػػي، إلسػػػبلميةاك  األزىػػػر

الدكليػػػػػػػػػػة قطػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػزة،  األىميػػػػػػػػػػة( بدرجػػػػػػػػػػة مرتفعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػات 2113،عفانةكدراسػػػػػػػػػػة)
( 2116الحككميػػة غػػزة ، كدراسػػة)قكز، الثانكيػػة( بدرجػػة منخفضػػة فػػي المػػدارس 2116كدراسة)سػػالـ،

( فػػػػػي الشػػػػػركات Alha,ar:2016كدراسػػػػػة ) يػػػػػةاألردنبدرجػػػػػة منخفضػػػػػة فػػػػػي المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة 
 .يةاألردنالصناعية 

اخػػػػتبلؼ مجتمػػػػع الدراسػػػة كطبيعػػػػة العمػػػػؿ فػػػػي المؤسسػػػػات إلػػػػى تبلؼ الباحػػػػث سػػػبب االخػػػػ ويعــــزو
بيػدؼ تحسػيف  ؛الحككمية كالمؤسسات الخاصة كغيػر الحككميػة التػي تحػرص عمػى تمكػيف العػامميف

 األداء كالفاعمية المستمرة في المشاركة بعممية اتخاذ القرارات.
 مجػػػاؿ" ؿك األ لمبعػػػد العػػػاـ النسػػػبي الػػػكزف أف   النتػػػائج تبػػػي ف( 21) جػػػدكؿ خػػػبلؿ كمػػػف وبشـــكل عـــام

 ،%(5505) مػػف أكبػػر أم( 505) العػػدد االفتراضػػية القيمػػة مػػف أكبػػر كىػػك%( 6201) بمػػع" التمكػػيف
 عمػى المبحػكثيف اسػتجابات أف   يعنػي كىػذا ،(1015) مف أقؿ كىي( 1011) االحتمالية القيمة تكانك 

 ."متكسط" المجاؿ ىذا تأييد درجة ككذلؾ إيجابية، تكان البعد ىذا
 مرؤكسػػيو فػػي يػػرل  القػػادة بعػػض ىنػػاؾ أف   أكػػد": المطــري" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف
 مناسػػػػبة بدرجػػػة الصػػػبلحيات بعػػػض فػػػي تمكيػػػنيـ يػػػػتـ لكػػػي تػػػؤىميـ التػػػي الكافيػػػة كالخبػػػرات القػػػدرة

ا كأفاد المناسبة، القرارات اتخاذ في لمشاركتيـ  ياألمنػ بالطػابع تتسػـ بػالكزارة القرارات طبيعة أف   أيضن
 نسػػبة يجعػػؿ األمػػر كىػػذا العػػاـ، األمػػف تمػػس ايػػن  أل ؛نػػادرة فييػػا الخطػػأ احتماليػػة يجعػػؿ الػػذم األمػػر

 .ما حدٍ  إلى جيدة لكنيا انسبين  متكسطةالتمكيف اإلدارم 
العػػػامميف مػػػف  أف   إلػػػى يعػػػكد متكسػػػطة تكانػػػ بػػػالكزارةالتمكػػػيف اإلدارم  نسػػػبة أف   "العمرنـــي" ضػػػحأك ك 

غالبيػػػة  أف  القػػػرارات، فيمػػػا أكػػػد  الخبػػػرات كالميػػػارات التػػػي تػػػؤىميـ لممشػػػاركة عمميػػػة اتخػػػاذ أصػػػحاب
اليكمية، كيرجػع ذلػؾ لحساسػية القػرارات بػالكزارة التػي  القراراتالتفكيضات في منح السمطة تككف في 

 ي.األمنيػمب عمييا الطابع 

                                                             
8

 .سفخ ِذافظح اٌّخاتشاخ ِذَشِمذَ/ َىسف سٍُُ اٌعّشٍٔ ،  
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ــو العــال" كأكػػد العػػامميف بػػالكزارة  أف   إلػػى يعػػكد متكسػػطة تكانػػ بػػالكزارةالتمكػػيف اإلدارم  نسػػبة أف   "أب
 عبارة عف قسميف:

ىػك  الثػانيالقسػـ  أمػايػة كالقػرارات الحساسػة كىػـ القيػادة العميػا، األمنؿ المختص باألعماؿ ك األ القسـ
كممػػا ارتفػػع  وأن ػػالمتكسػػطة كغيرىػػا، كأكػػد أبػػك العػػبل  دارةاإلكىػػـ ة داريػػاإلالمخػػتص باألعمػػاؿ الفنيػػة 

 زاد العمؿ الفني. دارماإلالمستكل 
 بػالكزارة العػامميف أف   إلػى يعػكد متكسػطة تكانػ بالكزارةالتمكيف اإلدارم  نسبة أف   القيشاوي يرل فيما
 العميػا القيػادة ثقػة مػف يزيػد الػذم األمػر ؛كالميػارات الخبرات ذكم مف كىـ العميا الشيادات حممة مف

 فػي بالمشػاركة كتسػاعدىـ طمكحػاتيـ تمبػي التي المناسبة الصبلحيات بعض في كتمكينيـ بالعامميف
 .القرارات اتخاذ عممية
 بػالكزارة العػامميف أف   إلػى يعكد متكسطة تكان بالكزارةالتمكيف اإلدارم  نسبة أف   "الطيراوي" دأكّ  فيما
 ال الػالبيػػة فػي ـيػػأن   الإ المناسػبة، الكفػاءة كلػػدييـ الخبػرات ذكم مػػف كىػـ العميػا الشػػيادات حممػة مػف

التمكػيف  يمػنح الذم القائد باختبلؼ يختمؼ كىذا كمحدكدة، بسيطة جزئيات في الإ لمعامميف يمكنكف
 .لو الممكف كالشخص التمكيف كنكعاإلدارم 

 العميػػا القيػػادة أف   إلػػى يعػػكد متكسػػطة تكانػػ بػػالكزارةالتمكػػيف اإلدارم  نسػػبة أف  " ســالمة" ضػػحأك  كقػػد 
 كلػػدييـ العميػػا الشػػيادات أصػػحاب مػػف العػػامميف غالبيػػة كػػكف ؛اإلدارمالتمكيف بػػ الكػػافي بالقػػدر تيػػتـ

 القرارات. اتخاذ عممية في بمشاركتيـ تساىـ التي كالميارات الخبرات
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    " التمكين": المتغير المستقلتحميل فقرات  -
     "مجال فرق العمل": لواأل  البعدتحميل فقرات  .1

ـ    أفػراد ف آراء كالػذم يبػيّ  (9.5)كالنتائج مبينة في جػدكؿ رقػـ  كاحدة لمعينة ال tاستخداـ اختبار  ت
 .مجاؿ فرؽ العمؿ الثانيالبعد  في فقراتعينة الدراسة 

 العمل فرق مجال" لواأل  البعد لفقرات تحميل (8.5)جدول

 لبيانا م.
الوســــــط 
 الحسابي

حراف ن  األ 
 المعياري

ــــــــــوزن  ال
 النسبي%

  قيمة
t 

القيمـــــــــــة 
 الحتمالية

 الترتيب

1 

جميػػػع  إشػػػراؾالعميػػػا عمػػػى   دارةاإلتعمػػػؿ 
أعضػػػاء فريػػػػؽ العمػػػؿ فػػػػي عمميػػػة اتخػػػػاذ 

 القرارات.
6.08 1.43 60.8 39.8 0.00 7 

2 
يػػػػتـ تكزيػػػػع الميػػػػاـ بعدالػػػػة بػػػػيف أعضػػػػاء 
 الفريؽ بما يتناسب مع قدراتيـ كميارتيـ.

6.11 1.17 61.1 49.2 0.00 6 

3 
  بمجػػػػػػػػػرد   الفريػػػػػػػػػؽ بتنفيػػػػػػػػػذ الميػػػػػػػػػاـ يبػػػػػػػػػدأ

 التكميؼ
6.49 1.5 64.9 43.1 0.20 4 

4 
يبػػػػػػذؿ أعضػػػػػػاء فريػػػػػػػؽ العمػػػػػػؿ قصػػػػػػػارل 

 نكع العمؿ. كافا جيدىـ أين 
6.69 1.43 66.9 47.7 0.00 1 

5 
يشػػػترؾ جميػػػع أعضػػػاء فريػػػؽ العمػػػؿ فػػػي 

 كضع الخطة.
6.66 1.35 66.6 50.1 0.00 2 

6 
االجتماعيػػػػة لتحقيػػػػؽ  نشػػػػطة األ سػػػػتخدـت

 مف أجؿ تحسيف أداء الفريؽ.التمكيف 
6.6 1.46 66 45.5 0.00 3 

7 
يمتمػػػػؾ فريػػػػؽ العمػػػػؿ الرغبػػػػة فػػػػي تحمػػػػؿ 

 المسؤكلية لتفعيؿ أداء الفريؽ.
6.37 1.44 63.7 43.2 0.00 5 

 0.00 68.7 64.3 0.92 6.43 جميع الفقرات 
 

 
 لـىو المرتبـة األ " جاءت فػي  نكع العمػؿ كافا العمؿ قصارل جيدىـ أين يبذؿ أعضاء فريؽ "  (4)الفقرة  أف   تبي ف 

( أم 5.5( كىػػك أكبػػر مػػف العػػدد )%64.3)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػث
 أف  ممػا يػدؿ عمػى  (0.05) مػف أقػؿكىػي ( 0.00)م أك كالقيمة االحتمالية تس %(،55.5أكبر مف )

 ".مرتفعدرجة التأييد ليذه الفقرة " أف  حسب المبحكثيف، ك  اإيجابين ت في ىذه الفقرة كان اآلراء
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االكزارة تكلي  أف  كيعزك الباحث النتيجة  لتعزيز كتطػكير فػرؽ العمػؿ التػي بػدكرىا تجتيػد  اكبيرن  اىتمامن
العميػػا كذلػػؾ لكسػػب الثقػػة  دارةبيػػدؼ تحقيػػؽ الػػذات كاظيػػار الميػػارات لػػئل ؛ات المتاحػػةكانػػكفػػؽ االم
مػػف الخبػػرات التػػي تسػػاىـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تحسػػيف جػػكدة القػػرارات كتحقيػػؽ أىػػداؼ، كيرجػػع كالمزيػػد 
ػػ القيػػادة العميػػا بػػالكزارة تختػػار العػػامميف ذكم الخبػػرات العاليػػة كالميػػارات المتميػػػزة   أف   إلػػىا ذلػػؾ ايضن

الػػذم يػػدفعيـ إلثبػػات الػػكالء لمػػكزارة لبػػذؿ قصػػارل  األمػػر ؛ضػػمف فػػرؽ العمػػؿ المكمفػػة بتنفيػػذ الميػػاـ
بيػػدؼ تحقيػػؽ أىػػداؼ فريػػؽ  ؛كتفعيػػؿ ميػػاراتيـ كخبػػراتيـ الذاتيػػة مػػف خػػبلؿ العمػػؿ الجمػػاعي جيػػدىـ
 . العمؿ

 لػىك األ بالمرتبػة جػاء الفقػرة ىػذه ظيػكر أف   أكػد": 9أبـو العـال" مػع الباحػث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف 
ىػذه  ف  إحيػث  ،بػالكزارة ىػك عمميػة شػاممة كتكامميػة بامتيػازمجػاف كال العمػؿ فػرؽ مجػاؿ أف   إلى يرجع

التخصصػػات لتأكيػػد الشػػمكلية كالتكامميػػة بمػػا يحقػػؽ فاعميػػة التنسػػيؽ بػػيف  جميػػعالفػػرؽ بحاجػػة لكجػػكد 
 جكدة المخرجات. ضمافل احدأعضاء الفريؽ الك 

لػػى ك ظيػػكر ىػػذه الفقػػرة جػػاء بالمرتبػػة األ أف   أكػػد": المطــري" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف
ظيػار القػدرات الفرديػة الػذات كا   بػالكزارة ىػك المحػؾ إلثبػاتمجػاف مجػاؿ فػرؽ العمػؿ كال أف   إلػىيرجػع 

التي مف خبلليا يثبػت لمقيػادة العميػا الثقػة بػو كبقدراتػو، ككػذلؾ فػرؽ العمػؿ تكسػب  ،كالميارات الذاتية
 العامميف زيادة في الميارات كالخبرات تساعدىـ في جكدة القرارات.

 العميػػا القيػػادة أف   إلػػى  يرجػػع لػػىك األ بالمرتبػػة جػػاء الفقػػرة ىػػذه ظيػػكر أف   أكػػد": العمرنــي" أكػػد فيمػػا
ابالكزارة تكلي   كالميػارات العاليػة الخبػرات ذكم النخػب تختػار لمجاؿ فرؽ العمؿ، لػذلؾ اكبيرن   اىتمامن

 لبػػذؿ لمػػكزارة الػػكالء إلثبػػات يػػدفعيـ الػػذم األمػػر ؛الميػػاـ بتنفيػػذ المكمفػػة العمػػؿ فػػرؽ المتميػػزة ضػػمف
 .جيدىـ قصارل

أعضػاء فػرؽ العمػؿ  إلى  يرجع لىك األ بالمرتبة جاء الفقرة ىذه ظيكر أف   أكد": الطيراوي"فيما يرل 
الػػذم يجعميػػـ  األمػػر؛ ـ النخػػب مػػف الػػكزارةيػػأن  العػػامميف بكػػؿ جيػػاز بمعنػػى  أفضػػؿيػػتـ اختيػػارىـ مػػف 

 القرارات. أفضؿما لدييـ مف ميارات كخبرات لمخركج ب أفضؿيقدمكف 
القيػادة العميػا بػالكزارة لػدييا  إلػى  يرجػع لػىك األ بالمرتبػة جػاء الفقػرة ىػذه ظيكر أف  ": سالمة"كقد أكد 

العمػؿ  فرؽ أف   االعميا، كمَ معظـ العامميف بالكزارة مف حممة الشيادات  أف  ككف  ؛اىتماـ بيذا المجاؿ
كالخبػػػرات البلزمتػػػػيف لتحقيػػػؽ الجػػػػكدة فػػػػي  الميػػػػارات العػػػػامميف تكسػػػب التحقيػػػػؽ لجػػػاف المتمثمػػػة فػػػػي

 القرارات.
 العمػػؿ فريػػؽ أعضػػاء جميػػع إشػػراؾ عمػػى العميػػا دارةاإل " تعمػػؿ (1)الفقػػرات الفقػػرة  دنػػىت أكانػػبينمػػا 
بمػع الػكزف  في ترتيب فقػرات ىػذا البعػد، حيػث األخيرةالمرتبة جاءت في  ".القرارات اتخاذ عممية في

                                                             
9

 اٌذاخٍٍ األِٓ جهاص فٍ اٌثششَح اٌّىاسد إداسج ِذَشِمذَ/ ِذّذ صالح اٌذَٓ أتى اٌعال ،  
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م أك كالقيمة االحتمالية تسػ %(،55.5( أم أكبر مف )5.5( كىك أكبر مف العدد )%60.8)النسبي 
حسػػػػب  ات فػػػػي ىػػػذه الفقػػػرة إيجابينػػػكانػػػ اآلراء أف  ممػػػػا يػػػدؿ عمػػػى  (0.05) مػػػف أقػػػؿكىػػػي ( 0.00)

 ". متكسطدرجة التأييد ليذه الفقرة " أف  المبحكثيف، ك 
، العميا ال تبدم االىتماـ بمشاركة العامميف في عمميػة اتخػاذ القػرار دارةاإل أف   النتيجة الباحث ويعزو
العميػػا  دارةاإلككػػذلؾ خػػكؼ  ،الػالػػب تكػػكف أمنيػػةا فػػي يػػن  أل ؛بسػػبب حساسػػية القػػرارات المتخػػذة كذلػػؾ

ػا عمػى الػكزارة، ك  اسػمبين  ايتػرؾ أثػرن  ون ػمف احتمالية الخطػأ فػي ىػذه القػرارات أل العػامميف بحاجػة  أف  أيضن
ممػػػا يعػػػزز الػػػركح المعنكيػػػة لػػػدل العػػػامميف كيكسػػػبيـ  ؛ماسػػػة لممشػػػاركة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات

 لممنظمة. ماء كالكالءنتكاالالبلزمة ككذلؾ يزيد الرضا الكظيفي  ،الميارات كالخبرات
نسػػبة الفقػػرة لدرجػػة متكسػػط  انخفػػاض  أف   أكػػد": القيشــاوي" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف 

ي، لذلؾ تػرل القيػادة العميػا األمنكيػمب عمييا الطابع  ،القرارات بالكزارة ليا خصكصية أف   إلى يعكد 
 مف كاجبيا المتابعة الحثيثة كالمستمرة. وأن  

بػػالكزارة فػػي  القػػرارات أف   إلػػى يعػػكد متكسػػط لدرجػػة الفقػػرة نسػػبة انخفػػاض  أف  ": الطيــراوي" فيمػػا يػػرل
مػػف  اقمػػؿ نسػػبين الػػذم يُ  األمػػر ؛ياألمنػػيػمػػب عمييػػا الطػػابع  ون ػػالػالػػب يػػتـ اتخاذىػػا بشػػكؿ مركػػزم أل

سػع لبلسػتفادة أك ا بحاجة لزيادة تفعيميا في نطػاؽ يأن  ال القرارات، إامميف في عممية اتخاذ مشاركة الع
 العميا.  دارةاإلمف الميارات كالخبرات التي يتمتع بيا القادة في 

 مركزيػػة القػػرارات، ككػػذلؾ إلػػىجػػاء بالمرتبػػة األخيػػرة يرجػػع  الفقػػرة ىػػذه ظيػػكر ف  إ": ســالمة" كقػػد أكػػد
 الكزارة. عمى اسمبين  اأثرن  يترؾ ون  أل ؛القرارات ىذه في الخطأ احتمالية مف العميا  دارةاإل خكؼ
 بمػع" العمػؿ فػرؽ مجػاؿ" ؿك األ لمبعػد العػاـ النسبي الكزف أف   النتائج تبي ف ( 10.5) جدكؿ خبلؿ مف
 ت القيمػػةكانػػك %( 55.5) مػػف أكبػػر أم( 5.5) العػدد االفتراضػػية القيمػػة مػػف أكبػػر كىػك%( 64.3)

 البعػػػد ىػػػذا عمػػى المبحػػػكثيف اسػػتجابات أف   يعنػػػي كىػػذا( 0.05) مػػػف أقػػؿ كىػػػي( 0.00) االحتماليػػة
 ."متكسط" المجاؿ ىذا تأييد درجة ككذلؾ إيجابية، تكان

 مػػع العمػػؿ بجػػكدة ـيأن  كايمػػ ،أحػػد الك  الفريػػؽ ضػػمف لمعمػػؿ المػػكظفيف تقػػدير إلػػى ذلػػؾ الباحــث يعــزو
 أف   القػػػكؿ كيمكػػػف. فعػػػاؿ بشػػػكؿ كأدائيػػػا إلػػػييـ المككمػػػة بالميػػػاـ التػػػزاميـ إلػػػى يػػػؤدم ممػػػا ؛الجماعػػػة
التمكػيف اإلدارم  مبػدأ تطبيؽ عمى الكزارة يساعد الفريؽ بركح لمعمؿ العامميف لدل كالدافعية الحرص
 أجيػزة مػف جيػاز كػؿ فػي الداخميػة العمػؿ فػرؽ لتعزيػز ماسػة بحاجػة الػكزارة أف   الباحػث كيػرل لػدييا،
 الػكزارة كمؤسسػات أجيػزة بػيف العمػؿ فػرؽ كتعزيػز االىتمػاـ ككػذلؾ خاصػة، بصكرة ِحَدة عمى الكزارة

التػػي مػػف خبلليػػا تتظػػافر الجيػػكد كتتعػػدد الميػػارات  (يػػةاألمن مجػػافالعمػػؿ كال ككرش التحقيػػؽ لجػػاف)
الذم يجعؿ مف مخرجػات ىػذه  مف الكزارة؛ األمر ةدّ عِ  جيزة مختمفةأكالخبرات التي يتـ اكتسابيا مف 

الػػذم يتناسػػب مػػع  األمثػػؿمتعػػددة كمػػف خبلليػػا يػػتـ كضػػع البػػدائؿ المناسػػبة كاختيػػار البػػديؿ  مجػػافال
 . عامة بصكرة المشكمة
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 بدرجػػػة العمػػؿ فػػرؽ مجػػاؿ نسػػبة ظيػػكر أف   أكػػد": المطـــري" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف
ػػػا تػػػكلي الػػػكزارة أف   كػػػكف ؛طبيعػػػي أمػػػر ىػػػك متكسػػػطة  أجيػػػزة بػػػيف العمػػػؿ فػػػرؽ لتعزيػػػز اكبيػػػرن   اىتمامن

 كتبػػادؿ الخبػػرات بػػيف فػػرؽ العمػػؿ مػػف سػػريع بشػػكؿ المعمكمػػات مشػػاركة ككػػذلؾ ،الػػكزارة كمؤسسػػات
 .المناسب الكقت في كالمياـ امرك األ تنفيذ يسيؿ الذم األمرالكزارة،  مككنات

 أف  عػػاؿ، اال  بشػػكؿ المجػػاؿ بيػػذا تيػػتـ الػػكزارة أف   إلػػى تعػػكد النسػػبة ىػػذه أف  " القيشــاوي" يػػرم فيمػػا
كتتبػادؿ  الميػارات كتتعػدد الجيػكد لكػي تتظػافر أفضػؿالعمؿ بشػكؿ  فرؽ لتعزيز ماسة بحاجة الكزارة

ىػذه  مخرجػات مػف يجعػؿ الػذم األمػر ؛الكزارة مف ةدّ عِ  مختمفة جيزةأ مف اكتسابيا يتـ التي الخبرات
 التي تحقؽ أىداؼ الكزارة.متعددة كجيدة كقادرة عمى ايجاد الحمكؿ كالبدائؿ المناسبة  الفرؽ

متكسػطة يعػكد  كبدرجػة لػىك العمػؿ فػي المرتبػة األ فػرؽ مجػاؿ نسػبة ظيػكر أف  ": الطيـراوي" فيما أكد
 ككيفيػػة بالعمػؿ سػػجاـأن   كىنػاؾ بينػو فيمػػا سأن  متجػ فريػؽ بػػالكزارة مجػافكال العمػؿ فػػرؽ مجػاؿ أف   إلػى 
 كاالسػتثمار مجػاف  ال ىػذه مخرجػات عمػى كبيػرة بدرجػة االعتمػاد يتـ ون  إ حيث كالقرارات، المياـ أداء

 .الكزارة أىداؼ يحقؽ بما لمتكصيات األمثؿ
 مػػف عػػاؿ بمجػػاؿ فػػرؽ العمػػؿ بشػػكؿ تيػػتـ الػػكزارة أف   إلػػى تعػكد النسػػبة ىػػذه ف  إ": ســالمة"ضػػح أك كقػد 
 لكػػي أفضػػؿ بشػػكؿ ىػػذا المجػاؿ لتعزيػػز ماسػة بحاجػػة الػػكزارة أف   الإ المشػتركة، التحقيػػؽ لجػػاف خػبلؿ

 مجػػػاف  كال العمػػػؿ فػػػرؽ مجػػػاؿ أف  ضػػػح أك الخبػػػرات، كمػػػا  كتتبػػػادؿ الميػػػارات كتتعػػػدد الجيػػػكد تتظػػػافر
بمػػا يتناسػػب كالقػػرارات  الميػػاـ أداء ككيفيػػة بالعمػػؿ سػػجاـأن   كىنػػاؾ بينػػو فيمػػا سأن  متجػػ فريػػؽ بػػالكزارة

( 2116اٌٍّفوىح، )دراسػة  مػف كػؿّ  دراسػة مػع الدراسػة ىػذه نتػائج اتفقـت كقػدكتحقيؽ أىداؼ الػكزارة، 

( 2015اليػازجي،) كدراسػة متكسػطة بدرجػة( 2011،الطراكنػةك  المبيضػيف) دراسػة و ِرىسغح تذسجح
 مػػػػػػف كػػػػػػؿّ  مػػػػػػع اختمفــــــت كقػػػػػػد،  متكسػػػػػػطة بدرجػػػػػػة( 2015طمػػػػػػكس،) كدراسػػػػػػة  %68.5 بنسػػػػػػبة

( 2016قػكز،)كدراسػة ، غػزة الحككميػة الثانكيػة  المػدارس فػي منخفضػة بدرجػة( 2016سػالـ،)دراسة
 كدراسػة ،اإلسػبلمية ك  األزىػر جػامعتي فػي عاليػة بدرجػة( 2012العطػار،) كدراسة  منخفضة بدرجة

 بدرجػػة( 2013،عفانػػة)كدراسػػة غػػزة، بقطػػاع التقنيػػة الكميػػات فػػي عاليػػة بدرجػػة( 2014البحيصػػي،)
 .مرتفعة
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     "ومشاركة المعمومات  التصال مجال ": الثاني البعدتحميل فقرات  .3
ـ    أفػراد ف آراء كالػذم يبػيّ  (9.5)كالنتائج مبينة في جػدكؿ رقػـ  كاحدة لمعينة ال tاستخداـ اختبار  ت

 .كمشاركة المعمكماتاالتصاؿ مجاؿ  الثانيالبعد  في فقراتعينة الدراسة 
 المعمومات ومشاركة  التصال  مجال" الثاني البعد لفقرات تحميل (9.5) جدول

 لبيانا م.
الوســــــط 
 الحسابي

حراف ن  األ 
 المعياري

ــــــــــوزن  ال
 النسبي%

  قيمة
t 

القيمـــــــــــة 
 الحتمالية

 الترتيب

1 
ؿ عمى المعمكمات البلزمػة ك حصسيكلة ال

 عمؿ في أم كقت.ال نجازإل
6.94 1.61 69.4 45.1 0.00 1 

2 
ػػ ألدكارىػػـ  االعػػاممكف فػػي الػػكزارة أكثػػر فيمن
 بسبب إتاحة المعمكمات ليـ.

6.13 1.46 61.3 39.6 0.00 4 

3 
 اتساىـ إتاحة المعمكمػات فػي الػكزارة حالينػ

 في تكحيد رؤية ككضكح األىداؼ.
6.83 1.59 68.3 44.7 0.00 2 

 5 0.00 39.3 60.8 1.45 6.08 .البلزمة  بالمعمكمات العامميف مشاركة 4

5 
تيػػتـ القيػػادة بإيجػػاد كسػػائؿ اتصػػاؿ فعالػػة 

 كمتطكرة لمعامميف.
5.43 1.68 54.3 26.8 0.00 7 

6 
القيػػادة نظػػاـ اتصػػاؿ كاضػػح كسػػريع  تتػػيح

 يسمح بتدفؽ المعمكمات
6.01 1.51 60.1 36.9 0.00 6 

7 
يسػػػتطيع العػػػاممكف تبػػػادؿ المعمكمػػػات مػػػع 

 بعضيـ حكؿ مشكبلت العمؿ.
6.24 1.24 62.4 48.1 0.20 3 

 0.00 72.8 62.4 0.82 6.24 جميع الفقرات 
 

  التصـــال مجـــال " الثالػػػثالػػػكزف النسػػػبي العػػػاـ لمبعػػػد  أف  النتػػػائج  تبػػػي ف  السػػػابؽ الجػػػدكؿمػػػف خػػػبلؿ 
( أم أكبػر مػف 5.5لعػدد )%( كىػك أكبػر مػف القيمػة االفتراضػية ا62.4بمػع ) "ومشاركة المعمومـات

اسػػػتجابات  أف  كىػػذا يعنػػػي  ،(0.05( كىػػػي أقػػؿ مػػػف )0.00ت القيمػػػة االحتماليػػة )كانػػ%( ك 55.5)
 ."مرتفعككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "، ت إيجابيةكانالمبحكثيف عمى ىذا البعد 

 فػػي قكيػػة تسػػيـ تكنكلكجيػػة بيئػػة كفػػؽ فّعػػاؿ اتصػػاالت لنظػػاـ الػػكزارة تبنػػيإلػػى  ذلػػؾ الباحػػث كيعػػزك
الكسػػػائؿ المتعػػػددة  عبػػػر العػػػامميف بػػػيف كالميػػػارات الخبػػػرات تبػػػادؿ كسػػػرعة المعمكمػػػات، تقػػػديـ سػػػرعة

مػف  تاالتصػاالالكزارة بحاجة ماسة لتطكير ىذه المنظكمة فػي  أف  ال إ كمكاقع التكاصؿ االجتماعي،
الػػكزارة تعتمػػد عمػػى نظػػاـ حاسػػكبي لمشػػاركة المعمكمػػات عبػػر  أف  كمػػا  ظـ الخبيػػرة كالذكيػػة،خػػبلؿ الػػنُ 
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 سػرعة الػذم يسػاىـ بصػكرة كبيػرة فػي األمػر ؛نظاـ يسيؿ عممية التكاصؿ بيف المحافظات كاإلدارات
ػ، كأالمختمفة اإلدارات مف الصادرة القرارات إيصاؿ ، اإللكتركنػي البريػد مشػاركة المعمكمػات عبػر ايضن

بيػدؼ تسػييؿ معػامبلت االتصػاؿ تسعى الػكزارة لتطػكير نظمػـ  أفْ كيطمح الباحث مف خبلؿ دراستو 
 .المكاطنيف كتكفير الكقت كالجيد

 كمشػػاركةاالتصػػاؿ  مجػػاؿ نسػػبة ظيػػكر أف   أكػػد": المطػػرم" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف 
االكزارة تكلي  أف   ككف طبيعي أمر ىك متكسطة المعمكمات بدرجة لبلتصػاؿ كالتكاصػؿ  اكبيػرن   اىتمامن

ككذلؾ مشاركة المعمكمات بشكؿ سريع ككنيما حمقة الكصؿ بيف التي تربط مككنػات الػكزارة  ،الفع اؿ
 المناسب. امر كالمياـ في الكقتك الذم يسيؿ تنفيذ األ األمر ؛بعضيا ببعض

ا يػأن  بدرجػة كبيػرة، اال  المجػاؿ بيػذا تيػتـ الػكزارة أف   إلػى تعػكد النسػبة ىػذه أف  " أبك العػبل" ضحأك كقد 
بحاجة الستخبلص العبػر، ككػذلؾ تطػكير كضػع الكفػاءات باسػتخداـ التكنكلكجيػا كالػنظـ الخبيػرة فػي 

 ت كتبادؿ المعمكمات.االتصاالمجاؿ 
ا لػـ يػأن  ال ، إالػكزارة تيػتـ بيػذا المجػاؿ بشػكؿ عػاؿٍ  أف   إلى ىذه النسبة تعكد  أف  " القيشاكمفيما يرم "

كمشػػػاركة المعمكمػػػات االتصػػػاؿ تسػػػتحدث البػػػرامج كاألجيػػػزة التكنكلكجيػػػة البلزمػػػة لتطػػػكير منظكمػػػة 
الػػػذم جعػػػؿ نسػػػبة مجػػػاؿ  األمػػػر ؛كذلػػػؾ بسػػػبب الحصػػػار المفػػػركض عمػػػى المعػػػابر ،أفضػػػؿبشػػػكؿ 

 متكسطة. بدرجة المعمكمات كمشاركةاالتصاؿ 
 ايػػأن   الإ ،عػػاؿٍ  بشػػكؿ المجػػاؿ بيػػذا تيػػتـ الػػكزارة أف  إلػػى  تعػػكد النسػػبة ىػػذه أف  " الطيػػراكم" كقػػد أكػػد
بسػػبب الدرجػػػة  كذلػػؾ أفضػػػؿ بشػػكؿ المعمكمػػات كمشػػػاركةاالتصػػاؿ  منظكمػػة ة لتطػػػكيرماّسػػ بحاجػػةٍ 

 جميػػػعمعمكمػػػات بػػػيف يػػػة فػػػي تبػػػادؿ الالفعالالعاليػػػة فػػػي عمميػػػة التنسػػػيؽ المتبادلػػػة ككػػػذلؾ السػػػرعة ك 
 بنسػبة( 2015اليػازجي،)مف  كؿّ  دراسة مع المجاؿ ىذا في الدراسة ىذه اتفقت مككنات الكزارة، كقد

( بدرجػة متكسػطة Atteia & Mattar,2015)غػزة كدراسػة  – العػالي التعمػيـ بمؤسسػات%  68.5
 ،اإلسػبلمية ك  األزىػر  جػامعتي فػي عاليػة بدرجػة( 2012العطػار،)  مػف كػؿّ  دراسػة مع اختمفت كقد

 بدرجػػة( 2016سػػالـ،)كدراسػة ، بقطػػاع التقنيػػة الكميػات فػػي عاليػػة بدرجػة( 2014البحيصػػي،) كدراسػة
 .غزة الحككمية الثانكية  المدارس في منخفضة
"  عمػػػؿ فػػػي أم كقػػػتال نجػػػازؿ عمػػػى المعمكمػػػات البلزمػػػة إلك حصػػػسػػػيكلة ال ( "1الفقػػػرة ) أف   تبػػػي ف 

( كىػػك %69.4)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػث لــىو األ  المرتبــةجػػاءت فػػي 
 مػف أقػؿكىػي  ،(0.00)م أك كالقيمة االحتمالية تس %(،55.5( أم أكبر مف )5.5أكبر مف العدد )

درجػة التأييػد  أف  حسػب المبحػكثيف، ك  ات في ىػذه الفقػرة إيجابينػكان اآلراء أف  مما يدؿ عمى  ؛(0.05)
 ليذه الفقرة "مرتفع". 
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  االتصػػػاؿ ت كالتكنكلكجيػػػا كسػػػيكلة االتصػػػاالاىتمػػػاـ الػػػكزارة بمنظكمػػػة  إلػػػىكيعػػػزك الباحػػػث النتيجػػػة 
العميػػا، بمػػا يسػػاىـ بزيػػادة   دارةاإلات كالقػػرارات الصػػادرة مػػف لبيانػػكالتكاصػػؿ فػػي تمقػػي المعمكمػػات كا

 .الفع الةالثقة بالمعمكمات كمخرجات األداء مف سيكلة اتخاذ القرارات 
لػى ك ىػذه الفقػرة فػي المرتبػة األ نسػبة ظيػكر أف   أكػد": المطػرم" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف

 كالتكاصػػػؿاالتصػػػاؿ  لكتركنػػػي يسػػػاىـ بتسػػػييؿ عمميػػػةاسػػػتخداـ نظػػػاـ إإلػػػى يرجػػػع  متكسػػػطة كبدرجػػػة
 الػكزارة مككنػات تػربط التػي بػيف الكصػؿ حمقػة ككنيما سريع بشكؿ المعمكمات مشاركة ككذلؾ الفع اؿ
 .المناسب الكقت في كالمياـ امرك األ تنفيذ يسيؿ الذم األمر ببعض بعضيا
 إلػػى  يرجػػع متكسػػطة كبدرجػػة لػػىك األ المرتبػػة فػػي الفقػػرة ىػػذه نسػػبة ظيػػكر ف  إ": الطيػػراكم" كقػػد أكػػد
يسػػاىـ تنظػػيـ عمميػػة التكاصػػؿ كزيػػادة فاعميتيػػا كسػػرعتيا، ككػػذلؾ التنسػػيؽ  لكتركنػػيإ نظػػاـ السػػتخداـ

 المستمر بيف أجيزة الكزارة مف خبلؿ التكاصؿ المستمر.
"  تيػتـ القيػادة بإيجػاد كسػائؿ اتصػاؿ فعالػة كمتطػكرة لمعػامميف ( "5ت أدنػى الفقػرات الفقػرة )كانػبينما 

( كىػػك %54.3)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػذا البعػػد، حيػػث المرتبــة األخيــرةجػاءت فػػي 
 مػف أقػؿكىػي ( 0.00)م أك كالقيمػة االحتماليػة تسػ %(،55.5( أم أكبر مػف )5.5أكبر مف العدد )

درجػة التأييػد  أف  حسػب المبحػكثيف، ك  ات في ىػذه الفقػرة إيجابينػكان اآلراء أف  مما يدؿ عمى  ؛(0.05)
 ليذه الفقرة "متكسط". 

بمػػػا يحقػػػؽ أىػػػداؼ  كالتكنكلكجيػػػا تاالتصػػػاال بمنظكمػػػة الػػػكزارة اىتمػػػاـ إلػػػى النتيجػػػة الباحػػػث كيعػػػزك
ىذه النتيجة بحاجة لبلىتماـ كالتعزيز لمكصكؿ لنسبة ترتقي لدرجة مرتفع بمػا يحقػؽ  أف  الكزارة، غير 

 طمكح العامميف ككذلؾ أىداؼ الكزارة.
المرتبػػػة  فػػػي الفقػػػرة ىػػػذه نسػػػبة ظيػػػكر أف   أكػػػد": القيشػػػاكم" مػػػع الباحػػػث أجراىػػػا مقابمػػػة خػػػبلؿ كمػػػف

بسػػبب عػػدـ اسػػتحداث أجيػػزة اتصػػاالت تكنكلكجيػػة حديثػػة  المضػػعؼ الكاضػػح نسػػبين  نظػػرنا  ؛األخيػػرة
 بسبب الحصار المفركض عمى المعابر في قطاع غزة.

ؽ اناألخيػػػرة يرجػػػع لمحصػػػار الخػػػ المرتبػػػة فػػػي الفقػػػرة ىػػػذه نسػػػبة ظيػػػكر أف  ": الطيػػػراكم"ضػػػح أك كقػػػد 
جيػزة المسػتخدمة منػذ فتػرة كال مػف خػبلؿ األ االعمػؿ كالتكاصػؿ حالينػ أف  المفركض عمى قطاع غػزة، ك 

 يكجد أجيزة حديثة بسبب منع مركرىا عبر المعابر.
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    "مجال تفويض السمطة": الثالث البعدتحميل فقرات  .2
ـ   ف آراء كالػػذم يبػػيّ  ،(10.5)كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ  كاحػػدة لمعينػػة ال tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
 .مجاؿ تفكيض السمطة الثالثالبعد  في فقراتعينة الدراسة  أفراد

 .السمطة تفويض مجال" الثالث البعد لفقرات تحميل (10.5) جدول

 لبيانا م.
الوسط 

 بيساالح
حراف ن  األ 

 المعياري
ــــــــــوزن  ال
 النسبي%

  قيمة
t 

القيمـــــــــــة 
 الحتمالية

 الترتيب

1 
ة داريػاإلالميػاـ  نجػازتمنح القيادة سمطة تكفي ال

 المككؿ لمعامميف.
24.6 04.1 2.46 45.3 0.00 

3 

 0.00 50.9 64.6 1.26 6.46 المتبعة في الكزارة. األنظمةيتـ التفكيض عمى  2
2 

3 
تتبنػػى الػػكزارة فمسػػفة التفػػكيض كتنمػػي ىػػذه الػػركح 

 بالكزارة.لدل العامميف 
6.41 1.59 64.1 39.7 0.00 

4 

4 
تثؽ القيادة في قدرات العامميف عمػى أداء الميػاـ 

 المككمة ليـ.
442. 1.59 64.5 40.2 0.00 

1 

 0.00 39.3 60.1 1.42 6.01 .اعادة يتـ تفكيض باألعماؿ شفكين  5
6 

6 
يمػػػػػارس العػػػػػاممكف صػػػػػبلحياتيـ أثنػػػػػاء فتػػػػػرة 

 العميا.التفكيض دكف تدخؿ مف القيادة 
5.61 1.75 56.1 27.6 0.00 

7 

7 
تتحمػػػػػػػػؿ القيػػػػػػػػادة المسػػػػػػػػؤكلية الكاممػػػػػػػػة لعمميػػػػػػػػة 

 التفكيض. 
6.25 2.26 62.5 26.5 0.20 

5 

 0.00 55 62.3 1.09 6.23 جميع الفقرات 
 

 "مجـال تفـويض السـمطة" الرابػعالكزف النسبي العػاـ لمبعػد  أف  النتائج  تبي ف السابؽ الجدكؿمف خبلؿ 
 ت كانػػك  ،%(55.5( أم أكبػػر مػػف )5.5كىػػك أكبػػر مػػف القيمػػة االفتراضػػية العػػدد ) ،%(62.3بمػػع )

اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا  أف  كىػػذا يعنػػي  ،(0.05( كىػػي أقػػؿ مػػف )0.00القيمػػة االحتماليػػة )
 ."متكسطككذلؾ درجة تأييد ىذا المجاؿ "، ت إيجابيةكانالبعد 

 الثقػة لمضػباط لػدييـ كمسػتكل القيػادة العميػا بػالكزارة تفػكيض درجػة أف   يػدؿ عمػى  اكىذا يعطي مؤشػرن 
 الصػػػبلحيات بدرجػػػة عاليػػػة تمػػػنحيـ قػػػادتيـ قبػػػؿ مػػػف الضػػػباط المنتسػػػبكف لمػػػكزارة بيػػػا يحظػػػى التػػػي

ػػػاالمطمػػػكب يرجػػػع ذلػػػؾ  بالشػػػكؿ ميػػػاميـ ألداء البلزمػػػة  أىميػػػة قػػػادة الػػػكزارة ب إدراؾ زيػػػادة إلػػػى أيضن
 األعمػػػاؿ أداء عمػػػى كبيػػػر بشػػػكؿ سيسػػػاىـ الصػػػبلحيات تفػػػكيض أف  ك  لمرؤكسػػػييـ، السػػػمطة تفػػػكيض
 لػػذا ،مػػكظفييـ كميػػارات بقػدرات يثقػػكف فعػػبلن  المػػديريف أف  ك  بشػػكؿ أكبػر، لممرؤكسػػيف المككمػػة كالميػاـ
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ا ك  ،أعماليـ الكافية ألداء السمطات يمنحكنيـ فيـ  فػي المطمقػة الحريػة العامميف تعطي الكزارة الأيضن
 الحريػػػة مػػػف يحػػػدد ممػػػا بيػػػا لمقيػػػاـ العمػػػؿ كأدلػػػة ليػػػـ اإلجػػػراءات تحػػػدد فيػػػي التنفيػػػذ، آليػػػات تحديػػػد

 بعػػػض ىنػػػاؾ أف   فػػػي لػػػذلؾ األسػػػباب تعػػػكد كقػػػد لػػػدل العػػػامميف، التصػػػرؼ فػػػي الكاممػػػة كاالسػػػتقبللية
 بسػػمعة يضػر قػد فييػا الخطػأ ف  أل ؛الشخصػية مفتكحػة لبلجتيػػادات كغيػر حسػاس طػابع ذات الميػاـ
 راء قادة الكزارة بما يمي:لبلستئناس بآ اخمصت كرشة عمؿ أعدىا الباحث خصيصن ، حيث الكزارة

  :طبيعة التفكيض في الصبلحيات لممياـ نكعيف

   جدنا.الصبلحيات متدنية  حصمت عمى نسبة تفكيض الداخمي ك المخابرات( األمفأمنية )  -

 تفػػػكيض نسػػػبة عمػػػى حصػػػمت (خدماتيػػػة )الشػػػرطة كالػػػدفاع المػػػدني كالخػػػدمات الطبيػػػة العسػػػكرية -
 نسبة تفكيض الصبلحيات جاءت بدرجة متكسطة. أف  جدنا، كىذا ما يبرر  مرتفعة الصبلحيات

 القػدرة مرؤكسػيو في القادة يرل بعض ىناؾ أف   دأكّ ": المطرم" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
لمشػاركتيـ فػي  مناسػبة تفكيضػيـ بعػض الصػبلحيات بدرجػة يػتـ لكػي تػؤىميـ التػي الكافيػة كالخبرات

ػا كأفػاد المناسػبة، القػرارات اتخاذ  الػذم األمػر ؛ياألمنػ بالطػابع تتسػـ بػالكزارة القػرارات طبيعػة أف   أيضن
يجعػػػؿ نسػػػبة التفػػػكيض  األمػػػرالعػػػاـ، كىػػػذا  األمػػػف تمػػػّس  ايػػػن  أل ؛نػػػادرة فييػػػا الخطػػػأ احتماليػػػة يجعػػػؿ

 .امتكسطة نسبين 
 كالميػػاـ األعمػػاؿ أداء عمػػى كبيػػر بشػػكؿ سيسػػاىـ الصػػبلحيات تفػػكيض أف  ": العمرنــيضػػح "أك كقػػد 

 فيػػػـ لػػػذا ،مػػػكظفييـ كميػػػارات بقػػػدرات يثقػػػكف فعػػػبلن  المػػػديريف أف  ك  ،أكبػػػر بشػػػكؿ لممرؤكسػػػيف المككمػػػة
ػػػا ك  أعمػػػاليـ ألداء الكافيػػػة السػػػمطات يمنحػػػكنيـ  فػػػي المطمقػػػة الحريػػػة العػػػامميف الػػػكزارة تعطػػػي الأيضن

 ي.األمنالتنفيذ، كذلؾ بسبب حساسية القرارات بالكزارة التي يػمب عمييا الطابع  آليات تحديد
العػػامميف بػػالكزارة مػػف  أف  إلػػى عػػكد ت متكسػػطة تكانػػنسػػبة التفػػكيض بػػالكزارة  أف   القيشػػاكمفيمػػا يػػرل 

الػػذم يزيػػد مػػػف ثقػػة القيػػػادة العميػػا بالعػػػامميف  األمػػػر ،حممػػة الشػػيادات العميػػػا كىػػـ مػػػف ذكم الخبػػرات
كتفكيضػػػيـ الصػػػبلحيات المناسػػػبة التػػػي تمبػػػي طمكحػػػاتيـ كتسػػػاعدىـ بالمشػػػاركة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ 

 القرارات.
 مػػف بػػالكزارة العػػامميف أف   إلػػى يعػػكد متكسػػطة تكانػػ بػػالكزارة التفػكيض نسػػبة أف   "الطيــراوي" دأّكػػ فيمػا
ـ فػػػي الػالبيػػػة ال يػػػأن  الخبػػػرات كلػػػدييـ الكفػػػاءة المناسػػػبة، اال  ذكم مػػػف كىػػػـ العميػػػا الشػػػيادات حممػػػة

يفكضػػػكف الصػػػبلحيات لمعػػػامميف اال فػػػي جزئيػػػات بسػػػيطة كمحػػػدكدة، كىػػػذا يختمػػػؼ بػػػاختبلؼ القائػػػد 
 مػػف كػؿّ  دراسػة مػع الدراسػة ىػذه نتػائج اتفقــت ، كقػدالمفػكض كنػكع التفػكيض كالشػخص المفػكض لػو

ودساسووووح  تذسجووووح ِرىسووووغح  ( 2111 تذسجووووح ِرىسووووغح ودساسووووح )إٌىفووووً،   (2113تووووىدسهُ،)

 عاليػػة بدرجػػة( 2012العطػػار،) مػػف كػػؿ دراسػػة مػػع اختمفــت كقػػد ، تذسجووح ِرىسووغح (2114)لووذَخ،
 التقنيػػػة الكميػػػات فػػػي عاليػػػة بدرجػػػة( 2014البحيصػػػي،) كدراسػػػة ،اإلسػػػبلميةك  األزىػػػر جػػػامعتي فػػػي

 غػػػزة، قطػػػاع الدكليػػػة األىميػػػة المؤسسػػػات فػػػي مرتفعػػػة بدرجػػػة( 2013،عفانػػػة)كدراسػػػة غػػػزة، بقطػػػاع
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( 2016قػكز،)كدراسػة ، غػزة الحككميػة الثانكيػة  المػدارس فػي منخفضػة بدرجة( 2016سالـ،)كدراسة
 .منخفضة بدرجة
" جػػاءت فػػي  تثػػؽ القيػػادة فػػي قػػدرات العػػامميف عمػػى أداء الميػػاـ المككمػػة ليػػـ( " 4الفقػػرة ) أف   تبػػي ف

ــة األ  ــىو المرتب كىػػك أكبػػر مػػف ( %64.5)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػث ل
 (0.05) مػف أقػؿكىػي ( 0.00)م أك كالقيمػة االحتماليػة تسػ %(،55.5( أم أكبػر مػف )5.5العدد )

درجػة التأييػد ليػذه الفقػرة  أف  حسب المبحػكثيف، ك  ات في ىذه الفقرة إيجابين كان اآلراء أف  مما يدؿ عمى 
 "مرتفع".
     :إلىالباحث النتيجة  ويعزو

 .ضكح طبيعة المياـ التي تككميا كزارة الداخمية لمنتسبييا بما ال مجاؿ لمخمط ك  -
 عدـ كجكد ازدكاجية في تنفيذ المياـ بيف العامميف . -
 مدادىـ بما يمـز لتنفسذ المياـ.لكزارة في تسييؿ مياـ العامميف بإتساىـ ا -
المرتبػػة  فػػي الفقػػرة ىػػذه نسػػبة ظيػػكر أف   أكػػد": القيشــاوي" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف 
ـ مػف حممػة الشػيادات يػأن  ؿ بػالكزارة، كمػا ك الفئة المستيدفة ىػـ قيػادات الصػؼ األ ف  ألنظرنا  ؛لىك األ

 العميا كىـ أصحاب خبرات عالية في ىذا المجاؿ.
 التفػػػكيض نسػػػبة ف  ألنظػػػرنا  ؛لػػػىك األ المرتبػػػة فػػػي الفقػػػرة ىػػػذه نسػػبة ظيػػػكر أف  " العمرنـــي" ضػػػحأك كقػػد 

بػػالكزارة مػػف ذكم الخبػػرات كالميػػارات العاليػػة، كمػػا  العػػامميف أف   إلػػى  يعػػكد متكسػػطة تكانػػ بػػالكزارة
 ـ مف حممة الشيادات العالية كذكم الكفاءات.يأن  
 التفػػػكيض نسػػبة ف  أل نظػػرنا ؛لػػىك األ المرتبػػة فػػي الفقػػرة ىػػذه نسػػبة ظيػػكر أف  " الطيــراوي" يػػرل فيمػػا 

 ذكم مػػف كىػػـ العميػػا الشػػيادات حممػػة مػػف بػػالكزارة العػػامميف أف   إلػػى  يعػػكد متكسػػطة تكانػػ بػػالكزارة
فػػكيض الصػػبلحيات الػػبعض مػػنيـ يمػػارس الػػدكر القيػػادم بت أف  ك  المناسػػبة، الكفػػاءة كلػػدييـ الخبػػرات

 الذم يزيد مف فاعمية الكفاءة كزيادة الميارات كالخبرات. األمر كلك بالحد األدنى؛
يمػارس العػاممكف صػبلحياتيـ أثنػاء فتػرة التفػكيض دكف تػدخؿ ( " 6ت أدنى الفقػرات الفقػرة )كانبينما 

بمػع الػكزف النسػبي  فػي ترتيػب فقػرات ىػذا البعػد، حيػث المرتبػة األخيػرة" جاءت فػي  مف القيادة العميا
م أك كالقيمػػػػة االحتماليػػػػة تسػػػػ %(،55.5( أم أكبػػػػر مػػػػف )5.5( كىػػػػك أكبػػػػر مػػػػف العػػػػدد )56.1%)
حسػػػب  ات فػػػي ىػػػذه الفقػػػرة إيجابينػػػكانػػػ اآلراء أف  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  ؛(0.05) مػػػف أقػػػؿكىػػػي ( 0.00)

 درجة التأييد ليذه الفقرة "متكسط".  أف  المبحكثيف، ك 
كىػػذا  ،ياألمنػػبعػػض األعمػػاؿ فػي كزارة الداخميػػة يػمػػب عمييػا الطػػابع  أف  إلػى يعػزك الباحػػث النتيجػػة 

مػػا يعطػػي لؤلمػػر الحساسػػية التػػي تسػػتدعي تػػدخؿ القيػػادة العميػػا لمتقميػػؿ مػػف نسػػبة الخطػػأ بمخرجػػات 
 يؤثر عمى سمعة الكزارة. أفْ المياـ المككمة، كالذم بدكره يمكف 
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المرتبػة األخيػرة  فػي الفقػرة ىػذه نسػبة ظيػكر أف   دأّكػ": المطري" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
 ؛نػػادرة فييػػا الخطػػأ احتماليػػة يجعػػؿ الػػذم األمػػر ؛ياألمنػػ بالطػػابع تتسػػـ بػػالكزارة لقػػراراتا طبيعػػة أف  
 .انسبين  متكسطة التفكيض نسبة يجعؿ األمر كىذا العاـ، األمف تمّس  اين  أل

 القيػػادات مػػف الػالبيػػة فػػي أف   األخيػػرة المرتبػػة فػػي الفقػػرة ىػػذه نسػػبة ظيػػكر أف  ": العمرنــي" فيمػػا يػػرل
 درية الركتينية اليكمية.في القرارات اإل اال لمعامميف الصبلحيات يفكضكف ال بالكزارة
الػالبيػة مػف القيػادات  فػي أف   األخيػرة المرتبػة فػي الفقرة ىذه نسبة ظيكر ف  إ": الطيراوي" ضحأك كقد 

بسػػػػبب الحساسػػػػية  كمحػػػػدكدة بسػػػػيطة فػػػػي جزئيػػػػات الإ لمعػػػػامميف الصػػػػبلحيات يفكضػػػػكف ال بػػػػالكزارة
 .لو المفكض كالشخص التفكيض كنكع المفكض القائد باختبلؼ يختمؼ كىذا ،يةاألمن

    "مجال التدريب": رابعال البعدتحميل فقرات  .5
ـ   كالػػذم يبػػيف آراء  ،(11.5)كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ  كاحػػدةلمعينػػة ال tاسػػتخداـ اختبػػار  تػػ
 .مجاؿ التدريب الخامسالبعد  في فقراتعينة الدراسة  أفراد

 التدريب مجال" الرابع البعد لفقرات تحميل (11.5) جدول

 لبيانا م.
الوسط 
 الحسابي

حراف ن  األ 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 قيمة
t 

القيمة 
 الترتيب الحتمالية

 0.00 45 64.7 1.42 6.47 .كضكح البرامج التدريبية لمعامميف 1
1 

2 
البػػػػػرامج التدريبيػػػػػة المتاحػػػػػة تضػػػػػمف نقػػػػػؿ 

 .الخبرات كالميارات
6.42 1.7 64.2 37 0.00 

2 

3 
تحديػػػػػػػػد االحتياجػػػػػػػػات التدريبيػػػػػػػػة بصػػػػػػػػفة 

 .مستمرة
6.09 1.56 60.9 36.6 0.00 

5 

4 
تاحػػػػة فػػػػرص الػػػػتعمـ الفػػػػردم كالجمػػػػاعي إ

 .لمعامميف
5.79 1.65 57.9 31.3 0.00 

7 

5 
يتػػػػاح لمعػػػػامميف فرصػػػػػة الػػػػتعمـ كاكتسػػػػػاب 

 ميارات جديدة في مجاؿ العمؿ.
6.17 1.42 61.7 41.2 0.00 

4 

6 
تشػػػػػػػجع الػػػػػػػكزارة العػػػػػػػامميف عمػػػػػػػى تبػػػػػػػادؿ 

 الخبرات فيما بينيـ.
6.18 1.43 61.8 41.1 0.00 

3 

7 
تضػػػػػػػع الػػػػػػػكزارة نظػػػػػػػاـ حػػػػػػػكافز لتشػػػػػػػجيع 

 العاممكف عمى التطكير الميني.
5.98 2.05 59.8 26.8 0.00 

6 

 0.00 51.2 61.6 1.14 6.16 جميع الفقرات 
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بمػع  "مجـال التـدريب" الخػامسالػكزف النسػبي العػاـ لمبعػد  أف  النتػائج  تبػي ف السػابؽ الجػدكؿمف خػبلؿ 
ت القيمػة كانػ%(، ك 55.5( أم أكبػر مػف )5.5لعػدد )%( كىك أكبر مف القيمػة االفتراضػية ا61.6)

اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البعػػد  أف  كىػػذا يعنػػي  ،(0.05( كىػػي أقػػؿ مػػف )0.00االحتماليػػة )
 ."متكسطذا المجاؿ "ككذلؾ درجة تأييد ى، ت إيجابيةكان

 البػػرامج لتػكفير تسػعى الػػكزارة أف   عمػى %( نسػبة متكسػػطة، تػدؿ61.6مػػا نسػبتو ) أف  كيعػزك الباحػث 
لمػكزارة تعمػؿ غايتيػا تاىيػؿ الكػادر البشػرم  اسػتراتيجية عالية ككجػكد خطػة  بدرجة لمعامميف التدريبية

الػػػكزارة  اىتمػػػاـ الباحػػػث كيعػػػزك لمتنفيػػػذ،البلزمػػػة  التدريبيػػػة الخطػػػط كضػػػع  لمػػػكزارة كمػػػف خبلليػػػا يػػػتـ
 مػػف كيزيػػد العمػػؿ، متطمبػػات تمبيػػة فػػي ُيسػػيـ العػػامميف تػػدريب أف   إدراكيػػا نػػابع مػػف ككنػػو بالتػػدريب

 يشػعركف العػامميف ف  إفػ ذلػؾ كػؿ رغػـ لكػف المطمكبة، بالمياـ متعمقة خبرات العامميف كيكسبيـ كفاءة
 درجػػة فأخػػذت كافيػػة كغيػػر قميمػػة تكانػػ المينػػي كالتطػػكر التػػدريب عمػػى الػػكزارة ليػػـ درجػػة تحفيػػز أف  

 االمتػكفرة حالينػ المادية اتكاناإلم قمة إلى لمتدريب الكزارة لمعامميف تحفيز قمة الباحث متكسط، كيعزك
 االحتياجػػات التدريبيػػػة سػػد فػػي تسػػػاىـ تدريبيػػة لمشػػاريع خػػارجي دعػػػـ أم تػػكفر كعػػدـ ،الػػكزارة لػػدل

 .لممكظفيف
 متكسػطة بدرجػة التػدريب مجػاؿ نسػبة ظيػكر أف   أكػد": لفـي" مػع الباحػث أجراىػا مقابمػة خػبلؿ كمف

قطػاع غػزة ينقطػع عػف  أف  إلػى يرجػع التمكػيف اإلدارم  أبعػاد ترتيب في األخيرة المرتبة عمى كحصؿ
قميمي، فيي حالة كطنية بامتياز، كىػذا مػا يػدلؿ كجػكد ضػعؼ فػي التػدريب التخصصػي، المحيط اإل

اعتمػػدت الػػكزارة "المجنػػة العميػػا لمتػػدريب" لكػػي تكػػكف المشػػرؼ العػػاـ لعمميػػات التػػدريب فػػي شػػتى  كلقػػد
ينيػػي  أفْ العمػػؿ بػػالكزارة، مػػع كجػػكد المديريػػة العامػػة لمتػػدريب التػػي يجػػب عمػػى كػػؿ ضػػابط  جكانػػب 

 يترقى لمرتبة المستحقة. أفْ دكرة خاصة قبؿ 
 فػي األخيػرة المرتبػة عمػى متكسػطة كحصػؿ بدرجػة التدريب مجاؿ نسبة ظيكر ف  إ": المطري"كقد أكد
كػػػػكف الػػػػكزارة تعنػػػػى بتطبيػػػػؽ البػػػػرامج التدريبيػػػػة التػػػػي تتناسػػػػب مػػػػع  ؛التمكػػػػيف اإلدارم أبعػػػػاد ترتيػػػػب

، عمػى مركزيػة التػدريب بػالكزارة ااحتياجاتيا كليس مع رغبات المنتسبيف لمكزارة كالعامميف فييػا، مؤكػدن 
 .في البرامج التدريبية بما يخدـ كيحقؽ أىدافيا تيجيةاستراالكزارة لدييا  أف  كىذا يعني 

 األخيػرة المرتبػة عمػى متكسػطة كحصػؿ بدرجػة التػدريب مجػاؿ نسػبة ظيكر ف  إ": أبو العال" يرل فيما
عمميػة التػدريب تقميديػة يػمػب عمييػا الطػابع الركتينػي  أف   إلػى يعػكدالتمكيف اإلدارم  أبعاد ترتيب في
ا أسػػػاس فػػػي عمميػػػة الترقيػػػات، ككػػػذلؾ ىنػػػاؾ ضػػػعؼ كاضػػػح فػػػي يػػػن  أل ؛العػػػامميف ممػػػزميف بيػػػا ف  أل

 ضعؼ الدعـ الداخمي كعدـ كجكد تدريب خارجي. إلى باإلضافة  ،ات الماديةكانمزنات كاإلالمكا
 األخيػػرة المرتبػة عمػى متكسػطة كحصػؿ بدرجػة التػدريب مجػاؿ نسػبة ظيػكر أف  ": العمرنػي" فيمػا يػرل

 الكػػػػػكادر كنػػػػػدرة المكازنػػػػػات الػػػػػكاردة لمػػػػػكزارة، قمػػػػػة إلػػػػػى  يعػػػػػكدالتمكػػػػػيف اإلدارم  أبعػػػػػاد ترتيػػػػػب فػػػػػي
 عمػى المفػركض الحصػار بسػبب الخارجيػة الخبرات مف االستفادة كعدـ التدريب بمجاؿ المتخصصة
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التػػدريب بػػالكزارة مركػػزم تشػػرؼ عميػػو القيػػادة العميػػا بمػػا يتناسػػب كحاجتيػػا  ف  أل ؛ككػػذلؾغػػزة،  قطػػاع
 لمبرامج التدريبية.

 األخيػرة عمػى المرتبػة متكسػطة كحصػؿ بدرجػة التػدريب مجػاؿ نسبة ظيكر أف  ": القيشاوي" فيما أكد
قمػػػة المكازنػػػات كنػػػدرة الكػػػكادر المتخصصػػػة بمجػػػاؿ  إلػػػى يعػػػكد التمكػػػيف اإلدارم  أبعػػػاد ترتيػػػب فػػػي

 األمػر سػبب الحصػار المفػركض عمػى قطػاع غػزة؛كعدـ االستفادة مف الخبرات الخارجيػة ب ،التدريب
 الذم ال يمبي احتياجات كطمكحات العامميف بالكزارة.

 المرتبػػػة عمػػػى متكسػػػطة كحصػػػؿ بدرجػػػة التػػػدريب مجػػػاؿ نسػػػبة ظيػػػكر ف  إ": الطيـــراوي"ضػػػح أك كقػػػد 
بدرجػػة كبيػػرة لتحقيػػؽ المػػديريف عػػدـ اىتمػػاـ  إلػػى يرجػػع التمكػػيف اإلدارم  أبعػػاد ترتيػػب فػػي األخيػػرة

لجنػػة العميػػا لمتػػدريب كذلػػؾ تمػػاد فػػي مجػػاؿ التػػدريب مقصػػكر عمػػى ااالع أف  التػػدريب أثنػػاء العمػػؿ، ك 
 ـ.2018ال اليسير مف خطة التدريب لعاـ إ إنجازحيث لـ يتـ  ية،األمنضاع ك بسبب األ

فػػي ترتيػػب  لــىو المرتبــة األ " جػػاءت فػػي  كضػػكح البػػرامج التدريبيػػة لمعػػامميف( " 1الفقػػرة ) أف   تبػػي ف 
( أم أكبػػر مػػف 5.5( كىػػك أكبػػر مػػف العػػدد )%64.7)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػث

 اآلراء أف  ممػػا يػػدؿ عمػػى  ؛(0.05) مػػف أقػػؿكىػػي ( 0.00)م أك كالقيمػػة االحتماليػػة تسػػ %(،55.5)
 درجة التأييد ليذه الفقرة "مرتفع".  أف  حسب المبحكثيف، ك  ات في ىذه الفقرة إيجابين كان

الػدكرات  جميػعمركزيػة تشػرؼ عمػى  إدارةكيعزك الباحػث ىػذه النتيجػة الػي اىتمػاـ الػكزارة بالتػدريب كػ
زيػػػادة  إلػػػىكتضػػػع ليػػػا بػػػرامج متخصصػػػة حسػػػب متطمبػػػات كحاجػػػة الػػػكزارة التػػػي تيػػػدؼ  ،التدريبيػػػة

قػدراتيـ الشخصػية كالعامػػة  المسػاعدة فػي كتطػكيرشػػأنو ميػارات العػامميف كخبػراتيـ الذاتيػة التػي مػف 
 .إلييـالثقة بمخرجات األعماؿ المككمة  بما يضمف لقيادة الكزارة

لػى ك األ المرتبػة فػي الفقػرة ىػذه نسػبة ظيػكر أف   أكػد": العمرني" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
ة منسػػػبييا التػػػدريب بػػػالكزارة لػػػدييا التكاصػػػؿ الكامػػػؿ مػػػع مككنػػػات الػػػكزارة بحاجػػػ إدارة أف   إلػػػى يعػػػكد 

الػػذم يجعػػؿ الكضػػكح سػػمة غالبػػة  األمػػر اتيـ كحاجػػة العمػػؿ كتطػػكره؛كانػػملمػػدكرات التػػي تتناسػػب كا  
 عمى طبيعة ىذه البرامج التدريبية.

 التػػدريب إدارة أف   إلػػى يعػػكد لػػىك األ المرتبػػة فػػي ىػػذه الفقػػرة نسػػبة ظيػػكر أف  ": الطيــراوي" فيمػػا يػػرل
كيػػػتـ ارسػػػاؿ مخاطبػػػات رسػػػمية  مركػػػزم،بػػػالكزارة تعتمػػػد عمػػػى تنفيػػػذ خطػػػة التػػػدريب السػػػنكية بشػػػكؿ 

الذم يجعؿ األمكر التدريبيػة كاضػحة كتمبػي  األمر، ِحدةلمككنات الكزارة باحتياجات كؿ جياز عمى 
 لى أىداؼ الكزارة.ك بالدرجة األ

" جػاءت فػػي  تاحػة فػرص الػتعمـ الفػػردم كالجمػاعي لمعػامميفإ ( "4أدنػى الفقػرات الفقػػرة )ت كانػبينمػا 
( كىػػك أكبػػر مػػف %57.9)بمػػع الػػكزف النسػػبي  فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػث المرتبــة األخيــرة

 ؛(0.05) مػف أقػؿكىػي ( 0.00)م أك كالقيمة االحتمالية تسػ %(،55.5( أم أكبر مف )5.5العدد )
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درجػة التأييػد ليػذه الفقػرة  أف  حسب المبحػكثيف، ك  ات في ىذه الفقرة إيجابين كان اآلراء أف  مما يدؿ عمى 
 "متكسط". 

ػػاالػػكزارة تبػدم  أف   إلػى النتيجػػة تعػكد  أف  كيػرل الباحػث  ليػػو إ لكنيػػا تنظػربالتػدريب،  امتكسػطن   اىتمامن
الكزارة تستكشػؼ البػرامج التخصصػية  أف  حيث  بشكؿ مركزم بما يمبي احتياجات الكزارة بشكؿ عاـ،

طػػب ذكم االختصػػاص التخطػػيط كالتطػػكير بػػالكزارة التػػي بػػدكرىا تخا إدارةالتػػي تحتاجيػػا مػػف خػػبلؿ 
 فػػػػراد كىػػػذا ال يمبػػػي طمكحػػػات األ دارات لتنفيػػػذ ىػػػذه البػػػرامج التدريبيػػػة بشػػػكؿ مركػػػزم،بػػػاألجيزة كاإل

عػادة النظػر مػف القيػادة العميػا إإلػى م يحتػاج الػذ األمػرالشخصية كتطمعاتيـ بتطكير قدراتيـ الذاتيػة 
لزيادة االىتماـ بالتدريب كتطكير قدرات كميػارات العػامميف لزيػادة خبػراتيـ كفاعميػة أدائيػـ بمػا يخػدـ 

 .األمثؿأىداؼ الكزارة بالشكؿ 
األخيػرة  المرتبػة فػي الفقػرة ىػذه نسػبة ظيػكر أف   أكػد": المطري" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
مركزية البػرامج التدريبيػة تجعػؿ مػف الػدكرات اسػتفادة جماعيػة تخػدـ طبيعػة عمػؿ الجيػاز  إلى يعكد 

 الذاتية كالشخصية.  فرادلمتطمبات األ اكبيرن  اىتمامناكيحقؽ أىداؼ الكزارة، كال تكلي 
 كزارة الداخميػػةاعتمػػاد إلػػى  يعػػكد األخيػػرة المرتبػػة فػػي الفقػػرة ىػػذه نسػػبة ظيػػكر أف   كقػػد أكػػد "سػػبلمة"

ىػػذا النظػػاـ يجعػػؿ االسػػتفادة مػػف التػػدريب بشػػكؿ  أف  حيػػث  ،التدريبيػػة فػػي تطبيػػؽ البػػرامج المركزيػػة
 جماعي كبحسب حاجة الكزارة لبلستفادة مف البرامج التدريبية لتحقيؽ رؤية االكزارة.
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 "اتخاذ القرارات" الثانيتحميل فقرات المحور  :ثانًيا 
ـ    أفػراد كالػذم يبػيف آراء  ،(12.5)كالنتػائج مبينػة فػي جػدكؿ رقػـ  كاحػدة لمعينػة ال tاستخداـ اختبػار  ت

 .اتخاذ القرارات: الثانيالمحكر  في فقراتعينة الدراسة 
 القرارات اتخاذ" الثاني المحور فقرات تحميل (12.5) جدول

رقــــــــم 
 الفقرة الفقرة

الوســـــــــــط 
 الحسابي

حـــــراف ن  األ 
 المعياري

 الــــــــــــوزن
 %النسبي

 قيمة
t 

القيمـــــــــــة 
 الترتيب الحتمالية

1 
االعميا   دارةاإلتكلي  في بناء  اكبيرن   اىتمامن

 اتخاذ القرارات . استراتيجية 
6.39 1.56 63.9 40.2 0.00 1 

2 

 الذيف المكظفيف العميا  دارةاإل تختار
 عمى لمعمؿ البلزمة بالميارات يتمتعكف

 . القرارات اتخاذ
6.45 1.72 64.5 37.1 0.00 5 

3 

 اتخاذ  اسمكب العميا  دارةاإل تختار
 يتمتعكف الذيف لممكظفيف القرارات

 .زمبلئيـ مع الطيبة بالعبلقات
6.43 1.47 64.3 43.2 0.00 6 

4 
 فٍ اٌصالدُاخ ترفىَض اٌعٍُا  داسجاإل ذمىَ

 .ِهاِها ألداء اٌمشاساخ اذخار
6028 1043 6208 4206 1011 12 

5 
 اٌّغٍىتح اٌّعٍىِاخ اٌعٍُا داسجاإل ذىفش

 .تاٌىصاسج اٌمشاساخ اذخار سٍىبأ جاحَّأل
6035 104 6305 4402 1011 8 

6 
 األداء راخ اٌعًّ فشق اٌعٍُا  داسجاإل ذىافئ

 .ِعٕىَح سوح َذمك ِّا اٌّرُّض
5097 1064 5907 3305 1011 21 

7 
 فٍ اٌّّىٕح اٌعًّ فشق اٌعٍُا  داسجاإل ذشاسن

 .اٌمشاساخ اذخار عٍُّح
6011 1077 6101 3106 1011 18 

8 
 اٌثذائً ِٓ اٌعذَذ اٌعٍُا  داسجاإل  ذّرٍه

 .اٌمشاس اذخار عٕذ إٌّاسثح
6025 1059 6205 3706 1011 13 

9 
 اٌّشؤوسُٓ ِٓ االخرصاص أصذاب َشاسن

 .اٌمشاس اذخار فٍ
6011 1055 6101 3509 1011 19 

10 
 جزوس ِعشفح عًٍ  اٌعٍُا  داسجاإل  ذعًّ

 .ِشىٍح أٌ وذثعُاخ
602 1066 62 3506 1011 15 

11 
 ذذذَذ تهذف سأواٌرش فٍ ٌٍّشؤوسُٓ َسّخ

 .واٌذٍىي اٌثذائً
6029 2013 6209 31 1011 11 

 3 0.00 43.5 64.7 1.48 6.47بالمعمكمات بصكرة  العميا   دارةاإلتحتفظ  12
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 تسيؿ استخداميا عند القرار.

13 
 وً وسٍثُاخ إَجاتُاخ وذذذَذ اٌثذائً ذمُُُ َرُ

 تذًَ
605 1033 65 4808 1011 2 

14 
 سساٌح ِع َرىافك اٌزٌ اٌثذًَ اخرُاس َرُ

 .اٌىصاسج واهذاف
602 1046 62 4106 1011 16 

15 
 اٌمىأُٓ و ساٌمشا اذخار ِثشساخ ذىضُخ َرُ

 .اٌمشاس ِرخز عٍُها اعرّذ اٌرٍ
6031 104 6301 4309 1011 11 

16 
 ذرخزها اٌرٍ اٌمشاساخ ترٕفُز اٌّشؤوسُٓ َمىَ

 تغئ أو ذشدد دوْ اٌمُادج
6047 1092 6407 3305 1011 4 

17 
يتـ استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في تحديد 

 اثر المشكمة عمى سير العمؿ.
6.33 1.63 63.3 37.6 0.00 9 

 7 1011 3708 6308 1065 6038 .خغىسذها وِذي اٌّشىٍح دجُ ذذذَذ َرُ 18

 17 1011 3101 61 1084 601 .دذوثها لثً تاٌّشىٍح اٌمشاس أصذاب َشعش 19

20 
يتـ تكصيؼ مشكبلت العمؿ بشكؿ دقيؽ 

 ككاضح مف أصحاب االختصاص.
6.23 1.67 62.3 35.7 0.00 14 

  0.00 62.6 62.8 0.97 6.28 جميع الفقرات

%( كىػػي 62.8" بمػػع )اتخػػاذ القػػرارات" الثػػانيممحػػكر الػػكزف النسػػبي ل أف   السػػابؽ الجػػدكؿمػػف  تبػػي ف ي
ت القيمػػػػة االحتماليػػػػة كانػػػػك  ،%(55.5)مػػػػف ( أم أكبػػػػر 5.5أكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة المفترضػػػػة العػػػػدد )

ت كانػػػػاسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف عمػػػػى ىػػػػذا البعػػػػد  أف  كىػػػػذا يعنػػػػي  ،(0.05( كىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف )0.00)
 .درجة التأييد "متكسط" أف  إيجابية، ك 
%( 62.8الباحػػػػث النتيجػػػػة السػػػػابقة لممتػيػػػػر )اتخػػػػاذ القػػػػرارات( كحصػػػػؿ عمػػػػى مػػػػا نسػػػػبتو ) كيعػػػػزك

 لػو البلزمػة الخبػرات كسػابيـكا   ككادرىػا بتػدريب الداخمية كزارة اىتماـ أف   إلى  ذلؾ متكسطة، كيرجع 
 نسػػبة المتكسػػطة، كىػػي الدرجػػة إلػػى كصػػؿ وأن ػػ حيػػث ،بػػالكزارة القػػرارات اتخػػاذ بمسػػتكل االكبػػر األثػػر

 يجػب لػذا ،كيمكف التعامؿ معيا لكنيا بحاجة إلى اىتماـ مف ذكم اإلختصاص حد ماإلى  ةتكسطم
 مػػاكمّ  الخارجيػػة بػػالخبرات االسػػتعانةك  بػػالكزارة، المكجػػكدة بػػالخبرات االسػػتعانة القػػرارات متخػػذم عمػػى
كتعزيػز ذلػؾ  ،مػف خػبلؿ المعايشػة كالمحاكػاة عمػى أرض الكاقػع ذلؾ إلى تحتاج العمؿ طبيعة تكان

 المسػػتمر لمتطػكير بالػػة أىميػة ىنػاؾ أف  بػ الباحػث كيػػرل ،مػف خػبلؿ االسػتفادة مػف التجػارب السػابقة
 تػػكفيرك  االىتمػػاـ بالتػػدريب عمػػى كالعمػػؿ القػػرارات، اتخػػاذ عمػػى بتػػدريبيـ بػػالكزارة المكجػػكدة لمكفػػاءات
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 أكبػػر لػػو سػػيككف ممػػا ؛القػػرارات اتخػػاذ عمميػػة فػػي  الحديثػػة كالتكنكلكجيػػة العمميػػة كالكسػػائؿ األدكات
 .بالكزارة العمؿ بطبيعة المخاطرة درجة مف كالتقميؿ كالتطكير المستمر المستقبؿ استقراء في األثر
ػػػ الباحػػػث أعػػػدىا عمػػػؿ كرشػػػة خػػػبلؿ كمػػػف  كػػػاف حيػػػث كتبريرىػػػا، االسػػػتبانة  نتػػػائج لتفسػػػير اخصيصن
 إلػػػػى  الكرشػػػػة خمصػػػػت كقػػػػد بػػػػالكزارة،التمكػػػػيف اإلدارم  كاقػػػػع ثبػػػػاتإل اآلراء كتبػػػػادؿ كالحػػػػكار شالنقػػػػا
 :تيكاآل كىي النتائج بعض
  دارةاإل مشػاركة ككػذلؾ كالمشاركة فييا مف خػبلؿ تفػكيض الصػبلحيات، القرارات اتخاذ عمميةأىمية 
 كتأىيػؿ صػناعة فػي كيسػاىـ الػكظيفي الرضػا نسػبة مػف يضػاعؼ القرارات اتخاذ عممية في الكسطى
 . جديدة قيادات
 اتخػػػاذ درجػػػة أف   الػػػداخمي األمػػػف بجيػػػاز البشػػػرية المػػػكارد إدارة مػػػدير بلالعػػػ أبػػػك محمػػػد مقػػػدـ كأكػػػد

 فتكػػػكف الخػػػدماتي لمطػػػابع تخضػػػع القػػػرارات طبيعػػػة حيػػػث قبكلػػػة لمتعامػػػؿ معيػػػا،كم طبيعيػػػة القػػػرارات
 لعمميػػة المتكسػػطة النتيجػػة يكضػػح كىػػذا ،انسػػبين  منخفضػػة فتكػػكف أمنػػي طػػابع ذات خػػرلاألك  مرتفعػػة،
 .  القرارات اتخاذ

  دارةاإل دكر لتفعيػػؿ الحاجػػة بػػأمّس  بػػالعمـك الداخميػػة كزارة مككنػػات أف   "خضػػر "سػػفياف مقػػدـ ضػػحأك ك 
 .القرارات جكدة يخدـ بما كالتكاصؿ الثقة مف يزيد بما فييا كالعامميف الكسطى
 بدرجػػة القػػرارات اتخػػاذ مجػػاؿ نسػػبة ظيػػكر أف   أكػػد": الفػػي" مػػع الباحػػث أجراىػػا مقابمػػة خػػبلؿ كمػػف

مػا ينطبػؽ  أف  ك  القػرارات، اتخػاذأىميػة ب العميػا القيػادة اىتمػاـ مػدل تظيػر جيػدة نسػبة كىي متكسطة،
عمى المؤسسات المدنية بما يتعمؽ باتخاذ القرارات ال ينطبؽ بالضػركرة عمػى كزارة الداخميػة، كيظيػر 

ي كخصكصػػيتو تجعػػؿ مػػف المػػدير األمنػػحساسػػية الممػػؼ  ف  إذ ي، إاألمنػػفػػي مجػػاؿ العمػػؿ  اذلػػؾ جمينػػ
الػكزارة عمػدت  أف  العامميف في عممية اتخاذ القرارات، في حيف أكػد العميػد الفػي إشراؾ ب ايتمنع نسبين 

كيؿ مجمػػس قيػػادة يتحمػػؿ مػػع المػػدير يػػة منيػػا عمػػى تشػػاألمنى األجيػػزة العاممػػة حتّػػ جميػػعجبػػار إلػػى إ
جػػػابي نحػػك فاعميػػػة اتخػػاذ القػػػرارات عمػػى طريػػػؽ تطػػكر اي إلػػػى ت العمػػػؿ، كىػػك مػػػا يشػػير تبعنػػاالعػػاـ 

 التمكيف.
 تظيػر مقبكلػة نسػبة كىػي متكسطة، بدرجة القرارات اتخاذ مجاؿ نسبة ظيكر أف  ": أبك العبل" كيؤكد 

 العػاـ كبالقيػاس ،القػرارات اتخػاذأىميػة طبيعة ك  بحس لمعامميف، كذلؾ العميا القيادة التعامؿ مف مدل
 .  اة نسبين متكسطتظير النتائج األجيزة  ىذه بيف

 نسػبينا مقبكلػةظيكر نسبة مجاؿ اتخاذ القرارات بدرجة متكسطة، كىػي نسػبة  ف  أ": المطرم" فيما يرل
ىػػذه العمميػػة تصػػاحبيا تحمػػؿ  أف  اتخػػاذ القػػرارات، كػػكف أىميػػة اىتمػػاـ القيػػادة العميػػا ب طبيعػػةظيػػر تُ 

 األعباء كالنتائج المترتبة عمى ىذه القرارات.
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أصحاب المناصب كالرتب العاليػة بػالكزارة يتمتعػكف بػالخبرات العاليػة كػكنيـ  أف  "العمرني":  دكقد أكّ  
ػ 25ك 20ح مػا بػيف ك امف الفئة التي خدمت بػالكزارة لفتػرة تتػر  ، ككػذلؾ ىػـ مػف حممػة الشػيادات اعامن

 العميا ممف حصمكا عمى الميارات كالخبرات البلزمة في ىذا المجاؿ.
ػػاالػػكزارة تػػكلي  أف  بلمة" فيمػا يػػرل "سػػ  الفع ػػاؿ لمجػػاالت فػػرؽ العمػػؿ كالتػػدريب كالتكاصػػؿ  اكبيػػرن   اىتمامن

الذم يزيد مف اكتسػاب الميػارات كالخبػرات لممشػاركيف فػي عمميػة اتخػاذ  األمر ؛بمشاركة المعمكمات
 مف جكدة كفاعمية القرارات بالكزارة.القرارات، كيعزز 

 جيػػدة نسػػبة كىػػي متكسػػطة، بدرجػػة القػػرارات اتخػػاذ مجػػاؿ نسػػبة ظيػػكر ف  إ": الطيػػراكم" ضػػحأك كقػػد 
 يرجع لثبلثة أسباب ىي: األمرالقرارات، كىذا  اتخاذ أىمية ب العميا القيادة اىتماـ مدل تظير

 .متكسطةالكزارة تيتـ بعممية اتخاذ القرارات بنسبة 
 .متكسطةالميارات كالخبرات بنسبة كالقيادات لدييـ الكفاءة ك  المديريف ف  إ

 .صبلحيات بشكؿ كامؿ بنسبة ضعيفةالقيادة العميا تيتـ بتفكيض ال أف  
ــائج الدراســةواتفقــت وقــد  % بػػكزارة 5701( بنسػػبة متكسػػطة 2118)الحايػػؾ،مػػف  مػػع دراسػػة كػػؿ نت

% فػػػي شػػػركة تكزيػػػع 6109( بنسػػػبة متكسػػػطة 2118الػػػكطني، كدراسػػػة)ابك جػػػزر، كاألمػػػفالداخميػػػة 
% بػكزارتي العمػؿ كالتنميػة بالمحافظػات 6306( بنسػبة متكسػطة 2117الكيرباء، كدراسة)عبد العاؿ،
% فػػػػػػي جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة الفمسػػػػػػطينية، 6108( بنسػػػػػػبى متكسػػػػػػطة 2116الجنكبيػػػػػػة ،كدراسػػػػػػة)حماد،

الػػػػػػػػػػػػػػكطني،  كاألمػػػػػػػػػػػػػف% بػػػػػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػػػػػة 52ة( بنسػػػػػػػػػػػػػبة متكسػػػػػػػػػػػػػط2116كدراسة)البمبيسػػػػػػػػػػػػػي،
مػػع  اختمفــت وقــد ،% فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ غػػزة63.1نسػػبة متكسػػطة ب (،2115الكادية،كدراسػػة)

( 2114% بػػػكزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية، كدراسة)الشػػػمرم،71( بنسػػػبة مرتفعػػػة 2117زايػػػد،دراسػػػة)أبك 
( بنسػبة مرتفعػة  2116م،أك السػعكدية، كدراسػة)حاـز كمينػ % فػي شػركة أرمكػك8304بنسبة مرتفعػة 

( 2115ة،أن  % ، كدراسة)شػػب8203( بنسػػبة 2116% فػي المؤسسػػة االقتصػػادية ،كدراسػػة)كراز،7805
بدرجػػة مرتفعػػة  (Atteia & Mattar,2015كدراسػػة) % بمكازنػػة السػػمطة الفمسػػطينية7107بنسػػبة 

( بنسػػػبة منخفضػػػة بالمصػػػارؼ  2116دراسػػػة )قػػػكز،الحككميػػػة مممكػػػة البحػػػريف ك  الثانكيػػػة بالمػػػدارس 
 . السكدانيةالتجارية 

ػػػاالعميػػػا   دارةاإلتػػػكلي " ( 1الفقػػػرة ) أف   تبػػػي ف  " اتخػػػاذ القػػػرارات اسػػػتراتيجية فػػػي بنػػػاء  اكبيػػػرن   اىتمامن
( كىػػك %63.9)بمػػع الػػكزف النسػػبي  لػػى فػػي ترتيػػب فقػػرات ىػػذا البعػػد، حيػػثك جػػاءت فػػي المرتبػػة األ

 مػف أقػؿكىػي ( 0.00)م أك كالقيمػة االحتماليػة تسػ %(،55.5( أم أكبر مػف )5.5) أكبر مف العدد
درجػة التأييػػد  أف  حسػب المبحػكثيف، ك  ات فػي ىػذه الفقػرة إيجابينػكانػ اآلراء أف  ممػا يػدؿ عمػى  (0.05)

 ليذه الفقرة "متكسط".
 كآراء العمميػػػػة - بالكسػػػػائؿ االسػػػػتعانة بعمميػػػػة الداخميػػػػة كزارة اىتمػػػػاـ أف   إلػػػػى ذلػػػػؾ الباحػػػػث كيعػػػػزك 

 االسػتعانة ال يػتـ ون ػإ حيػث متكسػطة، بدرجػة جاء البدائؿ، مف ممكف عدد أكبر لتطكير المستشاريف
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 المستشػػاريف، كاالكتفػػاء بخبػػرات ككادرىػػا التػػي يػػتـ تػػدريبيـ داخػػؿ قطػػاع غػػزة كآراء العمميػػة بالكسػػائؿ
نتيجػػػػة  القػػػػرارات متكسػػػػطة، كذلػػػػؾ مػػػػا يجعػػػػؿ مخرجػػػػات عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات، اتخػػػػاذ عمميػػػػة فػػػػي
اىتمػػػاـ  كعػػػدـ الحككمػػػة، فػػػي الماليػػػة المكازنػػػات كضػػػعؼ القطػػػاع بيػػػا يمػػػر التػػػي الماليػػػة ضػػػاعك األ

تيػتـ فػي تبنػي الػكزارة لمػا  أفْ ، فػي حػيف يطمػح الباحػث بػ األمثػؿغزة بالشػكؿ  بقطاع الكفاؽ حككمة
 .شاء مركز متخصص لدعـ القرار إنليو كرشة العمؿ في ىذه الدراسة كىك خمصت إ

لػى ك األ المرتبػة فػي الفقػرة ىػذه نسػبة ظيػكر أف   أكػد": العمرني" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
 كالتقميػؿ المسػتقبؿ اسػتقراء فػي األثػر لػو سػيككف ممػا ؛اىتماـ الكزارة بعممية اتخاذ القػرارات إلى يعكد 
 بالكزارة. العمؿ بطبيعة المخاطرة درجة مف
كالقيػادات  المػديريف أف   إلػى  يعػكد لػىك األ المرتبػة فػي الفقػرة ىذه نسبة ظيكر أف  ": سالمة" يرل فيما

ػامف أصحاب الشيادات العميا، كيكلكف  لعمميػة اتخػاذ القػرارات بزيػادة خبػرات كميػارات  اكبيػرن   اىتمامن
 مما يزيد مف جكدة مخرجات القرارات. ؛العامميف بالكزارة

 المػػػػديريف  أف   إلػػػػى يعػػػػكد لػػػػىك األ المرتبػػػػة فػػػػي الفقػػػػرة ىػػػػذه نسػػػػبة ظيػػػػكر ف  إ": الطيــــراويفيمػػػػا يػػػػرل "
 الصػبلحيات لمعػامميف بػالكزارة بتفػكيض تيػتـ  اهَّإ، دُث كالخبرات كالميارات الكفاءة لدييـ كالقيادات
 يمنحيـ المشاركة في عممية اتخاذ القرارات. كاؼٍ  بشكؿ
ممػػػا  األداء المتميػػػز العمػػػؿ ذاتالعميػػػا فػػػرؽ   دارةاإلتكػػػافئ " ( 6ت أدنػػػى الفقػػػرات الفقػػػرة )كانػػػبينمػػػا 

بمػع الػكزف النسػبي  جاءت في المرتبة األخيرة في ترتيب فقرات ىذا البعد، حيث " يحقؽ ركح معنكية
م أك كالقيمػػػػة االحتماليػػػػة تسػػػػ %(،55.5( أم أكبػػػػر مػػػػف )5.5( كىػػػػك أكبػػػػر مػػػػف العػػػػدد )59.7%)
حسػػػب  ات فػػػي ىػػػذه الفقػػػرة إيجابينػػػكانػػػ اآلراء أف  ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى  ؛(0.05) مػػػف أقػػػؿكىػػػي ( 0.00)

 درجة التأييد ليذه الفقرة "متكسط".  أف  المبحكثيف، ك 
 امعنكينػ مػكظفييـ بتحفيػز فييػا المػديريف كيقػـك عاممييػا جيػكد تقػدر الكزارة أف   إلىيعزك الباحث ذلؾ 

، كلكػف لػيس بالقػدر الكػافي الػذم يحقػؽ الرضػا بػو المعمكؿ النظاـك  المتاحة اتكانمإلا حسب اكمادين 
 مػػػع الجيػػػد المبػػػذكؿ، امػػػا، تماشػػػين  دٍ حػػػ إلػػػى عػػػادالن  العػػػاممكف يػػػراه كالػػػذم ال ،الػػػكظيفي بشػػػكؿ أمثػػػؿ

تزيػػد الػػكزارة مػػف  أفْ ، كيطمػػح الباحػػث مػػف خػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة العػػاممكف إليػػو يطمػػح التػػي كبالدرجػػة
 .ثر الكبير في زيادة الفاعمية كاألداءلما لذلؾ األ ؛اىتماميا بالتحفيز بنكعيو المادم كالمعنكم

 األخيػرة المرتبػة فػي الفقرة ىذه نسبة ظيكر أف   أكد": القيشاكم" مع الباحث أجراىا مقابمة خبلؿ كمف
ػػاا ال تػػكلي يػػأن  ال ، إالػػكزارة بػػالتحفيز المعنػػكم فػػي الػالػػب اىتمػػاـ إلػػى  يعػػكد بػػالتحفيز  اكبيػػرن   اىتمامن

الػػذم يقمػػؿ مػػف نسػػبة الرضػػا بػػيف  األمػػر ؛لضػػعؼ المكازنػػات كقمػػة المػػكارد الخارجيػػة نظػػرنا ؛المػػادم
   العامميف بالكزارة.
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فػي  اضػعفن  ىنػاؾ أف   إلػى يعػكد األخيػرة المرتبػة فػي الفقػرة ىػذه نسػبة ظيكر ف  إ": سالمة" ضحأك كقد 
لزيػادة الرضػا الػكظيفي  د كجػكد تحفيػز معنػكم لكنػو غيػر كػاؼٍ في حيف أك ،التحفيز المادم لمعامميف

 لدييـ.
فػي  ضػعفناىنػاؾ  أف   إلػىالمرتبػة األخيػرة يعػكد  فػي الفقرة ىذه نسبة ظيكر ف  إ": الطيراوي" يرل فيما

الػذم يجعػؿ  األمػرالكاردات كالمكازنات الممنكحة لمكزارة بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة، 
   التحفيز المعنكم ىك السائد في الكزارة.

 فرضيات الدراسة:اختبار  .5.4
ــة "ل  لــى:و الفرضــية األ  ــة ذات دلل ــة إحصــائية توجــد عالق ــد مســتوى دلل ــين  (α ≥ 0003)عن ب

 ".الوطني واألمنوزارة الداخمية لدى العاممين في  القراراتاتخاذ و التمكين اإلداري 
ـ   التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ حساب معامبلت ارتباط بيرسكف، كما ىك مبيف فػي  كت

 :اآلتي الجدكؿ 
 القرارات واتخاذالتمكين اإلداري  بين العالقة (13.5) جدول

 المجالت
 اتخاذ القرارات

 الدللة (.Sig)الدللة  لالرتباطمعامل بيرسون 
  انح 0.01 0.57** المعمكمات كمشاركةاالتصاؿ  مجاؿ

  انح 0.01 0.65** العمؿ فرؽ مجاؿ

  انح 0.01 0.78** مجاؿ تفكيض السمطة

  انح 0.01 0.83** مجاؿ التدريب

 ادالة 0.01 0.88**  دارياإلالتمكين 

 اتخػػاذ القػػراراتك التمكػػيف اإلدارم معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف محػػكر  أف   تبػػي ف ي السػػابؽ جػػدكؿالمػػف خػػبلؿ 
توجد عالقـة ذات  ون  إف كبالتالي(، 0.05( أقؿ مف).Sig، كقيمة )0.88مرتفعة حيث قيمة  )ر( = 

لــدى  اتخــاذ القــراراتو التمكــين اإلداري بــين  (α ≥ 0.05)عنــد مســتوى دللــة إحصــائية دللــة 
 .  الوطني واألمنالعاممين في وزارة الداخمية 

التمكػػيف كممػػا تػػكفرت مجػػاالت  وأن ػػىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة بػػيف المتػيػػريف، أم  أف   اكىػػذا يعطػػي مؤشػػرن 
التمكػيف  لتعزيػز الػكزارة قبػؿ مػف الػدائـ السػعي أف   الباحث كيرل ،القرارات مستكل اتخاذيزيد اإلدارم 

مػػف خػػبلؿ تفكيضػػيـ الصػػبلحيات  القػػرارات، اتخػػاذ عمميػػات مسػػتكل رفػػع فػػي يسػػاىـ العػػامميف لػػدل
    .إلييـالبلزمة كتمكينيـ بما يخدـ فاعمية كجكدة القرارات بالمياـ المككمة 

 :اآلتي ( تظير نتائج اختبار الفرضيات الفرعية، والتي جاءت ك14.5ومن خالل جدول )
 مجال فـرق العمـلبين  (α ≥ 0003)عند مستوى دللة إحصائية ل توجد عالقة ذات دللة   .1

 .الوطني واألمنلدى العاممين في وزارة الداخمية  واتخاذ القرارات
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مرتفعػة  اتخاذ القراراتك  مجاؿ فرؽ العمؿمعامؿ االرتباط بيف محكر  تبي ف أف  ( ي26مف جدكؿ )
ذات داللػػة  توجــد عالقــة كبالتػػالي(، 0.05( أقػػؿ مػػف).Sig، كقيمػػة )0.57حيػػث قيمػػة )ر( = 

لػدل العػامميف  اتخاذ القػراراتك  مجاؿ فرؽ العمؿبيف  (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة إحصائية 
 .الكطني كاألمفكزارة الداخمية في 

 العمػؿ ضػمف أف  ك  الجمػاعي، العمػؿ ىميػة أل العمػؿ فػرؽ كضركرة بنػاء إلى ذلؾ الباحث كيعزك
نتيجػػة أقػكل  يكػكف المجمكعػة رأم كلكػػف يخطػأ قػد احػدك  فػالرأم كثيػػرة، يجابيػاتكا   مزايػا فريػؽ لػو

القػػرارات  اتخػػاذ فػػي الصػػكاب احتماليػػة مػػف كيزيػػد األخطػػاء مػػف يقمػػؿ ممػػا ؛بيػػنيـ فيمػػا رك االتشػػ
 .نتائج أقكم تخدـ أىداؼ الكزارة تحقيؽ في كبير بشكؿ يسيـ التاليكب

  التصــال مجــال بــين  (α ≥ 0003)عنــد مســتوى دللــة إحصــائية ل توجــد عالقــة ذات دللــة  .2
 .الوطني واألمنوزارة الداخمية لدى العاممين في  القراراتاتخاذ و  ومشاركة المعمومات

 كمشػػاركة المعمكمػػاتاالتصػػاؿ مجػػاؿ معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف محػػكر  أف   تبػػي ف( ي26مػػف جػػدكؿ )
 كبالتػػػالي(، 0.05( أقػػؿ مػػػف).Sig، كقيمػػػة )0.65مرتفعػػة حيػػػث قيمػػة )ر( =  اتخػػاذ القػػػراراتك 

  االتصػػػػاؿ مجػػػػاؿ بػػػػيف  (α ≥ 0.05)عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػة إحصػػػائية ذات داللػػػػة  توجــــد عالقــــة
 كاألمػػػػفكزارة الداخميػػػػة لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي  اتخػػػػاذ القػػػػراراتفػػػػي العمػػػػؿ ك  كمشػػػػاركة المعمكمػػػػات

 .الكطني
 مػػػػػع الجيػػػػات المعنيػػػػػة بالتكاصػػػػؿ مناسػػػػػبتيػػػػػتـ بشػػػػكؿ  الػػػػكزارة أف  إلػػػػػى  ذلػػػػؾ الباحػػػػػث كيعػػػػزك

 أداء تسػيؿ كالتػي بالمعمكمػات البلزمػة العػامميف مشػاركة فػي بالػػة أىميػة بالمعمكمات، لما لذلؾ
مػف خػبلؿ اختيػار البػدائؿ  القػرارات بيػدؼ فاعميػة جػكدة ،كميػاميـ فػي الكقػت المناسػب أعماليـ

 .أىداؼ الكزارة تحقيؽ المتاحة التي تكفرىا مشاركة المعمكمات في
تفــويض مجــال بــين  (α ≥ 0003)عنــد مســتوى دللــة إحصــائية ل توجــد عالقــة ذات دللــة  .3

 .الوطني واألمنوزارة الداخمية لدى العاممين في  اتخاذ القراراتو  السمطة
 اتخػاذ القػراراتك  تفػكيض السػمطة بين محـور مجـالمعامؿ االرتباط  أف   تبي ف ( ي26مف جدكؿ )

ذات  توجـد عالقـة كبالتػالي(، 0.05( أقػؿ مػف).Sig، كقيمػة )0.78مرتفعة حيث قيمة )ر( = 
اتخػاذ فػي العمػؿ ك  مجػاؿ تفػكيض السػمطةبػيف  (α ≥ 0.05)عند مستكل داللػة إحصائية داللة 
 .الكطني كاألمفكزارة الداخمية لدل العامميف في  القرارات
يكسػػػبيـ الخبػػػرات  ممػػػا ؛لمعػػػامميف السػػػمطة تفػػػكيض أىميػػػة ك  فعاليػػػة إلػػػى  ذلػػػؾ الباحػػػث كيعػػػزك

 ؛ليػـ الممنكحػة الصػبلحيات كفػؽ أعمػاليـ افتقػكا   ميػاميـ عمػى أداء كالمقػدرة كالميارات البلزمػة
 .لمكزارة  االستراتيجية األىداؼ نحك كأسرع صكؿ أفضؿ تحقيؽ في يساىـ مما

 التــدريبمجــال بــين  (α ≥ 0003)عنــد مســتوى دللــة إحصــائية ل توجــد عالقــة ذات دللــة  .4
 .الوطني واألمنالعاممين في وزارة الداخمية لدى  اتخاذ القراراتو 
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مرتفعػػة  اتخػػاذ القػػراراتك  مجػػاؿ التػػدريبمعامػػؿ االرتبػػاط بػػيف محػػكر  أف   تبػػي ف( ي26مػػف جػػدكؿ )
ذات داللػػة  توجــد عالقــة كبالتػػالي(، 0.05( أقػػؿ مػػف).Sig، كقيمػػة )0.83حيػػث قيمػػة )ر( = 

لػدل  اتخػاذ القػراراتفػي العمػؿ ك  مجػاؿ التػدريببػيف  (α ≥ 0.05)عند مستكل داللػة إحصائية 
 .الكطني كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 

 البػرامج تػكفير عمػى فتعمػؿ بالتػدريب، ة لبلىتمػاـبحاجػة ماّسػ الػكزارة أف  إلى  ذلؾ الباحث كيعزك
ػا  ذلػؾ كيػدؿ التدريبيػة، احتياجػاتيـ عمػى بنػاءن  تدريبيػة خطػط كفػؽ لعاممييػا التدريبية البلزمة  أيضن

 بالشػػكؿ الػػذم يسػػاىـ لمعػػامميف كاألكػػاديمي التعميمػػي بالمسػػتكل التقػػدـ عمػػى الػػكزارة عمػػى حػػرص
 .اكساب العامميف الميارات كالخبرات البلزمة في أساسي بشكؿ
ــة  ل يوجــد أثــر :الثانيــة  الفرضــية ــة إحصــائية ذو دلل ــين  (α ≥ 0003)عنــد مســتوى دلل لمتمك

 .الوطني واألمنالعاممين في وزارة الداخمية لدى  اتخاذ القرارات تنمية في  دارياإل
لقيػػػاس أثػػػر  Stepwiseالخطػػػي التػػػدريجي  اإلنحػػػدار اسػػػتخداـ تحميػػػؿ  الفرضػػػية تػػػـّ الختبػػػار ىػػػذه 

 :اآلتي تبي ف (، كقد اتخاذ القرارات( عمى المتػير التابع ) دارماإلالمتػير المستقؿ )التمكيف 
مسػػػػتكل  أف  ( Stepwiseالتػػػدريجي ) اإلنحػػػدار النيػػػائي باسػػػتخداـ طريقػػػة  اإلنحػػػدارنمػػػكذج أُ يبػػػيف 

التمكيف بػػػإحصػػػائية كىػػػك يمثػػػؿ المتػيػػػر التػػػابع يتػػػأثر بصػػػكرة جكىريػػػة كذات داللػػػة  اتخػػػاذ القػػػرارات
 . كجميع أبعادىااإلدارم 

 رفػع فػي يسػاىـ العػامميف لدلالتمكيف اإلدارم  لتعزيز الكزارة قبؿ مف الدائـ السعي أف   الباحث كيرل
 كممػا زادت نسػبة التمكػيف زادت فاعميػة كجػكدة اتخػاذ القػرارات، وأن ػالقػرارات، ك  اتخػاذ عمميات مستكل

 ف  ال تكفػػي كال ترقػػى أل النسػػبة ىػػذه أف   الإ متكسػػطة،التمكػػيف اإلدارم  نسػػبة أف  أظيػػرت النتػػائج  فقػػد
 كىػػي ،إلػػييـفاعميػػة مخرجػػات الميػػاـ التػػي تككػػؿ العميػػا ب دارةاإليحصػػؿ العػػاممكف بػػالكزارة عمػػى ثقػػة 

كسػػابيـ الخبػػرات الصػػبلحيات كا   تفكيضػػيـ خػػبلؿ مػػف بالعػػامميف لبلرتقػػاء االىتمػػاـ فػػي لزيػػادة بحاجػػة
 كجػػػكدة فاعميػػػة يخػػػدـ بمػػػا كتمكيػػػنيـ البلزمػػػة كالميػػػارات بتػػػدريبيـ كمشػػػاركتيـ التكاصػػػؿ بالمعمكمػػػات

 .  لتمبية طمكحاتيـ كلتحقيؽ أىداؼ الكزارة إلييـ المككمة بالمياـ القرارات
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 (القرارات اتخاذ: التابع المتغير( ) Stepwise) التدريجي حداراإلن تحميل يوضح (14.5) جدول

معامالت  المتغيرات المستقمة
 اإلنحدار 

الخطأ 
 يالمعيار 

معامالت 
 اإلنحدار 
 المعيارية
Beta 

 قيمة
T 

القيمة 
 الحتمالية

sig. 

مستوى 
 الدللة
عند 

(0.05) 
 داؿ 0.00 5.40  0.19 0.69 المتغير الثابت

 داؿ 0.00 5.95 0.05 0.06 0.62 العمؿ فرؽ مجاؿ
 كمشػػػػػػػػػػػػػػػاركة  االتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  مجػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 7.95 0.36 0.62 0.48 المعمكمات

 داؿ 0.00

 داؿ 0.00 5.62 0.63 0.05 0.47 مجاؿ تفكيض السمطة
 داؿ 0.00 4.82 0.3 0.05 0.82 مجاؿ التدريب

 دال 0.00 4.49 0.7 0.19 0.83  دارياإلالتمكين 
 ANOVAتحميل التباين 
 0.000 القيمة االحتمالية F 315.09قيمة اختبار 

 0.000 القيمة االحتمالية لمعامؿ التفسير R2 0.824قيمة معامؿ التفسير المعدؿ 
  السابق:يتضح من الجدول 

فػي اتخػاذ القػرارات لػدل  (α ≥ 0.05)داللػة مسػتكل  عنػدإحصػائية تػأثير ذك داللػة  لػوالتمكيف اإلدارم  ف  إ
 عدـ صحة الفرضية الصفرية. كبالتالي، الكطني كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 

 معادلة التأثير: 
 كمشػػػػػاركة  االتصػػػػػاؿ  مجػػػػػاؿ) 0.48( + العمػػػػػؿ فػػػػػرؽ مجػػػػػاؿ) 0.62+  0.69= اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات

 ( دارماإلالتمكيف ) 0.82( +مجاؿ تفكيض السمطة) 0.47( + المعمكمات
، التػدريب، فػرؽ كأبعاده )تفػكيض الصػبلحياتالتمكيف اإلدارم كيعزك الباحث سبب كجكد تأثير بيف 

ة كزارة الداخميػة دراؾ قػادا إلػى ( عمى عممية اتخاذ القرارات االتصاؿ كالمشاركة بالمعمكماتالعمؿ ، 
لػى جراءات التطكيرية كتفكيض الصبلحيات عمػى جميػع المسػتكيات ك بضركرة تبني اإل دكر القيػادة  ا 

ممػا يسػيـ فػي جػكدة عمميػة اتخػاد القػرارات لػدل  ؛كمػؿ كجػوعمػى أالعميا في القيػاـ بكاجبػات كظيفيػة 
قبػػػؿ الجنػػػد كفػػػي الصػػػفكؼ  افتكاصػػػؿ كحثيػػػث فػػػي الميػػػدلمقيػػػادة بػػػالكزارة تكاجػػػد  ف  إحيػػػث  العػػػامميف،
جػاءت درجػة التػدريب  ، فيمػااالتصاؿ كالمشاركة بالمعمكمات، كىذا ما يكضح ارتفاع درجة المتقدمة

 .المركزية في التدريب التي تنتيجيا الكزارة في تحقيؽ أىدافيا التطكيرية إلىأقؿ درجة كذلؾ يعكد 
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بـــين  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة لثـــة: الفرضـــية الثا
 واألمــنالعــاممين فــي وزارة الداخميــة لــدى التمكــين اإلداري متوســطات اســتجابة المبحــوثين حــول 

ــا الــوطني الرتبــة  -العمــل كــانم – ســنوات الخدمــة -المؤىــل العممــيلممتغيــرات الديمغرافيــة ) تبًع
 .(العسكرية

بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) دللـــةعنـــد مســـتوى إحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .1
الـوطني   واألمـنلـدى العـاممين فـي وزارة الداخميـة التمكـين اإلداري المبحـوثين حـول استجابة 

   لمتغير المؤىل العممي. تبًعا

   .لى الفركؽ بيف المجمكعاتدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ إاستخ

 العممي المؤىل لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (15.5) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
وية أن  ث الدللة

 ودون
دبموم 
 متوسط

 بكالوريوس
دراسات 
 عميا

 دالةغير  0.106 2.05 6.24 6.22 6.15 6.65 العمؿ فرؽ مجاؿ
 دالةغير  0.309 1.20 6.48 6.42 6.29 6.73 المعمكمات كمشاركةاالتصاؿ  مجاؿ

 دالةغير  0.989 0.04 6.26 6.22 6.25 6.17 مجاؿ تفكيض السمطة
 دالةغير  0.960 0.101 6.11 6.15 6.23 6.2 مجاؿ التدريب

 6.36  دارياإلالتمكين 
 دالةغير  0.752 0.447 6.28 6.26 6.25

 السابؽ مف الجدكؿتبي ف ي
سػنقبؿ الفرضػية الصػفرية،  كبالتػالي(، α=0.05( كىػي أكبػر مػف )sig = 0.751قيمة مسػتكل الداللػة) أف  

لػػدل  كأبعادىػػاالتمكػػيف اإلدارم متكسػػطات اسػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ بػػيف  ل توجــد فــروق وأن ػػحيػث يتضػػح 
 لمتػير المؤىؿ العممي.  تبعناالكطني   كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 

الػكطني  كاألمػففػي كزارة الداخميػة  التمكػيف اإلدارممف خبلؿ النتيجة السابقة لمتكسط تقػديرات كاقػع 
التمكػيف متػيػر المؤىػؿ العممػي ال يػؤثر عمػى كاقػع  أف  تعزل لمتػير المؤىؿ العممي، كىذا يدؿ عمػى 

 مػػػا يككنػػػكا مػػػف أصػػػحاب المػػػؤىبلت اغالبنػػػالعػػػامميف بػػػكزارة الداخميػػػة  أف   إلػػػىكيعػػػزك ذلػػػؾ  ،اإلدارم
لػـ يتػكفر لػدل الػكزارة ذكم المػؤىبلت  أف  ك  ، دارماإلالتمكيف  أىمية عمى قدر مف الكعي بك  ،العممية

تسػػتعيض عػػف ذلػػؾ بأصػػحاب الخبػػرات السػػابقة فػػي المجػػاالت المختمفػػة ممػػف اكتسػػبكا خبػػراتيـ مػػف 
كىػػذا يػػدؿ عمػػى مشػػاركة العػػامميف لػػبعض النػػدكات ككرش العمػػؿ التػػي تحػػث عمػػى  أعمػػاليـ السػػابقة،

ت الدراسػة الحاليػة فػي قػفقػد اتىػداؼ الػكزارة ك تحقيػؽ أإلػى الكصػكؿ  جػؿمف أالتمكيف اإلدارم  أىمية
( 2018زر، بػػػػكأ) كدراسػػػػة( 2016سػػػػالـ،) كدراسػػػػة( 2016الممفػػػػكح،)مػػػػف  مػػػػع دراسػػػػة كػػػػؿ نتائجيػػػػا
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،  (2018،عفانػػػػػة) دراسػػػػػةك  (2016،أبػػػػػك شػػػػػمالة)كدراسػػػػػة( 2011،الطراكنػػػػػةك  المبيضػػػػػيف) كدراسػػػػػة
 (.2012( كدراسة )العطار، 2015كاختمفت مع دراسة )اليازجي، 

بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .2
  الـوطني واألمـنالعـاممين فـي وزارة الداخميـة لـدى التمكـين اإلداري استجابة المبحـوثين حـول 

   .لمتغير سنوات الخدمة تبًعا

 .لى الفركؽ بيف المجمكعاتاختبار "ؼ" لمتعرؼ إستخدـ الباحث ا 
 

 الخدمة سنوات لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (16.5) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 3أقل من  الدللة

 سنوات
أقل -3

 30من
أكثر من 

30 
 دالةغير  0.82 0.46 6.22 6.26 6.61 المعمكمات كمشاركةاالتصاؿ  مجاؿ
 دالةغير  0.24 1.40 6.44 6.37 7.14 العمؿ فرؽ مجاؿ

 دالةغير  0.42 0.849 6.23 6.21 6.93 مجاؿ تفكيض السمطة
 دالةغير  0.56 0.568 6.15 6.21 5.61 مجاؿ التدريب

 6.57  دارياإلالتمكين 
 دالةغير  0.51 0.819 6.26 6.26

 السابؽمف الجدكؿ تبي ف ي
سػػػػػنقبؿ الفرضػػػػػية  كبالتػػػػػالي(، α=0.05( كىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف )sig=0.79قيمػػػػػة مسػػػػػتكل الداللػػػػػة ) ف  إ

التمكػيف اإلدارم متكسطات اسػتجابة المبحػكثيف حػكؿ ال تكجد فركؽ بيف  وأن  الصفرية، حيث يتضح 
 لمتػير سنكات الخدمة. تبعناالكطني   كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية 

الػكطني  كاألمػففي كزارة الداخميػة  التمكيف اإلدارم مف خبلؿ النتيجة السابقة لمتكسط تقديرات كاقع 
التمكػيف متػيػر سػنكات الخدمػة ال يػؤثر عمػى كاقػع  أف  عزل لمتػير سنكات الخدمة، كىذا يػدؿ عمػى تُ 

تمػػؼ سػػنكات خػػدمتيـ لػػدييـ معرفػػة مػػف بمخ العػػامميف بػػكزارة الداخميػػة أف   إلػػىكيعػػزك ذلػػؾ  ،اإلدارم
 أف  بػ النتيجػة ىػذه تعميػؿ كيمكف .دارماإلالتمكيف  أىميةخبلؿ فترة عمميـ في الكزارة كاطبلعيـ عمى 

 مسػػتكل عمػػى الحكػػـ عمػػى القػػدرة لػػدييـ شػػكؿ سػػنكات 5تفػػكؽ سػػنكات يمتمكػػكف الدارسػػة عينػػة معظػػـ
 بػػكأ) كدراسػػة( 2016الممفػػكح،) مػػف كػػؿ دراسػػة مػػع نتائجيػػا فػػي الحاليػػة الدراسػػة اتفقػػت كقػػد ،التمكػػيف

 كدراسػػػػػػػػػة( 2016،أبػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػمالة)كدراسػػػػػػػػػة( 2011،الطراكنػػػػػػػػػةك  المبيضػػػػػػػػػيف) كدراسػػػػػػػػػة (2018زر،
  .(2016سالـ،)دراسة  مع ، كاختمفت (2015 اليازجي،) دراسة مع كاختمفت ،( 2018،عفانة)
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بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .3

 الـوطني واألمـنالعـاممين فـي وزارة الداخميـة لـدى التمكـين اإلداري استجابة المبحـوثين حـول 
   .العمل كانملمتغير  تبًعا

 لى الفركؽ بيف المجمكعات ستخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ إا 
 العمل كانم لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (17.5) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمة 

الختبار 
F 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
 األمنقوى  الدللة

 الداخمي

قوات 
 األمن
 الوطني

اإلدارات 
 المركزية

قوات 
المخابرا
 ت العامة

 غير دالة 0.82 0.297 6.14 6.32 6.26 6.24 المعمكمات كمشاركةاالتصاؿ  مجاؿ

 غير دالة 0.77 0.368 6.34 6.55 6.47 6.41 لعمؿا فرؽ مجاؿ

 غير دالة 0.88 0.217 6.25 6.22 6.32 6.2 مجاؿ تفكيض السمطة

 غير دالة 0.74 0.416 6.27 6.27 6.2 6.1 يبمجاؿ التدر 

 6.23   دارياإلالتمكين 
 غير دالة 0.80 0.324 6.25 6.34 6.31

 السابؽمف الجدكؿ تبي ف ي
سػػنقبؿ الفرضػػية الصػػفرية، حيػػث  التػػالي(، كبα=0.05( كىػػي أكبػػر مػػف )sig=0.89قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ) ف  إ

لػػدل العػػامميف فػػي كزارة التمكػػيف اإلدارم متكسػػطات اسػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ ال تكجػػد فػػركؽ بػػيف  وأن ػػيتضػػح 
 العمؿ. كافلمتػير م تبعناالكطني   كاألمفالداخمية 

الػػػكطني  كاألمػػففػػي كزارة الداخميػػػة  التمكػػػيف اإلدارممػػف خػػبلؿ النتيجػػػة السػػابقة لمتكسػػػط تقػػديرات كاقػػع 
كيعػزك  ،التمكػيف اإلدارممتػير العمؿ ال يؤثر عمػى كاقػع  أف  العمؿ، كىذا يدؿ عمى  كافعزل لمتػير متُ 

حػػد  إلػى العمػؿ متشػابية أمػاكف  أف  حيػث  ،عمميػـ كػػافالعػامميف بػكزارة الداخميػة بمختمػؼ م أف   إلػىذلػؾ 
العمػؿ يكػكف ضػمف مركزيػة فػي تنفيػذ البػرامج كالػدكرات كالعمػؿ  أف  كمػا  ،كبير في طبيعة العمػؿ كالميػاـ

يػػا عمػػى بػػاقي اإلدارات كيػػتـ تعميم ،كتكػػكف مػػف خػػبلؿ قػػرارات تصػػدر مػػف قيػػادة كزارة الداخميػػة ،دارماإل
كدراسػة  (2013، ع  نرح  اسرح    ه كم   اسح  ع نت ئجه  ف  ان  ن ح ان  اسح ات  ت وا  ،كالمحافظػات
 .( 2010 الرقب،( كاختمفت مع دراسة )2010)الجعبرم، 
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 الرتبة العسكريةلمتغير  تبًعانتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق  (18.5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
ميد الدللة

ع
قيد 

ع
قدم 

م
يب رائد 

نق
 

زم 
مال

 لأو

الزم
م

 

مجاؿ فرؽ 
 العمؿ

5.86 6.95 6.25 6.26 6.23 6.19 6.21 0.25 0.42 
 داٌحغُش 

  االتصاؿ مجاؿ 
كمشاركة 
 المعمكمات

6.76 6.52 6.53 6.36 6.52 6.4 6.34 0.31 0.25 
 غُش داٌح

مجاؿ تفكيض 
 السمطة

6.76 6.65 6.47 6.21 6.18 6.17 6.19 0.51 0.36 
 غُش داٌح

 0.56 0.25 6.13 6.09 6.11 6.08 6.57 6.43 6.95 مجاؿ التدريب
 غُش داٌح

 6.58  دارياإلالتمكين 
 دالةغير  0.39 0.33 6.21 6.21 6.26 6.22 6.45 6.63

 (18.5)رقـ مف الجدكؿ  تبي ف ي
سػػػػنقبؿ الفرضػػػػية  تػػػػاليال(، كبα=0.05( كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف )sig=0.45قيمػػػػة مسػػػػتكل الداللػػػػة ) ف  إ

التمكػيف اإلدارم ال تكجد فركؽ بيف متكسطات اسػتجابة المبحػكثيف حػكؿ  وأن  الصفرية، حيث يتضح 
 لمتػير الرتبة العسكرية. تبعناالكطني  كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية 

بيف متكسطات  (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة إحصائية تكجد فركؽ ذات داللة رابع: الفرضية ال
لممتػيرات  تبعناالكطني  كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية  اتخاذ القراراتاستجابة المبحكثيف حكؿ 

 .(الرتبة العسكرية – العمؿ كافم –سنكات الخدمة  -المؤىؿ العمميالديمػرافية )
 مف العميا لمرتب التمكيف ممارسة مستكل يككف أفْ  الطبيعي مف وأن   إلى النتيجة ىذه الباحث كيعزك
 ،يـمسؤكلياتك  الكظيفية مسمياتيـ لطبيعة كذلؾ ؛ؿأك  كالمبلـز المبلـز رتبة مف أكثر كالعقيد المقدـ
ا  يككف المقدـ كرتبة محافظة أك إدارة مدير الػالب في فيكك  العقيد فرتبة  ،دائرة أك إدارة مديرأيضن

حيث  محدكد تمكينو يككف حيث ،قسـ رئيس المبلـز رتبة يككف الػالب كفي بينما افعمين  ُممكف ككبلىما
الشرطية  الكميات خريجي مف الرتبة حامؿ ىذه كيككف ،الضباط ُسمـ في ؿ رتبةأك  ىي المبلـز رتبة ف  إ

يعرضيـ  قد مما ؛ةريّ حُ بِ ؼ التصر  مف كيخشكف بحذافيرىا العسكرية بالتعميمات يمتزمكف كأغمبيـ احديثن 
 .كالعقاب ةلمساءمل
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بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .1
الــوطني   واألمــنلــدى العــاممين فــي وزارة الداخميــة  اتخــاذ القــراراتالمبحــوثين حــول اســتجابة 

   لمتغير المؤىل العممي. تبًعا

   .لى الفركؽ بيف المجمكعاتستخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ إا

 العممي المؤىل لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (2.2.519.5 ) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
وية أن  ث الدللة

 ودون
دبموم 
 متوسط

دراسات  بكالوريوس
 عميا

 غير دالة 0.651 0.546 6.21 6.27 6.29 6.53 اتخاذ القرارات
 السابؽ مف الجدكؿ ي فتبي
سػػػنقبؿ الفرضػػػية  تػػػاليالكب(، α=0.05( كىػػػي أكبػػػر مػػػف )sig=0.651قيمػػػة مسػػػتكل الداللػػػة ) ف  إ

ال تكجػد فػركؽ بػيف متكسػطات اسػتجابة المبحػكثيف حػكؿ اتخػاذ القػرارات  وأن ػالصػفرية، حيػث يتضػح 
 لمتػير المؤىؿ العممي. تبعناالكطني   كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية 

الػػكطني  كاألمػػفمػػف خػػبلؿ النتيجػػة السػػابقة لمتكسػػط تقػػديرات كاقػػع اتخػػاذ القػػرارات فػػي كزارة الداخميػػة 
متػيػػر المؤىػػؿ العممػػي ال يػػؤثر عمػػى كاقػػع اتخػػاذ  أف  تعػػزل لمتػيػػر المؤىػػؿ العممػػي، كىػػذا يػػدؿ عمػػى 

العػػػامميف بػػػكزارة الداخميػػػة بمختمػػػؼ مػػػؤىبلتيـ العمميػػػة لػػػدييـ معرفػػػة  أف   إلػػػى القػػػرارات  كيعػػػزك ذلػػػؾ 
 اتخاذ القرارات مف خبلؿ خبرتيـ في العمؿ كمف خبلؿ تنفيذىـ لممياـ.  أىمية كاقعية ب

( ، 2015( ، )منػػػاع، 2015بػػػك كميػػػؿ،أ(، )2002نتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )الكىػػػاس،كقػػػد اتفقػػػت ىػػػذه ال
(، حيػث ظيػر نتػائجيـ متشػابية مػع النتيجػة 2011(، )الرضيع،2013بك ركبة، أ(، )2014)عكاد،

 عزل لممتػير العممي.كىي عدـ كجكد فركؽ فردية في االستجابات يُ  ،إليياالتي يتـ التكصؿ 
 بػيف كجػكد فػركؼ أظيػرت ( كالتػي 2018 جػزر، دراسػة )أبػك مػع مختمفػة الدراسػة نتيجػة كجػاءت
 لمتػيػر تبعنػاالقػرارات  اتخػاذ فاعميػة حػكؿ بػػزة الكيربػاء تكزيػع بشػركة العػامميف مػف العينػة أفػراد 
 حػكؿ فػركؽ كجػكد عػدـ بينػت التػي(  2017 معمػر، أبػك)دراسػة مػع تتفػؽ كلـ كما العممي، لممؤىؿ
 أكػدت كالتػي 2017 ) عبد  العػاؿ،)كدراسة العممي، المؤىؿ بسبب االستراتيجية القرارات اتخاذ ىذا
 بػكزارتية داريػاإل القػرارات حػكؿ جػكدة العينػة اسػتجابة متكسػطات بػيف اختبلفػات كجػكد عػدـ عمػى
 ا.طبقن  الجنكبية بالمحافظات االجتماعية كالتنمية العمؿ
بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .2

  الــوطني واألمــنالعــاممين فــي وزارة الداخميــة لــدى  اتخــاذ القــراراتاســتجابة المبحــوثين حــول 
  لمتغير سنوات الخدمة تبًعا

 ر "ؼ" لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المجمكعات.استخدـ الباحث اختبا 
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 الخدمة سنوات لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (20.5) جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

 3أقل من  مستوى الدللة
 سنوات

أقل -3
 30من

أكثر من 
30 

 غير دالة 0.977 0.02 6.27 6.3 6.26 اتخاذ القرارات
 (20.5مف الجدكؿ رقـ)تبي ف ي
سػػنقبؿ الفرضػػية الصػػفرية،  التػػالي(، كبα=0.05( كىػػي أكبػػر مػػف )sig=0.977قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ) ف  إ

لػدل العػامميف فػي  اتخػاذ القػراراتمتكسػطات اسػتجابة المبحػكثيف حػكؿ ال تكجد فركؽ بػيف  وأن  حيث يتضح 
 لمتػير سنكات الخدمة. تبعناالكطني   كاألمفكزارة الداخمية 

عػػزل الػػكطني تُ  كاألمػػفمػف خػػبلؿ النتيجػػة السػػابقة لمتكسػػط تقػػديرات كاقػػع اتخػاذ القػػرارات  فػػي كزارة الداخميػػة 
كيعػزك  ال يؤثر عمػى كاقػع اتخػاذ القػرارات،متػير سنكات الخدمة  أف  لمتػير سنكات الخدمة، كىذا يدؿ عمى 

العامميف بكزارة الداخمية بمختمؼ سػنكات خػدمتيـ لػدييـ نفػس التػأثير عمػى اتخػاذ القػرارات مػف  أف   إلى ذلؾ 
 كقػد العسػكريةالنػدكات التػي تنفػذىا الػكزارة مػؿ ك اتخاذ القرارات عف طريػؽ ككرش الع أىمية خبلؿ معرفتيـ ب

( 2015عبيػػػد،) كدراسػػػة( 2017،افشػػػعب أبػػػك)كدراسػػػة( 2018 جمعػػػة،) دراسػػػة مػػػع الحاليػػػة الدراسػػػة اتفقػػػت
 (.2016عكدة، أبك)كدراسة( 2016حماد،) دراسة مع كاختمفت( 2016بكرم،) كدراسة

 
بـــين متوســـطات  (α ≥ 0.05) عنـــد مســـتوى دللـــةإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة ل  .3

 تبًعـا الوطني واألمنالعاممين في وزارة الداخمية لدى  اتخاذ القراراتاستجابة المبحوثين حول 
   .العمل كانملمتغير 

   .لى الفركؽ بيف المجمكعاتستخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ إا 
 

 العمل كانم لمتغير تبًعا الفروق لمعرفة األحادي التباين اختبار نتائج (21.5) جدول

 المجال

 المتوسطات
قيمـــــــــــــة 
ـــار  الختب

F 

قـــــــــــــــوى  مستوى الدللة SIGالقيمة الحتمالية 
 األمــــــــــــن
 الداخمي

ـــــــــــــوات  ق
 األمـــــــــــن
 الوطني

اإلدارات 
 المركزية

ـــــــــــــوات  ق
المخـــــابرا
 ت العامة

 غير دالة 0.852 0.263 6.31 6.27 6.37 6.25 اتخاذ القرارات
 السابؽمف الجدكؿ  تبي في
سػػنقبؿ الفرضػػية الصػػفرية،  كبالتػػالي(، α=0.05( كىػػي أكبػػر مػػف )sig=0.852قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ) ف  إ

لػدل العػامميف فػي  اتخػاذ القػراراتمتكسػطات اسػتجابة المبحػكثيف حػكؿ ال تكجد فركؽ بػيف  وأن  حيث يتضح 
 العمؿ. كافلمتػير م تبعناالكطني   كاألمفكزارة الداخمية 

الػػكطني تعػػزل  كاألمػػفمػف خػػبلؿ النتيجػػة السػػابقة لمتكسػػط تقػػديرات كاقػػع اتخػاذ القػػرارات  فػػي كزارة الداخميػػة 
ذلػؾ  عمى كاقع اتخػاذ القػرارات، كُيعػزلالعمؿ ال يؤثر  كافمتػير م أف  العمؿ، كىذا يدؿ عمى  كافلمتػير م
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ارات التػػي تصػػدر مػػف القيػػادة العميػػا يػػتـ حيػػث القػػر  ،عمميػػـ كػػافالعػػامميف بػػكزارة الداخميػػة بمختمػػؼ م أف   إلػػى
يػػة كانالػػذم يسػمح ليػػـ بإم األمػر ؛ممػا يكفػػؿ كصػػكؿ ىػذه القػػرارات ؛جيػػزة كاإلداراتاأل جميػعتعميميػا عمػػى 

( 2018 جمعػػػة،) دراسػػػة مػػػع الحاليػػػة الدراسػػػة اتفقػػػت كقػػػد ،العسػػػكريةشػػػاركة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات الم
 (.2016حماد،) دراسة مع كاختمفت( 2016،بكرم) كدراسة( 2017،افشعب أبك)كدراسة

بـين متوسـطات اسـتجابة  (α ≥ 0.05) عنـد مسـتوى دللـةإحصـائية توجد فـروق ذات دللـة ل 
الرتبـة لمتغيـر  تبًعـا  الـوطني واألمنالعاممين في وزارة الداخمية لدى  اتخاذ القرارالمبحوثين حول 

   .العسكرية

   .الفركؽ بيف المجمكعاتلى ستخدـ الباحث اختبار "ؼ" لمتعرؼ إا 

 الرتبة العسكريةلمتغير  تبًعا(: نتائج اختبار التباين األحادي لمعرفة الفروق 22.5جدول رقم )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 Fالختبار 

القيمة 
الحتمالية 

SIG 

مستوى 
ميد الدللة

ع
قيد 

ع
قدم 

م
يب رائد 

نق
 

زم 
مال

 لأو

الزم
م

 

 اتخاذ
 القرارات

 دالةغير  0.31 0.75 6.33 6.15 6.25 6.21 6.66 6.74 6.45

 (22.5مف الجدكؿ رقـ) تبي ف ي
سػػػػنقبؿ الفرضػػػػية  اآلتي (، كبػػػػα=0.05( كىػػػػي أكبػػػػر مػػػػف )sig=0.31قيمػػػػة مسػػػػتكل الداللػػػػة ) ف  إ

ال تكجػػد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات اسػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ اتخػػاذ القػػرار  وأن ػػالصػػفرية، حيػػث يتضػػح 
 .لمتػير الرتبة العسكرية تبعناالكطني   كاألمفلدل العامميف في كزارة الداخمية 

 ا فػػي اسػػتجابة المبحػػكثيف حػػكؿ اتخػػاذمتػيػػر الرتبػػة العسػػكرية ال يحػػدث فركقنػػ أف   إلػػىكيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
 ف  إ، حيػث كحدة الجيكد نحك تحقيؽ األىػداؼ لػدل القيػادة بػكزارة الداخميػة إلى القرارات كيرجع الباحث ذلؾ 

النتيجػػة طبيعيػػة  أف  الجيػػكد، لػػذلؾ يػػرل الباحػػث  جميػػعالقػػرارات تػػتـ بشػػكؿ جمػػاعي كبمشػػاركة  عمميػة اتخػػاذ
الرتبػة العسػكرية كقػد اتفقػت الدراسػة القػرارات فػي الػكزارة يعػزل لمتػيػر  بعدـ كجكد فػركؽ حػكؿ عمميػة اتخػاذ

( كاختمفػت مػع دراسػة 2015( كدراسػة )عبيػد،2017،افدراسة)أبك شعبو (2018الحالية مع دراسة )جمعة، 
 (.2016كدراسة)أبك عكدة، (2016)حماد،
  الفصل ممخص .5.5
التمكػػػيف  التعػػػرؼ إلػػػىيػػػة، بيػػدؼ انات كنتػػائج الدراسػػػة الميدمبيانػػػل  صػػػائياإلحىػػػذا الفصػػػؿ التحميػػؿ تنػػاكؿ 
حيػث تػـ تحميػؿ  ،الػكطني كاألمػفكدكرىا في تنميػة اتخػاذ القػرارات لػدل العػامميف فػي كزارة الداخميػة اإلدارم 

تسػػاؤالت  مقػػة بمجػػاالت الدراسػػة كاالجابػػة عػػفات المتعلبيانػػتحميػػؿ ا ـثػػات الشخصػػية لممبحػػكثيف، كمػػف لبيانػػا
الباحػػث تنػػاكؿ ثػػـ ، كمقارنػػة النتػػائج بالدراسػػات السػػابقة المناسػػبة  اإلحصػػائيةالدراسػػة باسػػتخداـ المعالجػػات 

 أكالختبارىػػا كالتعميػػؽ عمػػى النتػػائج، كمػػدل تكافػػؽ النتػػائج  اإلحصػػائيةفرضػػيات الدراسػػة كأجػػرل االختبػػارات 
 اختبلفيا مع الدراسات السابقة.
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 النتائج والتوصيات والدراسات المقترحةالفصل السادس  .6
 .نتائج الدراسة .6.1

 :النتائج المتعمقة بالدراسة 
 

 : دارياإلبالتمكين  المتعمقة نتائج: الًل أو 
عمػػػػػى نسػػػػػبة  الػػػػػكطني الفمسػػػػػطينية  كاألمػػػػػفبػػػػػكزارة الداخميػػػػػة التمكػػػػػيف اإلدارم حصػػػػػكؿ متػيػػػػػر  .1

 %( متكسطة.62.5)
حصػػمت عمػػى  بػػالكزارةالتمكػػيف اإلدارم  اسػػمكب جػػاحن  أل المطمكبػػة المعمكمػػات العميػػا دارةاإل تػػكفر .2

 متكسطة. %(64.8) نسبي كزف
كزف حصػمت عمػى  ممػا يحقػؽ ركح معنكيػة األداء المتميػز العمػؿ ذاتالعميػا فػرؽ  دارةاإلتكػافئ  .3

 متكسطة. (%60.1)نسبي 
نسػػػبي كزف حصػػػمت عمػػػى  نػػػكع العمػػػؿ كػػػافا يبػػػذؿ أعضػػػاء فريػػػؽ العمػػػؿ قصػػػارل جيػػػدىـ أينػػػ .4

 متكسطة. (64.3%)
القػػرارات حصػػمت  اتخػػاذ عمميػػة فػػي العمػػؿ فريػػؽ أعضػػاء جميػػع إشػػراؾ عمػػى العميػػا دارةاإل تعمػؿ .5

 (متكسطة.%60.8)نسبي كزف  عمى
نسػبي كزف عمػى  حصػمت أم كقػتعمػؿ فػي ال نجػازؿ عمى المعمكمات البلزمة إلك حصسيكلة ال .6

 متكسطة. (69.4%)
كزف نسػػػػبي حصػػػػمت عمػػػػى   تثػػػػؽ القيػػػػادة فػػػػي قػػػػدرات العػػػػامميف عمػػػػى أداء الميػػػػاـ المككمػػػػة ليػػػػـ .7

 متكسطة. (64.5%)
حصػػمت عمػػى  يمػػارس العػػاممكف صػػبلحياتيـ أثنػػاء فتػػرة التفػػكيض دكف تػػدخؿ مػػف القيػػادة العميػػا .8

 ( متكسطة.%56.1)كزف نسبي 
 متكسطة. (%64.7)كزف نسبي حصمت عمى  التدريبية لمعامميفكضكح البرامج  .9

( %57.9)كزف نسبي حصمت عمى  تاحة فرص التعمـ الفردم كالجماعي لمعامميفإ .10
 متكسطة.

 اآلتية:عمى النتائج التمكين اإلداري بعاد أ وحصل مستوى
o (64.3) كزف نسبيلى: فرؽ العمؿ حصمت عمى ك المرتبة األ%. 
o  (62.4) كزف نسبيحصمت عمى  االتصاؿ كالمشاركة بالمعمكمات: الثانية المرتبة%. 
o  (62.3) كزف نسبيالمرتبة الثالثة: تفكيض السمطة حصمت عمى%. 
o (61.6) كزف نسبيحصمت عمى  المرتبة الرابعة: التدريب%. 
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 باتخاد القرارات: النتائج المتعمقة ثانًيا 
%( 62.8بمػػػػع ) الػػػػكطني الفمسػػػطينية  كاألمػػػفبػػػكزارة الداخميػػػػة  اتخػػػاذ القػػػػراراتحصػػػكؿ متػيػػػػر  -

 متكسطة.
ػػاالعميػػا   دارةاإلتػكلي  - بمػػع الػػكزف النسػػبي  حيػػث ،اتخػػاذ القػرارات اسػػتراتيجيةفػي بنػػاء  اكبيػػرن  اىتمامن

 متكسطة. (63.9%)
كزف حصػمت عمػى ممػا يحقػؽ ركح معنكيػة  ؛األداء المتميز العمؿ ذاتالعميا فرؽ  دارةاإلتكافئ  -

 متكسطة. (%59.7)نسبي 
( %65)كزف نسػػػػبي حصػػػػمت عمػػػػى  بػػػػديؿ كػػػػؿ كسػػػػمبيات إيجابيػػػػات كتحديػػػػد البػػػػدائؿ تقيػػػػيـ يػػػػتـ -

 متكسطة.
كزف نسػػػبي حصػػػمت عمػػػى  القػػػرار اتخػػػاذ فػػػي المرؤكسػػػيف مػػػف االختصػػػاص أصػػػحاب يشػػػارؾ  -

 ( متكسطة.60.1%)
 نتائج اختبار الفرضيات:: اثالثً 

 جدول نتائج أسئمة الدراسة( 1.6) جدول
 النتيجة بيرسونمعامل ارتباط  الفرض م

 لواأل 

عنػػػد إحصػػػائية ال تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة 
التمكػػػيف بػػػيف  (α ≥ 0.05)مسػػػتكل داللػػػة 

كاتخػػاذ القػػرارات لػػدل العػػامميف فػػي اإلدارم 
 .الكطني كاألمفكزارة الداخمية 

0.88 

إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة 
 (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة 

كاتخاذ التمكيف اإلدارم بيف 
كزارة  القرارات لدل العامميف في

 الكطني.  كاألمفالداخمية 
 ةاآلتي لى الفرضيات و ويتفرع من الفرضية الرئيسة األ 

1.  

عنػػػد إحصػػػائية ال تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة 
مجػػػػػاؿ بػػػػيف  (α ≥ 0.05)مسػػػػتكل داللػػػػة 

لػػدل العػػامميف كاتخػػاذ القػػرارات  فػػرؽ العمػػؿ
 .الكطني كاألمففي كزارة الداخمية 

0.57 

إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة 
 (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة 

بيف مجاؿ فرؽ العمؿ كاتخاذ 
القرارات لدل العامميف في كزارة 

 الكطني. كاألمفالداخمية 

2.  

عنػػػد إحصػػػائية ال تكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة 
مجػػػػػاؿ بػػػػيف  (α ≥ 0.05)مسػػػػتكل داللػػػػة 

كاتخػػػػػػػاذ  كمشػػػػػػػاركة المعمكمػػػػػػػاتاالتصػػػػػػػاؿ 
لػػػدل العػػػامميف فػػػي كزارة الداخميػػػة القػػػرارات 

0.65 
إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة 

 (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة 
كمشاركة   االتصاؿ بيف مجاؿ 

المعمكمات في العمؿ كاتخاذ 
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 الثانية  بالفرضية متعمقةال لمنتائج مخصام( 2.6) جدول

 الثالثة بالفرضية الُمتعمقة  لمنتائج ُممخصا( 3.6) جدول

القرارات لدل العامميف في كزارة  .الكطني كاألمف
 الكطني. كاألمفالداخمية 

3.  

عند إحصائية ال تكجد عبلقة ذات داللة 
مجاؿ بيف  (α ≥ 0.05)مستكل داللة 

لدل كاتخاذ القرارات  تفكيض السمطة
 .الكطني كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 

0.78 

إحصائية داللة  تكجد عبلقة ذات
 (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة 

بيف مجاؿ تفكيض السمطة في 
العمؿ كاتخاذ القرارات لدل 

 كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 
 الكطني.

4.  

عند إحصائية ال تكجد عبلقة ذات داللة 
مجاؿ بيف  (α ≥ 0.05)مستكل داللة 

لدل العامميف في كاتخاذ القرارات  التدريب
 .الكطني كاألمفكزارة الداخمية 

0.83 

إحصائية تكجد عبلقة ذات داللة 
 (α ≥ 0.05)عند مستكل داللة 

بيف مجاؿ التدريب في العمؿ 
كاتخاذ القرارات لدل العامميف في 

 الكطني. كاألمفكزارة الداخمية 

 النتيجة قيمة األثر الفرض م

 الثاني

عند إحصائية ال يكجد أثر ذك داللة 
لمتمكيف  (α ≥ 0.05) مستكل داللة

في تنمية اتخاذ القرارات لدل   دارماإل
 كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية 

 .الكطني

0.82 

تػػػػأثير ذك  لػػػػوالتمكػػػػيف اإلدارم  ف  إ
عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل  إحصػػػػػػائية داللػػػػػػة 
فػػػػػي اتخػػػػػاذ  (α ≥ 0.05)داللػػػػػة  

القػػػػرارات لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي كزارة 
 اآلتي الػػكطني، كبػػ كاألمػػفالداخميػػة 

 عدـ صحة الفرضية الصفرية.

 النتيجة الفروق الفرض م

 الثالث

عنػػػػػد إحصػػػػػائية تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػيف  (α ≥ 0.05)مسػػػػػػػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػػػػػػة 

متكسػػػػػػػطات اسػػػػػػػتجابة المبحػػػػػػػكثيف حػػػػػػػكؿ 
لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي كزارة التمكػػػػيف اإلدارم 

لممتػيػػػرات  تبعنػػػاالػػػكطني  كاألمػػػفالداخميػػػة 
 .الديمػرافية

 المؤىؿ العممي
سػػػنقبؿ الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث 

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 
 متكسطات استجابة المبحكثيف

 سنكات الخدمة
سػػػنقبؿ الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث 

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 
 متكسطات استجابة المبحكثيف
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 الرابعة بالفرضية الُمتعمقة  لمنتائج ُممخصا( 4.6) جدول

 

 بأىداف الدراسة: النتائج المتعمقة ارابعً 
 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة (5.6) جدول

 العمؿ كافم
سػػػنقبؿ الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث 

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 
 متكسطات استجابة المبحكثيف

 النتيجة الفروق الفرض م

 الرابع

عنػػػػػد إحصػػػػػائية تكجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػػػيف  (α ≥ 0.05)مسػػػػػػػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػػػػػػة 

اتخػاذ متكسطات استجابة المبحكثيف حػكؿ 
لػػػدل العػػػامميف فػػػي كزارة الداخميػػػة  القػػػرارات
 لممتػيرات الديمػرافية تبعناالكطني  كاألمف

 المؤىؿ العممي
سػػػنقبؿ الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث 

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 
 متكسطات استجابة المبحكثيف

 سنكات الخدمة
الفرضية الصػفرية، حيػث  تـ قبكؿ
ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 

 .استجابة المبحكثيفمتكسطات 

 العمؿ كافم
سػػػنقبؿ الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث 

ال تكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف  وأن ػػػػيتضػػػػح 
 .متكسطات استجابة المبحكثيف

 مدى تحقيق الىداف الىداف م
 كاألمػػفبػػكزارة الداخميػػة التمكػيف اإلدارم  كاقػػع إلػػىالتعػرؼ   .1

 .الكطني الفمسطينية
بػػػػػكزارة التمكػػػػػيف اإلدارم حصػػػػػكؿ متػيػػػػػر 

عمػػى  الػػكطني الفمسػػطينية كاألمػػفالداخميػػة 
 %( متكسطة.62.5نسبة )

لػػدل القيػػادة  القػػرارات  اتخػػاذ درجػػة ممارسػػة عمميػػة بيػػاف   .2
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  يةاألمن

بػػػػػػكزارة  اتخػػػػػػاذ القػػػػػػراراتحصػػػػػػكؿ متػيػػػػػػر 
بمػػػع  الػػػكطني الفمسػػػطينية كاألمػػػفالداخميػػػة 

 %( متكسطة.62.8)
التمكػػػيف اإلدارم طبيعػػػة العبلقػػػة بػػػيف أبعػػػاد  إلػػػىالتعػػػرؼ   .3

بػكزارة الداخميػة  يةاألمنلدل القيادة  القرارات  كعممية اتخاذ
عنػػػػد إحصػػػػائية تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة 

التمكػػيف بػيف  (α ≥ 0.05)مسػتكل داللػة 
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 النتائج المتعمقة بورشة العمل: 
  :بعنػكاف الكسػطى  دارةاإلك  اإلشػرافيةصػحاب المناصػب مػع أ مف خبلؿ كرشة عمؿ قػاـ بيػا الباحػث

يػـك "، الـوطني الفمسـطينية واألمـنبوزارة الداخمية  القرارات في عممية اتخاذ   دارياإلدور التكين "
كقػػػػد دار  ،ـ فػػػػي المقػػػػر الرئيسػػػػي لممراقػػػػب العػػػػاـ لػػػػكزارة الداخميػػػػة 13/3/2019األربعػػػػاء المكافػػػػؽ 
 كىي : ،ةدّ عِ  رك االحديث حكؿ مح

 %( متكسطة.62.5عمى نسبة )التمكيف اإلدارم حصكؿ متػير  -
 %( متكسطة.62.8حصكؿ متػير اتخاذ القرارات عمى نسبة ) -
 :اآلتية عمى المراتب التمكيف اإلدارم حصكؿ أبعاد  -

o لى: فرؽ العمؿك المرتبة األ. 
o  االتصاؿ كالمشاركة بالمعمكمات: الثانية المرتبة. 
o السمطة.ض المرتبة الثالثة: تفكي 
o المرتبة الرابعة: التدريب. 

 
 

لػدل العػامميف فػي  كاتخاذ القراراتاإلدارم  .الكطني الفمسطينية كاألمف
 الكطني.  كاألمفكزارة الداخمية 

عمػػػػى صػػػػناعة التمكػػػػيف اإلدارم الكشػػػػؼ عػػػػف أثػػػػر أبعػػػػاد   .4
الػػػػػػػػكطني  كاألمػػػػػػػػفبػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػة  القػػػػػػػػرارات  اتخػػػػػػػػادك 

 .الفمسطينية

كىك يمثؿ المتػير  مستكل اتخاذ القرارات ف  إ
التابع يتأثر بصكرة جكىرية كذات داللة 

 . كجميع أبعادىاالتمكيف اإلدارم بإحصائية 

متػيػػػرات الدراسػػػة حػػػكؿ  اإلحصػػػائيةالكشػػػؼ عػػػف الفػػػركؽ   .5
المؤىػػػػػؿ  ) الديمػرافيػػػػػةلممتػيػػػػػرات  تبعنػػػػػاالتمكػػػػػيف اإلدارم 

الرتبػػػػػػػة  -العمػػػػػػػؿ كػػػػػػػافم – الخدمػػػػػػػةسػػػػػػػنكات  -العممػػػػػػػي 
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية  ( العسكرية

 

متػيػرات حكؿ إحصائية فركؽ عدـ كجكد 
لممتػيػػػرات  تبعنػػػاالتمكػػػيف اإلدارم الدراسػػػة 

سػػػػنكات  -المؤىػػػػؿ العممػػػػي  ) الديمػرافيػػػػة
الرتبػػػػػػػػػػػػة  -العمػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػافم – الخدمػػػػػػػػػػػػة
 كاألمػػػػػػػػػفبػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػة  ( العسػػػػػػػػػكرية

 .الكطني الفمسطينية
 كاألمػػػػفتقػػػػديـ تكصػػػػيات كمقترحػػػػات تفيػػػػد كزارة الداخميػػػػة   .6

 الكطني في عممية اتخاذ القرار.
مجمكعػػػػة مػػػػف النتػػػػائج كالتكصػػػػيات تقػػػػديـ 
جػؿ االررتقػاء بالعمػؿ بػكزارة الداخميػة مف أ

كاتخػػػػػػػػػاذ التمكػػػػػػػػػيف اإلدارم مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ 
 القرارات.
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 تي:، كىي كاآلبعض النتائج إلىصت الكرشة خمُ  اآلراءكمف خبلؿ المناقشة كالحكار كتبادؿ 
  دارةاإل مشػػػاركة ككػػػذلؾ القػػػرارات اتخػػػاذ عمميػػػة كجػػػكدة نجػػػاح عمػػػى كأبعػػػادهالتمكػػػيف اإلدارم  أىميػػػة

 كتأىيػؿ صػناعة فػي كيسػاىـ ،الكظيفي الرضا نسبة مف يضاعؼ القرارات اتخاذ عممية في الكسطى
 . جديدة قيادات

 أىميػػة " عبػػداهلل أبػػك" الفػػي محمػػد عميػػد الػػكطني كاألمػػف الداخميػػة لػػكزارة العػػاـ مراقػػبال ضػػحأك  حيػػث
 لمعػامميف التػدريبىميػة أل باالضػافة االتصػاؿ،ك  العمػؿ كفػرؽ الصػبلحيات كتفكيضالتمكيف اإلدارم 

 .  خرلاأل داراتكاإل العميا القيادة بيف الثقة كزيادة القرارات فاعمية مف يزيد الذم األمر ؛بالكزارة

التمكػػػيف  تفعيػػػؿ أف   المخػػػدرات مكافحػػػة إدارة عػػػاـ مػػػدير" عبػػػداهلل أبػػػك" القػػػدرة أحمػػػد عقيػػػد أكػػػد فيمػػػا
 .بالكزارة القرارات تجكيد عمى كالقدرة الكفاءة لدييا كقيادات ككادر بناء مف يزيداإلدارم 

 اتخػػػاذ درجػػػة أف   الػػػداخمي األمػػػف بجيػػػاز البشػػػرية المػػػكارد إدارة مػػػدير العػػػبل أبػػػك محمػػػد مقػػػدـ كأكػػػد
 مرتفعػة، فتكػكف الخػدماتي لمطػابع تخضػع أحياننػا القػرارات طبيعػة أفّ  حيث كمرضية طبيعية القرارات

 النتيجػػػة ظيػػكر ىػػذه حكّضػػيُ  كىػػذا ، انسػػبين  منخفضػػػة فتكػػكف أمنػػي طػػابع ذات تكػػكف خػػرلأحياننػػا أك 
 .  القرارات اتخاذ لعممية المتكسطة

  دارةاإل دكر لتفعيػػؿ الحاجػػة بػػأمّس  بػػالعمـك الداخميػػة كزارة مككنػػات أف   خضػػر سػػفياف مقػػدـ ضػػحأك ك 
 .القرارات جكدة يخدـ بما كالتكاصؿ الثقة زيادة ضمافل يجابيبشكؿ إ فييا كالعامميف الكسطى

 العػػاـ المراقػػب بمكتػػب كاإلعػػبلـ العامػػة العبلقػػات كحػػدة مػػدير عاشػػكر محمػػد مقػػدـ تحػػدث حػػيف فػػي
 العمميػػة ىػػذه فػػي الفنػػي العمػػؿ نسػػبة ارتفعػػت لمقػػرارات دارماإل المسػػتكل زاد كممػػا وأن ػػ الكرشػػة كمنّسػػؽ
 .  العميا القيادة اختصاص مف الحساسة القرارات أف   يؤكد بما الُمرّكبة،

 -: إلى  الكرشة صتكخمُ 

 بمػػػػا كالعػػػػامميف القيػػػػادة بػػػػيف مػػػػا الداخميػػػػة كزارة فػػػػي  دارماإل لمتمكػػػػيف مقبكلػػػػة  نسػػػػبة كجػػػكد .1
 . بالكزارة القرارات مع يتناسب

 .الكزارة في لمعامميف مرضية ىي القرارات اتخاذ عممية في المشاركة نسبة ف  إ .2
 اتخػػاذ عمميػػة يخػػدـ بمػػا القػػرار كدعػػـ معمكمػػات مركػػز اسػػتحداث الػػكزارة تبنػػيالعمػػؿ عمػػى  .3

 .بالكزارة القرارات
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 الدراسة.توصيات  .6.2
 وىي كاآلتي: ةدّ ع   إلى توصياتل الباحث من خالل اإلطالع عمى النتائج الخاصة بالدراسة فقد توصّ 

 

 : دارياإلبالتمكين  المتعمقة: التوصيات ًل أو 
ػ اتتبنػى كزارة الداخميػة مركػزن  أفْ  .1 م يسػاىـ فػي تحسػيف جػكدة القػػرار ا فػي دعػـ القػرار الػذمتخصصن

 .عمى نتيجة كرشة العمؿ التي أعدىا الباحث اكذلؾ بناءن  بالكزارة
 لدييا قيادة صناعة بيدؼ المختمفة؛ لئلدارات العميا اإلدارة مف اإلدارم التمكيف تفعيؿ زيادة .2

 .الداخمية بكزارة القرارات اتخاذ عممية في المساىمة عمى القدرة
تخصص كزارة الداخمية مكازنات تيػتـ بػدعـ فػرؽ العمػؿ التػي تسػاىـ فػي زيػادة ركح التنػافس  أفْ  .3

 مف الجكدة في مخرجات فرؽ العمؿ. عاؿٍ  لن الذم يحقؽ مستك  األمر ؛بيف باقي الفرؽ
القػػػرارات بػػالكزارة، ككػػػذلؾ العمػػػؿ بتكصػػػيات تمػػػؾ  فػػػرؽ العمػػػؿ فػػي عمميػػػة اتخػػػاذ إشػػػراؾرة ضػػرك  .4

ـ ككالئيػػـ لمػػكزارة لببػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد بمػػا يخػػدـ جػػكدة القػػرار انتمائػػو ممػػا يزيػػد مػػف  ؛الفػػرؽ
 بالكزارة.

بدراسػات عمميػة كميػػارات  اعممينػػ أنفسػيـدارات المختمفػػة، كذلػؾ بتطػكير دة العػامميف فػي اإلانمسػ .5
 تساعدىـ بالمشاركة في عممية اتخاذ القرارات. مف خبلؿ التدريبكخبرات 

ظػـ خبيػرة متطػكرة ب كدمجػو ببػرامج نُ حكَسػلكتركنػي مُ ؿ بو بنظاـ إاالتصاؿ المعمك تطكير نظاـ  .6
تسػػػػاىـ فػػػػي سػػػػرعة تكصػػػػيؿ المعمكمػػػػات فػػػػي الكقػػػػت المطمػػػػكب كالسػػػػرعة البلزمػػػػة بمػػػػا ال يفقػػػػد 

 مجاؿ عمؿ الكزارة أمني بامتياز. أف  ك  ،المعمكمات أىميتيا خاصة
تمػػػاـ كخبػػػراتيـ بيػػػدؼ إ كتطػػػكير ميػػػاراتيـ حػػػث العػػػامميف عمػػػى اكمػػػاؿ دراسػػػتيـ العمميػػػة كالعميػػػا .7

 المياـ المككمة ليـ بأساليب عممية متطكرة بما يخدـ عممية اتخاذ القرارات بالكزارة.
تتفػػرغ  أفْ ك  ،فػػكيض الصػػبلحيات مػػف القيػػادة لمعػػامميف ضػػمف عمػػؽ معػػيف مػػف حساسػػية الميػػاـت .8

 بيدؼ زيادة خبرات العامميف بالممارسة. االستراتيجي القيادة لممياـ ذات البعد 
 ميػػػػارات زيػػػػادة إلػػػػى تيػػػػدؼ التػػػػي الػػػػكزارة كحاجػػػػة متطمبػػػػات حسػػػػب متخصصػػػػة بػػػػرامج كضػػػػع  .9

 كػػػؿ باحتياجػػػات الػػػكزارة لمككنػػػات رسػػػمية مخاطبػػػات رسػػػاؿإ الذاتيػػػة، ككػػػذلؾ كخبػػػراتيـ العػػػامميف
 أىػػداؼ لػػىك األ بالدرجػػة كتمبػػي كاضػػحة التدريبيػػة األمػػكر يجعػػؿ الػػذم األمػػر ،ِحػػدة عمػػى جيػػاز
 .الكزارة

 الػػػدكرات مػػػف ممػػػا يجعػػػؿ ؛التدريبيػػػة البػػػرامج فػػػي اكال مركزينػػػ امركزينػػػ التػػػدريب نظػػػاـ العمػػػؿ .10
كاسػػػػتفادة فرديػػػػة تمبػػػػي  الػػػػكزارة، أىػػػػداؼ كيحقػػػػؽ الجيػػػػاز عمػػػػؿ طبيعػػػػة تخػػػػدـ جماعيػػػػة اسػػػػتفادة
 .كالشخصية الذاتية فراد كتزيد مف قدراتيـاأل متطمبات
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 باتخاد القراراتالمتعمقة : التوصيات ثانًيا 
كاكسابيا الميارات كالخبرات البلزمة  بيدؼ صناعة قيادة مستقبمية، ككادر شابة عداد كتأىيؿإ .1

 القرار بالكزارة.  مركز متخصص بنظـ المعمكمات كدعـ مف خبلؿ بناء
بذكم الخبرات كأىؿ  االستعانةمف خبلؿ  ،كاضحة المعالـ استراتيجية اعداد خطط  .2

 االختصاص مف الكزارة كخارجيا. 
فاقيا عمى تأىيؿ كتدريب فرؽ العمؿ كزيادة إنزية مف قيادة الكزارة يتـ تخصيص مكازنات مرك .3

 خبراتيـ لممساىمة في دعـ كجكدة اتخاذ القرارات بالكزارة. 
دعميا بالمعمكمات البلزمة مف خبلؿ منظكمة العمؿ المختصة باتخاذ القرارات ك االىتماـ فرؽ  .4

 مركزية لمعالجة المعمكمات. 
عمى  دارات المختمفة قادردة العميا ببناء كادر مؤىؿ مف اإلالقيااالىتماـ بشكؿ فاعؿ مف  .5

 المشاركة في عممية اتخاذ القرارات بالكزارة.

 الدراسة توصيات لتنفيذ مقترحة خطة (6.6) جدول
 المدى الزمني مسؤولية جية الال البرنامج المقترح التوصية م
1.  

العميػػػػا  دارةاإلمػػػػف التمكػػػػيف اإلدارم زيػػػػادة تفعيػػػػؿ 
بيػػػدؼ صػػػػناعة قيػػػادة لػػػػدييا  ؛دارات المختمفػػػػةلػػػئل

القػػدرة عمػػى المسػػاىمة فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػػػرارات 
 بكزارة الداخمية.

تفػػػػػكيض الصػػػػػػبلحيات حسػػػػػػب 
عمػػػػػػػػػػػػػؽ الميمػػػػػػػػػػػػػة كطبيعػػػػػػػػػػػػػػة 
 كحساسػػػػػػػػػػػػػية اتخػػػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػػػرار
بيػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ زيػػػػػػػػػػػػػػػػادة خبػػػػػػػػػػػػػػػػرات 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػامميف مػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

 الكرشات التدريبية.

 الميمة انتياءب قيادة كزارة الداخمية

ػػػ اكزارة الداخميػػػة مركػػػزن تتبنػػػى   .2 فػػػي دعػػػـ  امتخصصن
القػػػػػرار الػػػػػدم يسػػػػػاىـ فػػػػػي تحسػػػػػيف جػػػػػكدة القػػػػػرار 

 بالكزارة.

دعػػػػػػػػػػػػػػـ المركػػػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػػػالخطط 
كالتدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية

 البلزمة
 مستمرة الداخمية كزارة قيادة

تخصػػص كزارة الداخميػػة مكازنػػات تيػػتـ بػػدعـ فػػرؽ   .3
العمػػػؿ التػػػي تسػػػاىـ فػػػي زيػػػادة ركح التنػػػافس بػػػيف 

مػػف  عػػاؿٍ  لن الػػذم يحقػػؽ مسػػتك  األمػػربػػاقي الفػػرؽ 
 الجكدة في مخرجات فرؽ العمؿ.

شاء صندكؽ خاص ييتـ أن  
 مستمرة الداخمية كزارة قيادة بنشاطات فرؽ العمؿ

فػػػرؽ العمػػػؿ فػػػي عمميػػػة اتخػػػػاذ  إشػػػراؾ بضػػػركرة   .4
القػػػرارات بػػػالكزارة، ككػػػذلؾ العمػػػؿ بتكصػػػيات تمػػػؾ 

فػػػػػػػرؽ العمػػػػػػػؿ دة اندعػػػػػػػـ كمسػػػػػػػ
بػػػػػػػػالخطط التدريبيػػػػػػػػة البلزمػػػػػػػػة 

 الميمة تياءانب المدير المباشر
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بػذؿ ـ ككالئيػـ لمػكزارة لانتمائػو الفرؽ مما يزيد مػف 
 المزيد مف الجيد بما يخدـ جكدة القرار بالكزارة.

 .لزيادة مياراتيـ كخبراتيـ

دارات المختمفػػػػة، كذلػػػػؾ دة العػػػػامميف فػػػػي اإلأن  مسػػػػ  .5
بدراسػػات عمميػػة كميػػارات  اعممينػػ أنفسػػيـ بتطػػكير 

كخبػػرات تدريبيػػػة تسػػػاعدىـ بالمشػػػاركة فػػػي عمميػػػة 
 اتخاذ القرارات.

 اتحفيز العامميف المميػزيف مادينػ
ات كانػػػػػػػػحسػػػػػػػػب االم اكمعنكينػػػػػػػػ
 المتكفرة.

 مستمرة المباشر المدير

المعمػػػػػػكؿ بػػػػػػو بنظػػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ تطػػػػػػكير نظػػػػػػاـ   .6
الكتركنػػػػي محكسػػػػب كدمجػػػػو ببػػػػرامج نظػػػػـ خبيػػػػرة 
متطػكرة تسػاىـ فػي سػرعة تكصػيؿ المعمكمػات فػػي 
الكقػػػػت المطمػػػػكب كالسػػػػرعة البلزمػػػػة بمػػػػا ال يفقػػػػد 

مجاؿ عمؿ الكزارة  أف  المعمكمات أىميتيا خاصة ك 
 أمني بامتياز.

اسػػػػػػػػػتحداث بػػػػػػػػػرامج متطػػػػػػػػػكرة، 
ى ريب العػػػػػػػػػػػػامميف عمػػػػػػػػػػػػدكتػػػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػف  كيفيػػػػػػػػة التعامػػػػػػػػؿ معيػػػػػػػػا
خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كرش العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 التدريبية.

 مستمرة العمميات المركزية

 كمػاؿ دراسػتيـ العمميػة كالعميػاحث العامميف عمى إ  .7
تمػػػاـ الميػػػاـ كتطػػػكير ميػػػاراتيـ كخبػػػراتيـ بيػػػدؼ إ

المككمػػػة ليػػػـ بأسػػػاليب عمميػػػة متطػػػكرة بمػػػا يخػػػدـ 
 عممية اتخاذ القرارات بالكزارة.

لحممة عقد دكرات متخصصة 
 .الشيادات العميا

 مستمرة المباشر المدير

فػػكيض الصػػبلحيات مػػف القيػػادة لمعػػامميف ضػػمف ت  .8
تتفػػػػػرغ  أفْ ك  ،عمػػػػػؽ معػػػػػيف مػػػػػف حساسػػػػػية الميػػػػػاـ

بيػػػػػدؼ  االسػػػػػتراتيجي القيػػػػادة لمميػػػػػاـ ذات البعػػػػػد 
 زيادة خبرات العامميف بالممارسة.

دعػػػػػػػـ العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي القيػػػػػػػػادة 
الكسػػػػػػػػػطى لمشػػػػػػػػػاركة عمميػػػػػػػػػة 

 .القراراتاتخاذ 
 الميمة انتياءب المباشر المدير

 كحاجػة متطمبػات حسػب متخصصة برامج كضع   .9
 العػػػامميف ميػػػارات زيػػػادة إلػػػى تيػػػدؼ التػػػي الػػػكزارة

 رسػمية مخاطبػات رسػاؿإ الذاتية، ككػذلؾ كخبراتيـ
 ،ِحػدة عمػى جيػاز كػؿ باحتياجات الكزارة لمككنات
 كتمبػي كاضػحة التدريبية األمكر يجعؿ الذم األمر

 .الكزارة أىداؼ لىك األ بالدرجة

كضػػػػػع خطػػػػػط تدريبيػػػػػة شػػػػػاممة 
التػػػػػي تخػػػػػدـ  جكانػػػػػب ال جميػػػػػع

 اسنكين  المجنة العميا لمتدريب .دعـ القرار بالكزارة

 فػػػػػي اكال مركزينػػػػػ ااسػػػػػتخداـ نظػػػػػاـ العمػػػػػؿ مركزينػػػػػ  .10
 اسػتفادة الػدكرات مػف مما يجعػؿ ؛التدريبية البرامج
 أىداؼ كيحقؽ الجياز عمؿ طبيعة تخدـ جماعية
 فػػػػراد األ كاسػػػػتفادة فرديػػػػة تمبػػػػي متطمبػػػػات الػػػػكزارة،
 .كالشخصية الذاتية

كضع برامج تدريبية تخدـ 
الكزارة بشكؿ عاـ كتزيد مف 
ميارات كخبرات العامميف عمى 

 المستكل الشخصي 
 مستمرة لمتدريب العميا المجنة

 اسنكين  الداخمية كزارة قيادةعقد دكرات ككرش عمؿ تيتـ كسابيا الميارات ا  عداد كتأىيؿ ككادر شابة ك إ  .11
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 امتخصصن  اخبلؿ بناء مركزن كالخبرات البلزمة مف 
 بنظـ المعمكمات كدعـ  القرار بالكزارة. 

 بنظـ دعـ القرار

 مف المعالـ كاضحة استراتيجية  خطط تطكير  .12
 االختصاص كأىؿ الخبرات بذكم االستعانة خبلؿ
 جميع مع يتناسب بما كخارجيا، الكزارة مف

 .كالطارئة كالمستقبمية الحالية المراحؿ

بالخبراء في مجاؿ  االستعانة
 دعـ القرار

 اسنكين  الداخمية كزارة قيادة

تخصيص مكازنات مركزية مف قيادة الكزارة يتـ   .13
فاقيا عمى تأىيؿ كتدريب فرؽ العمؿ كزيادة أن  

خبراتيـ لممساىمة في دعـ كجكدة اتخاذ القرارات 
 بالكزارة. 

العامميف ضمف فرؽ تحفيز 
 العمؿ حسب طبيعة الميمة

 اسنكين  الداخمية كزارة قيادة

العمؿ المختصة باتخاذ القرارات االىتماـ فرؽ   .14
دعميا بالمعمكمات البلزمة مف خبلؿ منظكمة ك 

 مركزية لمعالجة المعمكمات. 

دعـ فرؽ العمؿ بنظـ اتصاؿ 
حديثة كتدريبيـ عمى كيفية 

 التعامؿ معيا

 الداخمية كزارة قيادة
 مستمرة كالعمميات المركزية

دة العميا ببناء كادر االىتماـ بشكؿ فاعؿ مف القيا  .15
دارات المختمفة قادر عمى المشاركة مؤىؿ مف اإل

 في عممية اتخاذ القرارات بالكزارة. 

تزكيد العامميف بالمعمكمات 
كاكسابيـ الميارات كالخبرات 

 مف خبلؿ دكرات متخصصة
 مستمرة الداخمية كزارة قيادة
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 الدراسات المقترحة. .6.3
كالمقػاببلت تػـ تسػميط الضػكء  االسػتبانةمف خبلؿ كرشة عمؿ أعدىا الباحث لمناقشػة كتفسػير نتػائج 

يػا، كبعػػد نقػاش مطػػكؿ مػػع جكانبالتػػي يعتقػد الباحػػث كجػكد ضػػعؼ فػي بعػػض  جكانػبعمػى بعػػض ال
 أفْ يف لدراسػات مسػتقبمية يأمػؿ ك ايقتػرح الباحػث عنػأعضاء كرشة العمؿ كىـ مف قػادة كزارة الداخميػة 

 :اآلتي كىي ك ،ذ بعيف االعتبارؤخَ تُ 
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية دكر تحفيز العامميف في عممية اتخاذ القرارات  .1
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية دكر النظـ الخبيرة في عممية اتخاذ القرارات  .2
الػػػكطني  كاألمػػػفبػػػكزارة الداخميػػػة دكر نظػػػـ المعمكمػػػات كدعػػػـ القػػػرار فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات  .3

 .الفمسطينية
 .الكطني الفمسطينية كاألمفبكزارة الداخمية في عممية اتخاذ القرارات  اإلشرافية دكر القيادة  .4
الػػػكطني  األمػػػفك بػػػكزارة الداخميػػػة دارات الكسػػػطى بالمشػػػاركة فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرارات دكر اإل .5

 .الفمسطينية
بػكزارة دكر تفكيض الصبلحيات كأثر القيادة التحكيميػة كمتػيػر كسػيط فػي عمميػة اتخػاذ القػرارات  .6

 .الكطني الفمسطينية كاألمفالداخمية 
كقد تـ اختيار ىذه العناكيف العتقاد الباحث بأف ىذه الجكانب فييا ضعؼ بحاجة الػى االىتمػاـ 

لمس الباحث ضعؼ االىتماـ في ىذه الجكانػب مػف خػبلؿ المقػاببلت كالدراسة كالمعالجة، حيث 
.  التي أجراىا مع قيادات بكزارة الداخمية، داعينا الباحثيف بدراسة ىذه العناكيف مستقببلن
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 : المصادرأولً -
 : المراجع العربيةاثانيً -
 : المراجع األجنبيةاثالثً -
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 : المصادرًل أو 
 القرآف الكريـ. 
 .صحيح البخارم 
 د.أك سنف أبي د 
 : المراجع العربيةثانًيا 
 :الكتب

، دار احياء التراث العربي، بيركت، 4ابف منظكر أبك الفضؿ جماؿ الديف: لساف العرب، ط  -
 .680ص  2000

 .: دار صادرفا(، بيركت، لبن12العرب، ج ) ت(. لساف.)د الديف جماؿ منظكر، ابف -
ف، ا(: "قضايا إدارم معاصرة "، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عم2011أحمد عريقات كآخركف ) -

 .183األردف، الطبعة األكلى، ص 
(.اإلدارة  بالثقة كالتمكيف:مدخؿ لتطكير المؤسسات 2008دكراس،رامي كمايعة، عادؿ)أن -

 .55ربد)األردف(:عالـ الكتب الحديثة لمنشر كالتكزيع، صإي(،ان)مؤلؼ ث
( نظـ دعـ كاتخاذ القرارات ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، الطبعة  2011تعمب، سيد صابر ) -

 األكلى: عماف، األردف.
( مدخؿ لمتسيير كالعمميات اإلدارية، دار األمة لمطباعة كالنشر  2012حمكد، سكينة)  -

 كالتكزيع : الجزائر.
(. "إدارة التمكيف كاقتصاديات الثقة في  2009دكرم، زكريا مطمؾ كصالح، احمد عمي) ال -

 ف، األردف.ا، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، عم1منظمات إعماؿ األلفية الثالثة" ،ط 
 .630، ص  1992محمد بكر: مختار الصحاح، دار الفكر، دار الفكر، بيركت،  ،الرازم -
 العامميف، بإبداع عبلقتو ك اإلدارم التمكيف  بعنكاف مداخمة( 2012) محسف جكاد راضي، -

 .1 العدد 12 المجمد القادسية، كاالقتصادية،جامعة اإلدارية لمعمـك القادسية مجمة

 

 دار السيرة عماف. 1( نظـ المعمكمات المحاسبة كالمنظمة ط 1997حمد، )أحكمت  ،الراكم -

كظائؼ المنظمة(، دار -العمميات اإلدارم ة-)النظريات ( مبادئ اإلدارة  الحديثة 2006رحيـ،حسيف)  -
 حامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.



142 
 

دارة التنظيمي السمكؾ ،( 2010)  مؤيد، الساعدم، -  لمطباعة الكراؽ ، 1 ط البشرية، المكارد كا 
 . 167 ص األردف، عماف، كالتكزيع،

 اتخاذ عممية فاعمية عمى اإلبداعي التفكير أثر( ـ 2017. ) فؤاد كالشيخ، أحمد، سكيدات، -
 التأميف شركات في كالكسطى العميا اإلدارة نظر كجية مف ميدانية دراسة) اإلدارم القرار
 .63-31،(1) 13 األعماؿ، إدارة في األردنية المجمة ،(األردف في العاممة

 1( إدارة المكارد في ظؿ متػيرات العصر ط 2010ف )ايناس، محمد منإ شمبي، كفاء بدير، -
 ف األردف .ادار الفكر تاشكرؽ كمكزعكف عم

(: دكر نظـ كتكنكلكجيا المعمكمات في اتخاذ القرارات. دار  2011)  افالشكابكة، عدن -
 اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف.

بحكث العمميات. دار المسيرة (: مقدمة في  2009الطراكنة، محمد، كعبيدات، سميماف )  -
 .افلمنشر كالتكزيع، عم

سمكب كمي تحميمي. دار صفاء لمنشر أ(: نظرية اتخاذ القرارات  2010طعمة، حسف )  -
 ف.اكالتكزيع، عم

 .اف(: إدارة المكارد البشرية. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عم 2012عباس، أنس )  -
 ف.ااإلدارم. دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عم(: القرار  2012عبداهلل، رابح )  -
(: القيادة اإلدارية كالتنمية البشرية. دار المسيرة لمنشركالتكزيع،  2008العجمي، محمد )  -

 ف.اعم
 .افناشركف كمكزعكف، عم اية،. دار البد 7، ط(: إدارة األفراد 2011عقمة، محمد )  -
ف: دار صفاء لمنشر اعم  1ط ـ( العمميات اإلدارية. 2010، ربحي مصطفى. ) عمياف -

 كالتكزيع.
دار صفاء لمنشر  ،(: إدارة األعماؿ الحديثة بيف النظرية كالتطبيؽ 2013عكاد، فتحي )  -

 ف.اكالتكزيع، عم
: كظائؼ  1(: مبادئ اإلدارة   2010، ربحي ) عمياففياض، محمكد، كقدادة، عيسى، ك  -

 .افدار صفاء لمنشر كالتكزيع، عم ،المدير
 .2005الخدمة في قكل األمف الفمسطينية، قانكف  -

 عماف، دار كائؿ لمنشر.، ، اإلدارة  العامة الحديثة2011أيمف عكدة ، المعاني،  -
، التمكيف اإلدارم في الجامعة األردنية، المجمة األردنية 2009المعاني، أيمف ؛عبد الحكيـ ، رشيدة ، -

 إلدارة األعماؿ.
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(. التمكيف كمفيـك إدارم معاصر. المنظمة العربية لمتنمية  2009سميـ )  ىيحي ،ممحـ -
 اإلدارية، القاىرة.

 ف لمنشر كالتكزيع، عماف.اي. دار زىر (: اتخاذ القرارات  مدخؿ كمّ  2013المكسكم، منعـ )  -
 تحسيف في التقديرية المكازنات استخداـ دكر(: " 2013)ببلؿ بدراف، ك إيماف الينيني، -

 البمقاء جامعة ،"األردف في المساىمة الزراعية الشركات في القرارات كاتخاذ كالرقابة التخطيط
 ".1"،(27) المجمد" اإلنسانية العمـك" لؤلبحاث النجاح جامعة مجمة ، ،األردف األردنية

(، مبادئ عمـ اإلدارة  الحديثة،  2014اليكاسي، محمكد حسف،  البرزنجي، حيدر شاكر )  -
 بػداد، العراؽ.دار الكتب كالكثائؽ: 

 .2018ىيئة التنظيـ كاإلدارة ، غزة،  -

،دار الحامد 1("التمكيف اإلدارم في العصر الحديث " ،ط  2012الكادم، محمكد حسيف)  -
 لمنشر كالتكزيع ، األردف ، عماف .

(، اتخاذ القرارات التنظيمية، الطبعة الثانية ، دار كائؿ  2010ياغي، محمد عبد الفتاح )  -
 األردف. ،افلمنشر: عم

-  
 

 الرسائل العممية:
(. أثر القيادة التحكيمية عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار: 2015براىيـ، ىبة، تاج السر. )إ -

جامعة البحر االحمر،  ،رسالة ماجستير غير منشكرة، ني لبلتصاالتادراسة حالة شركة سكد
 .فاالسكد

 جكدة تحسيف في المعمكمات إدارة تكنكستراتيجية دكر( "2018)رمضاف يكسؼ بشار أبكجزر، -
 أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"غزة محافظات-الكيرباء تكزيع بشركة القرار اتخاذ
 . فمسطيف كالسياسة،  اإلدارة

 القرارات اتخاذ في المعرفة إدارة ممارسة دكر(: 2017) فيصؿ تياني معمر، أبك -
 .فمسطيف ،غزة، كالسياسة اإلدارة ،أكاديمية منشكرة غير ماجستير رسالة االستراتيجية،

 الداخمية بكزارة األمني القرار صنع في االستراتيجي التفكير أثر(: 2017) أسامة شعباف، أبك -
 .فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة ،أكاديمية منشكرة غير ماجستير رسالة ، الكطني كاألمف



144 
 

 التمكيف مستكل تحسيف في اإلدارية القيادة أنماط دكر ،(2016) محمد، سيا شمالة، أبك -
 بيف المشترؾ العميا الدراسات برنامج ماجستير، رسالة األقصى، بجامعة العامميف لدل اإلدارم
 .فمسطيف غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة إلدارة  أكاديمية

 القرارات اتخاذ فاعمية عمى العمؿ حياة جكدة أبعاد أثر(: 2017) عيسى ىاشـ حميد، أبك -
 غزة، اإلسبلمية، الجامعة التجارة، كمية ماجستير، رسالة بػزة، األقصى جامعة في اإلدارية
 .فمسطيف

  اإلدارة قرارات اتخاذ جكدة في الخبيرة النظـ دكر(: 2017) الرحمف عبد عمي زايد، أبك  -
 .فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة الفمسطينية، الصحة كزارة في العميا

 رؤساء لدل التػيير بقيادة كعبلقتيا القرار اتخاذ فاعمية(  2014. ) نعيـ أسماء سمرة، أبك -
 الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة الفمسطينية، الجامعات في   األكاديمية األقساـ

 .غزة ، اإلسبلمية
 األداء بطاقة ألبعاد الفمسطينية الجامعات تطبيؽ درجة( 2016) الكريـ عبد حامد مسامح، أبك -

 اإلسبلمية، منشكرة،الجامعة غير ماجستير رسالة القرارات، اتخاذ بتحسيف كعبلقتيا المتكازف
 .غزة

 الفمسطينية الشرطة جياز في العامميف تمكيف كاقع(:  2015)  اهلل، عبد أعمر عمرة، أبك -
 أكاديمية الرشيد، كالحكـ الدكلة إدارة تخصص ماجستير، رسالة الكظيفي، باألداء كعبلقتو
 .فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة

 التمكيف مستكل رفع في البشرية لممكارد  االستراتيجي التخطيط دكر(" 2014)شيريف البيطار، -
 الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"غزة قطاع في الحككمية غير المؤسسات في الكظيفي
 .فمسطيف ، اإلسبلمية

 إدارة تطبيؽ عمى كأثره اإلدارم التمكيف ممارسة مستكل( 2013) الفتاح عبد عبل الداكد، -
 رسالة"  فيو العامميف نظر كجية مف األردني المدنية الخدمة ديكاف في الشاممة الجكدة

 .األردف اليرمكؾ، جامعة ماجستير،
، نجاح فارس. ) - ( درجة ممارسة رؤساء األقساـ في الجامعات الفمسطينية 2016األشـر

كعبلقتيا بفاعمية اتخاذ القرار لدييـ )رسالة ماجستير غيار منشكرة(  االستراتيجيةلممركنة 
 ، غزة.اإلسبلمية الجامعة 
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 لتمكيف المدارس مديرم ممارسة درجة(: 2008) كماؿ مصطفى كفداء العمرم أحمد أيمف -
 ،" العاصمة محافظة مدارس معممي نظر كجية مف التنظيمي المعمميف بكالء كعبلقتو العامميف
 .األردف ،38 المجمد ،(التربكية العمـك) دراسات مجمة

 الرضا تحقيؽ عمى العامميف تمكيف  استراتيجية أثر( 2013) كبديدة،محمد قدكر باحدم، -
 كالتجارية االقتصادية العمـك كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة المؤسسات، داخؿ الكظيفي
 . ،كرقمة مرباح م قأحد ،جامعة

 غير ماجستير رسالة اإلدارم، التمكيف آلية( 2018) عبداهلل بف عمر بنت ىدل ، باقبص -
 .السعكدية ، جدة العزيز، عبد الممؾ جامعة اإلقتصادكاإلدارة، كمية ، منشكرة

 دراسة -المؤسسي التميز تحقيؽ في اإلدارم التمكيف دكر( 2014) المعطي عبد البحيصي، -
 كالعمكـ االقتصاد كمية ماجستير، رسالة غزة، محافظات في التقنية الكميات عمى ميدانية
 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة اإلدارية،

 كزارة لدل االستراتيجي التكجو تحقيؽ في اإلدارم التمكيف دكر( "2018)صبحي محمد بكرم، -
 . فمسطيف كالسياسة، اإلدارة أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"الفمسطينية المالية

 لتعزيز التنظيمي التمكيف استراتيجية الخفاجي، عباس عمة( 2014) قاسـ مكسى حسيف البنا، -
 .األردف عماف، كالتكزيع، لمنشر األياـ دار المعرفة، إدارة عمميات فاعمية

 معممي لدل الكظيفي باألداء كعبلقتو اإلدارم التمكيف( 2008) سميماف محمد البمكم، -
  اإلدارة تخصص ،(منشكرة غير) ماجستير رسالة الكجو، محافظة في الحككمية المدارس
 .مؤتة جامعة التربكية،  كاإلدارة األصكؿ قسـ في التربكية

 األزمات إدارة في القرار إتخاذ أساليب تطكير سبؿ(: 2016)محمد عمي محمكد البمبيسي، -
 اإلدارة أكاديمية بيف المشترؾ العميا الدراسات برنامج ماجستير، رسالة فمسطيف، في األمنية

 .فمسطيف غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة
 الثقة ضكء في الكظيفية الحياة بجكدة كعبلقتو العامميف تمكيف( 2016) ساخي بكبكر، -

 احمد، بف محمد 2 كىراف جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة كسيط، كمتػير التنظيمية
 .الجزائر ، كىراف
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 دراسة -العامميف لدل اإلدارم اإلبداع عمى اإلدارم التمكيف أثر ،(2013) ىجيرة، بكدرىـ، -
 ماجستير، رسالة بسكرة، -عمر برناكم -الجافة لممناطؽ كالتقني العممي البحث مركز: حالة
 .الجزائر بسكرة، خيضر محمد بجامعة التسيير عمـك قسـ

 شركة عمى ميدانية دراسة" التنظيمي التميز في اإلدارم التمكيف دكر( 2015)بكر ،أبك بكسالـ -
 كالتجارية االقتصادية العمـك ،كمية منشكرة غير دكتكراة رسالة" الجزائرية البتركلية سكناطراؾ

 .الرمؿ بحاسي لئلنتاج الجيكية المديرية- الجزائر ، بمقايد بكر أبي جامعة ، التسيير كعمـك
 الصػيرة المؤسسات في التنظيمي اإلبداع عمى اإلدارم التمكيف أثر( 2016) ،عائشة بكمعزة -

 العمكـ كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة بتقرت،  Civenco مؤسسة حالة دراسة كالمتكسطة
 . كرقمة مرباح، قاصدم ،جامعة التسيير كعمـك كالتجارية اإلقتصادية

 العامميف عمى ميدانية دراسة العامميف تمكيف عمى المكقفية القيادة تأثير( 2017) إياد حماد، -
 . سكريا دمشؽ، البعث، جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة دمشؽ، مستشفى في

- ،   في القرارات ترشيد في المحاسبية المعمكمة جكدة دكر( 2017)شيماء كميناكم، رباب، حاـز
 عمكـ التجارية، كالعمـك االقتصادية العمـك كمية ماجستير، رسالة االقتصادية، المؤسسة
 .الجزائر ، تبسة:  التبسي العربي جامعة التسيير،

 جكدة تحسيف في التنظيمية اليياكؿ تصميـ محددات دكر ،( 2016)  حماد منصكر حماد، -
 اإلدارة أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة الفمسطينية، الشرطة جياز في  القرارات اتخاذ

 .فمسطيف غزة، قطاع: العميا لمدراسات كالسياسة
 بكزارة القرار اتخاذ كفاءة تحسيف في األمنية القيادة دكر(: 2018) عزات، محمد جمعة، -

  أكاديمية كالقيادة،  اإلدارة تخصص ماجستير، رسالة الفمسطيني،، الكطني كاألمف الداخمية
 .فمسطيف غزة، كالسياسة،  اإلدارة

 العاممة الفمسطينية العامة الجامعات في العامميف تمكيف كاقع(:  2010)  دعاء، الجعبرم، -
 الخميؿ، جامعة ماجستير، رسالة اإلدارييف، عاممييا نظر كجية مف الػربية الضفة في

 .فمسطيف
 الييكؿ في اإلشراؼ كنطاؽ األكامر سمسمة أثر( "2018)فتحي الحميـ عبد عمر الحايؾ، -

 غير ماجستير رسالة ،"غزة قطاع-الكطني كاألمف الداخمية بكزارة القرار اتخاذ عمى التنظيمي
 . فمسطيف ، اإلسبلمية الجامعة منشكرة،
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 في العامميف بتمكيف التحكيمية القيادة عبلقة ،( 2010)  محمد، صادؽ أحمد الرقب، -
 غزة، األعماؿ، إدارة قسـ  األزىر، جامعة ماجستير، رسالة غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات
 .فمسطيف

  الثانكية المدارس مديرم لدل اإلدارم التمكيف درجة( 2015) إبراىيـ يكسؼ محمد الزاممي، -
 منشكرة، غير ماجستير رسالة ، لدييـ الكظيفي الرضا بمستكل كعبلقتيا غزة بمحافظات
 . فمسطيف غزة، ، اإلسبلمية الجامعة

 في العامميف لدل التنظيمي بااللتزاـ كعبلقتو اإلدارم التمكيف ،(2015) عمر، إيماف طمكس، -
 .غزة ، األزىر جامعة ماجستير، رسالة غزة، قطاع في الكبرل المحمية الييئات

  الثانكية المدارس لمديرم اإلدارم التمكيف متطمبات ،(2016) عمر، الديف بياء سالـ، -
 البحكث معيد العربية، الدكؿ جامعة ماجستير، رسالة التميز، إدارة ضكء في بػزة الحككمية
 القاىرة العربية، كالدراسات

 القرارات اتخاذ عممية ًدةػج ينػتحس يػف المعرفة إدارة عمميات دًر( 2019) ىناء سعدة، -
 برنامج ماجستير، رسالة ،زةػغ بمحافظات العسكرية الطبية لمخدمات العامة المديرية في

 غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية بيف المشترؾ العميا الدراسات
 .فمسطيف

 بالرضا كعبلقتو اإلدارم التمكيف( 2012) سمطاف كعمر الطعاني أحمد حسف السكيعي، -
 ، السعكدية، العربية بالمممكة الدماـ محافظة في الحككمية المدارس مديرم لدل الكظيفي
 جامعة التربكية، العمـك كمية التربكية،  كاإلدارة األصكؿ قسـ  منشكرة، غير ماجستير رسالة
 . األردف مؤتة،

 بمحافظات الدكلية الػكث ككالة مدارس مديرم ممارسة درجة( 2016)حسني نعمة ضحيؾ، -
 اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، رسالة التشاركية، القرارات باتخاذ كعبلقتيا بالقيـ لئلدارة غزة
 .فمسطيف غزة،

 القرارات ترشيد في كرقابة تخطيط كأداة المكازنة دكر( 2015)أحمد محمد اليادم عبد شبانة، -
 أكاديمية بيف المشترؾ العميا الدراسات برنامج ماجستير، رسالة الفمسطينية، الكطنية بالسمطة
 .فمسطيف غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة اإلدارة

 ،رسالة األزمات بإدارة كعبلقتو اإلدارم التمكيف كاقع( 2006) القادر عبد الحكيـ الشريؼ،عبد -
 . بنػازم، ليبيا جامعة اإلقتصاد، كمية ، منشكرة غير ماجستير
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 بشركة القرارات اتخاذ عمميات دعـ في المعرفة إدارة دكر(  2014) عكاد بنت ترفة الشمرم، -
 .السعكدية العربية المممكة: دكتكراة رسالة السعكدية، أرامكك

 دراسة -اإلدارم األداء فعالية في العامميف تمكيف دكر(:  2015)  كامؿ، نصر صياـ، -
 كاإلدارة القيادة قسـ ماجستير، رسالة غزة، قطاع في الصحية األىمية المؤسسات عمى ميدانية

 .فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة  أكاديمية ،
( أثار نظاـ المعمكمات التسكيقية عمى فاعمية اتخاذ 2013عاطؼ. ) كافر أالضبلعيف،  -

، رسالة دكتكراة غير األردفالقرارات: دراسة تطبيقية عمى شركات الصناعات النسيجية في 
.السكداف جامعة  ،منشكرة  لمعمـك كالتكنكلكجيا، الخرطـك

 بكزارتي اإلدارية القرارات جكدة عمى كأثرىا األزمات إدارة(: 2017) حسيف محمد العاؿ، عبد -
 أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة الجنكبية، بالمحافظات االجتماعية كالتنمية العمؿ
 . فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة

 عمى التدريب كاستراتيجية اإلبداعي التكجو أثر(2013) محمد اليادم عبد جكاىر العبيدم، -
 األكسط، الشرؽ جامعة األعماؿ، إدارة ،قسـ(شكرةمن غير)ماجستير رسالة العامميف، أداء

 .األردف عماف،
 العامميف إبداع عمى ذلؾ كتأثير اإلدارم التمكيف ممارسة مدل( 2012) محمد ىيثـ العطار، -

 ماجستير ،رسالة"بػزة كاإلسبلمية األزىر جامعتي في العامميف نظر لكجيات مقارنة دراسة"
 . ،فمسطيف غزة اإلسبلمية، الجامعة ، منشكرة غير

 القيادات نظر كجية مف اإلبداع عمى اإلدارم التمكيف أثر( 2017) محمد ركيدا العطكم، -
 غير ماجستير رسالة ،2030 رؤية تحقيؽ مداخؿ كأحد السعكدم العالي التعميـ في النسائية
 . السعكدية العربية المممكة تبكؾ، جامعة ، األعماؿ إدارة كمية منشكرة،

 األكاديمية القيادات لدل التنظيمي كااللتزاـ الكظيفي التمكيف( 2013)سعيد بف ،محمد العمرم -
 سعكد الممؾ األعماؿ،جامعة إدارة ،كمية منشكرة غير ماجستير ،رسالة سعكد الممؾ جامعة في

 . السعكدية العربية ،المممكة
 شبكة في اإلدارم التمكيف تعزيز في التنظيمية البيئة دكر( "2018)عمي حسف عبلء عفانة، -

 كالسياسة، اإلدارة أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"الفني  كاإلنتاج لئلعبلـ األقصى
 .فمسطيف

 المؤسسات في العمؿ فرؽ بفاعمية كعبلقتو اإلدارم التمكيف(:  2013)  مركاف، حسف عفانة، -
 األعماؿ، إدارة قسـ األزىر، جامعة ماجستير، رسالة غزة، قطاع في العاممة الدكلية األىمية
 .فمسطيف غزة،
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 بحرس الكسطى القيادات تمكيف في كدكره التفكيض(:  2014) األحمرم عمي اهلل عبد عمي -
 في(  منشكرة غير) ماجستير رسالة" المبحكثيف، نظر كجية مف الشرقية بالمنطقة  الحدكد
 اإلدارية، العمـك قسـ العميا، الدراسات كمية األمنية، لمعمـك العربية نايؼ جامعة اإلدارية، العمـك

 .السعكدية الرياض،
 البلجئيف كتشػيؿ غكث ككالة في العامميف مشاركة أثر(:  2011)  سييمة العمرم، -

 الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة. الكظيفي أدائيـ عمى القرارات اتخاذ في الفمسطينييف
 .فمسطيف غزة، ، اإلسبلمية

 ماجستير ،رسالة الحديث التنظيمي الفكر في اإلدارم التمكيف آلية( 2009) العمرم، كفاء -
 . الجزائر ، بسكرة جامعة ، اإلنسانية العمـك ،كمية منشكرة غير

 اإلدارم التمكيف عمى كأثرىا التنظيمية العدالة( 2016) كأحمد الزىراء ،فطيمة كجميؿ عيسات -
 جامعة ،(البكيرة كالية مؤسسات مف عينة عمى استطبلعية دراسة) الجزائرية المؤسسات في

 .الجزائر ، البكيرة ، أكلحاج محند أكمي
 كالتمكيف الذات بفعالية باالعتقاد كعبلقتو العمؿ في اإلنيماؾ( " 2018) نايؼ أنعاـ ، فبلح -

 جامعة منشكرة، غير دكتكراة رسالة ،" األردف في الشمالية األغكار منطقة مدارس مديرم لدل
 .الياشمية األردنية المممكة اليرمكؾ،

 اإلسبلميةبالجامعة ة دارياإل( درجة ممارسة العمادات كالدكائر 2015فياض، عدم إياد. ) -
رسالة ماجستير غير منشكرة،  ،المعرفة كعبلقتيا بمستكل فاعمية اتخاذ القرار لدييا دارةإل

 ، غزة.اإلسبلميةالجامعة 
 نظر كجية التنظيمي بالكالء كعبلقتو التمكيف( 2013)عمي مانع بف محمد القحطاني، -

 جامعة منشكرة غير ماجستير رسالة ، بالرياض لمجكازات العامة بالمديرية العامميف الضباط
 .السعكدية ،الرياض، األمنية لمعمـك العربية نايؼ

تمكيف المكارد البشرية كعبلقتيا بتحقيؽ األىداؼ  استراتيجية (:  2014ي حساـ، ) انأمقديح،  -
األعماؿ،  إدارةفي قطاع غزة، رسالة ماجستير، قسـ  اإلسبلمية في البنكؾ    االستراتيجية
 ، غزة، فمسطيف.اإلسبلميةالجامعة 

 عينة عمى دراسة: التنظيمي الكالء عمى كأثره اإلدارم التمكيف ،(2015) أحمد، اهلل عبد قكز، -
 كالتكنكلكجيا، لمعمـك السكداف جامعة ماجستير، رسالة السكدانية، التجارية المصارؼ مف

 .السكداف
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 في  الثانكية المدارس مديرم لدل اإلدارم التمكيف( 2016) كامؿ حاتـ جناف الكبيسي، -
 معيد ، منشكرة غير ماجستير ،رسالة كالمعاكنات المعاكنيف نظر كجية مف بػداد محافظة
 .العراؽ بػداد ، المعممات إعداد

 ،رسالة التنظيمي اإلبتكار تعزيز في اإلدارم التمكيف دكر( 2015)سالـ الكعبي،حميد -
 .العراؽ ،بػداد، الجامعة الرافديف كمية ، منشكرة غير ماجستير

 عمى كتأثيرىا التعميـ معمكمات إداةر لنظـ البيئية العكامؿ(  2016) محمد معتصـ كراز، -
 الجامعة التجارة، كمية ماجستير، رسالة القرارات، اتخاذ في المستخدمة المعمكمات جكدة

 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية،
 اإلدارمّ  االتصاؿ عممية تحسيف في كدكره الكظيفي التمكيف(: 2015)حميد بساـ المحياني، -

 رسالة المعمميف، نظر كجية مف المكرمة مكة بمدينة العاـ التعميـ مدارس مديرم لدل
 .القرل جامعة ماجستير،

 غير ماجستير رسالة العامميف، عمى كأثرىا بالتمكيف القيادة(: 2015) كىناء كفاء لكقاسي، -
 .مميانة خميس بكنعامة، الجيبللي جامعة ، منشكرة

 السمكؾ في اإلدارم التمكيف أثر(:  2011)  أحمد، محمد كالطراكنة، ذيب محمد المبيضيف، -
 كمية الزيتكنة، جامعة ماجستير، رسالة األردنية، التجارية البنكؾ في العامميف لدل اإلبداعي

 .األردف األعماؿ، إدارة
 لدل اإلبداعي السمكؾ في الكظيفي التمكيف أثر( 2016) عبدالرحيـ جياد عمر محمدية، -

 منشكرة، غير ماجستير ،رسالة(  حالة دراسة)  األردنية السياحة تنشيط ىيئة في العامميف
 .األردف األكسط، الشرؽ جامعة

 ماجستير رسالة التنظيمي، اإلبداع عمى اإلدارم التمكيف أثر(: 2015) أحمد قدرم معراج، -
 .بسكرة كالتجارية، االفتصادية العمكـ كمية خضير، محمد ،جامعة منشكرة غير

 لمجامعة االستراتيجية أىداؼ تحقيؽ في كدكره العامميف تمكيف( 2016) محمكد، فاتف الممفكح، -
 إلدارة أكاديمية بيف المشترؾ العميا الدراسات برنامج ماجستير، رسالة بػزة، اإلسبلمية
 .فمسطيف غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة

 اتخاذ فاعمية عمى كأثرىا  اإلدارم االتصاؿ تقنيات( 2014. )الرحمف عبد  عثماف النصرم، -
 .الخرطـك كالتكنكلكجيا، لمعمـك السكداف جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة القرارات،
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تمكيف المكارد البشرية كأثرىا في تحقيؽ األىداؼ  استراتيجية (:  2010النكفؿ، بدر، )  -
سط، ك في البنكؾ التجارية بدكلة الككيت، رسالة ماجستير جامعة الشرؽ األ االستراتيجية

 .ألردفا ،افعم
-  
)  حالة دراسة ، القرارات بجكد اإلدارية المعمكمات نظـ عبلقة( 2015) سميح محمد الكادية، -

 .فمسطيف األزىر، جامعة ماجستير، رسالة ، غزة بقطاع العالي كالتعميـ التربية كزار
 األقساـ رؤساء لدل لئلنجاز بالدافعية كعبلقتو اإلدارم التمكيف( 2015) ابراىيـ اليازجي، -

 برنامج ماجستير، رسالة غزة، بمحافظات العالي التعميـ لمؤسسات التابعة الدكائر كمدراء
 غزة، األقصى، جامعة العميا، لمدارسات كالسياسة إلدارة أكاديمية بيف المشترؾ العميا الدراسات
 .فمسطيف

 دكتكراة أطركحة ،"  االستراتيجية القرارات اتخاذ في كأىميتيا اليقظة(: "2013)فالتة اليميف، -
 خيضر محمد جامعة التسيير، كعمـك كالتجارية االقتصادية العمـك كمية األعماؿ، إدارة في

 .الجزائر- بسكرة،
 مجالت عممية -
 مديرم لدل القرارات اتخاذ فاعمية درجة(.  2006.) محمد كالقضاة، عدناف، اإلبراىيـ، -

. الثاني الجزء التربية، مجمة. عجمكف محافظات في  الثانكية الحككمية المدارس كمديرات
 (.47-25ص. )مصر: المنصكرة(  62) العدد

( كاقع التمكيف اإلدارم لدل القيادات التربكية في مكاتب 2016األحمرم، أمؿ عبداهلل عمي ) -
(، 29( العدد)8التربية كالتعميـ بمنطقة الرياض، مجمة رابطة التربية الحديثة، مصر، المجمد)

 .92-25ص ص 
 فرؽ بفاعمية كعبلقتو اإلدارم التمكيف(:  2015)  حسف كعفانة، محمد، كفارس، رامز، بدير، -

 مجمد اإلسبلمية، الجامعة مجمة. غزة قطاع في العاممة الدكلية األىمية المؤسسات في العمؿ
 . 336 - 305 ص ص ،( 1) العدد ، 23

 ،مجمة عممية دراسة ، العامميف بإبداع كعبلقتو اإلدارم التمكيف( 2010) محسف جكاد راضي، -
 . 1ع ،12 ،مج كاإلقتصادية اإلدارية لمعمـك القادسية

 دراسة: الكظيفي بالرضا كعبلقتيا اإلدارم التمكيف( 2016) ياسر كخمؼ، أحمد حمادم، -
 المركزم الجياز/ اإلنمائي التخطيط كزارة في العاميف  المديريف مف عينة الراء استطبلعية
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 العدد ،8 المجمد العراؽ، كاإلدارية، االقتصادية لمعمكـ األنبار مجمة ، النكعية كالسيطرة لمتقييس
 .137-105 ص ص ،16

 الرضا تحقيؽ في اإلدارم التمكيف أثر(: 2015)قريشي الطاىر، كمحمد أحمد، السبتي،لطيفة -
 مجمد األعماؿ، إدارة في األردنية المجمة بسكرة، خيضر محمد بجامعة العامميف لدل الكظيفي

 .1عدد ، 11
 كمية المبلئمة التكاليؼ قياس في القرارارت اتخاذ نظريات أثر( 2012) الرحمف عبد  سمماف -

 (.29)العدد، الجامعة اإلقتصادية لمعمـك بػداد
 الفكر دار. التفاكض إدارة(:  2011)  نبيو كالصعيدم، عبلء، كقنديؿ، سامح، عامر، -

 .عماف ، كمكزعكف ناشركف
 القرارات اتخاذ في المعمكمات كفاءة دكر(. 2014. ) إبراىيـ كتادرس، إيماف، الرحمف، عبد -

 .505-477،(3)15 كالنفسية، التربكية العمـك مجمة. الرسمية األردنية الجامعات في
 المؤسسات في العامميف تمكيف في المعرفة إدارة دكر(:  2015)  عقيؿ، معمر عبيد، -

 لمعمكـ كاسط مجمة كاالقتصاد،  اإلدارة كمية كاسط، جامعة كاسط، جامعة في دراسة -العامة
 .29 العدد 11 المجمد اإلنسانية

 اتخاذ عمى كأثره التعميمية باإلدارات التنظيمي المناخ(. ـ 2016. ) مدعث فيصؿ العزمي، -
 .104-55،(92)1بالزقازيؽ، التربية كمية مجمة.  كنفسية تربكية دراسات القرار

 شركة في ميدانية دراسة: التنظيمي التميز في اإلدارم التمكيف أثر(: 2010) الضبلعيف عمي -
 .األردف ، 2العدد ، 21 المجمد اإلدارية، لمعمـك دراسات مجمة األردنية، تصالتاإل

 المنظمات في اإلدارم التمكيف(: 2011)عبداهلل عبدالرحمف كعبدالرحمف، شذل عمكاف، -
 مجمة البصرة، محافظة في كالخاص العاـ القطاعيف بيف مقارنة تطبيقية دراسة: الخدمية
،  .139-102 ص ص ،7 مجمد ، 27 عدد االقتصادية، العمـك

-22 بتاريخ عميو اّطمع األلككة، شبكة ،"القرار اتخاذ عممي ة مفيـك" ،(2013) معكض مكسى -
11-2017. 

 لدل اإلبداعي بالتفكير كعبلقتو اإلدارم القرار اتخاذ جكد(:  2016)خميؿ عقيؿ ناصر، -
 اإلنسانية، العمـك بابؿ جامعة مجمة بابؿ، تربية مديرية في االختصاصيف التربكييف المشرفيف

 .العراؽ ،1 العدد ، 24 مجمد
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 قبل التحكيم الستبانة (: 2ممحق رقم )
 

 

 

 الفاضل/    الدكتور
 
 اهلل كحفظ                           

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 بيان تحكيم استالموضوع/ 

ثمف جيكدكـ الكبيرة في خدمة أحتراـ ك أتكجو إليكـ بالتقدير كاال أينةبدعبله لممكضكع أ باإلشارة
كالتي تشكؿ أداة قياس لجمع  االستبانة،أضع بيف أيديكـ فقرات ىذه  أف  كيسعدني  ،البحث العممي

في عممية اتخاذ القرارات بوزارة التمكين اإلداري "دور  بعنكاف  أكاديمية دراسة  المعمكمات إلجراء
 .الوطني" واألمنالداخمية 

في البرنامج   دارةاإلالماجستير تخصص القيادة ك لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة  كذلؾ استكماالن 
  .األقصىكالسياسة كجامعة   دارةاإل أكاديميةالمشترؾ بيف 

لجمع المعمكمات حكؿ مكضكع الدراسة، لذا نرجك مف سيادتكـ  بانةكقد قاـ الباحث بصياغة است
المحكر  إلىماء كؿ عبارة ، كمدل انتاالستبانةفقرات  أفالتكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بش

تعديبلت تركنيا مناسبة لتحقيؽ  أكالمخصص ليا كخدمتيا لو، كبنائيا المػكم، كأم اقتراحات 
 أىداؼ الدراسة.

 ،،أن  تقبموا منا جزيل الشكر والمتنىذا و 

 الباحث

 محمد حسين عاشور

0598944506 



158 
 

 

 االستبانت 

 

 :ل( الخصائص الديمغرافيةأو 

 ثىأن  ذكر                                       النـــــــــوع : -

 كية عامة فاقؿ           دبمـك                       بكالكريكس                      أن  ث       المؤهل العلمي: -

 ماجستير                 دكتكراة                           

 نقيب           رائد              ؿ   أك مبلـز             مبلـز     : رتبة العسكر ة ال -

 مقدـ                 عقيد                   عميد                 لكاء              

                              سنة 11 إلى سنكات   6مف                سنكات فأقؿ       5  من        :الخدمة -
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  دارياإلالمتغير المستقل التمكين 

 فريق العمل -أ م.
 3الدرجة من 

 30 إلى 

  جميع أعضاء فريؽ العمؿ في عممية اتخاذ القرارات. إشراؾالعميا عمى  دارةاإلتعمؿ  1

  يتـ تكزيع المياـ بعدالة بيف أعضاء الفريؽ بما يتناسب مع قدراتيـ كميارتيـ. 2

  إسناد الميمة لفريؽ العمؿ. بمجرديبدأ التنفيذ  3

  نكع العمؿ. كافا يبذؿ أعضاء فريؽ العمؿ قصارل جيدىـ أين  4

  يشترؾ جميع أعضاء فريؽ العمؿ في كضع الخطة. 5

  مف أجؿ تحسيف أداء الفريؽ.لتحقيؽ التمكيف  االجتماعية  نشطة األ ستخدـت 6

  تحمؿ المسؤكلية لتفعيؿ أداء الفريؽ.يمتمؾ فريؽ العمؿ الرغبة في  7

 ومشاركة المعموماتالتصال   -ب م.
 3الدرجة من 

 30 إلى 

  عمؿ في أم كقت.ال نجازؿ عمى المعمكمات البلزمة إلك حصسيكلة ال 1

  تسعى الكزارة إلتاحة المعمكمات لمعامميف. 2

  ألدكارىـ بسبب إتاحة المعمكمات ليـ. االعاممكف في الكزارة أكثر فيمن  3

  في تكحيد رؤية ككضكح األىداؼ. اتساىـ إتاحة المعمكمات في الكزارة حالين  4

  .البلزمة  اآلخريف بالمعمكمات مشاركة 5

 تفويض السمطة  -ج م.
 3الدرجة من 

 30 إلى 

  كمحددة.يفكض الرئيس المباشر بعض صبلحياتو لي مف خبلؿ تعميمات مكتكبة  1

  في تقديـ التدريب المناسب لممياـ قبؿ البدء في تنفيذىا. يساىـ الرئيس المباشر 2

  لصبلحيات.ا ةيقدـ الرئيس المباشر الدعـ أثناء ممارس 3

  المياـ المفكضة. نجازيشجع الرئيس المباشر عمى تقديـ طرؽ جديدة مبتكرة إل 4

  المياـ المفكضػة عمػى الكجػو المطمكب نجازيمنح الرئيس المباشر الكقت الكافي إل 5

  يسأؿ الرئيس المباشر عف المعكقات التي تكاجيني أثناء تنفيذ المياـ المفكضة. 6

انذرجت يٍ  تواصلال ميارة  -د م.

 30 إنى  3
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  . االتصاؿ ـ العبارات الصحيحة كالمناسبة في ااستخد 1

  تكاصؿ مع اآلخريف بفعالية .ال 2

  ـ كؿ كسائؿ التقنيات الحديثة لبلتصاؿ.ااستخد 3

  ا .ا ككاضحن ا كمختصرن أجعؿ حديث دقيقن  4

  .نقاشاتالحكارات ك العمى الحكار غير المفظي في  االعتماد 5

  ؿ عمى المعمكمات مف الشخص المناسب .ك حصلا 6

 انًتغٍر انتابع عًهٍت اتخار انمراراث

 أ _  فاعمية اتخاذ القرارات
انذرجت يٍ 

 30 إنى  3

  ا.شأنيالسميـ ب دارماإلا مما يمكف مف اتخاذ القرار كاضحن  ايتـ تحديد المشكمة تحديدن  1

  .لحميا اات كالمعمكمات المطمكبة عف المشكمة كتحميميا كتصنيفيا تمييدن لبيانيتـ جمع ا 2

  ممكف مف بدائؿ الحمكؿ لممشكمة. راء المستشاريف لتطكير أكبر عددكآبالكسائؿ العممية  االستعانةيتـ  3

  .القرارات يتـ االعتماد عمى أسمكب المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة عند اتخاذ  4

  .القرارات باألساليب التقنية الحديثة في اتخاذ  االستعانةيتـ  5

  الذم يحؿ المشكمة كيحقؽ األىداؼ. فضؿمف خبلؿ اختبار البديؿ األ دارماإليتخذ القرار  6

  حرافات.ن  المتخذة لمتأكد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ كتصحيح األة دارياإلتكجد متابعة مستمرة لمقرارات  7

  التي يتـ اصدارىا.ة دارياإليكجد تقييـ لمقرارات  8

  .القرارات يتـ مراعاة البيئة الداخمية عند اتخاذ  9

  .القرارات يتـ مراعاة البيئة الخارجية عند اتخاذ  10

 مستوى األداء بالوزارة  _ ب
 3الدرجة من 

 30 إلى 

  األعماؿ في الكقت المحدد. نجازيبذؿ المكظفكف الجيد الكافي إل 1

  يشعر المكظفكف بالرضا عف أدائيـ ألعماليـ. 2

  ا لما ىك مكجكد بالكصؼ الكظيفي.طبقن  إلييـيؤدم المكظفكف المياـ الكظيفية المككمة  3
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  لدييـ معرفة كافية عف كيفية أدائيـ ألعماليـ كعف طبيعة الكظيفة التي يعممكف بيا. أف  يتميز المكظفكف ب 4

  تكفر لدم المكظفيف الميارة كالقدرة عمى حؿ مشكبلت العمؿ اليكمية ألداء مياميـ.ي 5

  إضافية أخرل كالتكيؼ مع الحاالت الطارئة. لدل المكظفيف القدرة عمى القياـ بأعماؿ 6

  المياـ بالميارة كالكفاءة المطمكبة. إنجازتقدـ الكزارة برامج تدريبية لمعامميف لتساعدىـ عمى  7

  األعماؿ. إنجازتمنح الكزارة مكافآت كحكافز لممكظؼ المبدع الذم يقدـ أفكار ابتكارية تساعد في  8
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 بشكميا النيائي الستبانة (: 3ممحق رقم )

 
 والشياسة لمدةاسات العميا  داة اإل أكادميية 

 فمشطني –غز   األقصىبرنامج الدةاسات العميا املصرتك مع جامعة 

  داة اإلالقياد  وختصص 

 

 ،،، حفظه اهلل         الكريم/األخ 

 حتية طيبة وبعد ،،،

 حبث عمني استبانة تعبئة املوضوع: 

فـــي عمميـــة اتخـــاذ القـــرارات بـــوزارة التمكـــين اإلداري دور " : بعنػػػكاف يقػػػـك الباحػػػث بػػػإجراء دراسػػػة 
ذلػػؾ لمحصػػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير مػػػف البرنػػامج المشػػترؾ بػػػيف ك  "الـــوطني واألمــنالداخميــة 
 . دارةاإلتخصص القيادة ك  –بػزة  األقصىكالسياسة لمدراسات العميا كجامعة   دارةاإل أكاديمية 

بالكضػػع القػػائـ فػػي الػػكزارة  أّم ىػػـ األكثػػر معرفػػة كدر  بػػكزارة الداخميػػةالعػػامميف  أف  الباحػػث بػػ أف  كإليمػػ
المعمكمػات المطمكبػة،  إلػى ـ خيػرُ معػيف لمكصػكؿ يأن  ككنيـ أىؿ خبرة كاختصاص ك  محؿ الدراسة،

لمتكػػـر مػػف حضػػرتكـ بالمسػػاعدة فػػي إتمػػاـ  االسػػتبانة بػػيف أيػػديكـ ىػػذه  يضػػع أف  يسػػر الباحػػث  وأن ػػف
المناصػب إحد متحػريف  االسػتبانة األسئمة التػي تتضػمنيا ىػذه  ىذه الدراسة عف طريؽ اإلجابة عف

 إلػى في الكصكؿ  راجيف منكـ الدقة كالمكضكعية أمبلن  (الرتب السامية، الضباط )اآلتية:   دارةاإل
ات التػػي سػػيتـ الحصػػكؿ عمييػػا سػػتبقى لبيانػػا أف  سػػة، مؤكػػديف لكػػـ االدر  لمكضػػكع أفضػػؿمعمكمػػات 

 .  العممي ض البحثاسرية كلف تستخدـ سكل ألغر 

 شاكرين ومثمنني حسن استجابتكم ،،،،

 البــاحــث

 حمند حشني عاشوة

0598944506 
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 ات الشخصية:لبيانا
 

 المؤىل العممي:  -1
 كية عامة فما دكف        أن  ث   دبمـك متكسط 

                     بكالكريكس          دراسات عميا 
       

 الرتبة العسكرية:

               لكاء             عميد    عقيد              مقدـ 

        رائد             نقيب  ؿ     أك مبلـز             مبلـز 

  

  سنوات الخدمة: -2
 5       سنكات فأقؿ  سنة      10اقؿ مف  – 6مف 10 سنة فأكثر 
 
 العمل: كانم -3
  الداخمي      األمفقكل        الكطني             األمفقكات 

        اإلدارات المركزية                قكات المخابرات العامة 
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  دارياإلالتمكين ل: والمحور األ 

  حػد مػف صػبلحياتو أل استػناء المدير طكاعية عف بعػضٍ ىك  وأن  ُيعّرؼ عمى  : دارياإلالتمكين 
السػػػػريع كصػػػػناعة كػػػػادر مؤسسػػػػي قػػػػادر عمػػػػى  نجػػػػازبيػػػػـ بيػػػػدؼ اإل ابعػػػػض مرؤكسػػػػيو كاثقنػػػػ أك

 .التصرؼ كقت األزمات بكفاءة كفاعمية بيدؼ االرتقاء بالمنظمة

 العبارة م
الدرجة من 

1 -10 
 فريق العمل ل: والبعد األ 

  جميع أعضاء فريؽ العمؿ في عممية اتخاذ القرارات. إشراؾالعميا عمى  دارةاإلتعمؿ   .1

  يتـ تكزيع المياـ بعدالة بيف أعضاء الفريؽ بما يتناسب مع قدراتيـ كميارتيـ.  .2

  .التكميؼبمجرد  الفريؽ بتنفيذ المياـ يبدأ  .3

  نكع العمؿ. كافا يبذؿ أعضاء فريؽ العمؿ قصارل جيدىـ أين   .4

  أعضاء فريؽ العمؿ في كضع الخطة.يشترؾ جميع   .5

  مف أجؿ تحسيف أداء الفريؽ.االجتماعية لتحقيؽ التمكيف  نشطة األ ستخدـت  .6

  يمتمؾ فريؽ العمؿ الرغبة في تحمؿ المسؤكلية لتفعيؿ أداء الفريؽ.  .7

 ومشاركة المعمومات  التصال :   الثاني  البعد

  في أم كقت. عمؿال نجازمى المعمكمات البلزمة إلؿ عك حصسيكلة ال  .1

  ألدكارىـ بسبب إتاحة المعمكمات ليـ. االعاممكف في الكزارة أكثر فيمن   .2

  في تكحيد رؤية ككضكح األىداؼ. اتساىـ إتاحة المعمكمات في الكزارة حالين   .3

  .البلزمة  بالمعمكمات العامميف مشاركة  .4

  لمعامميف.الة كمتطكرة تيتـ القيادة بإيجاد كسائؿ اتصاؿ فعّ   .5

  .تتيح القيادة نظاـ اتصاؿ كاضح كسريع يسمح بتدفؽ المعمكمات  .6

  يستطيع العاممكف تبادؿ المعمكمات مع بعضيـ حكؿ مشكبلت العمؿ.  .7

 : تفويض السمطة الثالث   البعد

  المككؿ لمعامميف.ة دارياإلالمياـ  نجازتمنح القيادة سمطة تكفي إل  .1

  المتبعة في الكزارة. األنظمة   يتـ التفكيض عمى   .2
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 عممية اتخاذ القرارات: الثانيالمحور 

  القػرار ىػي جميػع المراحػؿ التػي يحتاجيػا ظيػكر  اتخػاذ عمميػة أف  ؼ عػرّ تُ  :القـراراتعممية اتخاذ
طبيعػة المشػكمة كتحديػدىا، كتحميػؿ ىػذه  التعرؼ إلىالكجكد، كتتضمف ىذه المراحؿ  إلى القرار 

 .اتيا، ككضع الحمكؿ المناسبة ليابياف المشكمة، كالعمؿ عمى تقييميا، كجمع 

  تتبنى الكزارة فمسفة التفكيض كتنمي ىذه الركح لدل العامميف بالكزارة.  .3

  تثؽ القيادة في قدرات العامميف عمى أداء المياـ المككمة ليـ.  .4

  .اعادة يتـ تفكيض باألعماؿ شفكين   .5

  القيادة العميا. يمارس العاممكف صبلحياتيـ أثناء فترة التفكيض دكف تدخؿ مف  .6

  تتحمؿ القيادة المسؤكلية الكاممة لعممية التفكيض.   .7

 : التدريبالرابع  البعد 

  .كضكح البرامج التدريبية لمعامميف  .1

  .البرامج التدريبية المتاحة تضمف نقؿ الخبرات كالميارات  .2

  .تحديد االحتياجات التدريبية بصفة مستمرة  .3

  .كالجماعي لمعامميف تاحة فرص التعمـ الفردمإ  .4

  يتاح لمعامميف فرصة التعمـ كاكتساب ميارات جديدة في مجاؿ العمؿ.  .5

  تشجع الكزارة العامميف عمى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ.  .6

  تضع الكزارة نظاـ حكافز لتشجيع العاممكف عمى التطكير الميني.  .7

 العبارة م
 1الدرجة من 

-10 

  اتخاذ القرارات . استراتيجيةفي بناء  اكبيرً  اىتماًماالعميا  دارةاإلتولي   .1

  اتخاذ القرارات . عمى العميا الموظفين الذين يتمتعون بالميارات الالزمة لمعمل  دارةاإلتختار   .2

  زمبلئيـ.اتخاذ القرارات لممكظفيف الذيف يتمتعكف بالعبلقات الطيبة مع  سمكبأالعميا  دارةاإلتختار   .3

  اتخاذ القرارات ألداء مياميا.فً العميا بتفويض الصالحيات  دارةاإلتقوم   .4
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 نكم،،،،أوشاكرين لكم ٌحسن تع

 
 
 

  بالوزارة. سموب اتخاذ القراراتأجاح نالعميا المعمومات المطموبة إل   دارةاإلتوفر   .5

  مما يحقق روح معنوية. األداء المتميز العمل ذاتالعميا فرق   دارةاإلتكافئ   .6

  العميا فرق العمل الممكنة في عممية اتخاذ القرارات.  دارةاإلتشارك   .7

  العديد مف البدائؿ المناسبة عند اتخاذ القرار.العميا  دارةاإلتمتمؾ   .8
  يشارؾ أصحاب االختصاص مف المرؤكسيف في اتخاذ القرار  .9

  عمى معرفة جذكر كتبعيات أم مشكمة. العميا   دارةاإل تعمؿ   .10

  ر بيدؼ تحديد البدائؿ كالحمكؿ.أك التشفي  فيسمح لممرؤكسي  .11

  بالمعمكمات بصكرة تسيؿ استخداميا عند القرار. العميا   دارةاإلتحتفظ   .12

  .يتـ تقييـ البدائؿ كتحديد إيجابيات كسمبيات كؿ بديؿ  .13

  ىداؼ الكزارة.ر البديؿ الذم يتكافؽ مع رسالة كأيتـ اختيا  .14

  .التي اعتمد عمييا متخذ القرار القكانيفك  ريتـ تكضيح مبررات اتخاذ القرا  .15

  .بطئ أكالتي تتخذىا القيادة دكف تردد  تبتنفيذ القرارا فيقـك المرؤكسي  .16

  ثر المشكمة عمى سير العمؿ.ـ التكنكلكجيا الحديثة في تحديد أيتـ استخدا  .17

  يتـ تحديد حجـ المشكمة كمدل خطكرتيا.  .18

  حدكثيايشعر أصحاب القرار بالمشكمة قبؿ   .19

  يتـ تكصيؼ مشكبلت العمؿ بشكؿ دقيؽ ككاضح مف أصحاب االختصاص.  .20
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 أسماء المحكمين( : 4ممحق رقم )
 الجامعة الدرجة العممية السم م
 األصهش  جاِعح ِساعذ سرارأ تىُش وّاي َّٓأ.د 3

 اإلسالُِح  اٌجاِعح ِساعذ أسرار دهٍُض خاٌذ. د 2

 كالسياسة  دارةاإل أكاديمية  مساعد أستاذ د.سامي سميـ ابك طو 3
 واٌسُاسح  داسجاإل أوادَُّح  ِساعذ أسرار ٌثذ سعُذ عّاد.د 4

 واٌسُاسح  داسجاإل أوادَُّح  ِساعذ أسرار اٌجشَسٍ اٌعضَض عثذ ِذّذ.د 5

 اإلسالُِح  اٌجاِعح ِساعذ أسرار اٌّغُش ِذّذ ِذّذ. د 6

  دارةاإل أكاديمية  -إحصائي  إحصائي محمؿ  د.محمد يكسؼ العكر 7
 كالسياسة

 كالسياسة  دارةاإل أكاديمية  مساعد أستاذ د. محمكد الشنطي 8
 كمية فمسطيف الثقنية مساعد أستاذ األيكبيعمي محمد د. منصكر  9
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 ( : خطاب دعوة ورشة العمل5ممحق رقم )
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 (: أسماء حضور ورشة العمل6ممحق رقم )
 

 
 اإلشػػرافية مػػع اصػػحاب المناصػػب  كرشػػة عمػػؿ قػػاـ بيػػا الباحػػث إلػػى المػػذككريف أعػػبله  حضػػكر تػػـ
 كاألمػػفبػػكزارة الداخميػػة  القػػرارات فػػي عمميػػة اتخػػاذ   دارماإل"دكر التكػػيف  بعنػػكاف  الكسػػطى  دارةاإلك 

ـ فػي المقػػر الرئيسػي لممراقػػب العػاـ لػػكزارة  13/3/2019" يػػـك األربعػاء المكافػػؽ الػكطني الفمسػطينية
 .اآلراءشة كالحكار كتبادؿ المناق يا تمتكمف خبللالداخمية 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الصفة العمل كانم السم م
 المراقب العاـ لكزارة الداخمية اإلدارات المتخصصة يد/ محمد عبد اهلل الفيعم  .1
 مكافحة المخدرات إدارةمدير  الداخمي األمفقكل  عقيد/ أحمد عبد القدرة  .2
 المكارد البشرية في إدارةمدير  الداخمي األمفقكل  مقدـ/ محمد صبلح الديف ابك العبل  .3

مدير كحدة التخطيط كالتطكير مكتب  اإلدارات المتخصصة عقيد/ عبد القادر محمد المطرم  .4
 المراقب العاـ

اإلسعاؼ كالطكارئ الخدمات  إدارةمدير  الكطني األمفقكل  نبيؿ خضر سفيافمقدـ/   .5
 الطبية العسكرية

 مكتب المراقب العاـ –رئيس قسـ  اإلدارات المتخصصة رائد/ عبلء عمي البنا  .6
 الداخمي األمفجياز -رئيس قسـ  اإلدارات المتخصصة رائد/ خالد رشاد المدني  .7
 مكافحة المخدرات إدارة -رئيس قسـ  الداخمي األمفقكل  نقيب/ عمي عادؿ ابك غالي  .8

 الكطني األمفقكل  نقيب/ يكسؼ راتب عبيد  .9
الطبية الخدمات  -رئيس قسـ 

 العسكرية
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 (: أسماء المقابالت7ممحق رقم )
 

 
االستفسار مف خبلليـ عف أسػباب النتػائج التػي تكصػمت ليػا الدراسػة  مقابمة المذككريف أعبله كتـ تـ

مػػػع التركيػػػز عمػػػى البنػػػد الػػػذم حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى كزف نسػػػبي، كالبنػػػد الػػػذم حصػػػؿ عمػػػى أقػػػؿ كزف 
 نسبي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ المقابمة العمل كانم السم م
 العام لوزارة الداخميةالمراقب  اإلدارات المتخصصة عميد/ محمد عبد اهلل لفي  .1

 اإلدارات المتخصصة عقيد/ عبد القادر محمد المطري  .2
مدير وحدة التخطيط والتطوير مكتب 

 المراقب العام
 الموارد البشرية في إدارةمدير  الداخمي األمنقوى  مقدم/ محمد صالح الدين ابو العال  .3
 محافظة رفحمدير شرطة  الداخمي األمنقوى  عقيد/ رأفت محمد سالمة  .4
 مدير المخابرات محافظة رفح المخابرات العامة مقدم/ يوسف سالمة العمرني  .5

 اإلدارات المتخصصة الطيراويمقدم/ رامي عبد الحي   .6
مكتب المراقب ة دارياإلمدير دائرة الرقابة 

 العام لوزارة الداخمية

 اإلدارات المتخصصة القيشاوينقيب/ حسام   .7
المراقب العام  مكتب -ة دارياإلالرقابة 

 لوزارة الداخمية
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  بتفسير النتائجاسئمة المقابالت الخاصة (: 8) رقم ممحق
 

 

 أسئمة المقابالتالموضوع/ 

 الكطني الفمسطيني؟ كاألمففي كزارة الداخمية التمكيف اإلدارم ما كاقع  .1
................................................................................
.............................................................................. 

 الكطني الفمسطيني؟ كاألمفما كاقع اتخاذ القرارات في كزارة الداخمية  .2
................................................................................

.............................................................................. 
التمكػػػيف النسػػػبة االعمػػػى بػػػيف مجػػػاالت  عمػػػىتفسػػػيرؾ لحصػػػكؿ مجػػػاؿ فػػػرؽ العمػػػؿ  .3

 الكطني الفمسطيني؟ كاألمففي كزارة الداخمية اإلدارم 
................................................................................

............................................................................. 
التمكػػػػيف ل بػػػػيف مجػػػػاالت عمػػػػى النسػػػػبة األدنػػػػى  التػػػػدريبتفسػػػػيرؾ لحصػػػػكؿ مجػػػػاؿ  .4

 الكطني الفمسطيني؟ كاألمففي كزارة الداخمية اإلدارم 
................................................................................

.............................................................................. 
الػػػػػكطني  كاألمػػػػػفباتخػػػػاذ القػػػػػرارات فػػػػػي كزارة الداخميػػػػة التمكػػػػػيف اإلدارم مػػػػا عبلقػػػػػة  .5

 يني؟الفمسط
................................................................................

............................................................................. 
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 الوطني  واألمنتوصيات مراقب عام وزارة الداخمية (: 9) رقم ممحق

 

 


