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﴾
(المجادلة)33 :

أ

اإلهــداء

اإلهــداء 

إلى مف عمني فضميما وال أستطيع رد جميميما،
إلى مف غادرت الحياة ،وخمدت في القمب إلى روح أمي الحبيبة،
إلى والدي الغالي الذي أحمد اهلل أف أطاؿ في عمره ليسعدني بحضوره في ىذا اليوـ،

إلى شريؾ العمر زوجي الذي شاركني مشوار العمـ ووفر لي سبؿ النجاح،
إلى مف رافقوني الطفولة والشباب أخواتي وأخواني الحاضريف والغائبيف الذيف كانوا عوناً
وسنداً لي.

إلى عائمة زوجي عائمتي الثانية الكراـ
إلى مف شجعني عمى مواصمة العمـ مديري الفاضؿ ،وأخي الحاني،
إلى مف ىـ بمثابة أخوه وأخوات لي زمالئي في العمؿ،

إلى كؿ مف أولى لي اىتماماً ،أو دعوة بظير الغيب ،أو كممة صدؽ مف قمب
إلى كؿ مف وسعيـ قمبي وضاقت بيـ ورقتي.
إلييـ جميعاً أىدي ىذا الجيد المتواضع أممة أف يكوف عمـ ُينتفع بو
سائمة اهلل التوفيؽ والسداد.


ب

ذكـــــرىوتقدوـــــر

شكػ ػ ػر وتقديػ ػ ػر
قاؿ تعالى:

ت َعمَ َّي (األحقاؼ)53 :
َف أَ ْ
َرب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َؾ الَِّتي أَ ْن َع ْم َ

الحمػػد هلل كمػػا ينبغػػي لجػػالؿ وجيػػو وعظػػيـ سػػمطانو أف رزقنػػي مػػف ىػػذا العمػػـ مػػا لػػـ أكػػف أعمػػـ،
ومنحنػػي مػػف القػػوة و َمػػف عمػػي مػػف نعمػػو وعطائػػو .أتوجػػو بجزيػػؿ الشػػكر واالمتنػػاف إلػػى أسػػاتذتي الكػراـ
صناع األثر فينا ،الذيف بسطوا لنا أيدييـ عوناً ،ولـ يبخموا بوقتيـ قبؿ عمميـ إلنجاز ىذه الدراسة.
أخػػص بالػػذكر الدكتػػػور المشػػػػرؼ اللا ػػػؿ /وفيػػؽ حممػػي األ ػػا ،والػػدكتور المشػػرؼ اللا ػػؿ/

إبراىيـ عبد عابديف المػذاف شػمالني بتوجيياتيمػا ووسػعاني برحابػة صػدرىما ،وغػ ازرة عمميمػا ،وشػرفاني
بالموافقة عمى اإلشراؼ عمى دراستي.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ وعرفاف بالجميؿ إلى عضوي لجنة المناقشة ،كؿ مف:
الدكتور اللا ؿ /د .رامز بدير
الدكتور اللا ؿ /د .نبيؿ الموح
عمى تشريفيـ لي بالموافقة عمى مناقشة رسالتي ،والشكر موصػوؿ لمميندس /إبراىيـ أبػو شػمالة
الػػذي لػػـ يػػدخر جيػػداً فػػي مسػػاعدتي عمػػى إجػرال التحميػػؿ اإلحصػػائي ،واتمامػػو عمػػى أفضػػؿ وجػػو ،فكػػاف
لذلؾ أبمغ األثر في خروج ىذا العمؿ.

وشكري الجزيؿ أيضاً إلى ىيئة المحكميف األفاضػؿ ،كػؿ باسػمو ولقبػو ،الػذيف لػـ يتوانػوا فػي تقػديـ

توجيياتيـ ،ومقترحاتيـ في تحكيـ االستبانة ،كما أتقدـ بشكري الحار إلى أفراد العينة ،وال أنسى الصرح
العممي العظيـ ،جامعة األزىر ،أرجو أف تبقى منارة لمعمـ ،يفخر بيا الجميع.
الباحثة


ت

ملخصىالدرادة

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلػى أثػر التمكػيف اإلداري عمػى فاعميػة اتخػاذ القػرار وقػت األزمػات فػي
المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
واعتمػػدت الد ارسػػة المػػني الوصػػفي التحميمػػي ،وتكػػوف مجتمػػا الدراسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي
المؤسسات األىمية بقطاع غزة الذيف يعمموف بمسػميات وظيفيػة تنتمػي لػةدارة العميػا و اإلدارة الوسػطى:
(منصب أعمى مف مدير ،مدير ،رئيس قسـ ،منسؽ ،إداري) ،والتي يوجد فييا ( )02عامالً فػككثر ،وقػد

بمغ عددىا ( )522مؤسسة أىمية ،وتـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ ،نظ اًر ألف حجـ مجتمع الدراسة
قميؿ ،حيث تـ توزيع االستبانات عمى جميػع أفػراد مجتمػع الد ارسػة ،وتػـ اسػترداد ( )552اسػتبانة ،مثمػت

عينة الدراسة ،واستخدمت الباحثة االستبانة والمقابمة الشخصية كأدوات لجمع البيانات.
وكاف مف أىـ نتائ الدراسة ما يمي:

 واقػػع التمكػػيف اإلدار فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة جػػال بػػوزف نسػػبي ( ،)77.156وىػػو بدرجػػة
موافقػػة (كبيػرة) ،ومسػػتو فاعميػػة اتخػػاذ الاػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة جػػال

بوزف نسبي ( ،)77.563وىو بدرجة موافقة (كبيرة).

 يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف التمكػػيف اإلدار  ،وبػػيف فاعميػػة
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
 يوجػػد أثػػػر ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05لمتمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ
القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات ،مف أىميا:
 أف تسعى المؤسسات األىمية لتزويد العامميف بالمعمومات الالزمة التخاذ القرار ،وأف تتوفر
فرصة مشاركة المعمومات بيف جميع العامميف.

تقبؿ القرار لد العامميف والفئات المستيدفة.
 أف تراعي إدارة في المؤسسات األىمية مد ُ


ث

Abstract
Abstract

The study aimed to identify the influence of administrative empowerment on the
effectiveness of decision making during time of crises in NGOs of Gaza Strip.
The study adopted a descriptive analytical approach. The study community is composed of
all employees of NGOs in Gaza Strip. They are employed in senior management and
middle administration (senior directors, director, head of department, coordinator,
administrative) which includes more than 20 employees. The number of NGOs reached
140 establishments. The comprehensive inventory method was used due to the small size
of study community. Questionnaires were distributed to all members of the study
community and the retrieved 114 questionnaires represented the study sample. The
researcher used the questionnaires and an interview as tools to collect data.
Main results of the study are as follows:


The reality of administrative empowerment in NGOs of Gaza Strip can be
measured with the percentage of (77.156) and the degree of approval (large). The
level of effectiveness of decision making at time of crises in NGOs of Gaza Strip
came at the percent of (77.563) and the degree of approval (large)



There is a statistically significant relationship at the level of (a<0.05) between
administrative empowerment and the effectiveness of decision making at time of
crises in NGOs of Gaza Strip



There is a significant statistical impact at the level of (a<0.05) of administrative
empowerment on the effectiveness of decision making at time of crises in the
NGOs of Gaza Strip

The study proposed several recommendations, the most important of which are:


NGOs should endeavor to supply employers with necessary information for
decision making and provide the opportunity to share information among all
employees.



The administration in NGOs should take into consideration the extent to which the
employees and target groups accept the decision.
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المادمة:

نتيج ػةً لمتطػػور المتالحػػؽ الػػذي يحػػدث فػػي بيئػػة العمػػؿ ،ومػػا يتطمبػػو مػػف مواكبػػة وموائمػػة ألسػػموب

اإلدارة بم ػػا يتناس ػػب م ػػع ى ػػذا التط ػػور ،فمق ػػد أص ػػبو ف ػػي انون ػػة األخيػ ػرة موض ػػوع التمك ػػيف اإلداري م ػػف
المواضيع والمتطمبات التي تتربع عمى عرش اإلدارة مف الناحية النظرية والناحية التطبيقية.

إف اسػػتخداـ أسػػموب التمكػػيف اإلداري يػػنعكس عمػػى أدال العػػامميف فػػي المؤسسػػة ،ويعمػػؿ عمػػى رفػػع

انتمائيـ الوظيفي وتحفيزىـ عمى بذؿ جيد أكبػر وتقػديـ جػودة أفضػؿ فػي أدال الميػاـ المنوطػة بيػـ مثػؿ
اتخػػاذ القػرار الرشػيد وزيػػادة فاعميتػػو ،باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ُيعػػزز التمكػػيف اإلداري مػػف الجػرأة عمػػى تحمػػؿ
الممكن ػػيف عم ػػى
المس ػػئولية دوف الرج ػػوع لمرؤس ػػال ف ػػي العم ػػؿ ،مم ػػا ين ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ رف ػػع ق ػػدرة الع ػػاممييف ُ

ال أكان ػػت ف ػػي ح ػػاالت االس ػػتقرار واالنتع ػػاش أـ ف ػػي أوق ػػات
الني ػػوض بالمؤسس ػػة ،وتس ػػيير أعمالي ػػا سػ ػو ً
األزمات.
في ضول النظرة التقميدية لةدارة يقوـ بعض المديريف بعمؿ كؿ شيل ،فيـ يقرروف ما يجػب عممػو

وكيفيػػة إتمامػػو ،ويفقػػدوف الثقػػة فػػي قػػدرات العػػامميف معيػػـ ،وفػػي ضػػول النظ ػرة المعاص ػرة لػػةدارة يقػػوـ

الم ػػديروف بتف ػػويض ك ػػؿ ف ػػرد ق ػػد اًر م ػػف المس ػػئولية ،واعطائ ػػو الفرص ػػة إلدارة عمم ػػو بنفس ػػو ،حي ػػث يث ػػؽ

المػػديروف والمش ػرفوف فػػي أعضػػال فػػرؽ العمػػؿ ،ولػػذلؾ يعػػاممونيـ كػػكفراد نػػاجحيف قػػادريف عمػػى تحمػػؿ
المسئولية (الرقب.)22 :0252 ،

إف التطػػور الػػذي شػػيدتو أسػػاليب اإلدارة الحديثػػة لػػـ يقتصػػر فقػػط عمػػى التمكػػيف اإلداري بػػؿ شػػمؿ

أيضاً عدة جوانب إدارية مف ضمنيا عممية اتخاذ القرار والمشاركة فيو.

تُعد عممية اتخاذ القرار مػف الواجبػات الرئيسػة المنوطػة بالقيػادات واإلدارات عمػى اختالفيػا ،ويطمػؽ
عمييا أحياناً بجػوىر عمػؿ القيػادة اإلداريػة ،وىػي نقطػة االنطػالؽ لجميػع األنشػطة والتصػرفات التػي تػتـ

داخؿ المنظمات والمؤسسات ).)Moodley, 2012: 12

وتكمػػف جوىريػػة عمميػػة اتخػاذ الق ػرار فيمػػا يترتػػب عمػػى الق ػرار مػػف نتػػائج تػػؤثر عمػػى المؤسسػػة ككػػؿ

ال أكاف عمى المػد الطويػؿ أـ المػد القصػير ،وفػي بعػض األوقػات تكػوف عمميػة اتخػاذ القػرار ىػي
سو ً
الميمة األكثػر صػعوبة عمػى أصػحاب المناصػب اإلداريػة مثػؿ وقػت األزمػات الػذي يجػب أف يكػوف فيػو
الق ػرار المتخػػذ فاعػػؿ وسػػريع ممػػا يسػػتوجب الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات الالزمػػة التخػػاذ الق ػرار الصػػحيو،
امػػتالؾ التفػػويض أي امػػتالؾ الصػػالحية التخػػاذ الق ػرار ،وجػػود فريػػؽ عامػػؿ متعػػاوف وقػػادر عمػػى تنفيػػذ

القرار .إف توفر المعمومات و التفويض ،و فريؽ عمؿ يستوجب امتثاؿ المؤسسػة لمبػدأ التمكػيف اإلداري
الذي ُيسيـ في تعزيز توافرىـ ويقود إلى رفع قدرات العامميف وزيادة فاعمية القرار المتخذ.
لػػذلؾ فػػصف أصػػحاب المناصػػب اإلداريػػة مػػف اإلدارة العميػػا واإلدارة الوسػػطى فػػي المؤسسػػات األىميػػة

تحتػاج إلػى ممارسػػة التمكػيف اإلداري لمرقػي بعمميػػة اتخػاذ القػرار وضػماف جػودة نتػػائج القػ اررات المتخػػذة،
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دور كبي ٌػر فػي تقػديـ
نظ اًر ألىمية الدور الذي تمعبو المؤسسات األىمية ،حيث إف المؤسسات األىمية ليا ٌ
يػػد العػػوف لممجتمػػع وفػػي الوقػػوؼ جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع المؤسسػػات الحكوميػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات ،وبنػػال

مجتمػع مػػدني قػوي يقومػػاف معػاً باالسػتجابة إلػػى مصػالحو وأولوياتػػو ،فالمؤسسػػات األىميػة ال تيػػدؼ إلػػى

جنػػي األربػػاح بػػؿ تُعنػػى بتقػػديـ خػػدمات فػػي مجػػاالت متنوعػػة مثػػؿ الصػػحة ،األمومػػة والطفولػػة ،حقػػوؽ
اإلنساف ،وغيرىا لشرائو المجتمع المختمفة مثؿ المعاقيف ،والخريجيف ،وغيرىـ.

 3.3مشكمة الدراسة:
مف المؤشػرات الالفتػة لالنتبػاه أف بعػض المنظمػات -وبخاصػة فػي الػدوؿ الناميػة -تػر أف تمكػيف
العامميف قد يحد مف سمطة اإلدارة فييا ويقمص مف نفوذىا ،مما يجعميا ال تتجو نحو تبني ىذا المفيوـ،

فيؤثر ذلؾ سمباً عمى أدائيا وقدرتيا عمػى تحقيػؽ أدائيػا بكفػالة عاليػة (المعػاني وارشػيدة،)53 :0227 ،
ومفيػػوـ التمكػػيف مػػف المفػػاىيـ اإلداريػػة الحديثػػة ،والػػذي مػػا يػزاؿ تطبيقػػو عمػػى المسػػتوييف العػػاـ والخػػاص

محدوداً ،ويحتاج إلى مزيد مف البحػوث والد ارسػات لمتعػرؼ إلػى أثػره ونتائجػو عمػى جميػع األطػراؼ ذات
العالقة بالعمؿ المؤسسي (اندراوس ومعايعة.)02 :0226 ،

وبالرجوع إلى نتائج الدارسات السابقة التي تناولػت فاعميػة اتخػاذ القػرار ،وجػدت الباحثػة عػدة نتػائج

تدؿ عمى أف عممية اتخػاذ القػرار تحتػاج إلػى المزيػد مػف االىتمػاـ مػف قبػؿ رؤسػال العمػؿ لموصػوؿ إلػى

قرار أكثر فعالية ومف بعض ىذه الدراسات ا تذكر الباحثة التالي:

أظيرت دراسة (حماد )0254 ،أف إدارات الشػرطة ترتكػز وبدرجػة كبيػرة عمػى مصػدر واحػد التخػاذ

بعض الق اررات اإلدارية الحاسمة والحرجة ،وىػو مػدير عػاـ جيػاز الشػرطة ،وأنػو يػتـ تكجيػؿ تنفيػذ بعػض
ق اررات القيادة العميا أحياناً ،ولكف بدرجة صغيرة.
وأوضػػحت د ارسػػة (الشػػمري )0250 ،أف ارتفػػاع مػػدركات العػػامميف بشػػركة المالحػػة العربيػػة المتحػػدة

إلػػى حػػد مػػا لكػػؿ متغيػرات الد ارسػػة( :مشػػاركة العػػامميف فػػي اتخػػاذ القػ اررات ،واإلدارة الذاتيػػة ،وسػػيادة روح
الفريػػؽ ،وفاعميػػة الق ػ اررات) .كمػػا تػػر د ارسػػة (الطراونػػة )0224 ،أف تصػػورات المػػديريف ألبعػػاد متغيػػر

فاعمية اتخاذ القرار كاف متوسطاً.

 1.2الدراسة الستكشافية والماابمة:
 3.1.3الدراسة الستكشافية:
قامت الباحثة بصجرال دراسة استكشافية حوؿ فاعمية اتخاذ القرار حيث تـ توزيع استبياف عمى 12

شخص مف العامميف في المؤسسات األىمية ،وىـ يختمفوف في المستويات اإلدارية حيث إف منيـ مف

يعمؿ في المستو اإلداري المتوسط ومنيـ مف يعمؿ في اإلدارة العميا وقد تـ استرداد  06استبانة،

وذلؾ الستطالع الرأي حوؿ وجود مشكمة في عممية اتخاذ القرار.
1
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وقد تبيف مف جدوؿ المتوسط الحسابي و المتوسط النسبي و االنحػراؼ المعيػاري محػور لفقػرات اسػتبانة

العينػػة االستكشػػافية اسػػتخالص أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي لجميػػع فقػرات المحػػور يسػػاوي 54.41%
وىذه النسبة أقؿ مف  %42درجة الموافقة المتوسطة ،وىذا يعني أف ىناؾ ضػعؼ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد

العينة عمى ىذا المحور.
 3.1.1الماابمة:

باإلضافة لمدراسة االستكشافية لجكت الباحثة إلى استخداـ المقابمة لمتككد مف وجود إشكالية تتعمػؽ

فاعمية اتخاذ القرار حيث تـ إجرال مقابمة مع األستاذ /عػال السوسػي مػدير مركػز اإلسػعاؼ والطػوارئ

بمدينػػة غػزة فػػي اليػػالؿ األحمػػر الفمسػػطيني فػػي  ،0255/0/52حيػػث يػػزداد العمػػؿ فػػي م اركػػز اإلسػػعاؼ

فػػي وقػػت األزمػػات ،وقػػد أكػػد عمػػى أنػػو بػػالرغـ مػػف وجػػود مرونػػة فػػي تعػػديؿ الق ػ اررات المتخػػذة ،واج ػرال
مفاضػػمة بػػيف البػػدائؿ إال أنػػو ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى مزيػػد مػػف التػػدريبات اإلداريػػة التػػي تُعػػزز مػػف القػػدرة عمػػى

اتخاذ الق اررات الفعالة ،وأيضاً أف تقوـ اإلدارة العميا باتخاذ انرال المقدمة مف قبميـ بعيف االعتبار .فػي
ٍ
خاصة الحروب التي مرت عمى قطاع غزة يتـ احتػراـ القػ اررات التػي تصػدر مػف اإلدارة
وقت األزمات وب
العميا أو مف جيات أخر مثؿ الصػميب األحمػر الػدولي ،ولكػف فػي حػاؿ إف كانػت ىنػاؾ مخػاطرة غيػر

كبيػػرة عنػػد خػػرؽ القػرار خاصػػة فػػي الحػػاالت التػػي تتعمػػؽ بصنقػػاذ األرواح أو جمػػع األشػػالل فصنػػو يػػتـ أخػػذ
القػرار مػػف قبمنػػا لموصػػؿ إلػػى أمػػاكف الجرحػػى ،بمعنػػى أنػػو فػػي وقػػت األزمػة أرض الواقػػع ىػػي الحكػػـ فػػي
تنفيذ القرار أو تعديمو أو عدـ تنفيذه.

بنال عمى الدراسة االستكشافية التي كانػت نسػبة المتوسػط الحسػابي النسػبي لجميػع فقػرات محاورىػا
ً
 %32.25ىػػو أقػػؿ مػػف  %42درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة ممػػا يعنػػي ضػػعؼ موافقػػة أفػراد العينػػة ،وأيضػػا
يتضو مف ىذه النتيجة أف فاعمية اتخاذ القرار تحتاج إلى دراسة وبحث.

ومػػف خػػالؿ المقابمػػة الشخصػػية التػػي أجرتيػػا الباحثػػة مػػع األسػػتاذ /عػػالل السوسػػي فصن ػو يػػر أف

عممية اتخػاذ القػرار تحتػاج إلػى تعزيػز لزيػادة فاعميتيػا وذلػؾ مػف خػالؿ التػدريبات ،والمشػاركة فػي اتخػاذ

القرار.

وعمى ىذا األساس برزت مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيس التالي:

ما أثر التمكيف اإلدار عمى فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية باطاع زة؟

ويتلرع مف التساؤؿ الرئيس مجموعة مف التساؤلت التالية:

 -5ما واقع التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟

 -0ما مستو فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟

 -1ى ػؿ يوجػػد عالقػػة بػػيف التمكػػيف اإلداري وبػػيف فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات
األىمية بقطاع غزة؟

 -2ىػػؿ يوجػػد أثػػر لمتمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة؟
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 -3ىؿ يوجد فروؽ بيف متوسػطات اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ التمكػيف اإلداري وحػوؿ فاعميػة اتخػاذ

القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعز لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي)؟

 -4ما الصعوبات التي تواجو عممية اتخاذ القرار ،وكيؼ يمكف اتخاذ ق اررات سريعة وقت األزمات؟

 3.1أىداؼ الدراسة:
ييػػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر التمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات

فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ المسػػاىمة فػػي تسػػميط الضػػول عمػػى أىميػػة التمكػػيف

اإلداري لما لو مف أىمية في وقت األزمات حيث يكوف اتخاذ القرار مطموب باألىميػة والسػرعة الممكنػة
ممػػا يػػؤدي إلػػى تعزيػػز العمػػؿ المؤسسػػي اإلداري وقػػت األزمػػات ،وينبثػػؽ مػػف اليػػدؼ ال ػرئيس األىػػداؼ

الفرعية التالية:

 -5التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -0التعرؼ إلى مستو فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -1تحدي ػػد العالق ػػة ب ػػيف التمك ػػيف اإلداري وب ػػيف فاعمي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار وق ػػت األزم ػػات ف ػػي المؤسس ػػات
األىمية بقطاع غزة.

 -2بياف أثر التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ القػرار وقػت األزمػات فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع
غزة.

 -3الكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ التمكػػيف اإلداري وحػػوؿ فاعميػػة
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطػاع غػزة تُعػز لمتغيػرات( :الجػنس ،العمػر،
المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).

 -4تسميط الضول عمى الصعوبات التػي تواجػو عمميػة اتخػاذ القػرار ،وبيػاف كيػؼ يمكػف اتخػاذ قػ اررات
سريعة وقت األزمات.

 3.4متغيرات الدراسة:

 -3المتغيػػر المسػػتاؿ :التمك ػيف اإلداري وتتمثػػؿ أبعػػاد التمكػػيف فػػي( :االتصػػاؿ وتػػدفؽ المعمومػػات،
الحوافز ،فرؽ العمؿ ،التفويض).

 -1المتغير التابا :فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -1المتغير الديمغرافي :العمر ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،والمسمى الوظيفي.
ستاوـ الباحثة :بدراسة أثر التمكيف اإلداري كمتغير مستقؿ ،وفاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
كمتغير تابع ،وذلؾ باالعتماد عمى الجدوؿ التالي ،لبياف العالقة بيف المتغير التابع والمستقؿ.
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المتغير المستقل

المتغير التابع

التمكيف اإلدار

فاعمية اتخاذ الارار

 -التصاؿ وتدفؽ المعمومات.

وقت األزمات

 -الحوافز.

 فرؽ العمؿ. -التلويض.

المتغيرات الديمو رافية
 -العمر

 -الجنس

 -المؤىؿ العممي

 -عدد سنوات الخدمة

 -المسمى الوظيلي

شكؿ ( :)3.3متغيرات الدراسة
(المصدر :جرد بواسطة الباحثة)
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جدوؿ ( :)3.1أبعاد التمكيف اإلداري

البحيصي ()1034

نسماف ()1033

علانة ()1031

الحاج ()1035

ممحـ ()1006

اندرواس و معايعة ()1030

افند ()1001

الاريوتي و العنز ()1006

*

المعاني و ارشيدة()1009

*

الرشود ()1009

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

(المصدر :جرد بواسطة الباحثة)

5

3
3
0

*
*

1
4
1
5
5
5
5
5
5
0
5
5

*

1

*
*
*
*

4
*

*
*
*

ال العيف()1030

التصاؿ وتدفؽ
المعمومات
فرؽ العمؿ
التلويض
المشاركة
بالمعمومات
تدريب العامميف
الحوافز
التأثير
الاوة
التعمـ
و وح اليدؼ
الممكية
الر بة في التغيير
الحتراـ والتادير
الثاة
دعـ اإلدارة العميا
ثاافة التمكيف
العمـ والمعرفة
والميارة
تشجيا التلكير
اإلبداعي

*

*

*

*

*

*

المجموع

البعد
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جدوؿ ( :)3.2الربط بيف التابع المستقؿ (التمكيف اإلداري) والمتغير التابع
(فاعمية اتخاذ القرار) في الدراسات السابقة

الدراسة

المتغير المستابؿ

المتغير التابا

دراسة الردادي ()0250

التمكيف اإلداري

اتخاذ القرار

دراسة الطراونة ( )0224

التمكيف

فاعمية عممية اتخاذ القرار

دراسة الشمري ()0250

تمكيف العامميف

فاعمية اتخاذ الق اررات

دراسة( )Neema, 2015

Empowerment

Decision making

دراسة( )Mckivor, 2016

Empowerment

Decision making

(المصدر :مف إعداد الباحثة)

اعتمدت الباحثة في الجدوؿ رقـ ( )5.0عمى الدراسات السابقة ،لبياف الربط بيف التمكيف اإلداري

وفاعمية اتخاذ القرار.

بنال عمى ما تناولو الباحثيف التالية أسمائيـ:
تـ اعتماد أبعاد التمكيف اإلداري الجدوؿ رقـ (ً )5.0
البحيصي ( ،)0252نسماف ( ،)0255عفانة ( ،)0251الحاج ( ،)0253ممحـ ( ،)0252اندرواس
ومعايعة ( ،)0252افندي ( ،)0221القريوتي والعنزي ( ،)0224المعاني وارشيدة ( ،)0227الرشودي

( ،)0227الضالعيف (.)0252

 3.5فر يات الدراسة:
تـ صياغة فرضيات الدراسة في ضول مشكمة البحث والدراسات السابقة والدراسة االستكشافية
عمى النحو التالي:
اللر ية الرئيسة األولى:
ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف التمكيف اإلدار وبيف
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
ويتلرع مف اللر ية الرئيسة الساباة اللر يات اللرعية التالية:

 -5ال يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عن ػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف التصػػػاؿ وتػػػدفؽ
المعمومات ،وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
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 -0ال يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف فريػػؽ العمػػؿ ،وبػػيف
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -1ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف الحوافز ،وبػيف فاعميػة
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
 -2ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف التفويض ،وبيف
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
اللر ية الرئيسة الثانية:
ال يوج ػػد أث ػػر ذو دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتو الدالل ػػة ( )α≤0.05لمتمك ػػيف اإلداري عم ػػى فاعمي ػػة

اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
اللر ية الرئيسة الثالثة:

ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات
المبحػػوثيف (حػػوؿ التمكػػيف اإلداري وحػػوؿ فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات) فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة تُعز لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).

 3.6أىمية الدراسة:
تستمد الدراسة أىميتيا عمى النحو التالي:
األىمية العممية:
 -5تسميط الضول عمى أثر التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخػاذ القػرار وقػت األزمػات وأوضػاع عػدـ
االستقرار.

 -0يتوقع ىذا البحث أف يفتو المجاؿ لمزيػد مػف الد ارسػات واألبحػاث فػي مجػاؿ التمكػيف والمشػاركة
في اتخاذ القرار.

 -1إثػرال المكتبػة العربيػة بنػػوع جديػد مػف الد ارسػػات فػي مجػاؿ التمكػػيف اإلداري ،وأثرىػا عمػى فاعميػػة
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -2إبراز أىمية التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
األىمية التطبياية:
 -5الخػػروج بتوصػػيات مفيػػدة يػػتـ تقػػديميا إلدارة مؤسسػػات عينػػة البحػػث مػػف أجػػؿ تحسػػيف فاعميػػة
اتخاذ القرار وقت األزمات مف خالؿ التمكيف اإلداري.
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 -0االرتقػػال بمسػػتو درجػػة فاعميػػة اتخػػاذ القػرار فػػي ظػػؿ وجػػود التمكػػيف اإلداري فػػي وقػػت األزمػػات
بنال عمى نتائج ىذه الدراسة.
ً
 -1ستكتسب الباحثة المعرفة المتعمقة في معرفة أثر التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ القػرار فػي
وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة ،وىذا سوؼ يطور المسار الوظيفي ليا.

 -2تتوقع الباحثة أف تُسيـ الدراسة في عممية تعميؽ التمكيف اإلداري وقت األزمات تجاه المتغيرات
المبحوثة لتبني مستويات أدال أفضؿ في المد البعيد.

 3.7حدود الدراسة:
 -3الحد المو وعي :اقتصرت الدراسة عمى معرفة أثر التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ القػرار
في وقت األزمات بالمؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 -1الحػػد المؤسسػػي :المنظمػػات األىميػػة فػػي قطػػاع غ ػزة التػػي ال يقػػؿ عػػدد موظفييػػا عػػف عش ػريف
موظؼ.

 -1الحػػػد البشػػػر  :المػػوظفيف الػػذيف تحػػدد مناصػػبيـ فػػي المسػػميات الوظيفيػػة التاليػػة( :أعمػػى مػػف
مدير ،مدير ،رئيس قسـ ،منسؽ ،إداري).

 -4الحد الزماني.0255-0254 :

 3.8مصطمحات الدراسة:
 -3التمكيف اإلدار :
العممية اإلدارية التي يتـ بموجبيا االىتماـ بالعػامميف مػف خػالؿ إثػرال معمومػاتيـ ،وزيػادة ميػاراتيـ،

وتنمية قدراتيـ الفردية ،وتشجيعيـ عمى المشاركة وتوفير اإلمكانات الالزمة ليـ لما يحفػزىـ عمػى اتخػاذ
الق اررات المناسبة (الرشودي.)12 :0227 ،
التمكػػػيف :إعط ػػال الصػػالحيات المختمفػػة لمع ػػامميف ،والتػػي يس ػػتطيعوف مػػف خاللي ػػا اتخػػاذ القػػ اررات
المختمفة ،وممارسػة الرقابػة ،وتحمػؿ المسػئولية ،واسػتخداـ قػدراتيـ مػف خػالؿ التػدريب والثقػة (المييػرات،
.)05 :0252

تعرؼ الباحثة التمكيف اإلدار إجرائي ا بأنو :عممية إدارية تعمؿ عمى تعزيز ثقة العامميف بكنفسػيـ،

وبمؤسستيـ وبنال قدراتيـ وتزيد مف انتمائيـ لممؤسسة مف خػالؿ التفػويض والمشػاركة فػي الػرأي والحفػز

لضماف استخداـ أقصى وأفضؿ لقدراتيـ مما يؤدي إلى تميػز المؤسسػة تطورىػا المسػتمر ،وتمكينيػا مػف
تقديـ أفضؿ السمع والخدمات بكفالة عالية.
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التصػػاؿ وتػػدفؽ المعمومػػات :وسػػائؿ اتصػػاؿ حديثػػة تسػػاعد عمػػى تواصػػؿ اإلدارة مػػع غيرىػػا مػػف

الجيات ،إذ إف توفر المعمومات ُيعزز االلتزاـ الذاتي لألفراد (المفمػوح ،)12 :0254 ،فسػيولة الحصػوؿ
عمى المعمومات ،وسرعة توافرىا في الوقت المناسب تحقؽ لمعػامميف القػدرة عمػى اتخػاذ القػرار وتزيػد مػف
تمكينيـ في أدال مياميـ بككثر فاعمية و كفالة (أبو شمالة.)37 :0254 ،
تعرؼ الباحثة التصاؿ وتدفؽ المعمومات إجرائيػ ا :أنػو مػف أىػـ مقومػات التمكػيف اإلداري أيػاً كػاف

اتجاىو مف أسفؿ إلػى أعمػى أو العكػس فػصف مػف خاللػو يػتـ تػوفير المعمومػات التػي تبنػى عمييػا القػ اررات

ال أكانت االستراتيجية أـ الروتينية ،فالمعمومات ىي التػي تعطػي صػورة إلدارة المؤسسػة حػوؿ وضػع
سو ً
ال
المؤسسػػة ،أيػػف ىػػي؟ والػػى أيػػف ذاىبػػة؟ ومػػا تحتػػاج إليػػو مػػف تطػػوير و تنظػػيـ ،ومػػا ىػػي متطمباتيػػا سػو ً
أكانت عمى صعيد البيئة الداخمية أـ الخارجية لممؤسسة.

التلػػويض :مػػنو الحػػؽ فػػي التصػػرؼ ،واعطػػال الصػػالحيات الالزمػػة لألف ػراد لتمكيػػنيـ مػػف ممارسػػة

أعمػػاليـ بصػػورة تضػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ ،وىػػي جػػزل ميػػـ فػػي عمميػػة التمكػػيف اإلداري لألف ػراد ،وبػػدوف

مػػنحيـ التفػػويض أو الصػػالحيات الكافيػػة لمزاولػػة أعمػػاليـ وتحديػػد مسػػؤولياتيـ ال يمكػػف بمػػوغ األىػػداؼ

(جػواد ،)62 :0250 ،وىػػو نقػؿ لمسػػطمة مػف أجػػؿ اتخػػاذ القػ اررات وانجػػاز الميمػات وىػػو أىػـ مجػػاؿ مػػف
مجاالت التمكيف (.)Aburuman, 2016: 184
تعرؼ الباحثة التلويض إجرائي ا :أنو تقديـ صػالحيات مدعومػة بثقػة اإلدارة لألفػراد المػؤىميف الػذيف

يسػػعوف إلػػى تطػػوير المؤسسػػة وتحقيػػؽ أىػػدافيا ورسػػالتيا ،ويترتػػب عميػػو نقػػؿ جػػزل مػػف السػػمطة دوف نقػػؿ
المسئولية كاممة كما أنو يشتمؿ عمى مياـ جوىرية مثؿ اتخاذ الق اررات.
 الحوافز  :تعد وسيمة لمعرفة الكيفية التي يتـ بيا إشباع حاجات العامميف ،فصذا أرادت القيادة أفتزيد مف كفالة العامميف ،فعمييا التعرؼ إلى دوافعيـ ،وتنمية حاجاتيـ ،لتحفيزىـ عمى السموؾ

المرغوب ،فكساس التمكيف ىو التعزيز اإليجابي (الشريؼ ،)121 :0250 ،لتحقيؽ اإلشباع لد

ىؤالل العامميف ،وتعمؿ عمى رفع كفالتيـ وزيادة والئيـ ،والتكثير في سموكيـ ،وتوجيو ىذا السموؾ

بما يتماشى مع تحقيؽ أىداؼ المؤسسة (قويدر.)02 :0255 ،

تعرؼ الباحثة الحوافز إجرائي ا :أنيا وسائؿ مادية ومعنوية تتخذىا اإلدارة مف أجؿ زيادة حماس

العامميف في المؤسسة ،ورفع انتمائيـ ليا مما يترتب عميو قياـ العامميف ببذؿ جيد أكبر ،وتقديـ جودة
عمؿ أفضؿ مف أجؿ الرفع مف شكف المؤسسة وتعزيز مكانتيا.
 فرؽ العمؿ :فريؽ العمؿ يتكوف أساساً مف عدد معيف مف األفراد يعمموف سوياً ،فصف ما يحققو ىذاالفريؽ مف إنجاز يكوف أكبر بكثير مف مجموع إنجاز ىؤالل األفراد كؿ بمفرده ،حيث ال يعتمد
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نجاح الفريؽ عمى الميارات الفردية فقط ،ولكف عمى األسموب الذي يقوـ مف خاللو أعضال الفريؽ

بالدعـ والعمؿ مع بعضيـ (أبو جربوع.)32 :0252 ،

تعرؼ الباحثة فرؽ العمؿ إجرائيا :أنيا مجموعة مف العامميف لدييـ ىدؼ واحد يسعوف إلى

تحقيقو مف خالؿ التعاوف والمشاركة في المياـ بحيث ُينسب تحقيؽ األىداؼ واإلنجازات لمفريؽ
بككممو ،مما يشجع العمؿ الجماعي الذي تتنوع فيو الخبرات واألفكار والميارات وينتج عنو نتائج أفضؿ

مف العمؿ الفردي.

 -1فاعمية اتخاذ الارار:
القدرة عمى تحقيؽ أقصى النتائج والخدمات ،التي يمكف تحقيقيا باستخداـ الموارد المتاحة أحسف

استخداـ ممكف ،والقدرة عمى اختيار أنسب الوسائؿ لتحقيؽ األىداؼ ،وتحديد أولوياتيا ،والقدرة عمى

استخداـ الموارد المتاحة ،بكقصى كفالة لتحقيؽ األىداؼ (محمد ،)12:0224 ،واتخاذ القرار عبارة عف

اختيار مف بيف بدائؿ معينة ،وقد يكوف االختيار دائماً بيف الخطك والصواب أو األبيض واألسود ،إذا

لزـ الترجيو ،و تغميب األصوب واألفضؿ أو األقؿ ضرًار (تعمب.)03 :0255 ،

تعرؼ الباحثة اتخاذ الارار إجرائيا بأنو :عممية متسمسمة ومتغمغمة في جميع المستويات اإلدارية

وال تقتصر عمى مستو إداري محدد ،وكمما شاركت الجماعة في اتخاذ الق ارر ساعد ذلؾ عمى الوصوؿ

لمقرار األفضؿ كما أنو مف الضروري متابعة تنفيذ القرار لضماف تطوير العمؿ.
 -1األزمة:

ىي مرحمة عدـ استقرار في الوضع الطبيعي بشكؿ غير مرغوب فيو ،يتطمب األمر مواجيتو،

والعمؿ عمى التخفيؼ مف حدتو ،ومف ثـ إنياؤه بكقؿ الخسائر الممكنة (البمبيسي.)51 :0254 ،

تعرؼ الباحثة األزمة إجرائيا :أمر طارئ يترتب عميو نتائج سمبية ،تعمؿ إدارة المؤسسة عمى

التخفيؼ مف آثاره ،مما يتطمب قرار يسعى إلى الوصوؿ لمحموؿ المثمى ،لكي تضمف وضع مستقر
لممؤسسة.
 -4المنظمات األىمية:
ُيعرؼ قانوف الجمعيات األىمية الفمسطيني رقـ ( )5لعاـ (0222ـ) المنظمات األىمية بكنيا:
"شخصية معنوية مستقمة تنشك بموجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقؽ أىداؼ
مشروعة تيـ الصالو العاـ دوف استيداؼ جني الربو المالي بيدؼ اقتسامو بيف األعضال أو لتحقيؽ

منفعة شخصية" (الوقائع الفمسطينية.)0222 ،
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 3.9ىيكؿ الدراسة:

اللصؿ األوؿ -:اإلطار العاـ لمدراسة:
يتكػػوف مػػف :المقدمػػة ،مشػػكمة الد ارسػػة ،الد ارسػػة االستكشػػافية ،أىػػداؼ الد ارسػػة ،متغيػرات الد ارسػػة،

فرض ػػيات الد ارس ػػة ،أىمي ػػة الد ارس ػػة ،ح ػػدود الد ارس ػػة ،مص ػػطمحات الد ارس ػػة ،ىيك ػػؿ الدارس ػػة ،ممخ ػػص
الفصؿ األوؿ.

اللصؿ الثاني -:اإلطار النظر لمدراسة:

المبحػػث األوؿ -:تمييػػد ،مفيػػوـ التمكػػيف ،أىميػػة التمكػػيف ،مسػػتويات التمكػػيف ،أسػػاليب التمكػػيف،

فوائػػد التمكػػيف ،أسػباب التمكػػيف ،خطػوات تطبيػػؽ التمكػػيف ،مبػػررات و معوقػػات التمكػػيف ،أبعػػاد التمكػػيف،

مقترحات إلنجاح عممية التمكيف اإلداري.

المبحث الثاني -:تمييد ،مفيوـ اتخاذ القرار ،مفيوـ الفاعمية في اتخاذ القرار ،أىمية اتخاذ القرار،
أس ػػاليب اتخ ػػاذ القػ ػرار ،خطػ ػوات اتخ ػػاذ القػ ػ اررات ،مقوم ػػات اتخ ػػاذ القػ ػرار الفع ػػاؿ ،معوق ػػات اتخ ػػاذ القػ ػرار
الفعاؿ ،المقترحات التي تؤدي إلى زيادة فاعمية القرار.

المبحث الثالث -:عالقة التمكيف اإلداري بفاعمية اتخاذ القرار وقت األزمػات ،المؤسسػات األىميػة:

مفي ػػوـ المؤسس ػػات األىمي ػػة ،تكس ػػيس المؤسس ػػات األىمي ػػة ،الخ ػػدمات الت ػػي تق ػػدميا المؤسس ػػات األىمي ػػة،
قطاعػػات العمػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة ،نمػػاذج لواقػػع اتخػػاذ الق ػرار فػػي بعػػض المؤسسػػات
األىمية ،الصعوبات والتحديات التي تواجييا المؤسسات األىمية .األزمة :مفيوـ األزمة ،أسباب األزمة،

تصنيؼ األزمات ،التفكير اإلبداعي في التعامؿ مع األزمة ،ممخص الفصؿ الثاني.
اللصؿ الثالث -:الدراسات الساباة:
د ارسػػات تتعمػػؽ بػػالتمكيف اإلداري ،د ارسػػات تتعمػػؽ بفاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار ،د ارسػػات تتعمػػؽ بػػالتمكيف

اإلداري وفاعمية اتخاذ القرار ،التعقيب عمى الدراسات السابقة ،الفجوة البحثية ،ممخص الفصؿ الثالث.
اللصؿ الرابا -:منيجية الدراسة و إج ار اتيا:

يتك ػػوف م ػػف :م ػػنيج الد ارس ػػة ،مجتم ػػع الد ارس ػػة ،عين ػػة الد ارس ػػة ،أداة الد ارس ػػة ،ص ػػدؽ أداة الد ارس ػػة

(االستبانة) ،ثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،األساليب اإلحصائية المسػتخدمة  ،خطػوات إجػرال الد ارسػة،
مصادر البيانات ،اختبار توزيع البيانات ،ممخص الفصؿ الرابع.
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اللصؿ الخامس -:نتائ الدراسة الميدانية:
يتكػوف مػػف :تمييػػد ،نتػػائج السػؤاؿ األوؿ ومناقشػػتيا ،نتػائج السػؤاؿ الثػػاني ومناقشػػتيا ،نتػػائج السػؤاؿ

الثالػػث ومناقشػػتيا ،نتػػائج السػؤاؿ ال اربػػع ومناقشػػتيا ،نتػػائج السػؤاؿ الخػػامس ومناقشػػتيا ،ممخػػص الفصػػؿ
الخامس.
اللصؿ السادس -:النتائ و التوصيات و الدراسات الماترحة:
يتكوف مف :نتائج الدراسة ،توصيات الدراسة ،الدراسات المقترحة ،ممخص الفصؿ السادس.

 1.10ممخص اللصؿ األوؿ:
يعػػد الفصػػؿ األوؿ الن ػواة التػػي تقػػوـ عمييػػا الد ارسػػة و التػػي يعتمػػد عمييػػا اختيػػار مجتمػػع البحػػث

وأدوات الد ارسػػة .تنػػاوؿ الفصػػؿ األوؿ المعمومػػات الرئيسػػية لمد ارسػػة مثػػؿ مؤش ػرات وجػػود مشػػكمة تسػػتحؽ
البحث وكاف مف ضمف ىذه المؤشرات الد ارسػة االستكشػافية و المقابمػة .باإلضػافة إلػى ذلػؾ تػـ توضػيو
ما تيدؼ إليو ىذه الدراسة وما ىوالمتغير المستقؿ و المتغير التابع و المتغيرات الديمغرافيػة .مػف خػالؿ

ىػػذا الفصػػؿ تػػـ ذكػػر فرضػػيات الد ارسػػة و أىميتيػػا و حػػدودىا .تػػـ ذكػػر مصػػطمحات الد ارسػػة و ىيكػػؿ

الدراسة.
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التمكونىاإلداريى
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

 0انفصم انثاني

اإلطار اننظري نهدراسة انحمكني اإلداري

وعالقحه بفاعهية اختاذ انقرار وقث األزمات
مادمة.
 1.3المبحث األوؿ :التمكيف اإلدار .
 1.1المبحث الثاني :اتخاذ الا ارر وقت األزمات.
 1.1المبحث الثالث :التمكيف اإلدار ودوره في اتخاذ الارار وقت األزمات
في المؤسسات األىمية.
 1.4ممخص اللصؿ الثاني.
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اللصؿ الثاني

ورالقته
اتخاذىراسة التمكيف اإلدار وعالقتو بلاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات
بفارلوةى لمد
اإلطارى النظر
القرارىوقتىاألزمات

مادمة:

يعػػد التمكػػيف اإلداري فػػي الوقػػت الحػػالي أحػػد أسػػاليب اإلدارة الحديثػػة لرفػػع مسػػتو أدال المػػوظفيف،

وى ػػذا م ػػا دع ػػت إلي ػػو التغيػ ػرات البيئي ػػة الكبيػ ػرة ف ػػي ع ػػالـ األعم ػػاؿ .التمك ػػيف اإلداري يم ػػنو المرؤوس ػػيف

الصالحيات ،ويقوي قدرتيـ عمى االستقاللية في اتخاذ القرار الرشػيد وتحمػؿ مسػئوليتو دوف الرجػوع إلػى
المسؤوليف ،وذلؾ لوجود الثقة بيف الرئيس والمرؤوس ،وىي عامػؿ أساسػي يشػجع الػرئيس عمػى المضػي

قدماً في عممية التمكيف لمموظفيف الذيف يتوسـ فييـ القدرة ،والميارة ،والحنكػة ،والمعرفػة ،والفيػـ لسياسػة

المنظمة وأىدافيا.

وتشكؿ فاعمية اتخاذ القرار أثنال األزمات  -حسب ما تراه الباحثة  -أىميػة كبيػرة فػي أدبيػات إدارة

األعمػػاؿ المعاص ػرة إذ إف التغي ػرات التػػي شػػيدىا العػػالـ ،وزيػػادة حػػدة المنافسػػة بػػيف منظمػػات األعمػػاؿ
فرضت عمييا تنمية األفراد المبػدعيف وأصػحاب القػدرات الذىنيػة لصػنع ،واتخػاذ القػ اررات بيػدؼ تحسػيف

األدال لممنظمات ،إف فاعميػة اتخػاذ القػ ارر فػي ظػؿ األزمػات لػو انعكاسػاتو اإليجابيػة إذ تػـ اتخػاذ قػ اررات
رشػيدة مػػف شػػكنيا احتػوال األزمػػات ،والتعامػػؿ معيػا بطػػرؽ عمميػػة مػف أجػػؿ السػػيطرة عمييػا ،وادارتيػػا مػػف

أجؿ الحد مف آثارىا السمبية.

ولزيػػادة التوضػػيو لمتمكػػيف اإلداري وعالقتػػو بفاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات تػػـ تنػػاوؿ اإلطػػار
النظري عمى النحو التالي.
المبحث األوؿ -:التمكيف اإلدار .
المبحث الثاني -:اتخاذ الارار وقت األزمات.
المبحث الثالث -:التمكيف اإلدار ودوره في اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية.
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 1.3المبحث األوؿ
التمكيف اإلدار

تمييد:

تبمػػورت أفكػػار وآرال أغمػػب البػػاحثيف فػػي نيايػػة الثمانينػػات وبدايػػة التسػػعينات حػػوؿ مفيػػوـ التمكػػيف

كونػػو مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة فػػي الفكػػر اإلداري ،فضػالً عػػف كونػػو مػػف المػػداخؿ المعاصػرة فػػي بيئػػة إدارة
األعماؿ ،والذي يعد أحد مفاتيو نجاح وديمومة المؤسسة.

 1.3.3مليوـ التمكيف:
تعػ ػػددت آرال الكتػ ػػاب والبػ ػػاحثيف حػ ػػوؿ ىػ ػػذا المفيػ ػػوـ ،ويعػ ػػرؼ عمػ ػػي وأحمػ ػػد ( )543 :0251إف
التمكػػ ػ ػ ػػيف يعنػ ػ ػ ػ ػػي إعطػ ػ ػ ػ ػػال السػ ػ ػ ػ ػػمطاف والحكػ ػ ػ ػ ػػـ والقػ ػ ػ ػ ػػوة لشػػ ػ ػ ػػخص أو مجموعػ ػ ػ ػ ػػة أشػ ػ ػ ػ ػػخاص ،وذلػ ػ ػ ػ ػػؾ
الممكػػف لممم َكػػف لػػو تحقيقيػػا ،غيػػر أف الميي ػرات ( )05 :0252ع ػرؼ
لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة يتػػوخى ُ
التمكػػيف بكنػػو إعطػػال الصػػالحيات المختمفػػة لمعػػامميف ،و التػػي يسػػتطيعوف مػػف خالليػػا اتخػػاذ الق ػ اررات

المختمف ػػة ،وممارس ػػة الرقاب ػػة و تحم ػػؿ المس ػػئولية ،و اس ػػتخداـ ق ػػدراتيـ م ػػف خ ػػالؿ الت ػػدريب والثق ػػة .أف

التمكػػيف ىػػو تعزيػػز القػػدرات لألف ػراد و الجماعػػات لصػػنع خيػػارات و تحويػػؿ ىػػذه الخيػػارات إلػػى أفعػػاؿ
ونتػائج ( ،)The World Bank ,2011: 21ويشػير  (2011: 16) Robbinsأف التمكػيف يعنػي
مػػنو العػػامميف السػػمطة الالزمػػة وحريػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ جعميػػـ قػػادريف عمػػى خدمػػة المنظمػػة بفاعميػػة،

ويؤكػػد )2007: 285) Goodman, et. al.أف التمكػػيف يعنػػي تخويػػؿ الصػػالحية لمتػػابع ،وتحميمػػو
المسؤولية كما تتضػمف التككػد مػف أف التػابع يعػي (يفيػـ) الميمػة أو الواجػب ولديػو المعمومػات والتػدريب

والتحفيز واإلرشاد والميارات السميمة ،لكي يصبو ناجحاً ،وأبو المجػد ( )11 :0226كػاف قػد أشػار إلػى
أف التمكيف ىو مشاركة المرؤوسيف لرؤسائيـ في سمطتي صنع القػرار ،واتخػاذ القػ اررات فػي إطػار عمػؿ

قائـ عمى تحديد المسؤولية والثقة المتبادلة والتدريب والدعـ مف أجؿ التميز فػي تحقيػؽ أىػداؼ المنظمػة
والع ػػامميف بي ػػا والعم ػػؿ عم ػػى تحس ػػينيا باس ػػتمرار ،كم ػػا أف الم ػػوزي وحم ػػود ( )034 :0226فق ػػد بين ػػا أف

التمكيف ىو القدرة عمى إنجاز األدال الذي يحوؿ إلى إقصػال القيػود كافػة غيػر الضػرورية أمػاـ العػامميف

فػي إنجػاز أدائيػـ ،كمػا أن )2009: 4(Nazakatiاعتبػر التمكػيف ىػو امتػداد لمعمميػات التنظيميػة مػف
خالؿ االتصاالت وممارسػة النقػد وابػدال انرال وممارسػة العمػؿ الفرقػي ،وذلػؾ لزيػادة المعرفػة والميػارات

والدافعية.

يمكف تمخيص ما سبؽ مف آرال الكتاب و البػاحثيف فيمػا يتعمػؽ بموضػوع مفيػوـ التمكػيف اإلداري

حيث تعددت وتنوعت ىذه انرال وذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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ـ

التمكونىاإلداريى

جدوؿ ( :)1.1مفيوـ التمكيف

اتخاذى الصلحة
الباحث/السنة/رقـ
ورالقتهىبفارلوةى
القرارىوقتىاألزمات

-5

(عمي وأحمد )543 :0251

-0

()The World Bank, 2011: 21

-1

)(Robbins, 2011: 16

-2

(المييرات)05 :0252 ،

-3

()Nazakati, 2009: 4

-4

)(Goodman, et. al., 2007: 285

-5

(أبو المجد)11 :0226 ،

-6

(الموزي وحمود)034 :0226 ،

مليوـ التمكيف
التمكػػيف يعنػػي إعطػػال السػػمطاف والحكػػـ والقػػوة أو القػػوة لشػػخص أو
الممكػػف
مجموعػػة أشػػخاص ،وذلػػؾ لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة يتػػوخى ُ

لممم َكف لو تحقيقيا.

التمكيف ىو تعزيز القدرات لألفػراد و الجماعػات لصػنع خيػارات ،و
تحويؿ ىذه الخيارات إلى أفعاؿ ونتائج.

التمكػػيف يعنػػي مػػنو العػػامميف السػػمطة الالزمػػة وحريػػة العمػػؿ مػػف

أجؿ جعميـ قادريف عمى خدمة المنظمة بفاعمية.

التمكػ ػػيف بكنػ ػػو إعطػ ػػال الصػ ػػالحيات المختمفػ ػػة لمعػ ػػامميف ،و التػ ػػي

يستطيعوف مف خالليا اتخاذ الق اررات المختمفة ،وممارسة الرقابػة و

تحمؿ المسئولية ،و استخداـ قدراتيـ مف خالؿ التدريب والثقة.

اعتبػ ػ ػػر التمكػ ػ ػػيف ىػ ػ ػػو امتػ ػ ػػداد لمعمميػ ػ ػػات التنظيميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ

االتصػػاالت وممارسػػة النقػػد ،وابػػدال انرال وممارسػػة العمػػؿ الفرقػػي
وذلؾ لزيادة المعرفة والميارات والدافعية.
التمكػػيف :يعنػػي تخويػػؿ الصػػالحية لمتػػابع ،وتحميمػػو المسػػؤولية كمػػا
تتضمف التككد مف أف التػابع يعػي (يفيػـ) الميمػة أو الواجػب ولديػو

المعمومػػات والتػػدريب والتحفيػػز واإلرشػػاد والميػػارات السػػميمة ،لكػػي

يصبو ناجحاً.

التمك ػػيف :ى ػػو مش ػػاركة المرؤوس ػػيف لرؤس ػػائيـ ف ػػي س ػػمطتي ص ػػنع

القػرار واتخػػاذ القػ اررات فػػي إطػػار عمػػؿ قػػائـ عمػػى تحديػػد المسػػؤولية
والثق ػػة المتبادل ػػة والت ػػدريب ،وال ػػدعـ م ػػف أج ػػؿ التميػ ػػز ف ػػي تحقيػ ػػؽ
أىداؼ المنظمة والعامميف بيا والعمؿ عمى تحسينيا باستمرار.

فقد بينػا أف التمكػيف ىػو القػدرة عمػى إنجػاز األدال الػذي يحػوؿ إلػى

إقصال القيود كافة غير الضرورية أماـ العامميف في إنجاز أدائيـ.

المصدر :جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى المراجع المستخدمة في الجدوؿ.

وتػػرا الباحثػػة :أف التمكػػيف اإلداري مػػف أدوات اإلدارة الحديثػػة التػػي تعطػػي المرؤوسػػيف الصػػالحية
التخ ػػاذ القػ ػرار دوف الرج ػػوع لمرؤس ػػال ،والتص ػػرؼ ف ػػي المواق ػػؼ الطارئ ػػة الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى قػ ػرار ف ػػوري
ٍ
خاصة في األزمات ،وذلؾ مف خالؿ التدريب ،وتوفير المعمومػات الالزمػة ،والتفػويض واعطػال النفػوذ
وب
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اإلداريىػة التمكػػيف اإلداري لممرؤوسػػيف الػػذيف يسػػتحقوف الثقػػة ،ولػػدييـ القػػدرة عمػػى تحمػػؿ
التمكونىممارسػ
والقػػوة .كمػػا أف

اتخاذرىي لممؤسسات التي تعيش فػي بيئػة عػدـ اسػتقرار وتتعػرض لألزمػات الماليػة أو
بفارلوةىضرو
ورالقتهىىو أمر
المسئولية
غيراألزمات
القرارىأووقتى
ذلؾ.
السياسية،

 1.3.1أىمية التمكيف اإلدار :
التمكيف اإلدار يتمتا بأىمية يتـ تو يحيا مف خالؿ ما يمي:

شكؿ ( :)1.3أىمية التمكيف اإلداري

(المصدر :جرد بواسطة الباحثة باالعتماد عمى الدراسات المذكورة في الشكؿ)

 1.3.1مستويات التمكيف:
يطب ػػؽ كثي ػػر م ػػف المنظم ػػات الي ػػوـ بػ ػرامج التمك ػػيف ،لك ػػف ذل ػػؾ ي ػػتـ ب ػػدرجات متفاوت ػػة ،فف ػػي بع ػػض
المنظمػات يعنػي التمكػيف تشػػجيع العػامميف عمػى طػػرح األفكػار ،بينمػا يحػػتفظ المػديروف بالسػمطة األخيػرة

التخػػاذ القػرار ،وفػػي منظمػػات أخػػر يعنػػي التمكػػيف إعطػػال العػػامميف حريػػة وسػػمطة كاممػػة التخػػاذ القػرار
وتجربة التصورات ،وأساليب التمكيف الحالية تسير في تسمسؿ كما ىو موضو بالشكؿ التالي:
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شكؿ ( :)1.1تسمسؿ التمكيف
(المصدر :أفندي)0221 ،

وم ػػف خ ػػالؿ الش ػػكؿ الس ػػابؽ يتض ػػو أف ت ػػدرج التمك ػػيف يب ػػدأ م ػػف انع ػػداـ س ػػمطة الع ػػامميف ،وينتي ػػي

بالتمكيف الكامؿ ،حيث يشارؾ العامموف في وضع استراتيجية المنظمة ،وأحد األمثمة عمى ذلػؾ التمكػيف

المطمؽ ىو عندما تمنو فرؽ العمؿ ذاتية اإلدارة سمطة توظيؼ وتنظيـ وفصؿ أعضػال الفريػؽ ،ووضػع
معدالت لممكافكة ،واف القميؿ جداً مف المنظمات قد بمغ ذلؾ المستو مف التمكيف.
وفػػي المنظمػػات التػػي تسػػعى إلػػى التعمػػيـ المسػػتمر يعتبػػر األف ػراد مصػػد اًر أولي ػاً لقػػوة المػػدير ،ولػػيس

تكمفػػة أو إنفاق ػاً يجػػب خفضػػو ،وفػػي ىػػذه المنظمػػات يػػتـ تقػػديـ ح ػوافز تنافسػػية لمعػػامميف وتػػوفير ظػػروؼ
عمػ ػػؿ جيػ ػػدة ،وفػ ػػرص لمتنميػ ػػة والتطػ ػػوير الػ ػػذاتي والمينػ ػػي باإلضػ ػػافة إلػ ػػى إعطػ ػػال العػ ػػامميف اإلحسػ ػػاس

بالمشاركة في الممكية (أفندي.)32 :0221،

إف أي عمميػػة تغييػػر داخػػؿ التنظػػيـ تحتػػاج إلػػى وقػػت بالدرجػػة األولػػى ،إلػػى جانػػب أنيػػا تػػتـ عمػػى

م ارحػػؿ لتحقيػػؽ الغايػػات المرج ػوة مػػف ىػػذه العمميػػة ،وبمػػا أف التمكػػيف يمثػػؿ اسػػتراتيجية ىامػػة لممنظمػػة،
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المنظىمػػة نظري ػاً وعمميػاً ،لػػذا فيػػي بحاجػػة إلػػى وقػػت لتسػػتطيع التطبيػػؽ تػػدريجياً ،وعمػػى
فالبػ َػد أف تتبناىػ
التمكونىػااإلداري
اتخاذىرامج التمكيف ،إلى عدة مستويات يمكف لمفريؽ اإلداري تطبيقيا وىي:
 Pastorب
ورالقتهىحدد
مراحؿ قد
بفارلوةى
القرارىوقتىاألزمات

 المستوا األوؿ -:يتخذ اإلداري الق اررات ويعمـ الفريػؽ ،وقػد يبػدو ىػذا أساسػاً واضػحاً ،لكػف فػياألغمب يضع المديروف ق اررات ،وال يكمفوف أنفسيـ عنال إعالـ الفريؽ.

 المسػػتوا الثػػاني -:فػػي ىػػذا المسػػتو يسػػكؿ المػػدير فريقػػو عػػف أي اقت ارحػػات ،ويضػػع الق ػ ارراتمعتمداً عمى االقتراحات ويعمـ الفريؽ بيا.
 المسػػتوا الثالػػث -:يتنػػاقش المػػدير والفريػػؽ فػػي الوضػػع بشػػكؿ مفصػػؿ ،ويطمػػب المػػدير أوراؽعمؿ ومداخالت مف الفريؽ ،وقد يكخذ أوالً يكخذ بيا ،ويعمـ الفريؽ بذلؾ.

 المسػػتوا الرابػػا -:فػػي ىػػذا المسػػتو يسػػتمر بنػػال العالقػػات ،وفػػي ىػػذه النقطػػة تقػػرر العالقػػاتبشكؿ نيائي وبشكؿ تعاوني بيف المدير والفريؽ (العبيديف.)12 :0222 ،
وحسب توافر ىذه المكونات األربعة يمكف تحديػد مسػتو التمكػيف فػي المنظمػة ،وقػد ميػز المؤلفػاف

وبنيا ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوليما في ىذا التمييز بيف ما أسمياه الضب ػ ػ ػػط واالنخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراط  ،وذلؾ كما يمي:
انخراط عاؿ

االنخراط في االقتراحات

االنخراط في العمؿ

Control Oriented

خط اإلنتاج

Involvement Oriented
شكؿ ( :)1.1مستو التمكيف

(المصدر :أفندي)0221 ،

 1.3.4أساليب التمكيف اإلدار :
لق ػد تعػػددت أسػػاليب التمكػػيف مػػف باحػػث إلػػى آخػػر ،وسػػوؼ تقػػوـ الباحثػػة بعػػرض بعػػض مػػف ىػػذه
األساليب حسب ما يتناسب مع ىذه الدراسة:
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مف خالؿ النمط الاياد :
التمكيف
 أسموباإلداريى
التمكونى
بفارلوةى
ورالقتهى
اتخاذػىػيف م ػػف األس ػػاليب القيادي ػػة الحديث ػػة الت ػػي تُسػ ػيـ ف ػػي زي ػػادة فاعمي ػػة المؤسس ػػة،
المرؤوس
تمك ػػيف
ُيع ػػد
القرارىوقتىاألزمات
وأسموب القيادة ىنا ،يقوـ عمى دور القائد أو المدير في تمكيف الموظفيف .وىػذا األسػموب يشػير إلػى أف

المؤسسػػة الممكنػػة ،ىػػي تمػػؾ المؤسسػػة التػػي تتضػػمف نطػػاؽ إش ػراؼ واسػػع ،وىػػذا األسػػموب يركػػز بشػػكؿ
خاص عمى تفويض الصالحيات أو السمطات مف أعمى إلى أسفؿ.

 أسموب تمكيف األفراد:يتمحور ىذا األسموب حوؿ الفرد بما يمسى "تمكيف الذات" ،ويبرز التمكيف ىنا عندما تبدأ العوامؿ
اإلدراكيػػة لمفػػرد بالتوجػػو نحػػو قبػػوؿ المسػػؤولية واالسػػتقاللية فػػي اتخػػاذ الق ػرار ،ىػػذا وقػػد توصػػمت إلػػى أف
المػػوظفيف المتمكنػػيف يمتمكػػوف مسػػتويات أكبػػر مػػف السػػيطرة والػػتحكـ فػػي متطمبػػات الوظيفػػة ،وقػػدرة أكبػػر

عمى استثمار المعمومات ،والموارد عمى المستويات الفردية.
 -أسموب تمكيف اللريؽ:

إف التركيز عمى التمكيف الفردي قد يؤدي إلى تجاىؿ عمؿ الفريؽ ،لذلؾ فصف لتمكيف المجموعة

أو الفريؽ أىميةً كبر لما لمعمؿ الجماعي مف فوائد تتجاوز العمؿ الفردي ،وقد بدأت فكرة التمكيف

الجماعي مع مبادرات دوائر الجودة في السبعينات والثمانينات مف القرف الماضي ،والتمكيف عمى ىذا
األساس يقوـ عمى بنال القوة وتطويرىا مف خالؿ التعاوف الجماعي والشراكة والعمؿ معاً ،واف عمؿ

الفريؽ يعد أسموباً يستخدـ لتمكيف الموظفيف ،ومسوغاً لتطوير قدراتيـ وتعزيز األدال المؤسسي ،واف
تمكيف الفريؽ ينسجـ مع التغييرات الييكمية في المنظمات ،مف حيث توسيع نطاؽ اإلشراؼ والتحوؿ

إلى المنظمة األفقية والتنظيـ المنبسط بدالً مف التنظيمات اليرمية( .ممحـ.)25 ،22 :0224 ،
 -أسموب التمكيف ذو األبعاد المتعددة:

يقوـ ىذا األسموب عمى الجمع بيف األساليب السابقة ،ويرفض اعتماد أحادي الجانب ،باعتبػار أف
التمك ػػيف يق ػػوـ عم ػػى جوان ػػب متع ػػددة ك ػػالتعميـ ،والقي ػػادة الناجح ػػة ،والمراقب ػػة الفعال ػػة ،وال ػػدعـ والتش ػػجيع

المستمر ،والييكمية المناسبة ،والتفاعؿ بيف ىذه األسس جميعاً (عوض.)75 :0251 ،

ير مسعود ( )56 :0250أنو يوجد عدة أساليب لمتمكيف اإلداري تتمثؿ في الجوانب التالية:
التمكيف مف خالؿ المشاركة:
وتيػػتـ بتمكػػيف المػػوظفيف بسػػمطة اتخػػاذ الق ػرار فػػي بعػػض األمػػور والميػػاـ المتعمقػػة بالعمػػؿ ،والتػػي

كانت فػي األسػاس مػف اختصػاص المػديريف .ويتضػمف التمكػيف مػف خػالؿ المشػاركة تمكػيف المػوظفيف،
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اإلداريى لطمبات الزبائف الفورية وتولي خدمة العمالل .ويػتـ تشػجيع ىػذا االتجػاه والسػموؾ
التمكونىاستجابة
التخاذ ق اررات
اتخاذىاالىتماـ بالعمالل والتدوير الوظيفي.
بفارلوةىعمى
ورالقتهىبالتدريب
في العمؿ
القرارىوقتىاألزمات

 التمكيف مف خالؿ الندماج:وييتـ أساساً باالستفادة مف خبرة ،وتجربة األفراد في تقديـ الخدمػة مػف خػالؿ االستشػارة والمشػاركة

ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت ،حي ػػث يح ػػتفظ الم ػػدير بس ػػمطة اتخ ػػاذ القػ ػرار ،ولك ػػف يش ػػارؾ الموظف ػػوف ف ػػي تق ػػديـ

المعمومات.

حيث تستخدـ االجتماعػات الدوريػة بكثػرة لتوصػيؿ المعمومػات ،واستشػارة المػوظفيف لمحصػوؿ عمػى

معمومات مسترجعة.

 التمكيف مف خالؿ اللتزاـ:ويتضمف تمكيف العامميف مف خالؿ التػزاميـ ألىػداؼ المنظمػة ،وتشػجيعيـ عمػى تحمػؿ مسػؤوليات

أكبػر باالنتمػال لممنظمػة .أي إف محاولػة لتحقيػؽ التػزاـ المػوظفيف يمكػف أف تتػداخؿ مػع تمكػيف العػامميف

مف خالؿ المشاركة واالندماج.

 التمكيف مف خالؿ تاميؿ المستويات اإلدارية:واف البنال التنظيمي المسطو بمستويات وخطػوط سػمطة أقػؿ يمكػف أف يػوفر بيئػة مالئمػة وصػالحة
لمتمكػ ػػيف تسػ ػػمو لممػ ػػوظفيف باتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات فػ ػػي الوقػ ػػت المناسػ ػػب ،ويتطمػ ػػب تبنػ ػػي ىػ ػػذا اإلطػ ػػار إ ازلػ ػػة
المسػػتويات اإلداريػػة الوسػػطى مػػف خػػالؿ إعػػادة توزيػػع العمالػػة والتقاعػػد والػػتخمص مػػف العمالػػة ال ازئػػدة.
وبجان ػػب ذل ػػؾ ي ػػتـ التركي ػػز عم ػػى ت ػػدريب وتط ػػوير الم ػػوظفيف ،ويص ػػاحبو زي ػػادة االس ػػتثمار ف ػػي عممي ػػة
التدريب.
 1.3.5فوائد التمكيف اإلدار :
اى ػػتـ الب ػػاحثوف والمختص ػػوف بموض ػػوع التمك ػػيف اإلداري وس ػػيتـ س ػػرد فوائ ػػد التمك ػػيف اإلداري عم ػػى
مستو الفرد وفوائد التمكيف اإلداري عمى مستو المؤسسة.
 -3فوائد التمكيف اإلدار بالنسبة لملرد:
وجد أف العامميف الذيف استطاعوا أف يشعروا بالتمكيف الذي حظو بػو ،اسػتطاعوا بالمقابػؿ تخفػيض

مستويات الغمػوض ،والتضػارب ،والتعػارض فػي أدوارىػـ ،وميػاميـ فػي العمػؿ ،وكػذلؾ فػي قػدرتيـ عمػى
التحكـ والسيطرة (إلى حد معيف) بما يتعمؽ ببيئة العمػؿ الخاصػة بيػـ ،وقػد أشػاروا إلػى أف ىػذه المسػكلة

تعمؿ عمى تقميؿ اإلرىاؽ النفسي الواقع عمى العامميف (الدعدي.)56 :0255 ،
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ائػد التػي تػنجـ عػف تمكػيف اللػرد إداريػا كمػا ذكرىػا الػوادي (،)515،510 :0250
التمكونى اللو
وىناؾ عدد مف
اإلداريى
وىي:
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

 تحايؽ النتما ُ :يسيـ التمكيف في زيادة االنتمال الداخمي بالنسبة لمموظؼ ،كما ُيسيـ في زيادةانتمائو لممياـ التي يقوـ بيا ،وزيادة انتمائو لممؤسسة ،ولفريؽ العمؿ الذي ينتمي لو.

 المشاركة اللاعمة :تمكيف العامميف ُيسيـ في رفع مستو مشاركتيـ ،والمشاركة الناجمة عفٍ
عاؿ مف الفاعمية ،والمشاركة اإليجابية وتتبع مف واقع انتمال الفرد ،وشعوره
التمكيف تتميز بمستو
بالمسؤولية تجاه أىداؼ المنظمة وغاياتيا.
 تطوير مستوا أدا العامميف :ففكرة تحسيف أدال الموظفيف ىي فكرة ذات أىمية كقوة دافعةٍ
خاصة مؤسسات الخدمة
ومحصمة ىامة تقؼ خمؼ برنامج التمكيف ،فتحسيف نوعية األدال وب
بواسطة برامج التمكيف يعد عامالً مف عوامؿ النجاح ،فالموظؼ ىو المستفيد األوؿ مف برامج
التمكيف ،ألف المؤسسة التي تحاوؿ تمكيف موظفييا تحاوؿ أيضاً أف تمنحيـ ثقتيا وسمطتيا
وصالحيتيا ومكافآتيا ،وتحاوؿ أف تمنحيـ استقاللية وحرية في التصرؼ.
 اكتساب المعرفة والميارة :إف نجاح برامج التمكيف تتوقؼ عمى توافر المعرفة والميارة والقدرة لدالعامؿ أو الموظؼ ،والمعرفة والميارة ال يمكف أف تتحقؽ دوف تنمية وتدريب ،وىذا يتطمب في
الكثير مف الحاالت انخراط الموظؼ بدورات تدريبية وندوات ،وورش عمؿ ومؤتمرات يكتسب مف
خالليا معرفة ثمينة.
 المحافظة عمى الموظؼ مف قبؿ المنظمة :إف زيادة معرفة وميارة الموظؼ وتطوير كفالتووقدراتو يحتـ عمييا زيادة التمسؾ بو المحافظة عميو.
 شعور الموظؼ "بمعنى الوظيلة" :الموظؼ الممكف يدرؾ قيمة العمؿ بشكؿ أكبر مف غيرهٍ
خاصة عندما يستشعر سيطرتو عمى مياـ العمؿ ،ويدرؾ قيمة نفسو ودوره في التكثير عمى
وب
النتائج ويشعر بكنو عنصر ىاـ لو دوره ولو مساىمتو التي تصب في مصمحة المنظمة ،وير
األمور بنظرة شاممة وليس فقط مف زاوية ما يقوـ بو مف عمؿ منفصؿ ،وانما ير ما يقوـ بو حمقة
ضمف حمقات أخر تصب جميعيا في تحقيؽ أىداؼ مشتركة.
 تحايؽ الر ا الوظيلي :ىو أحد أىـ المزايا المحققة مف نتائج التمكيف ،فالشعور بحرية التصرؼوالمشاركة واالستقاللية في العمؿ مف العوامؿ التي تؤدي إلى زيادة رضا العامميف وشعورىـ
بالسعادة.
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الييتي ( )144 :1006فوائد التمكيف وىي:
احشة و
وأ اؼ الحر
اإلداريى
التمكونى
ورالقتهىاتخاذى العامميف فيما يتعمؽ بتنفيذ األعماؿ.
بفارلوةىوالتزاـ
تحسيف دافعية
القرارىوقتىاألزمات

 تمكيف المديريف مف تحديد األفراد الموىوبيف والمتميزيف ،وكذلؾ تمكينيـ مف تكريس المزيد مفالوقت لمشئوف اإلدارية اليامة.

 -يعزز التمكيف الشعور اإليجابي لد

العامميف ،ويزودىـ باإلحساس بالتوازف الشخصي والميني،

ويمنحيـ الفرصة لممارسة التماريف الذىنية ،إليجاد البدائؿ والطرؽ الفعالة لتنفيذ أعماليـ ،كما

يعزز الرضا الوظيفي لدييـ.
وذكر أندراوس والمعايعة ( )351 :1008فوائد لمتمكيف اإلدار بالنسبة لملرد وىي:
 يساعد التمكيف عمى تقميؿ األخطال الناتجة عف العمؿ بنسبة تصؿ إلى .%22 تعزيز سرعة االستجابة لحاجات الزبائف بنسبة .%32 إطالؽ قدرات األفراد اإلبداعية والخالقة. -تحسيف مستويات الجودة.

بنال عمى ما تـ ذكره سابقاً حوؿ فوائد التمكيف اإلداري لمفرد أف التمكيف اإلداري
ترا الباحثةً :
يزيد مف إنتاجية العامميف مف خالؿ الرغبة المتزايدة في المشاركة ،والشعور باالنتمال لممؤسسة.
باإلضافة إلى ذلؾ التمكيف اإلداري يزيد مف ثقة العامميف بكنفسيـ وبصدارتيـ ،مما يزيد الدافعية لدييـ

لمعمؿ كما ترا الباحثة :أنو مف خالؿ ما تـ ذكره حوؿ فوائد التمكيف اإلداري بالنسبة لممؤسسة ،والفرد
أف ىناؾ اتفاقاً بيف الكتاب و الباحثيف حوؿ فوائد التمكيف عمى مستو الفرد متجمي في أف التمكيف

اإلداري يعود بفوائد جمة تؤدي إلى رفع مستو األدال وجودة الخدمات المقدمة ،وتحقيؽ األىداؼ
ٍ
خاصة في أوقات األزمات التي يكوف فييا حاجة
المرجوة مف خالؿ القدرة عمى اختيار القرار الفعاؿ وب
ممحة التخاذ قرار سريع ،ومؤثر عمى المنظمة والعامميف فييا وأيضاً عمى المنتفعيف مف المؤسسة
والجيات التي ترتبط مصالحيا مع مصالو المؤسسة بطاقة أكبر وانتاجية أعمى.

 -1فوائد التمكيف اإلدار بالنسبة لممؤسسة:
ق ػػد يحق ػػؽ التمك ػػيف اإلداري ع ػػدة فوائ ػػد عم ػػى مس ػػتو المؤسس ػػات عن ػػد تطبيق ػػو ،و ي ػػر الحراحش ػػة
والييتي ( )021 :0224أف فوائد التمكيف اإلداري عمى مستو المؤسسة تتمثؿ في التالي:
 -تحسيف نوعية الخدمة وجودتيا.

 زيادة فعالية االتصاالت ،وايجاد العالقة المتينة والمستدامة. -ضماف فعالية المنظمة.

 االنفتاح المباشر والثقة.03

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادةى

اإلداريى المياـ.
فيى إنجاز
 السرعةالتمكون
بفارلوةى
اتخاذى )513-512فوائد لمتمكيف اإلداري لد المنظمة ،وىي:
:0250
ورالقتهوىادي (
وأضاؼ ال
القرارىوقتىاألزمات

 -زيادة والل العامميف لممؤسسة.

 -تحسيف مستو إنتاجية العامؿ كماً ونوعاً.

 زيػػادة فػػرص اإلبػػداع والبتكػػار :نتيج ػةً لحريػػة التصػػرؼ وتشػػجيع العػػامميف عمػػى روح المبػػادرةوالتفكير الخالؽ وتقديـ أفكار خالقة.

 مساعدة المنظمة في برام التطوير والتجديد :الموظؼ الممكف أكثر رغبة فػي التغييػر وتجػدهأقؿ مقاومة لمتغيير ،ىذا ومف أصعب األمور التي تؤدي إلى فشؿ مشاريع التغيير ىي مقاومػة

التغيير مف قبؿ الموظفيف خوفاً مف التغيير ،وألسباب كثيرة ال توجد لد األفراد الذيف يتمتعػوف
بالتمكيف وحب التغيير والتجديد.

 تحقيػػؽ نتػػائج أدال جيػػدة مػػف حيػػث جػػودة األدال ومػػف حيػػث الربحيػػة والحصػػة السػػوقية وسػػمعةالمنظمة ،وتحقيؽ مؤشرات مالية أفضؿ بشكؿ عاـ.

 تحس ػػيف العالق ػػة ب ػػيف الع ػػامميف م ػػف خ ػػالؿ مفي ػػوـ التس ػػويؽ ال ػػداخمي ال ػػذي ُيع ػػد م ػػف المف ػػاىيـالمنسجمة مع مفيوـ التمكيف مف حيث جودة العالقة بيف أعضال الفريػؽ أو بػيف العػامميف فيمػا
بينيـ بشكؿ يؤدي إلى تغيير جذري في نظرة العامؿ لزميمو في العمؿ.
وأيضاً ذكر الطائي وقدادة ( )015 :0226فوائد لمتمكيف اإلداري عمى مستو

المنظمة ،وىي:

 زيادة إدراؾ العامميف لحاجات المؤسسة. -تعزيز الوالل وااللتزاـ.

مػػف ناحيػػة أخػػر فػػالتمكيف يسػػيـ فػػي رفػػع معنويػػات ورضػػا العػػامميف ،إذ يشػػعروف بصتاحػػة الفػػرص
لتعزيػز قػػدراتيـ ،كمػا يسػػتمتعوف بتقػدير اإلدارة وثقتيػػا بيػـ ،ىػػذا الرضػا الػػذي يسػيـ فػػي حريػة التصػػرؼ،

يتجػػاوز حفػػز العػػامميف بح ػوافز خارجيػػة المنشػػك ،لالستعاضػػة عنيػػا ببنػػال بيئػػة لمعمػػؿ تحفػػزىـ داخمي ػاً أي
بحوافز ذاتية داخمية المنشك تتبع مف األفراد العػامميف كاالنتمػال ،واالعتػزاز بممارسػة العمػؿ فييػا ،ناىيػؾ
عػػف أف التمكػػيف يػػؤدي لسػػرعة ورشػػاقة معالجػػة الشػػكاوي واالقت ارحػػات والمشػػكالت (أنػػدرواس ومعايعػػة،

.)532-522 :0226

 1.3.6أسباب التمكيف:
يعد تمكيف العامميف مف الموضوعات التي حظيت باىتماـ الباحثيف في مجػاؿ المػوارد البشػرية منػذ

التسػػعينات ،وقػػد أكػػدت العديػػد مػػف الد ارسػػات والبحػػوث :أف تمكػػيف العػػامميف يػػؤدي إلػػى تحسػػف األدال،
ورضا العامميف ،وااللتزاـ التنظيمي ،والفاعمية التنظيمية ،وادارة األزمات بفاعمية.
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أسباب المجول إلى التمكيف بانتي( :أفندي)02 :0221 ،
وتتمحوراإلداريى
 التمكونىاتخاذىإلى االستجابة لمظروؼ ،والمتغيرات الطارئة.
المؤسسة
حاجة
بفارلوةى
ورالقتهى
األزمات
تقميؿوقتى
القرارىالمستويات اإلدارية في اليياكؿ التنظيمية.
عدد

 -عدـ انشغاؿ اإلدارة العميا باألمور التقميدية ،وتركيزىا عمى القضايا االستراتيجية طويمة األجؿ.

 ضرورة االستثمار األمثػؿ لجميػع المػوارد المتاحػة ،خاصػةً المػوارد البشػرية لمحفػاظ عمػى تطػويرالمؤسسة وتميزىا.

 أىمية الحد مف التكاليؼ ،وسرعة اتخاذ الق اررات. -إطالؽ قدرات األفراد اإلبداعية.

 -تقوية جوانب الرضا ،واالنتمال ،والتحفيز الوظيفي.

 إعطػػال األف ػراد مسػػؤولية أكبػػر ،واحساس ػاً باإلنجػػاز فػػي عمميػػـ .يت ػ لمباحثػػة :بػػكف أسػػبابالتمكيف ىػي أسػباب جوىريػة ذات أىميػة كبيػرة تيػدؼ إلػى ضػماف زيػادة فاعميػة أدال المؤسسػة،
وتحقيؽ األىداؼ والمضي في المسار الصحيو الذي يحمػي المؤسسػة مػف وقوعيػا فػي ظػروؼ

ال أكانػت عوامػؿ داخميػة أـ خارجيػة
صعبة نتيجة لمتغير في العوامؿ المػؤثرة عمػى المؤسسػة سػو ً
أـ حدوث أزمات وأحداث طارئة.
 1.3.7خطوات تطبيؽ التمكيف:
وذكر السكارنة ( )100 :0252أف تطبيؽ التمكيف يمكف أف يتـ بالخطوات التالية:
الخطوة األولى -:تحديد أسباب الحاجة لمتغيير.
الخطوة الثانية -:التغيير في سموكيات المدرال.
الخطوة الثالثة -:تحديد الق اررات التي يشارؾ فييا المرؤوسوف.
الخطوة الرابعة -:تكويف فرؽ العمؿ.
الخطوة الخامسة -:المشاركة في المعمومات.
الخطوة السادسة -:اختيار األفراد المناسبيف.
الخطوة السابعة -:توفير التدريب.
الخطوة الثامنة -:االتصاؿ لتوضيو التوقعات وأىداؼ التمكيف.
الخطوة التاسعة -:وضع برنامج لممكافآت والتقدير.
الخطوة العاشرة -:عدـ استعجاؿ النتائج.
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التمكونىاإلداريى
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

شكؿ ( :)1.4خطوات التمكيف
(المصدر :جرد بواسطة الباحثة بنال عمى (السكارنة)0252 ،

 1.3.8مبررات ومعوقات التمكيف:
أكػد البػاحثوف عمػػى أف ىنػاؾ عػدداً مػػف المبػررات لتطبيػؽ اسػػتراتيجيات التمكػيف منيػا مػػا أشػار إليػػو

الموزي وحمود ( )042 :0226فقد أشا ار إلى مبررات التمكيف بانتي:

 تحسيف جودة الخػدمات المػراد تقػديميا إلػى المسػتيمكيف مػف خػالؿ تصػميـ المنتجػات والعمميػاتوفؽ متطمبات المستيمكيف وحاجتيـ.

 -التككد مف فاعمية األدال المنجز.

 -العامموف يتحققوف مف إنجاز أعماليـ وفؽ رؤية المستيمكيف وليس مف خالؿ اإلدارة.

 يك ػػوف القػ ػرار المتخ ػػذ م ػػف قب ػػؿ الع ػػامميف أكث ػػر ت ػػكثي اًر عم ػػى المس ػػتيمكيف وال س ػػيما أف التص ػػاقيـبالمستيمكيف ،وحاجاتيـ المتنامية أكبر مف األدال.

 إف إزالة القيود البيروقراطية في األدال مف شكنيا أف تُسيـ بتسريع اإلنجاز الكؼل والفعاؿ. إف الت ػ ػزاـ العػ ػػامميف ودافعيػ ػػتيـ لةنجػ ػػاز يعطػ ػػي لمعمميػ ػػات المنج ػ ػزة بعػ ػػد أشػ ػػمؿ فػ ػػي التطػ ػػويروالتحسيف.
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اإلداري:ى  )44فقد أشارت إلى أبرز مبررات التمكيف والتي ىي:
التمكونى0255
كما أف عزيز (
بفارلوةى
اتخاذىشػػعروف بػػكنيـ أساسػػيوف فػػي نجػػاح المنظمػػة ،ويشػػعروف بقيمػػة أكبػػر مػػف خػػالؿ
ػامموف ي
ورالقتهعىػػؿ العػ
 جالقرارىوقتىاألزمات

التمكيف ،وخصوصاً عندما يمارسوف عممية اتخاذ القرار في المنظمة.

 -إف التمكيف يبني االلتزاـ ويخمؽ شعو اًر باالنتمال.

 ُيسيـ في زيادة فاعمية المنظمة ورفاىية العامميف. يعمؿ عمى تنمية العالقات الجيدة بيف العامميف والعمالل والنتيجة النيائية سػتكوف تعزيػز صػورةجيدة لممنظمة.

 تقميص عبل العمؿ لةدارة العميا وتحسيف تدريب العامميف ورفع معنوياتيـ.وكمػػا أف ىنػػاؾ مبػػررات لمتمكػػيف فػػصف ىنػػاؾ معوقػػات لػػو تحػػد مػػف اسػػتخدامو ،وتػػؤثر عمػػى ممارسػػة

التمكيف اإلداري داخؿ المؤسسات.
معوقات التمكيف:

أشػػارت العديػػد مػػف الد ارسػػات إلػػى أف ىنػػاؾ مبػػررات واقعيػػة تعيػػؽ عمميػػة التمكػػيف مثػػؿ( :المركزيػػة

الشديدة ،وسرية المعمومات ،وىرمية المستويات ،ومحدودية الصالحيات) (شقورة.)62 :0253 ،
لقد ذكرت أبو شمالة ( )44-43 :0254عف (العتيبي )0223 ،بعض المعوقات:
 -البنال التنظيمي اليرمي.

 المركزية الشديدة في سمطة اتخاذ القرار. خوؼ اإلدارة العميا مف فقداف السمطة. -عدـ الرغبة في التغيير.

 خوؼ اإلدارة الوسطى مف فقداف وظائفيـ والسمطة. -خوؼ العامميف مف تحمؿ السمطة والمسائمة.

 األنظمة واإلجرالات الصارمة التي ال تشجع عمى المبادأة واالبتكار. السرية في تبادؿ المعمومات. -ضعؼ نظاـ التحفيز.

 تفضيؿ أسموب القيادة اإلدارية التقميدية. ضعؼ التدريب والتطوير الذاتي. -عدـ مالئمة نظاـ المكافآت.
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أفى عدـ قناعة اإلدارة العميا بكىمية التمكيف اإلداري نتيجةً لبعض األسباب المذكورة
الباحثة:
وترا
اإلداري
التمكونى
فقداف السمطة ،ونتيجةً لحرصيـ عمى مراكزىـ ومناصبيـ ،وضعؼ ثقة الرؤسال
بفارلوةىمف
ورالقتهى الخوؼ
سابقاً مثؿ:
اتخاذى
األزمات
المعوقات التي تحد مف عممية التمكيف اإلداري داخؿ المؤسسة.
وقتىأىـ
القرارىمف
بمرؤوسييـ

باإل ػػافة إلػػى ذلػػؾ تعتاػػد الباحثػػة :أف مػػف أىػػـ معوقػػات التمكػػيف اإلداري رغبػػة اإلدارة العميػػا فػػي
التشبث بالسػمطة والػتحكـ فػي القػرار ،وأيضػاً عمميػة اختيػار األشػخاص الػذيف يػتـ تمكيػنيـ عمميػة ليسػت
بالبسيطة ،ألنو حسب وجية نظر الباحثة يجب أف تتـ عممية االختيار وفؽ معايير معينة مثؿ التالي:
 المعرفة التامة بسياسة المؤسسة والعمؿ عمى تطبيؽ أىدافيا ورؤيتيا. السعي إلى تحقيؽ مصمحة المنظمة وليست المصمحة الشخصية. القدرة عمى تحمؿ المسئولية وعدـ إلقائيا عمى انخريف. التعقؿ في اتخاذ القرار الرشيد ودراسة أبعاده ونتائجو. 1.3.9أبعاد التمكيف:
ػال عمػػى جػػدوؿ أبعػػاد التمكػػيف المػػذكور فػػي الفصػػؿ األوؿ ،يتبػػيف أنػػو يوجػػد تبػػايف ممحػػوظ بػػيف
بنػ ً
وبنال عميو فقد تـ اختيار األبعاد التي يجمع عمييا معظػـ الكتػاب واألكثػر
الباحثيف عمى أبعاد التمكيف،
ً

شيوعاً ،وىي عمى النحو التالي:

 -3التصاؿ وتدفؽ المعمومات:
ويقصػػد بيػػا المعمومػػات الالزمػػة لصػػنع الق ػ اررات التػػي يحصػػؿ عمييػػا المػػدرال ويحتفظػػوف بيػػا لعػػدـ

ثق ػػتيـ بالع ػػامميف ،ل ػػذا في ػػي تعتب ػػر م ػػف األبع ػػاد الرئيسػ ػة الحتوائي ػػا عم ػػى المش ػػاركة والثق ػػة والمعموم ػػات

(الرشودي.)32 :0227 ،

وتُع ػ ػػد المعموم ػ ػػات جانبػ ػ ػاً ىامػ ػ ػاً يعتم ػ ػػد عميي ػ ػػا ف ػ ػػي عممي ػ ػػة اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػرار ،وف ػ ػػي ح ػ ػػؿ مش ػ ػػكالت
العم ػ ػػؿ ،فب ػ ػػدونيا ال يمك ػ ػػف لمموظ ػ ػػؼ التص ػ ػػرؼ بالطريق ػ ػػة الص ػ ػػحيحة الت ػ ػػي تمنح ػ ػػو الثق ػ ػػة بالتص ػ ػػرؼ،
كمػػا أف االتصػػاؿ الفاعػػؿ فػػي المؤسسػػات الناجحػػة يعػػزز مبػػدأ اإلبػػداع واالبتكػػار ،ويختصػػر كثي ػ اًر مػػف

الجيود (الجميمي.)02 :0222 ،

ويتمثػػؿ بعػػد االتصػػاؿ ،وتػػدفؽ المعمومػػات فػػي اسػػتخداـ اإلدارات وموظفييػػا وسػػائؿ اتصػػاؿ حديثػػة،
تسػاعد عمػػى تواصػؿ اإلدارة مػػع غيرىػا مػػف الجيػات عػػف طريػؽ أجيػزة الحاسػوب وشػػبكات اإلنترنػػت ،إذ
إف ت ػػوفر المعموم ػػات يع ػػزز م ػػف االلتػ ػزاـ ال ػػذاتي لألفػ ػراد ،مم ػػا يس ػػتمزـ التعام ػػؿ م ػػع وس ػػائط ع ػػدة لنق ػػؿ

المعمومات يسيؿ الوصوؿ إلييا في الزماف والمكاف المناسبيف إذ ال جدو مف توافر المعمومات التي ال
يمكف استخداميا عند الحاجة إلييا (حسيف.)31 :0226 ،
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اكتسػػبتو الباحثػػة :مػػف معرفػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ اإلداري تػػر أف االتصػػاؿ وتػػدفؽ
ػالؿى مػػا
مػػف خػ
اإلداريى
التمكون

اتخاذىالعم ػػؿ اإلداري ،إذ إف القػ ػرار الرش ػػيد ال يمك ػػف اتخ ػػاذه ب ػػدوف الحص ػػوؿ عم ػػى
ص ػػب
ورالقتهى ى ػػو ع
المعموم ػػات
بفارلوةى

سىووقتىاألزمات
القرار
ال أكانػت ىػذه المعمومػات
معمومات
ال أكاف اتجاىيا مف أسفؿ إلى أعمى أـ مػف أعمػى إلػى أسػفؿ سػو ً
ً
ػال
تخص البيئة الداخمية لممؤسسة أـ البيئة الخارجية ،وذلؾ لمعرفة الفرص والتيديدات ،واتخػاذ القػرار بن ً

عمييا بما يصب في مصمحة المؤسسة ،ويحقؽ أىدافيا.

 -1بنا فريؽ العمؿ:
تستمد فرؽ العمػؿ أىميتيػا فػي المنظمػات مػف خػالؿ تكامميػة سػماتيا ،بوصػفيا قػوة أدائيػة وحركػة
تطويريػػة مسػػتمرة فػػي البيئػػة التنظيميػػة ،تُسػػيـ فػػي دفػػع المنظمػػة نحػػو اسػػتيعاب التغي ػرات والتعامػػؿ مػػع
التقنية وتطوير أساليب األدال ،والتخمص مػف العوائػؽ التػي تتخمػؿ أنشػطة عمميػات المنظمػة ،وتتػيو ليػا
التحػػوؿ إلػػى المنظػػور االسػػتراتيجي فػػي التخطػػيط والتنفيػػذ ،وتبنػػي ط ارئػػؽ الجػػودة فػػي األدال عمػػى صػػعيد

النوع قبػؿ الكػـ ،إذا إف فػرؽ العمػؿ الفاعمػة تػؤدي إلػى تقويػة المنظمػة ،وبالتػالي فػصف عمميػة تطػوير فػرؽ

العمؿ تظؿ مطمباً حقيقياً لتمؾ المنظمات في سعييا إلى النجاح والتميز (المحاسنة.)12 :0225 ،

أمػػا أبػػو النصػػر ( )05 :0250فقػػد أشػػار إلػػى أف فػػرؽ العمػػؿ تعتبػػر مػػف األدوات الفعالػػة إلنجػػاز

المياـ المشتركة .ولقد أثبتت خبرات العمؿ أنو يمكف ألي مجموعة مف البشر أف تتحوؿ إلى قوة تتقاسـ
األىداؼ والمياـ ،وتتعاوف معػاً لتحقيػؽ النجػاح المطمػوب بػكعمى قػدر مػف الكفػالة والفاعميػة ،واف إنسػاناً
واحػػداً بمفػػرده ال يسػػتطيع ميمػػا كانػػت عبقرتيػػو وقد ارتػػو العقميػػة والجسػػمية واإلداريػػة أف يقػػوـ بصنجػػاز كػػؿ
شيل بمفرده ،أما فريؽ العمؿ فيمكنو أف يفعؿ ذلؾ.

تعتاػػد الباحثػػة :أف بنػػال فػػرؽ العمػػؿ ضػػروري لمميػػاـ التػػي تحتػػاج ألكثػػر مػػف شػػخص لتنفيػػذىا مػػف
بعض األعماؿ تحتاج إلى خطوات ومراحؿ مختمفة كؿ
أجؿ تسييؿ وتسريع إنجاز العمؿ ،بيد أف ىناؾ
َ
مرحمة أو خطوة تتطمب خبرة معينة تختمؼ عف الخبرة والمعرفة المطموبة لمخطوات األخر .
 -1الحوافز:
لكي يكتب لجيود التمكيف النجاح يجب أف يتـ ربط التقدير والمكافكة التػي يحصػؿ عمييػا العػامموف

بكىداؼ المنظمة (الجميمي.)52 :0226 ،

تعتبػػر الح ػوافز واحػػدة مػػف المتطمبػػات الموجسػػتية حيػػث عرفيػػا المعػػاني و أرشػػيدة ()014 :0227
بمجموعة مف العوامؿ التي تحرؾ قدرات العامميف لبذؿ جيد أكبر لتحقيؽ نتائج أفضؿ.
إف لمحػ ػوافز والتعويض ػػات دو اًر رئيسػ ػاً ف ػػي ت ػػوفير بيئ ػػة العم ػػؿ المناس ػػبة ،ويتحق ػػؽ ى ػػذا ال ػػدور ف ػػي

المنظمػػة مػػف خػػالؿ تحفيػػز األف ػراد لتقػػديـ خػػدماتيـ لممنظمػػة ،ولضػػماف تحفيػػزىـ والت ػزاميـ تجػػاه تحقيػػؽ

وفعػ ػاؿ يكف ػػؿ حق ػػوؽ وامتي ػػازات
أى ػػداؼ المؤسس ػػة ،ف ػػي المقاب ػػؿ إف تجاى ػػؿ وج ػػود نظ ػػاـ حػ ػوافز ق ػػانوني َّ
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لمؤسسات لمعديد مف المخاطر ،التي تؤثر سمباً عمى مجمؿ األدال الوظيفي والسموكي
يعرضى ا
العامميف
اإلداريى
التمكون
بفارلوةى.)7
ورالقتهى:0252
(أبو شرخ
اتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

فالب ػ َػد م ػػف نظ ػػاـ لمحػ ػوافز يش ػػجع الع ػػامميف عم ػػى تحم ػػؿ المس ػػؤولية بش ػػكؿ ص ػػحيو ،وى ػػذه الحػ ػوافز
مرتبطػػة بشػػكؿ مباشػػر بػػكدال الممكػػف مػػف العػػامميف .وبمعنػػى آخػػر فػػصف مػػف يسػػتثمر التمكػػيف فػػي تحقيػػؽ
نت ػػائج أدال متفوق ػػة يحص ػػؿ عم ػػى حػ ػوافز أكب ػػر ،وى ػػذا ي ػػؤدي إل ػػى المنافس ػػة ب ػػيف الممكن ػػيف نح ػػو تحم ػػؿ

المسؤولية والكفالة واإلبداع والتفكير الخالؽ (الوادي.)551 :0250 ،
مف وجية نظر الباحثة :فصف الحوافز مف العوامؿ الفعالػة فػي تشػجيع العػامميف عمػى تحسػيف جػودة
أدال العمػػؿ والميػػاـ وبػػث روح المنافسػػة بػػيف العػػامميف ،باإلضػػافة إلػػى زيػػادة الشػػعور بػػالوالل الػػوظيفي،
واالنتمال لممؤسسة وفي حاؿ حصوؿ العامميف عمى فرص عمؿ أخر تكوف الحوافز بمثابة مشػجع ليػـ

عمػػى البقػػال فػػي المؤسسػػة ،ألف الح ػوافز مي ػزة تتميػػز بيػػا المؤسسػػة .ىنػػاؾ أشػػكاؿ مختمفػػة لمح ػوافز منيػػا

المكافآت المادية ومنيا المعنوية التي تتمثؿ في كممة شكر وتقدير ومنيا ترقية وظيفيػة ،وأيضػاً رحػالت
ترفييية سنوية.

 -4التلويض:
وىػو مػػنو الحػػؽ فػي التصػػرؼ واعطػػال الصػالحيات الالزمػػة لألفػراد لتمكيػنيـ مػػف ممارسػػة أعمػػاليـ
بصػػورة تضػػمف تحقيػػؽ األىػػداؼ ،وىػػي جػػزل ميػػـ فػػي عمميػػة التمكػػيف اإلداري لألف ػراد ،وبػػدوف مػػنحيـ
التفويض أو الصالحيات الكافية لمزاولة أعماليـ وتحديد مسؤولياتيـ ال يمكف بموغ األىداؼ ،فالتفويض

ىػػو مػػنو ال ػرئيس الػػذي يمتمػػؾ الصػػالحيات فػػي المسػػتو اإلداري األعمػػى إلػػى المرؤوسػػيف فػػي المسػػتو

األدنػى حػػؽ إصػػدار األوامػر ،واتخػػاذ القػ اررات دوف الرجػوع إلػػى الػرئيس المباشػر فػػي حػػدود الصػػالحيات

الممنوحة ليـ (عمي وأحمد.)62 :0251 ،

عػػرؼ اليػواري ( )76 :0220التفػػويض بكنػػو إسػػناد ميػػاـ ألشػػخاص ومحاسػػبتيـ عمييػػا مػػف جانػػب

اإلدارة ،فالتفويض ىو صالحيات تمنو لمدة محددة وىدؼ محدد.

التفػػويض يضػػمف تعػػيف الميػػاـ لممرؤوسػػيف ومػػنو السػػمطة الالزمػػة لممارسػػة ىػػذه الميػػاـ ،ومػػع اسػػتعداد

المرؤوسيف لتحمؿ تبعات المسؤولية ألدال مقبوؿ ليذه المياـ ،والمفػوض ىنػا لػو حػؽ إصػدار القػ اررات التػي

فوض باتخاذىا (الطويؿ.)74 :0225 ،

إف الفكرة األساسية لمفيوـ التمكيف اإلداري أف تتـ عممية تفويض الصالحيات إلى المستويات اإلدارية

الػػدنيا ،إذ بعػػض العػػامميف لػػدييـ الق ػػدرة فػػي التػػكثير عمػػى الق ػ اررات الممت ػػدة مػػف الق ػ اررات االسػػتراتيجية ف ػػي

المستو األعمى إلى الق اررات المتعمقة بكدائيـ لعمميـ(.)Spreitzer, 2007: 5
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جدوؿ ( :)1.2ماىية التفويض

نقؿ جزل مف الصالحيات لممرؤوس.

السمطة

تتاح صالحيات لمعامميف لممبادأة في نطاؽ أوسع ومتفؽ عميو.

المسؤولية

تظؿ المسؤولية مسؤولية مف فوض.

الايادة

يقاد الموظؼ.

المعمومات

عمى قدر جزئية التفويض.

المحاسبة

إف أخطك الفرد قد يسحب التفويض.

الزمف

التفويض قد يكوف مؤقتاً ،وقد يمغى أو يعدؿ نطاقو أو عمقو.

(المصدر :مصطفى)0223 ،

بنا ا عمى ما سبؽ ترا الباحثة :أف التفويض ىو قياـ اإلدارة العميا بصعطال صالحيات محدودة
لممستويات اإلدارية األدنى مع وجود مرونة في إعطال أو سحب وتضيؽ نطاؽ الصالحيات .تبعاً
لذلؾ فصف المرؤوسيف المفوضيف ليـ حؽ التصرؼ حسب الصالحيات الممنوحة ،وحؽ اتخاذ القرار

دوف الرجوع لمرئيس عمى أف تصب ىذه الق اررات في مصمحة المؤسسة وتحقيؽ أىدافيا.
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 1.1المبحث الثاني
اتخاذ الارار وقت األزمات

تمييد:

إف اتخػػاذ الق ػرار مػػف الميػػاـ الصػػعبة عمػػى عػػاتؽ متخػػذ الق ػرار ،ألنػػو يتحمػػؿ مسػػئولية نتػػائج ىػػذا

ال أكاف إيجابياً أـ سمبياً ،وفي حاؿ كانت نتائج القرار غير مرغوب فييا فصنيا مف المحتمؿ أف
القرار سو ً
تعػػود بالضػػرر عمػػى المؤسسػػة ،وتعيػػؽ تحقيػػؽ أىػػدافيا .حيػػث إف فػػي بعػػض األحيػػاف يتعمػػؽ مسػػتقبؿ
المؤسسة بككمميا بقػرار واحػد مػف أصػحاب القػرار وبخاص ٍػة فػي وقػت األزمػات التػي تكػوف فييػا القػ اررات
حساسة ومصيرية.

 1.1.3مليوـ اتخاذ الارار:
يمكػػف بيػػاف مفيػػوـ اتخػػاذ الق ػرار وفػػؽ مػػا تػػـ عرضػػو مػػف مجموعػػة مػػف العممػػال والبػػاحثيف وفػػؽ

الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)1.3مفيوـ اتخاذ القرار
ـ

مليوـ اتخاذ الارار

الباحث/السنة/رقـ الصلحة

عممية عقمية واعية ،ونوع مف التفكير المنظـ اليادؼ ،الذي يسعى إلى دراسة
-5

(النبيو)55 :0255 ،

-0

(الحريري)005 :0226 ،

-1

(تعمب)12 :0255 ،

-2

(أبو زور)04 :0252 ،

-3

(الموسوي)51 :0251 ،

-4

)(Stacey, 2007: 60

الموقؼ ،أو القضية ،وتحديد المشكمة موضوع القرار ،ومف ثـ تحديد الحموؿ
الممكنة حالياً ومستقبالً ،بيدؼ تحقيؽ اليدؼ أو األىداؼ المحددة ،بكقؿ كمفة

ممكنة في الوقت والجيد.

عممية عقالنية ورشيدة ،تتبمور في ثالث عمميات فرعية ىي( :البحث ،المقارنة
بيف البدائؿ ،واالختيار).
اختيار مف بيف عدة بدائؿ معينة ،وقد يكوف االختيار دائماً بيف الخطك والصواب

أو بيف األبيض واألسود ،واذا لزـ الترجيو وتغميب األصوب واألفضؿ أو األقؿ
ضر اًر.

اختيار ما بيف البدائؿ المتاحة الختيار البديؿ األمثؿ لحؿ مشكمة ما لتصحيو

المسار المطموب وفقاً نليات عمؿ محددة.

عممية المفاضمة ،بشكؿ واعي ومدرؾ بيف مجموعة مف البدائؿ ،أو الحموؿ
(عمى األقؿ بديميف أو أكثر) المتاحة لمتخذ القرار الختيار واحد منيا باعتباره
أنسب وسيمة متاحة أمامو إلنجاز األىداؼ التي يبتغييا متخذ القرار.
عممية تقوـ بيا اإلدارة لالختيار بيف البدائؿ بطريقة تتناسب مع متطمبات
الموقؼ ،وىذه البدائؿ يجب أف تكوف مدروسة ،ومنتقاة ،وقابمة لمتنفيذ.

(المصدر :إعداد الباحثة ،باالعتماد عمى المراجع المستخدمة في الجدوؿ)
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ػدوؿ السػػابؽ تسػػتخمص الباحثػػة :أف الق ػرار ىػػو االسػػتقرار عمػػى رأي محػػدد كحػػؿ
ػالؿ الجػ
ومػػف خػ
اإلداريى
التمكونى

ار عمى ىذا الرأي بعد مقارنتو ببديؿ أو اكثػر وتقيػيـ ىػذه البػدائؿ لتحديػد البػديؿ
االستقر
ورالقتهى ويتـ
لمشكمة ما،
اتخاذى
بفارلوةى

األزمات واألىداؼ المرجوة ،ولكي تكػوف ىػذه القػ اررات فعالػة يجػب أف تتصػؼ بالفاعميػة،
وقتىالنتائج
القرارىإلى
الذي يؤدي
والتي يمكف بيانيا وفؽ التالي:
 1.1.1مليوـ اللاعمية في اتخاذ الارار:
إف اتخاذ القرار يعد مف المياـ الجوىرية والحيوية لمقائد اإلداري ،كمػا تبػدو أىميػة القػ اررات بالنسػبة
لمقائد مف خالؿ كونيا تؤثر فػي أدال المؤسسػة التػي يقودىػا وأىػدافيا ،وأنيػا تتطمػب اشػتراؾ الجيػود مػف

القائػػد ومرؤوسػػيو .ومػػف ىنػػا كانػػت الضػػرورة تسػػتدعي إلقػػال الضػػول عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ القػرار ،والعوامػػؿ
التػػي تػػؤثر فييػػا ،واألسػػباب التػػي تسػػتدعي إحجػػاـ القػػادة فػػي مؤسسػػاتيـ عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات ،وخاصػػة
الفاعمة منيا (النعيمي.)72 :0226 ،

وي ػػر ال ػػبعض أف عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات تنتي ػػي بانتق ػػال الب ػػديؿ األفض ػػؿ ،غي ػػر أف ذل ػػؾ ال يع ػػد
صػػحيحاً ،فالعمميػػة ال تنتيػػي إال بوضػػع القػرار موضػػع التنفيػػذ وتطبيقػػو فعميػاً ،بتحويمػػو إلػػى عمػػؿ فعػػاؿ،

فنجػػاح المؤسسػػة أو فشػػميا يعتمػػد عمػػى مػػد فاعميػػة العمميػػة اإلداريػػة ،وتُعػػد عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ىػػي
المقياس المقبوؿ لذلؾ ،وفقاً لما يراه (النبيو )34 :0255 ،متفقاً مع فروـ ويوتف )(Philibin, 2005: 20
في أف الفاعمية الكمية لمقرار يمكف قياسيا مف خالؿ معايير الجودة وقبوؿ القرار ،وىما كانتي:
 الجودة في ضول عناصر الدقة والتكاليؼ واإلجرالات والسالمة. القبوؿ في إطار عناصر االقتناع والرضا والشعور والرغبة في التنفيذ.بينمػػا تػػر كنعػػاف ( )167 :0227أف الفاعميػػة تعنػػي أيضػاً قػػدرة القائػػد حػػيف االختيػػار بػػيف البػػدائؿ

المتاحة عمى اختيار البديؿ الذي يحقؽ أقصى عائد باسػتخداـ نفػس المػوارد ،أي أف اليػدؼ مػف اختيػار

البػديؿ األفضػؿ ىػػو تعظػيـ النػػاتج مػف اسػػتخداـ كميػة محػددة مػػف المػوارد ،فػػالقرار الفعػاؿ ،ىػػو الػذي يػػتـ
اتخاذه في ظؿ نظرة شاممة إلى التنظيـ ومحيطو ،ولػيس فػي ضػول نظػرة قاصػرة عمػى مشػكمة محميػة أو

وقتية .كما يعتقد ( 2007: 8) Wbetten & Camersonإف ميػارات اتخػاذ قػرار تسػيـ فػي تحقيػؽ فاعميػة

اتخاذ القرار.

كما تشير دراسة ) (Nordback, 2011: 5إلى دور التكنولوجيا وتفعيميا في عممية اتخاذ القرار مما

يزيد مف فاعميتو ،كذلؾ إذا كاف اتخاذ الق اررات مف أىـ مسػؤوليات القائػد ،فػصف الفاعميػة فػي ىػذه العمميػة

الحيوية والميمة تنطوي عمى مجيودات مشتركة بيف القائد ومرؤوسيو.

يؤكد الغزالي ( )22-21 :0250عمى أف فاعمية عممية اتخاذ القرار ىي مساىمة الق اررات المتخذة

في إنجاز أىداؼ المؤسسة عمى نحو يحقؽ انتي:
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اإلداريىالارار :وذلؾ بكف يكوف القرار المتخذ قابالً لمتنفيذ دوف معوقات ،وىذا مف واقعيتو
التمكونى تنليذ
 -سيولة

اتى السميمة المتبعة التخاذه.
بالخطو
ومروره
اتخاذ
بفارلوةى
ورالقتهى

وقتى
األزماتمػػف قبػػؿ المعنيػػيف :وذلػػؾ بػػكف يكػػوف الق ػرار اإلداري مرحب ػاً بػػو ومقب ػوالً مػػف قبػػؿ
الا ػرار
القرارىػوؿ
 -قبػ

العامميف ،وال يتحقؽ ذلؾ إال بصشراكيـ في حيثياتو.

 زمف اتخاذ الارار :وذلؾ بكف يتخذ القرار في الوقت المناسب لحدوث المشكمة مما يسيؿ عمميةتنفيذه.

بنا ا عمى ما قرأتو الباحثة في األدبيات فإنيا تؤكد :عمى أف عممية اتخاذ القرار مف المياـ الحيوية
والجوىرية لمرئيس أو القائد ،ولكف األىـ ىو اختيار القرار األكثر فاعمية الذي يحقؽ النتائج المثمى مف
خالؿ الموارد المتاحة واإلمكانيات المتوفرة ،بحيث يتسـ القرار ببعض السمات وفؽ الشكؿ التالي:

شكؿ ( :)1.5سمات القرار األكثر فاعمية
(المصدر :جرد بواسطة الباحثة بنال عمى رؤيتيا لسمات القرار األكثر فاعمية ،وىو يتفؽ مع (الغزالي)0250 ،

 1.1.1أىمية اتخاذ الارار:
إف لعمميػ ػػة اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار أىميػ ػػة كبي ػ ػرة ضػ ػػمف السػ ػػياؽ اإلداري ،خاص ػ ػةً واف ارتبطػ ػػت بالمجػ ػػاؿ

التربػػوي فيػػي تُعػػد مػػف الميػػاـ األساسػػية لمقيػػادات التربويػػة ،حيػػث إف قػػدرتيـ عمػػى اتخػػاذ الق ػرار ،ىػػي
الت ػي تميػػزىـ عػػف غيػػرىـ مػػف أعضػػال التنظػػيـ اإلداري .كمػػا أف تعػػدد وتػػداخؿ األىػػداؼ التػػي تشػػيدىا

اإلدارات الحديث ػ ػػة زاد م ػ ػػف مش ػ ػػكالت القي ػ ػػادات اإلداري ػ ػػة ،وى ػ ػػذا يتطم ػ ػػب اتخ ػ ػػاذ العدي ػ ػػد م ػ ػػف القػ ػ ػ اررات
لمواجيتيا (أبو سمرة.)02 :0252 ،
وتُعد عممية اتخاذ القرار ىي محور العممية اإلدارية ،ذلؾ أنيا عممية متداخمػة فػي جميػع وظػائؼ
اإلدارية ونشاطاتيا ،فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فصنيا تتخذ قػ اررات معينػة فػي كػؿ مرحمػة مػف

م ارحػؿ وضػع الخطػػة سػوال عنػػد وضػع اليػػدؼ ،أو رسػـ السياسػػات أو إعػداد البػرامج ،أو اختيػار أفضػػؿ

الطػػرؽ والبػػدائؿ واألسػػاليب لتشػػغيميا وتنفيػػذىا ،كمػػا أف اتخػػاذ الق ػرار مػػف شػػكنو إنجػػاح العمػػؿ أو تػػدميره
(عالـ ،)55 :0250 ،وعممية اتخاذ القرار ىي لػب وجػوىر وظيفػة القائػد اإلداري ،فيمػا ُيعػد (التخطػيط،
والتنظػػيـ ،والتوجيػػو ،والرقابػػة) ،الوظػػائؼ األساسػػية لػػةدارة ،فنجػػد أنيػػا تتصػػؿ بوضػػوح مباشػػر باتخػػاذ
الق اررات (العالؽ.)542 :0226 ،
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 )61 :0250أف المفتػػاح الػرئيس فػػي نجػػاح منظمػػات األعمػػاؿ ىػػو عمميػػات اتخػػاذ
دوديػػف (
ويشػػير
اإلداريى
التمكونى

ألفى المنظمػػة اإلداريػػة الناجحػػة تعنػػي النجػػاح فػػي عمميػػات اتخػػاذ القػرار ،وتحقيػػؽ
اإلداري ،وذلػ
القػرار
بفارلوةىػؾاتخاذ
ورالقتهى
القرارى
األزماتإف التوقيت المناسب التخاذ القرار مف عدمو أو تكجيمو كؿ ذلػؾ يقػود إلػى القػرار
وقتى حيث
الميارة،
الكفالة و

الناجو.

يػػر كػػؿ مػػف الػػدوري وآخػػروف ( )72 :0227وعبػػد الػػرحيـ ( )65 :0225فػػي تعريفػػاتيـ الخاصػػة
باتخػػاذ الق ػرار بػػكف مضػػموف الق ػرار فػػي اإلدارة مػػا ىػػو إال ترجمػػة فعميػػة لألىػػداؼ والسياسػػات التػػي تنػػاط

بػػاإلدارة لتحقيقيػػا ،ذلػػؾ أف نظريػػات اإلدارة والتنظػػيـ التقميديػػة كانػػت تركػػز فػػي د ارسػػتيا عمػػى مجموعػػة
اإلج ػرالات واألنشػػطة التػػي يمارسػػيا القيػػادي اإلداري ،دوف أف تعطػػي قػػد اًر كافي ػاً مػػف االىتمػػاـ لمفيػػوـ

القػ اررات ،وأسػػس اتخاذىػػا كجػػزل أساسػػي مػػف عمػػؿ أي شػػخص يشػػغؿ منصػػباً إداريػاً ،واليػػوـ حيػػث يمثػػؿ
اتخاذ القرار آخر مرحمة في صنع القرار فيو يعتبػر جػوىر العمميػة اإلداريػة ،كمػا أنيػا المنطمػؽ لد ارسػة
اإلدارة ووظائفيػػا .كمػػا أف النجػػاح الػػذي تحقػػؽ أي مؤسسػػة يتوقػػؼ عمػػى قػػدرة وكفػػالة قيادتيػػا فػػي اتخػػاذ
القرار ،وذلؾ ألف عممية اتخاذ القرار تشمؿ مف الناحية العممية كافة جوانب التنظيـ اإلداري ،وترتبط بو

ارتباط ػاً وثيق ػاً ،حيػػث إف أي تفكيػػر فػػي العمميػػة اإلداريػػة ينبغػػي أف يركػػز عمػػى أسػػس اتخػػاذ الق ػرار مػػع
التركيز عمى أساليب واجرالات تنفيذىا.

وتُعد عممية اتخاذ القرار مف اىـ ركائز اإلدارة الناجحة ،ويعتمد نجػاح المؤسسػة عمػى مػد فاعميػة
الق اررات المتخذة التي تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة توصيؿ رسالتيا.
 1.1.4أساليب اتخاذ الارار:
تتع ػػدد أس ػػاليب اتخ ػػاذ القػ ػ اررات م ػػف األس ػػيؿ إل ػػى األص ػػعب ،وم ػػف حي ػػث الجي ػػد والوق ػػت والتكمف ػػة،

ويتوقػػؼ اسػػتخداـ أحػػد ىػػذه األسػػاليب عمػػى طبيعػػة المشػػكمة ،وعمػػى تقػػدير المػػدير ،والظػػروؼ المحيطػػة،

واإلمكانات المتوفرة (موسى ،)21 :0252 ،ومف أبرز األساليب ما يكتي:
 -3األساليب النظرية و ير الكمية:
وتشمؿ ىذه األساليب النظرية أمو اًر عدة ،أبرزىا كانتي:
 -الحكـ الشخصي أو البديية:

وىػػذا المعيػػار فػػي اتخػػاذ الق ػرار ويتضػػمف نظ ػرة وتقػػدير اإلداري لألمػػور عمػػى أسػػس شخصػػية غيػػر
موضوعية ،إذا يستمد حكمو مف خبرات ومعموماتو السابقة ،ويعد ىذا األسموب عممياً مقارنة باألسػاليب

الكمية (الغمباف.)56 :0252 ،
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 الحاائؽ:التمكونىاإلداريى

اتخاذى
ورالقتهى
ممتازة في اتخاذ الق اررات ،وحيف توفرىا فصف القػ اررات المتخػذة تصػبو ليػا جػذور
بفارلوةوىاعد
الحقائؽ ق
تعد
القرارىوقتىاألزمات

قوية ومنطقية .حيث تعتبرىا الباحثة كالوقود الالزـ لموصوؿ التخاذ القرار (أبو سمرة.)04 :0252 ،
 -الخبرة:

حي ػػث يعتم ػػد الم ػػدير عم ػػى ذكائ ػػو ،وخب ارت ػػو الس ػػابقة معتبػ ػ اًر أف المش ػػكالت الحالي ػػة ق ػػد تتش ػػابو م ػػع

المشػ ػػكالت السػ ػػابقة التػ ػػي سػ ػػبؽ أف اتخػ ػػذت ق ػ ػ اررات بشػ ػػكنيا ،حيػ ػػث يتخػ ػػذ الق ػ ػرار ىنػ ػػا بسػ ػػرعة وبػ ػػدوف

دور ميم ػاً جػػداً فػػي اتخ ػاذ الق ػرار الرشػػيد
تفسػػير (النبيػػو .)04 :0255 ،تػػرا الباحثػػة :أف الخب ػرة تمعػػب اً
ٍ
خاصة في وقت األزمات.
وب
 المحاكاة:ػال عمػى تقميػد لطػرؽ اتبعيػا مػديروف آخػروف فػي اتخػاذ قػ ارراتيـ
قد يمجك المػدير إلػى اتخػاذ ق ار ارتػو بن ً
إزال مشػػكالت شػػبييو ،وقػػد يقتػػؿ التقميػػد اإلبػػداع ،إال أف ىنػػا يػػوفر عامػػؿ الوقػػت والجيػػد واالسػػتفادة مػػف
عدـ تكرار األخطال (أبو سمرة.)05 :0252 ،
 اليروب مف المشكمة:وذلؾ عندما تكوف المشكمة موضػوع القػرار غامضػة أو معقػدة ،قػد يمجػك المػدير إلػى الحمػوؿ السػيمة

التي تخفؼ مف تداعيات الموقؼ ،ويترؾ المشكمة األساسية باقية كمػا ىػي ممػا يجعميػا عرضػة لمتفػاقـ،
أو ربمػػا يقػػوـ بتكجيػػؿ القػرار أو إلقػػال مسػػؤولية اتخػػاذ القػرار إلػػى انخػريف خوفػاً مػػف الفشػػؿ أو تيربػاً مػػف
المسؤولية (أبو سمرة.)05 :0252 ،
 التجربة والخطأ:تمثؿ التجارب السابقة مصد اًر ميماً ال يمكف االستغنال عنو في اتخاذ الق اررات ،وبخاصة إذا كانت

التج ػػارب الس ػػابقة تمث ػػؿ مقياسػ ػاً جدي ػػداً التخ ػػاذ القػ ػ اررات ف ػػي مواق ػػؼ مش ػػابية ،إال أني ػػا يج ػػب أال تك ػػوف
المعيػػار الوحيػػد فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،فعنػػدما يتعػػرض المػػدير لحػػؿ مشػػكمة مػػا لػػيس لديػػو مفيػػوـ موحػػد

عنيػػا ،وال مػػنيج مػػنظـ لمعالجتيػػا ،أو طريقػػة يسػػتطيع مػػف خالليػػا معرفػػة األسػػباب الحقيقيػػة لممشػػكمة،
في ػػو يمجػ ػػك ىن ػػا لمتجربػػػة باتخ ػػاذ الق ػ ػرار ،ف ػػصذا لػػػـ يػػػنجو ى ػػذا الق ػ ػرار فصن ػػو يس ػػتمر بالمحاول ػػة م ػ ػرة تمػػػو

األخر (.)Markkula, 2009: 45
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 اآل ار :التمكونىاإلداريى

اتخاذىاعتمػػاد المػػدير عمػػى البحػػث ،ود ارسػػة انرال والمقترحػػات التػػي تقػػدـ إليػػو حػػوؿ
بفارلوةسىػػموب
ورالقتهىىػػذا األ
يعنػػي
القرارىوقتىاألزمات

المشكمة وتحميميا ليتمكف عمى ضوئيا مف اختيار البديؿ األفضػؿ (قاسػـ .)35 :0255 ،تتلػؽ الباحثػة
م ػػع (قاس ػػـ )0255 ،ب ػػكف متخ ػػذ القػ ػرار يس ػػتطيع الحص ػػوؿ عم ػػى أفك ػػار جدي ػػدة م ػػف خ ػػالؿ األخ ػػذ ب ػػآرال
انخريف مف ذوي الخبرة فتساعده في حؿ المشكمة باتخاذ القرار الرشيد.
 -1األساليب الكمية:
وتشمؿ ىذه األساليب الكمية أمو اًر عدة ،أبرزىا كانتي:
 الحتمالت:تعتمد عممية اتخاذ القرار األمثؿ عمى قياس االحتماالت ،واالحتماؿ درجة اعتقاد مف حدث ما،
ويشمؿ ذلؾ ما يشير إليو العبد ( )75 :0222كالتالي:
شجرة الا اررات :وىي تمثيؿ بياني يظير تتابع لألحداث المحتممة والمتوقع حدوثيا ،ومف ثـ
اتخاذ القرار المناسب ليا.
مصلوفة الا اررات الخطية :وتعكس عمميات اتخاذ الق اررات الخطية ،ووجود معمومات جزئية غير
كاممة أماـ متخذ القرار ،وتستخدـ تمؾ المعمومات المحدودة في حساب احتماالت وقوع البديؿ تحت كؿ
الظروؼ.
 بحوث العمميات:تعتمػػد ىػػذه الطريقػػة عمػػى المفاضػػمة بػػيف البػػدائؿ التػػي يمكػػف اتخاذىػػا تجػػاه مشػػكمة معينػػة مػػف خػػالؿ

المقاييس الرياضية والمنطقية ،وىي تمكف رجاؿ اإلدارة مف اتخاذ القرار عمى وجو أفضؿ ،إذا تعطي وصفًا

دقيقاً لممشكمة ،والعوامؿ المؤثرة أو المتداخمة فييا ،وتحدد البيانات الالزمة لمتعرؼ إلى أفضؿ الحمػوؿ ،كمػا
تحدد البدائؿ المقترحة بدقة واختيار أفضميا (شراب.)20 :0255 ،

 نظرية المباريات:وىي تشمؿ مجموعة مف النماذج التي تمكف مػف تحديػد االسػتراتيجيات التػي يواجيػا متخػذ القػ اررات
ككحػػد المشػػتركيف فػػي مباريػػات المنافسػػة ،وكيفيػػة الوصػػوؿ إلػػى االسػػتراتيجية األفضػػؿ بعػػد األخػػذ فػػي

االعتبار استراتيجيات وظروؼ المنافسيف (أبو عفش.)45 :0255 ،
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الخطية:
 البرمجةاإلداريى
التمكونى

س ػاتخاذ
بفارلوةى
ػتخدـى ف ػػي تحدي ػػد االس ػػتغالؿ األفض ػػؿ لةمكاني ػػات والمػ ػوارد المتاح ػػة عن ػػدما يك ػػوف
ورالقتهىس ػػموب ي
ى ػػو أ
القرارىوقتىاألزمات

ىن ػ ػػاؾ منتج ػ ػػاف أو أكث ػ ػػر يتنافس ػ ػػاف عم ػ ػػى ى ػ ػػذه اإلمكاني ػ ػػات المتاح ػ ػػة ،وى ػ ػػو مجموع ػ ػػة م ػ ػػف النم ػ ػػاذج
الرياضية (قاسـ.)36 :0255 ،
 -1األسموب الجماعي:
وى ػػو أس ػػموب التخ ػػاذ القػ ػ اررات خ ػػالؿ االجتماع ػػات الموس ػػعة ،أو المج ػػاف المش ػػكمة التخ ػػاذ القػ ػرار

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ مع ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ،وت ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػياغة القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف طري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ المناقش ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،حي ػ ػ ػ ػ ػ ػػث يتبن ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

المناقش ػػوف قػ ػ ار اًر يطرح ػػو ف ػػرد م ػػف بي ػػنيـ .ك ػػذلؾ ت ػػكثر القػ ػ اررات الجماعي ػػة ب ػػالمتغيرات الداخمي ػػة النفس ػػية
والخارجية (أبو سمرة.)07 :0252 ،

ويشير محمد ( )32 :0251في أف ىناؾ أربعة أساليب يتبعيا قادة المؤسسات في اتخاذ القرار

وفقاً لكؿ مف الجيد ،والكمفة ،والوقت ،والدقة ،فيي ،بالتالي تقدير لمنتائج ،والتي تستند بدورىا عمى
أساليب عدة مثؿ الخبرة ،والتقميد ،وتطبيؽ الحموؿ التي اتبعيا مديروف آخروف في حؿ مشاكؿ شبيية،

باإلضافة إلى استخداـ التجربة والخطك ،واتباع األسموب العممي الذي سيرد تباعاً في ىذه الدراسة.

22

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادةى
التمكونىاإلداريى
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

شكؿ ( :)1.6أساليب اتخاذ القرار
(المصدر :جرد مف قبؿ الباحثة باالعتماد عمى المراجع المذكورة في أساليب اتخاذ القرار)

 1.1.5خطوات اتخاذ الا اررات:
إف النػػاظر فػػي األدبيػػات المختمفػػة يتضػػو لػػو بكنػػو لػػيس ىنػػاؾ نمػػوذج شػػامؿ ومحػػدد ،يتفػػؽ عميػػو
الب ػػاحثوف فيم ػػا يتعم ػػؽ بخطػ ػوات اتخ ػػاذ القػ ػ اررات ،وت ػػـ الػ ػربط ب ػػيف عممي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػ اررات وأس ػػموب ح ػػؿ
المشػػكالت ،أو مػػا يعػػرؼ باسػػـ المػػنيج العممػػي فػػي التفكيػػر حػػؿ المشػػكالت ،والتػػي اعتبػػرت أف عمميػػة

ػال عمػػى مػػا سػػبؽ سػػوؼ تعػػرض الد ارسػػة
اتخػػاذ الق ػ اررات ال تعػػد إال كونيػػا أسػػموباً لحػػؿ المشػػكالت ،وبنػ ً
خطوات اتخاذ القرار بشكؿ مجمؿ كما أوردىا (كوردي:)42-35 :0225 ،
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اإلداريى تبػػدأ عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار عػػادة بمالحظػػة وجػػود مشػػكمة ،فيجػػب تحديػػد المشػػكمة
المشػػكمة:
تحديػػد
التمكونى
أىميتيا ،وعدـ الخمط بيف أعراضيا وأسبابيا ،والوقت المالئـ لمتصدي لحميا ،واتخػاذ
ورالقتهىوتحديد
ومواجيتيا
بفارلوةىاتخاذى

وقتى
القرار القرارى
األزمات بشكنيا.
المناسب
الفعاؿ و

جما المعمومات :إف فيػـ المشػكمة فيمػاً حقيقػاً ،واقتػراح بػدائؿ مناسػبة لحميػا يتطمػب جمػع البيانػات

والمعمومات الكافية ذات الصمة بالمشكمة ،لذا يعتمد القيادي في اتخاذ القرار عمى جمع المعمومات التي

تجمع عف ىذه المشكمة.

تحديػد البػدائؿ :يتوقػؼ عػدد الحمػوؿ البديمػة ونوعيػػا عمػى عوامػؿ عػدة منيػا طبيعػة عمػؿ المؤسسػػة
والسياسات التي تطبقيا ،والفمسفة التي تمتزـ بيا ،وامكانياتيا الماديػة ،والوقػت المتػاح أمػاـ متخػذ القػرار،
ويجػػب تقػػديـ ىػػذه البػػدائؿ أو األفكػػار لحػػؿ المشػػكمة .مػػف وجيػػة نظػػر الباحثػػة ،فػػصف وجػػود بػػدائؿ تعطػػي

فرصػاً أكبػػر لالختيػػار األفضػػؿ بعػػد د ارسػػة نتػػائج اختيػػار كػػؿ بػػديؿ ومعرفػػة مػػا يترتػػب سػػمباً وايجابػاً عمػػى
اختيار أي مف البدائؿ المتاحة.

تنليذ الحؿ :تتضمف ىذه الخطوة في اتخاذ الق اررات تطبيؽ ما تـ اختياره لحؿ المشكمة عمى عممية
تنفي ػػذ أي ب ػػديؿ ع ػػف طري ػػؽ أش ػػخاص ل ػػدييـ المي ػػارات الكافي ػػة لتنفي ػػذ ى ػػذا الح ػػؿ ،م ػػع إعط ػػائيـ ف ػػرص

الصالحية والمرونة التي تمكنيـ مف تنفيذ الحؿ.

متابعة تنليذ الحػؿ :عنػدما يػتـ تنفيػذ الحػؿ يجػب مراقبتػو ومتابعتػو لموقػوؼ عمػى مػد فاعميتػو فػي
عالج المشكمة ،فالمتابعة تبيف لنا صحة اختيارنا السميـ لحؿ المشكمة ،ومػف ىنػا تبػرز أىميػة التقييمػات

والتغذية الراجعة.

ووفقػ ػاً لػ ػػمموسوي ( )52 :0251ف ػػصف القػ ػرار الجي ػػد ال ػػذي يعتم ػػد ف ػػي اتخ ػػاذه عم ػػى أس ػػموب تحميم ػػي

يعتب ػ ػػر قػ ػ ػ ار اًر مرتكػ ػ ػ اًز إل ػ ػػى المنط ػ ػػؽ العمم ػ ػػي ،موظفػ ػ ػاً لجمي ػ ػػع البيان ػ ػػات المت ػ ػػوفرة م ػ ػػف أج ػ ػػؿ الوص ػ ػػوؿ

إل ػ ػػى الب ػ ػػدائؿ أو الحم ػ ػػوؿ الممكن ػ ػػة التخ ػ ػػاذه ،ول ػ ػػذلؾ فق ػ ػػد أورد ف ػ ػػي د ارس ػ ػػتو نف ػ ػػس الخطػ ػ ػوات الم ػ ػػذكورة
في (كوردي.)35 :0225 ،
لحظت الباحثة :إف ىناؾ شبو اتفاؽ بيف كتاب اإلدارة حوؿ طبيعػة الم ارحػؿ والخطػوات التػي تمػر
بيػػا عمميػػة اتخػػاذ القػرار غيػػر أنيػػا تختمػػؼ فػػي عػػددىا الفعمػػي أو ترتيبيػػا ،وكػػذلؾ أف ىنػػاؾ تشػػابياً حػػوؿ
ضرورة اتباع ىذه الخطوات ومضػمونيا ،ومػرد ذلػؾ قػد يعػود إلػى أف م ارحػؿ ىػذه العمميػة تتفػؽ والمػنيج

العممػػي الػػذي يقػػوـ عمػػى الد ارسػػة والتحميػػؿ والمقارنػػة ثػػـ اسػػتخالص النتػػائج ،كمػػا أنيػػا تتفػػؽ والطريقػػة
المنطقية في التفكير ،والتي دعا إلييا العديد مف ُّ
الكتاب والباحثيف.
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الخطوة األولى -:تحديد المشكلت

الخطوة الثانيت -:جمع المعلوماث

الخطوة الثالثت -:تحديد البدائل

الخطوة الرابعت -:تنفيذ الحل

الخطوة الخامست -:متابعت تنفيذ الحل

شكؿ ( :)1.7خطوات اتخاذ القرار
(المصدر :جرد بواسطة الباحثة بنال عمى (كوردي)0225،

وفعػاؿ فػي سػير أعمػاؿ
تؤكد الباحثة :أنػو نظػ اًر لمػا تحظػى بػو عمميػة اتخػاذ القػرار مػف دور حيػوي َّ

ال أكانػػت أزمػػات تخػػص المؤسسػػة بشػػكؿ
المؤسسػػة واسػػتم ارريتيا ومواجيتيػػا لمػػا تمػػر بيػػا مػػف أزمػػات سػو ً
خػاص أـ أزمػػات ناتجػػة عػف وجػػود عراقيػػؿ فػػي البيئػة الخارجيػػة لممؤسسػػة  ،فيجػب اتبػػاع خطػوات اتخػػاذ

القػرار بكػػؿ دقػػة ،ومعالجػػة كػػؿ خطػػوة عمػػى حػػد لموصػػوؿ لمقػرار الػػذي يضػػمف تحقيػػؽ اليػػدؼ المرجػػو،
والػػذي يتوافػػؽ مػػع أىػػداؼ المؤسسػػة وقوانينيػػا ولوائحيػػا وقػوانيف الدولػػة ويتميػػز بكنػػو ق ػرار مقنػػع ،مقبػػوؿ،

سيؿ التنفيذ.

إف متابعة القرار التي تتـ عػف طريػؽ التغذيػة الراجعػة وتقيػيـ النتػائج ىػي مػف الخطػوات المفصػمية،

ال تعديمػػو ،أو الت ارجػػع عنػػو ،أو اإلبقػػال
ألنيػػا توضػػو مػػاذا عمػػى متخػػذ الق ػرار فعمػػو حيػػاؿ ىػػذا الق ػرار س ػو ً
عميو .كما أنو يستطيع أف يستشعر مد فاعمية ىذا القرار ،ومد حصولو عمى افضؿ النتائج وأقصػى
المنافع بما يتوفر مف موارد وامكانيات.
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اللعاؿ:
اتخاذى الارار َّ
ماوماتاإلداري
1.1.6التمكونى
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى

ىناؾ إجرالات وخطوات عدة يمكف أف تتخذىا المؤسسػات لتحسػيف فاعميػة القػ اررات ،ومػف أىميػا

القرارىوقتىاألزمات

ما أشار بو  ( 2009: 49, 51) Smollan & Sayersالمشار إليو في أبو الروس ( )03 :0255وىي:

 تكويف فرؽ مف أعضال أكثر قدرة عمى اتخاذ الق اررات ،ويمكف الوصوؿ إلى ذلؾ مف خالؿ عددمف الخطوات التي يمكف اتخاذىا لتحسيف جودة الق اررات مثؿ التدريب والتوجيو التباع أساليب

مينية وأخالقية في اتخاذ الق اررات.

 تحسيف جودة الق اررات التي تتخذىا الجماعات ،ويمكف الوصوؿ إلى ذلؾ مف خالؿ نظـ خبراتالجماعة بطريقة تمكنيا مف االستفادة بمزايا الجماعة وتفادي نواحي الضعؼ.

كمػػا يشػػير أيض ػاً إلػػى أف اتخػػاذ الق ػرار الفعػػاؿ يتوقػػؼ عمػػى قائػػد المؤسسػػة وقدرتػػو عمػػى االختيػػار

ال ػواعي ،وىػػذا ال يػػتـ إال عػػف طريػػؽ االختيػػار المبنػػي عمػػى د ارسػػات عمميػػة ،مسػػتمدة مػػف الواقػػع بحيػػث

يحصؿ القائد أو الرئيس األكاديمي كما في الدراسة الحالية ،والمناط بو مسؤولية إدارة القسـ ،عمى أكبر
قدر ممكف مف البيانػات والمعمومػات عػف البػدائؿ المتاحػة مػف مصػادرىا المختمفػة .وىػذا يتطمػب منػو أف
ي ػوازف المخػػاطر التػػي قػػد يسػػببيا اتخػػاذ الق ػرار ،والم ازيػػا التػػي قػػد يجمبيػػا مػػف خػػالؿ تمحػػيص كػػؿ بػػديؿ
وبدقة ،لمعرفة مد األفضمية التي ينطوي عمييا ،ومد تحقيقو لميدؼ المنشود الذي تصبو إليو اإلدارة

داخؿ المؤسسة.

 1.1.7معوقات اتخاذ الارار اللعاؿ:
ىناؾ العديد مف الصعوبات والمعوقات التي نواجيا أثنال عممية اتخاذ القرار ،وىي تحد مف
وصولنا إلى القرار األمثؿ الذي نصبو إليو في تحقيؽ أىدافيا ،والتي يجب أف نكخذىا بعيف االعتبار

أثنال العممية ،ومف ىذه المعوقات( :السكارنة)067 :0252 ،

 عجز متخذ القرار عف معرفة جميع النتائج المتوقعة لجميع البدائؿ المتاحة. عجز متخذ القرار عف اإللماـ بجميع الحموؿ الممكنة لممشكمة. -عجز متخذ القرار عف القياـ بعممية تقييـ مثمى بيف البدائؿ.

 متخذ القرار مقيد بعاداتو ومياراتو وانطباعاتو الخارجة عف إرادتو. متخذ القرار مقيد بفمسفتو وقيمو االجتماعية واألخالقية.-

عنصر الوقت غالباً ما يسبب ضغطاً عمى متخذ القرار.
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اإلداريىمعوقات اتخاذ الارار كالتالي:
التمكونى بعض
ت يؼ الباحثة
وجوداتخاذى
بفارلوةى
ورالقتهى
التفويض والصالحيات الكافية والخضوع لسمطة أعمى.
ضعؼ
القرارىوقتىاألزمات

 التخوؼ مف تحمؿ مسئولية تبعات القرار والمحاسبة عمى النتائج السمبية.-

وجود معوقات مف البيئة الخارجية لممؤسسة خاصة في األزمات.

 ُشو اإلمكانيات المادية والموجستية الالزمة لتنفيذ القرار. ضعؼ القدرة عمى تحديد المشكمة األساسية والتركيز عمى المشاكؿ الفرعية فقط. -ضعؼ توفر المعمومات الالزمة لمتخذ القرار.

 -ضعؼ معرفة اليدؼ الذي مف أجمو يتـ اختيار القرار الفعاؿ مف بيف البدائؿ المختمفة.

23

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادةى
التمكونىاإلداريى

 1.1المبحث الثالث

اتخاذى ودوره في اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية
بفارلوةىاإلدار
ورالقتهىالتمكيف
القرارىوقتىاألزمات

تمييد:
عنػػدما تتبنػػى اإلدارة العميػػا تطبيػػؽ التمكػػيف اإلداري يكػػوف ذلػػؾ فػػاعالً فػػي مػػنو حريػػة أوسػػع لألفػراد

العػػامميف عمػػى أدائيػػـ ألعمػػاليـ وفػػؽ ميػػاراتيـ وقػػدراتيـ وتعزيػػز الثقػػة بػػالنفس ،ومػػنحيـ مسػػاحة أكبػػر
الس ػ ػػتخداـ ذك ػ ػػالىـ وخبػ ػ ػراتيـ مم ػ ػػا يس ػ ػػيؿ عممي ػ ػػة اتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات وح ػ ػػؿ المش ػ ػػكالت الت ػ ػػي تػ ػ ػواجييـ

بالعمؿ (الحسيف.)63 :0250 ،

 1.1.3عالقة التمكيف اإلدار بلاعمية اتخاذ الارار:
لقد اكتسب موضوع التمكيف اإلداري انتشا اًر واسعاً في أواخر الثمانينات ،والقى رواجاً كبي اًر لكونو

مبادرة مؤسسية شائعة في القرف الحادي والعشريف ،وىو استراتيجية إدارية ليا حقوقيا وكيانيا ،والتي
تستخدـ مع المبادرات واالستراتيجيات مثؿ( ،إدارة الجودة الشاممة ،والتدريب ،والتفويض ،وتحمؿ

المسؤولية ،واتخاذ القرار) .ومف خالؿ ىذا التصور تستطيع اإلدارة مواجية التحديات ،واقتناص
الفرص ،واالستثمار في التحسيف المستمر مف أجؿ تحقيؽ الكفالة والفعالية الكمية لممؤسسة دوف

الرجوع إلى أعمى .التمكيف يعزز قدرات العامميف بحيث يوفر ليـ ممكة االجتياد واصدار األحكاـ

التقديرية ،وحرية التصرؼ في القضايا التي تواجييـ خالؿ ممارستيـ لمياميـ ،وكذلؾ مساىمتيـ
الكاممة في الق اررات التي تتعمؽ بكعماليـ .يتضو أف فكرة التمكيف تتطمب التخمي عف النموذج التقميدي

لمقيادة الذي يركز عمى التوجو إلى قيادة تؤمف بالمشاركة والتشاور .وىذا بدوره يتطمب تغيي اًر جذرياً في
أدوار العمؿ ومف ثـ العالقة بيف المدير والمرؤوسيف ،أما بالنسبة لدور المرؤوسيف فيتطمب التحوؿ مف

اتباع التعميمات والقواعد إلى المشاركة في اتخاذ الق اررات ومف ىنا تتضو أىمية العالقة بيف التمكيف

اإلداري مف جية وما بيف فعالية اتخاذ القرار (الطراونة.)53 :0224 ،

يػر الشػػيراني ( )0227المػذكور فػػي البحيصػي ( )51 :0252أف التمكػػيف ىػو توسػػيع صػػالحيات

العامميف واثرال معموماتيـ ،ومعارفيـ ،ومياراتيـ لصقؿ خبرات وتنمية قدراتيـ عمػى المشػاركة فػي اتخػاذ
القرار وتنفيذىا في الظروؼ العادية والطارئة بيدؼ رفع مستو أدائيـ فػي العمػؿ ومواجيػة المشػكالت،
تستخمص الباحثة :مػف ىػذا التعريػؼ أف التمكػيف ييػدؼ بشػكؿ أساسػي إلػى تطػوير قػدرة العػامميف عمػى

اتخاذ القرار ليس فقط في الظروؼ العادية وحاالت االستقرار بؿ أيضاً فػي حػاالت الطػوارئ واألزمػات،
والتػػي يكػػوف فييػػا الق ػرار حسػػاس وفيصػػمي ،وتكػػوف نتائجػػو مصػػيرية بالنسػػبة لممؤسسػػة والعػػامميف فييػػا

المنتفعيف منيا.
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0226ى )516 :يعرؼ التمكيف بكنو رفع قدرة الموظػؼ عمػى اتخػاذ القػرار بنفسػو ،وبػدوف
أما جودة
التمكونى(اإلداري

األساسػي مػف التمكػيف ىػو تػوفر الظػروؼ لمسػماح لكافػة المػوظفيف بػكف يسػػاىموا
ػدؼ
ورالقتهىرة ،فالي
إرشػاد اإلدا
اتخاذى
بفارلوةى
القرارىقػوقت
األزماتيػػود التمكػػيف المسػػتمر ،وبالتػػالي فػػصف مصػػطمو التمكػػيف يتضػػمف مشػػاركة عمميػػة
ػاتيـى فػػي ج
بكقصػػى طا

اتخاذ القرار مع المستويات اإلدارية األخر  .تستنت الباحثة :مف ذلؾ أنو يوجد عالقة قوية ومتشػابكة
ومترابطة بيف التمكيف واتخاذ القرار.
والتمكيف مف وجية نظر العطار ( )52 :0250ىو عممية إدارية يػتـ مػف خالليػا إكسػاب العػامميف
القدرة عمى اتخػاذ القػ اررات ،ومواجيػة مشػاكؿ العمػؿ بمػنحيـ الثقػة والػدعـ ومشػاركتيـ المعمومػات وزيػادة
ميػػاراتيـ عػػف طريػػؽ التػػدريب المسػػتمر لتحقيػػؽ المنظمػػة فػػي ظػػؿ تييئػػة اإلمكانػػات والمنػػاخ التنظيمػػي

الػػالزـ لةبػػداع ،وذلػػؾ يتفػػؽ مػػع وجيػػة نظػػر الباحثػػة بػػكف التمكػػيف لػػو تػػكثير جػػوىري عمػػى عمميػػة اتخػػاذ
القرار وفاعميتو ،وذلؾ مف خالؿ بعض األبعاد التي اعتمدتيا الباحثة ،وىي االتصاؿ وتدفؽ المعمومات
والحوافز ،وىي نوع مف أنواع الدعـ التي ذكرىا العطار في تعريفو.

ال أكػاف مػف أعمػى إلػى أسػفؿ
باإلضافة إلى ذلؾ تؤكد الباحثة :بكف انسياب المعمومات وتػدفقيا سػو ً
أـ مػف أسػػفؿ إلػى أعمػػى يمكػف متخػػذ القػرار مػػف االسػػتناد عمػى ىػػذه المعمومػات فػػي تقيػيـ الوضػػع الػراىف
لممؤسسة والحتياجاتيا ،وما يمزـ لتطويرىا مف موارد بشرية أو توفير احتياجات لوجستية ،وتكوف مؤشػر
ودليؿ لو التخاذ القرار األمثؿ والقرار الفعاؿ.
وتػػرا الباحثػػة :أف التفػػويض الػػذي ىػػو أحػػد أىػػـ أبعػػاد التمكػػيف اإلداري تػػنعكس عمػػى متخػػذ القػرار
بحيث تكوف ثقتو بنفسو أكبر ،وتمده بػالقوة والقػدرة عمػى إصػدار أحكػاـ وقػ اررات سػميمة ورشػيدة .كمػا أف

احتراـ أفكار فػرؽ العمػؿ مػف قبػؿ اإلدارة العميػا ومشػاركتيـ فػي عػرض البػدائؿ ،واتخػاذ القػرار ينػتج عنػو
ق اررات أكثر فعالية ونجاعة خاصة في األزمات ،ألنيا تشمؿ عمى ميارات وخبرات متنوعة.
إف التمكيف اإلداري وعممية اتخاذ القرار يرتبطاف ارتباط وثيؽ بالعمؿ المؤسسي خاصة أف عممية
اتخػػاذ الق ػرار تعػػد العمػػود الفقػػري لمعمػػؿ اإلداري ومػػف ىنػػا سػػوؼ يػػتـ الحػػديث عػػف المؤسسػػات األىميػػة
بشكؿ أكثر تعمقاً.

 1.1.1المؤسسات األىمية:
سيتـ استعراض واقع المؤسسات األىمية في فمسطيف باعتبارىا موضع بحث ،سيتناوؿ الحديث

المؤسسات األىمية مف حيث تكسيسيا ،سماتيا ،العالقة بينيا وبيف المؤسسات الحكومية في قطاع غزة،
ونبذة مختصرة عف الخدمات التي تقدميا المؤسسات األىمية لممجتمع الفمسطيني في قطاع غزة.
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المؤسسات األىمية:
مليوـ
1.1.1.3
اإلداريى
التمكونى
بفارلوةىاتخاذى
مصطمحات عمى المؤسسات غير الحكومية ،كالمؤسسات غير الربحية ،والمؤسسات
ورالقتهىعدة
تطمؽ
القرارىوقتىاألزمات

األىمية ،وغيرىا .ويمكف القوؿ أف كميا تؤدي إلى نفس المعنى ،وتقدـ الباحثة فيما يمي سرداً لبعض
التعريفات الرسمية والعممية ليذا المصطمو ،يشير ىذا المصطمو "إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو
صندوؽ خيري أو مؤسسة (شركة) ال تسعى لمربو أو أي شخص اعتباري آخر ال يعتبر بموجب

النظاـ القانوني المعني جزلاً مف القطاع الحكومي وال يدار ألغ ارض تحقيؽ الربو" مصطمو منظمات

غير حكومية ليس مصطمحاً قانونياً ،ولكنو يستخدـ عند اإلشارة إلى الييئات غير الحكومية التي ال
تسعى لمربو والعاممة في األنشطة االجتماعية أو التنمية( :البنؾ الدولي ،المركز الدولي لقوانيف الييئات

التي ال تستيدؼ الربو.)5775 ،
يشػػير مصػػطمو المؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة إلػػى مجموعػػة كبي ػرة مػػف المؤسسػػات المسػػتقمة إلػػى حػػد

كبيػػر عػػف الحكومػػات ،وتتسػػـ بصػػورة رئيسػة بػػكف ليػػا أىػػدافاً إنسػػانية أو تعاونيػػة أكثػػر مػػف كونيػػا أىػػدافاً
تجاري ػػة ،وتس ػػعى بص ػػورة عام ػػة إل ػػى تخفي ػػؼ المعان ػػاة ،أو تعزي ػػز مص ػػالو الفقػػرال والفئ ػػات المستض ػػعفة

األخر  ،أو حماية البيئة ،أو تػوفير الخػدمات االجتماعيػة األساسػية ،أو االضػطالع بتنميػة المجتمعػات
المحمية.
كما يشير مصطمو المؤسسات غير الحكومية إلى الييئات المنظمة رسمياً ومنشكة قانونياً ،أي

الييئات المعترؼ بيا ككشخاص معنوييف( :قانونييف) أو اعتبارييف في النظاـ القانوني الذي تنشك في
إطاره (عبد العزيز.)22 :0225 ،

ويعرؼ السالـ (" )55 :0220المؤسسات بكنيا وحدات اجتماعية ىادفة أنشطتيا منسقة ويتفاعؿ
فييا األفراد ضمف حدود معينة واضحة نسبياً مف أجؿ تحديد أىداؼ مشتركة".
ويطمؽ كذلؾ عمى المؤسسات األىمية منظمات المجتمع المدني ،وىو مجموعة مف المؤسسات

الطوعية الحرة التي تشغؿ المجاؿ العاـ ،والتي تقع ما بيف األسرة وما بيف الدولة ،ويشترط في ىذه
المؤسسات أف تتشكؿ باإلرادة الطوعية ،وأف تكوف عضويتيا اختيارية ،وأف تتسـ باالستم اررية

والوضعية القانونية وأف تقدـ خدمات وتدافع عف مصالو أعضائيا وأف ال يكوف تحقيؽ الربو ىدفاً

رئيساً ليا .كما تمتزـ منظمات المجتمع المدني في عمميا ،وعالقاتيا بالطابع السممي والتسامو واحتراـ
الرأي انخر.

ويستثنى مف ىذا التعريؼ المؤسسات القائمة عمى العضوية القسرية القائمة عمى عضوية القرابة
والدـ أو التي تفرضيا الدولة عمى منتسبييا .ذلؾ أف أحد أىـ الشروط األساسية لوجود وفاعمية

المجتمع المدني ىو االستقاللية واإلرادة الحرة لألفراد ،وأف يكوف االنضماـ واالنسحاب طوعياً.
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األخر فيي أف يكوف لممنظمة المدنية كياف جماعي ،التقى أفرادىا بالتراضي ونظموا
الشروطاإلداريى
أماالتمكونى
خالؿ نظاـ أو الئحة تحدد أىداؼ المنظمة ووسائميا ،وشروط العضوية فييا
بينيـ
العضوية
شروط
اتخاذى
بفارلوةى
ورالقتهى
األزمات
وحقوؽالقرارىوقتى
اجباتيـ ،وينطوي الشرط الثالث عمى ركف أخالقي ومعنوي أساسو القبوؿ بالحؽ
األعضال وو

في االختالؼ وادارة الخالؼ بوسائؿ سممية متحضرة ،واحتراـ الرأي انخر والتعاوف والتنافس السممي

(دليؿ منظمات المجتمع المدني.)0222 ،

ويػػذكر منصػػور (” )55 :0222أف المؤسسػػات األىميػػة ىػػي مجموعػػة التنظيمػػات التطوعيػػة الح ػرة

التي تمأل المجاؿ بيف األسرة والدولة – أىدافاً العمػؿ مػف أجػؿ تحقيػؽ مصػالو أفرادىػا ،وىػي تمتػزـ بقػيـ

ومعػ ػػايير سػ ػػامية مثػ ػػؿ االحت ػ ػراـ والت ارضػ ػػي والتسػ ػػامو واإلدارة السػ ػػميمة لمتنػ ػػوع والخػ ػػالؼ" .تتنػ ػػوع ىػ ػػذه

المؤسس ػػات تبعػ ػاً ألى ػػدافيا وفئاتي ػػا المس ػػتيدفة ومص ػػادر تمويمي ػػا ،وك ػػذلؾ ف ػػي م ػػد التزامي ػػا ب ػػالقوانيف
واألنظمة ،ولذلؾ نجد أف ىناؾ مؤسسات ناجحة وأخر فاشمة – مؤسسات ديمقراطية قادرة عمى عكس
الديمقراطية والتكثير في المحيط ،وأخر متقوقعة تسئ لمعمؿ األىمي.
وترا الباحثة :أف المؤسسات األىمية ال تسعى إلى تحقيؽ أرباح بؿ تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ
إنسانية تعاونية وتمتزـ بقيـ سامية ،وتقدـ خدمات متنوعة منيا الصحية ،والثقافية ،والتعميمية،
واالجتماعية ،حيث تقدـ الخدمات لفئات متنوعة تفضؿ المؤسسة التركيز عمييا .فبعض المؤسسات

تيتـ بفئة المعاقيف وبعضيا تيتـ في األطفاؿ عمى سبيؿ المثاؿ.

مف خالؿ عمؿ الباحثة في العمؿ في مؤسسة أىمية تقدـ خدمات إنسانية متنوعة تؤكد أف
المؤسسات األىمية يزداد تمويميا في أوقات األزمات والطوارئ مما يمكنيا مف تقديـ يد العوف لمفئات
المستضعفة التي تكوف بكمس الحاجة لتمقي الخدمات بمختمؼ أنواعيا.

 1.1.1.1تأسيس المؤسسات األىمية:
المؤسسات األىمية اللمسطينية خالؿ ( )3948 – 3937تركز مضموف العمؿ األىمي في تمؾ
الفترة عمى مقاومة تكسيس وطني قومي ييودي في فمسطيف ،تمايزت ،وتنوعت أشكاؿ العمؿ األىمي
في تمؾ الفترة ،فنشطت النقابات العمالية " جمعية العماؿ العرب  "5703واتحادات الطالب والمرأة
والنوادي الرياضية والجمعيات الخيرية.

المؤسسػػات األىميػػة اللمسػػطينية عػػاـ ( )3991 – 3948حممػػت المؤسسػػات األىميػػة عمػػى كاىميػػا
قسطاً كبي اًر مف النتائج اإلنسانية المكساوية التي خمفتيا النكبة الفمسطينية األولػى عػاـ (5726ـ) ،حيػث
ػال وميػاـ جسػمية
تدفقت أعداد ىائمة مف الالجئيف إلى مدف وقر الضػفة الغربيػة وغػزة ممػا أضػاؼ أعب ً
عمى المؤسسات األىمية الفمسطينية التي كانت تسمى نفسيا الجمعيػات الخيريػة ،وال ازلػت عشػرات منيػا
ػؽ م ػػف
تحمػػؿ ذات االس ػػـ والص ػػفة حت ػػى انف .وفػػي ع ػػاـ (5745ـ) وبع ػػد االح ػػتالؿ اإلس ػرائيمي لم ػػا تب ػ َ
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شيدت األوضاع االجتماعية طو اًر مكسػاوياً جديػداً فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة،
الفمسطينية،
اإلداريى
األرضالتمكونى
الجمعيات والمؤسسات األىمية الجديػدة المتخصصػة بالميػاـ االجتماعيػة واإلنسػانية
تشكمتى عشرات
بفارلوةىاتخاذى
وقد ورالقته

وقتىاألزمات
القرارى
تضاعفت أعداد الجمعيات والمؤسسات ،ما بيف أعواـ (5745ـ) وحتى أواخر الثمانينات
ىكذا
الناشئة.

مػػف أجػػؿ اسػػتيعاب الميػػاـ الجديػػدة الطارئػػة .مرحمػػة االنتفاضػػة ( – 5766أيمػػوؿ  :)5771شػػيدت ىػػذه
المرحمة تغيرات ىامة ونوعية عمى صعيد األىداؼ والبرامج التنموية لممؤسسات األىميػة الفمسػطينية مػف

جية ،كما شيدت نشول منظمػات أىميػة فمسػطينية جديػدة تمامػاً ،أسػميناىا بالمؤسسػات والم اركػز المينيػة
المتخصص ػػة ،لق ػػد تمح ػػور النش ػػاط السياس ػػي خ ػػالؿ االنتفاض ػػة عم ػػى ش ػػعار " التحض ػػير لبن ػػال الدول ػػة

ػال عم ػػى االعتق ػػاد السياس ػػي بصمكاني ػػة نش ػػول دول ػػة فمس ػػطينية مس ػػتقمة ،وبالت ػػالي
الفمس ػػطينية المس ػػتقمة" بن ػ ً
أضافت المؤسسات األىمية بعداً آخر لعمميا ،ودورىا ىو عنصر البنال إلى جانب عنصر المقاومة كما
ربطػػت المؤسسػػات الفمسػػطينية بصحكػػاـ مػػا بػػيف عنصػػري المقاومػػة والبنػػال ،إال أف الطػػابع السياسػػي بقػػى

غالباً في عمميا.
وامتازت ىذه المرحمة أيضاً بظيور المؤسسات المينية المتخصصة المساندة لممنظمات القاعدية

أدوات التغيير االجتماعي والتنموي المنشود (عبد اليادي.)03 :0222 ،

المؤسسات األىمية في ظؿ وجود السمطة الوطنية اللمسطينية عاـ (3991ـ) :في ظؿ وجود
السمطة الوطنية الفمسطينية وقع انفراجاً عمى أوضاع المؤسسات األىمية التي عانت طويالً مف قوانيف

االحتالؿ ،كما أف أعداداً كبي اًر مف المؤسسات األىمية المتخصصة قد أنشئت بعد عاـ (5771ـ) .لعؿ
النشاط اليائؿ الذي تمتعت بو المؤسسات األىمية دليؿ عمى ىذا الشوؽ غير المحدود لد

فئات

المجتمع الفمسطيني واالستعداد لممشاركة في عممية البنال في ظؿ وجود سمطة فمسطينية ألوؿ مرة في
التاريخ النضالي الوطني الفمسطيني .ىذا إضافةً إلى تكثر المجتمع الفمسطيني عمى وجو الخصوص
بالثقافة العالمية الجديدة واالتجاىات الحديثة في عمؿ مؤسسات المجتمع المدني العالمية ،ومحاولة
محاكاتيا والتواصؿ معيا .كما تطوؿ االىتماـ بكنواع مف التخصصات المدنية والقانونية دوف أف تمغي

المؤسسات األىمية والجمعيات التاريخية (أبو عمبة.)42 :0221 ،
مف ىنا تستنت

الباحثة :أف المؤسسات األىمية في بداية نشكتيا كانت ذات أىداؼ نضالية

وطنية نتيجة إلى وقوعيا تحت االحتالؿ ولكف أصبحت ليا أىداؼ متنوعة مثؿ تقديـ الخدمات
الصحية ،الثقافية ،التعميمية منذ وجود السمطة الوطنية الفمسطينية حتى انف.
 1.1.1.1الخدمات التي تادميا المؤسسات األىمية:
عممت المؤسسات األىمية الفمسطينية طيمة عشرات السنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً

لدستور وقوانيف تنظـ عالقة المجتمع الفمسطيني بمؤسساتو الرسمية والشعبية .وقد تنوعت الخدمات
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المؤسسات األىمية عمى المستوييف العمودي واألفقي .فقد شممت قطاعات اجتماعية أوسع
التي قدمتيا
التمكونىاإلداريى
اندفاعيا لممساىمة في عممية البنال ،ويمكف تمخيص العناويف العريضة ليذه
حركتيا و
نتيجة حر
اتخاذى
يةبفارلوةى
ورالقتهى
األزمات
وقتى
القرارى
يمي:
فيما
الخدمات

شكؿ ( :)1.8الخدمات التي تقدميا المؤسسات األىمية
المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة اعتماداً عمى (أبو عمبة)53 :0221 ،

ترا الباحثة :أف التنوع في مجاؿ الخدمات المذكورة آنفاً تتطرؽ إلى جميع مناحي الحياة ،وتقدـ

يد العوف إلى فئات وشرائو متنوعة مما يعود بالنفع بشكؿ اكبر عمى المجتمع.
 1.1.1.4قطاعات العمؿ في المؤسسات األىمية باطاع زة:

تتنوع القطاعات التي تعمؿ بيا المؤسسات األىمية بقطاع غزة حيث إنو يوجد حوالي  56قطاع

عمؿ تعمؿ خالليا المؤسسات األىمية في قطاع غزة البالغ عددىا  773مؤسسة (و ازرة الداخمية،
 ،)0255موزعة حسب نوع قطاع العمؿ عمى النحو التالي:
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جدوؿ ( :)1.4تصنيؼ وأعداد المؤسسات األىمية بقطاع غزة حسب نوع قطاع العمؿ
التمكونىاإلداريى
اتخاذى
الجمعية
بفارلوةىعمؿ
ـ ورالقتهى قطاع
القرارىوقتىاألزمات
جمعيات المعاقيف
-5

العدد

ـ

قطاع عمؿ الجمعية

العدد

07

-52

الجمعيات األجنبية

72

-0

الجمعيات النقابية

22

-55

جمعيات الشباب والرياضة

40

-1

جمعيات األخوة

5

-50

جمعيات البيئة

55

-2

الجمعيات الثقافية

52

-51

جمعيات األمومة والطفولة

30

-3

جمعيات السياحة وانثار

0

-52

الجمعيات االجتماعية

223

-4

الجمعيات الزراعية

21

-53

الجمعيات العائمية والعشائرية

7

-5

جمعيات التعميـ العالي

16

-54

الجمعيات الطبية

35

-6

جمعيات حقوؽ اإلنساف

52

-55

جمعيات الصداقة

2

-7

جمعيات الخريجيف

4

-56

جمعيات فروع الضفة الغربية

52

المجموع = 995
(المصدر :جرد بواسطة الباحثة ،باالعتماد عمى إحصائية و ازرة الداخمية)0255 ،

بنال عمى الجدوؿ أعاله تؤكد الباحثة أف قطاع الجمعيات االجتماعية لو نصيب األسد مف مجموع
ً
المؤسسات األىمية حيث إنيا تشكؿ ما نسبتو  %22.5أي ما يقارب نصؼ عدد الجمعيات ،تمييا
الجمعيات األجنبية التي تبمغ نسبتيا .%7.2
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التمكونىاإلداريى
ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

شكؿ ( :)1.9تصنيؼ وأعداد المؤسسات األىمية بقطاع غزة حسب نوع قطاع العمؿ
(المصدر :تـ تجريده مف قبؿ الباحثة بنال عمى إحصائية و ازرة الداخمية)0255 ،

 1.1.1.5نماذج لواقا اتخاذ الا اررات في بعض المؤسسات األىمية:
إف اتخاذ الق اررات اإلدارية في منظمات األعماؿ ىي ترجمة فعمية لما ىو مطموب تحقيقو مف

ال أكاف موقع ىذا المدير في مستو اإلدارة العميا أـ
أىداؼ ومياـ ،وىي ميمة تناط عادة بالمدير سو ً
التنفيذية ،وىذه الميمة ال تتـ بشكؿ فجائي بؿ ىي عممية منسقة تجري وفؽ خطوات منطقية محكومة
بصمكانات محددة ويتـ تنظيـ ىذه العممية وفؽ صالحيات معينة (الفضؿ.)05 :0222 ،

يدير أعماؿ المؤسسة األىمية مجمس إدارة مكوف مف ( )51–5عضواً وتتخذ الق اررات في مجمس

اإلدارة باألغمبية المطمقة .أما الجمعية العمومية لممؤسسة األىمية فتصدر ق ارراتيا باألغمبية المطمقة في

الجمسات العادية ،وبكغمبية الثمثيف إذا كاف التصويت عمى ق اررات تختص بحؿ الجمعية أو مجمس
اإلدارة أو اتحاد أو اندماج المؤسسة (قانوف الجمعيات األىمية الفمسطيني لسنة .)0222
ينص النظاـ األساسي لجمعية إدارة األعماؿ في المادة رقـ  03عمى إف الجمعية العمومية تصدر

ق ارراتيا بكغمبية ثمثي األعضال في الحاالت التالية :حؿ الجمعية أو تعديؿ النظاـ األساسي أو عزؿ

أعضال مجمس اإلدارة أو دمج الجمعية مع جمعية أخر أما ق اررات الجمعية العمومية باألغمبية

المطمقة فتصدر فيما عدا ما سبؽ.
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اإلداريى فيتكوف مف  55عضو يسير أعماؿ الجمعية ،ويتخذ الق اررات التي تحقؽ أىداؼ
التمكونى اإلدارة
أما مجمس
المجمس صحيحة إذا حصمت عمى األغمبية المطمقة ،ويتـ متابعة تنفيذ ق اررات
بفارلوةىرات
ورالقتهىتكوف ق ار
الجمعية و
اتخاذى
األزمات
وقتى
مجمسالقرار
المجمس والطاقـ اإلداري لمجمعية( :النظاـ األساسي لجمعية إدارة األعماؿ).
عبر
اإلداىرة

أما مجمس إدارة جمعية الصالح اإلسالمية فيتكوف مف  51عضو ،وتتخذ الق اررات في اجتماع

مجمس اإلدارة بكغمبية األصوات وعند تعادؿ األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً ويتخذ مجمس
اإلدارة الق اررات التي تساعد الجمعية عمى تحقيؽ أىدافيا.

أما الجمعية العمومية فتتخذ ق اررات تؤثر عمى مصير الجمعية مثؿ حؿ الجمعية أو تعديؿ أىدافيا
أو عزؿ مجمس اإلدارة وتؤخذ ىذه القرارات بكغمبية ثمثي األعضال.
أما فيما يتعمؽ بتنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة فيقوـ طاقـ إداري مف المؤسسة بتنفيذ ىذه الق اررات،

واتخاذ الق اررات اإلدارية الروتينية اليومية التي تُسيـ في تسيير أعماؿ الجمعية بما يخدـ المصمحة
العامة ،وأىداؼ الجمعية( :النظاـ األساسي والداخمي لجمعية الصالح اإلسالمية)
أما اتخاذ الق اررات في جمعية دار اليتيـ الفمسطيني والتي تتكوف مف  7أعضال فصف الق اررات تتخذ
فييا باألغمبية المطمقة خالؿ اجتماع مجمس اإلدارة مف خالؿ التصويت ،وىذه الق اررات التي تتخذ ىي

الق اررات اإلدارية والمالية ،وغيرىا مف الق ار ارت التي يتخذا المجمس لتسيير أعماؿ الجمعية بما تخدـ
مصمحة األيتاـ والمجتمع.

أما الق اررات المصيرية مثؿ حجب الثقة عف مجمس اإلدارة أو حؿ الجمعية أو إدماجيا في جمعية

أخر أو تعديؿ أىداؼ الجمعية فتؤخذ في اجتماع الجمعية العمومية وبصجماع ثمثي األعضال.

أما تنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة فيقوـ الطاقـ اإلداري العامؿ في الجمعية تنفيذ ىذه الق اررات،

وترجمتيا عمى أرض الواقع( :النظاـ األساسي والالئحة الداخمية لجمعية دار اليتيـ الفمسطيني).

وعند مناقشة واقع اتخاذ القرار في المؤسسات األىمية فصننا مف خالؿ ما سبؽ نخمص إلى أف
المؤسسات األىمية تتشابو في أف ىناؾ مستويات التخاذ القرار ،وذلؾ حسب نوع القرار وأىميتو وأثره
عمى المؤسسة:

 الق اررات التي تتخذىا الجمعية العمومية لممؤسسة ىي الق اررات المصيرية الذي يترتب عميياوجود الجمعية مثؿ ق اررات حؿ الجمعية أو حجب الثقة عف مجمس اإلدارة أو دمج الجمعية أو

اتحاد وىذه الق اررات ألىميتيا تصدر بكغمبية ثمثي أعضال الجمعية العمومية.

 الق اررات التي يتخذىا مجمس اإلدارة وىي ق اررات إدارية ومالية وفنية وغيرىا وتكتي ىذه الق ارراتخالؿ ممارسة المجمس لمياـ عممو مف تسيير أعماؿ الجمعية ،وحؿ المشاكؿ التي تواجو

الجمعية خالؿ تحقيؽ أىدافا ومجمس اإلدارة في ذلؾ يتخذ الق اررات باألغمبية المطمقة بعد
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المشكمىة والحموؿ البديمة واتخاذ كافة اإلجرالات األخر  ،ولتحقيؽ المصمحة العامة
عرض
التمكونىاإلداري
عمى التصويت ويتخذ القرار باألغمبية واذ تساوت األصوات فصف صوت رئيس
الحموؿ
تطرح
اتخاذى
بفارلوةى
ورالقتهى
القرارى
األزمات والمرجو ومف ثـ يصدر القرار لمتنفيذ إلى الجية المختصة( :المدير
وقتى اإلدارة
مجمس

والموظفيف).

 الق اررات اإلدارية والروتينية اليومية التي يتخذىا مدير المؤسسة والطاقـ اإلداري ،والتي يتـ فيياتنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة ويتخذ المدير ىذه الق اررات بما ال يتعارض مع سياسة المؤسسة

والنظـ الداخمية وجميع ىذه الق اررات التي يتـ اتخاذىا في المؤسسات األىمية إنما تتخذ بعد
دراسة المشكمة واستيفال البيانات والمعمومات حوؿ المشكمة ووضع البدائؿ ومناقشتيا وبحث

السمبيات واإليجابيات لكؿ بديؿ مف قبؿ أعضال مجمس اإلدارة ومف ثـ يتـ اتخاذ القرار

ويذىب إلى الطاقـ اإلداري لتنفيذه ومتابعتو (عياش.)15 :0226 ،

ترا الباحثة :أنو كمما زادت فاعمية عممية اتخاذ القرار فصف ذلؾ ينعكس عمى نجاح المؤسسة ومف
ىنا يتضو انو مف الضروري العمؿ عمى زيادة فاعمية الق اررات المتخذة في المؤسسة.
 1.1.1.6الماترحات التي تؤد إلى زيادة فاعمية الا اررات في المؤسسات األىمية:
بعض االختصاصييف أف يقدموا بعض االقتراحات لتحسيف فعالية الق اررات منيا (مطر،
لقد حاوؿ
ُ
:)14 :0226
 تػػدريب األف ػراد عمػػى كيفيػػة اتخػػاذ الق ػ اررات فػػي المواقػػع التػػي يجيمػػوف فييػػا كيفيػػة الوصػػوؿ إلػػىالق اررات السميمة ،أو التي ال يممكوف الخبرة الكافية التخاذ القرارات.

 مػػنو الصػػالحيات والسػػمطات لممػػوظفيف فػػي المس ػػتويات اإلداريػػة الػػدنيا والوسػػطى فػػي الييك ػػؿالتنظيمي.

 تغيير نظرة اإلدارة العميا بكنيا الوحيدة القادرة عمى اتخاذ الق اررات الصحيحة.بنال عمى ما أثبتتو بعض الدراسات السابقة مف وجود عالقة طردية في بيف التمكيف اإلداري،
ً
وبيف اتخاذ القرار مثؿ دراسة (الطراونة )0224 ،التي خمصت إلى وجود عالقة إيجابية بيف التمكيف
اإلداري وفاعمية اتخاذ القرار ودراسة (باعثماف )0226 ،إلى أف التمكيف يشجع العامميف عمى التفكير

االبتكاري لحؿ المشكالت ،واتخاذ الق اررات ،ويحقؽ استغالؿ الطاقة الكامنة داخؿ األفراد ،تبرز أىمية

إنجاح عممية التمكيف اإلداري ولمعمؿ عمى إنجاح عممية التمكيف اإلداري التي تصب في إنجاح عممية
اتخاذ القرار في المؤسسات األىمية ىناؾ عدة مقترحات.
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اإلداريىإلنجاح عممية التمكيف اإلدار في المؤسسات األىمية:
ماترحات
1.1.1.7
التمكونى
اتخاذىجرالات لتخفيؼ الصعوبات والمعوقات وانجاح تطبيؽ التمكػيف اإلداري ومنيػا
بفارلوةىامؿ وا
ورالقتهىعدة عو
وردت
القرارىوقتىاألزمات

(:)Newstrom, 2007: 27

التسيد في العمؿ.
 مساعدة العامميف عمىُ
 منحيـ حرية التصرؼ في أدال وادارة أعماليـ وتتـ محاسبتيـ عمى النتائج ،ويسمو ليـ بسيطرةأكبر عمى أعماليـ.

 -تزويدىـ بنتائج نجاح أعماليـ ويسمو ليـ مالحظة نجاحيـ مف قبؿ زمالئيـ في العمؿ

 اس ػػتخداـ التعزي ػػز واإلجم ػػاع واإلقن ػػاع ،واعط ػػال جػ ػوائز ومكاف ػػآت والتش ػػجيع والتغذي ػػة الراجع ػػة،وزيادة الثقة واثبات الذات.

 منحيـ دعـ عاطفي ،والعمؿ عمى تخفيؼ الضغوط والقمؽ وعدـ االستقرار الوظيفي.وت يؼ الباحثة بعض االقتراحات مثؿ:
 تقويػػة الثقػػة بػػيف المرؤوسػػيف والرؤسػػال مػػف خػػالؿ مػا يقػػوـ بػػو المرؤوسػوف مػػف أدال فػػي عمميػػـوسموكيـ في المواقؼ المختمفة.

 قيػػاـ الرؤسػػال بتوكيػػؿ ميػػاـ تزيػػد أىميتيػػا بشػػكؿ تػػدريجي بحيػػث يتػػدرب المػػرؤوس عمػػى تحمػػؿالمسئولية واختيار القرار السميـ والرشيد.

 بنػػال قػػدرات العػػامميف عػػف طريػػؽ تكثيػػؼ الػػدورات التدريبيػػة التػػي تزيػػد مػػف معرفػػة المرؤوسػػيف،وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى أدائيـ.

 يوضػػو الرؤسػػال سياسػػة المؤسسػػة ومنيجيتيػػا فػػي ق ارراتيػػا ومعامالتيػػا ،وتعامالتيػػا فػػي البيئػػةالداخمية والخارجية لممؤسسة.

 تقويػػة االتصػػاؿ وتػػدفؽ المعمومػػات واالنفتػػاح المعمومػػاتي بػػيف الرؤسػػال والمرؤوسػػيف الػػذيف تػػـاختيارىـ ليكونوا ممكنيف إدارياً.

 1.1.1.8الصعوبات والتحديات واألزمات التي تواجييا المؤسسات األىمية:
يواجو القطاع األىمي الفمسطيني تحديات وصعوبات كبيرة منيا( :عبد اليادي)13 :0222 ،
 عدـ اإلدراؾ الكافي لبعض قيادات العمؿ األىمي الفمسطيني( :إما بحسف نية أو سول نية)لمتغيرات السياسية والتنموية الحاصمة عمى الصعيد الدولي ،وما تتطمبو ىذه التغيرات مف

ضرورة إجرال تغييرات ىيكمية عمى صعيد البنى الداخمية لممنظمات األىمية ،لكي تتمكف مف
لعب دورىا الجديد "تقديـ خدمات نوعية ومتميزة ومستدامة لممجتمع المحمي" ،باإلجماؿ لـ
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القيادات أىمية إحداث تكثير تنموي واضو بدالً مف االقتصار عمى بعض مخرجات
التمكونىىذه
تدرؾ
اإلداريى

التنمية.
بفارلوةىاتخاذى
ورالقتهى

عدـوقتى
القرارىاألزماتالكافي لبعض المؤسسات األىمية لمتغيرات السياسية اليامة الجارية حالياً،
اإلدراؾ

وضرورة تحوليا مف مؤسسات إغاثية ،فئوية سياسية ،عائمية وفردية إلى مؤسسات تنموية

مينية وديمقراطية وشفافية .كما أف مياـ االنتقاؿ الديمقراطي ،وبنال المجتمع المدني يستدعي
بالضرورة نظاماً مؤسساتياً يختمؼ نوعياً عف البنى التقميدية السابقة.

 إدراؾ بعض المؤسسات األىمية الفمسطينية ألىمية التغيير واالنفتاح الديمقراطي ،وأحجامياعف القياـ بصجرالات مؤسساتية خشية سيطرة قو سياسية أخر عمى المؤسسة أو سيطرة

الحكومة عمييا .أي أنيا تحصف وتحمي نفسيا مف خالؿ استمرار األمر الواقع.

 ىناؾ بعض المؤسسات األىمية الفمسطينية التي ال تريد القياـ بصصالحات مؤسساتية واداريةتنظيمية وديمقراطية خوفاً مف زعامتيا وقيادتيا الفردية ،ألف إعادة الييكمة قد يحمؿ في ثناياه
تغيير القيادات التقميدية وتطوير وتدريب قيادات شابة.

 تنظر بعض المؤسسات األىمية الفمسطينية إلى عمميات التطور المؤسسي باعتبارىا عمميةٍ
خاصة مف قبؿ الجيات المانحة ،بيدؼ إحداث تغيير فكري وبرنامجي
مفروضة مف الخارج ،وب

واداري في عمؿ المؤسسة ،وأف ىناؾ أىدافاً مشبوىة ليؤالل المانحيف مف خالؿ إصرارىـ عمى
ضرورة التطوير المؤسسي ،بالمفيوـ الذي يرونو ىـ ألغراضيـ وأىدافيـ .يعتقد ىذا الفريؽ،

أف عممية التطوير المؤسسي ىي عممية داخمية يجب أف تتـ بالتدريب ووفؽ أولويات

واحتياجات المؤسسة نفسيا .أف ىذا الفريؽ أيضاً ،يعتقد أف عممية البنال المؤسسي يجب أف
تستند إلى رؤية ومفاىيـ ووسائؿ محمية خالصة ،كما يجب أف تستند إلى التطور التمقائي

الطبيعي لمؤسسات المجتمع المدني.

تؤكد الباحثة أنو :باإلضافة إلى ما ذكر حوؿ الصعوبات والتحديات التي تواجييا المؤسسات
األىمية فصف األزمات بكنواعيا المختمفة وأسبابيا المتنوعة تشكؿ إحد

التحديات و الصعوبات التي

تواجو إدارة المؤسسة ،وفيما يمي سوؼ يتـ تسميط الضول عمى موضوع األزمة.
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التمكونىاألزمة
 1.1.1مليوـ
اإلداريى

ورالقتهىبفارلوةىاتخاذى
القرارىوقتىاألزمات

ـ

الباحث/السنة/رقـ الصلحة

-5

(الحريري)014 :0225 ،

-0

(أبو معمر)53 :0255 ،

جدوؿ ( :)1.5مفيوـ األزمة

مليوـ األزمة
موق ػػؼ ط ػػارئ ومف ػػاجئ يح ػػدث بس ػػرعة وتت ػػداخؿ في ػػو األم ػػور
وتتشػػابؾ ممػػا يخمػػط األسػػباب بالنتػػائج ،وىػػذا يتطمػػب التػػدخؿ

السريع لحسـ األمور واتخاذ القرار السميـ.

عبارة عف موقؼ مفاجئ تتػداخؿ فيػو األسػباب والنتػائج وتسػير

فيو األحداث بسرعة نحو المجيوؿ بحيث يقؼ اإلنساف عاج اًز

عػػف التعامػػؿ معيػػا دوف القػػدرة عمػػى اتخػػاذ أي قػرار ممػػا يػػؤدي
إلى تعقيد األمور وغموضيا وعدـ وضوح الرؤية ليا.

المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة باالعتماد عمى المراجع المذكورة في الجدوؿ

تعتبػر الباحثػػة :أف األزمػة ىػػي حػدث غيػر طبيعػػي يشػكؿ بعػػض التحػديات التػي تقػػؼ عائقػاً أمػػاـ

تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة وتنفيػػذ سياسػػتيا وسػػير أعماليػػا ،وأيضػاً تػػؤثر عمػػى بقػػال العػػامميف فػػي المؤسسػػة
وبقال واستمرار المؤسسة نفسيا.

 1.1.1.3أسباب األ زمة:
أكد عودة ( )55 :0226أف أسباب األزمة كالتالي:
 الكوارث اإلليية المتعماة بالبيئة :التي تتمثؿ في الزالزؿ والبراكيف ،واألعاصير وتقمبات الجػو،التي يصعب توقعيا ،والتحكـ في أبعادىا ،ويكوف ليا تداعياتيا ،وتوابعيا عمى أدال المؤسسة.

 ظروؼ العمؿ المادية في بيئة المؤسسة :مثؿ عدـ توفر الظروؼ المادية مف تيوية واضالة،وعػػدـ تػػوفر وسػػائؿ األمػػف والسػػالمة كطفايػػات الحريػػؽ ،ومخػػارج الط ػوارئ تبع ػاً لقواعػػد أنظمػػة
الح ارئ ػػؽ ،وع ػػدـ المحافظ ػػة عم ػػى البيئ ػػة التعميمي ػػة م ػػف حي ػػث التم ػػوث كتس ػػرب الغ ػػازات ،وع ػػدـ

النظافة.

 الايادة اإلدارية المستبدة :مثؿ اسػتخداـ الرقابػة الصػارمة ،وعػدـ العدالػة فػي التحفيػز ،وأسػموبالتعامؿ مع العامميف في المؤسسػة ،وعػدـ إعطػال حريػة إبػدال الػرأي ،ومػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف
عدـ قدرة المديريف عمى تحمؿ المسئولية ،وعدـ الثقة بالموظفيف.
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اإلداريىأىداؼ المؤسسة :وما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ وضوح األولويات فػي المؤسسػة،
التمكونى وح
 -عدـ و

المطموبى تحقيقيا مف الموظفيف.
األدوار
و
بفارلوةىاتخاذ
ورالقتهى

وقتىاألزمات
القرارىالوظيلي :ومػا يترتػب عميػو مػف غيػاب التغذيػة الراجعػة داخػؿ المؤسسػة ،وعػدـ اعتػراؼ
الخوؼ

العامميف بكخطائيـ ،وانعداـ الثقة ،وتغميب المصمحة الخاصة عمى العامة.

 سو الليـ :يتمثػؿ مػف الخمػؿ فػي اعتمػاد المػديريف فػي تقػديرىـ لألمػور عمػى الجانػب العػاطفيوالوجػ ػػداني ،أكثػ ػػر م ػ ػف الجوانػ ػػب العقميػ ػػة والعمميػ ػػة ،واالعتمػ ػػاد عمػ ػػى المصػ ػػادر غيػ ػػر الدقيقػ ػػة

لممعمومات.

 الشػػائعات :ليػػا دور بػػارز فػػي خمػػؽ األزمػػات لمػػا تحممػػو مػػف معمومػػات غيػػر دقيقػػة ،وقػػد تكػػوفممفقة.
 1.1.1.1التلكير اإلبداعي في التعامؿ ما األ زمة:
يعتمد التفكير اإلبداعي في حؿ المشكالت عمى أمور عدة ومنيا (الحريري:)026 :0225 ،
 الطالقة :وىي القدرة عمى تشكيؿ أكبر عدد ممكف مف االستجابات تجاه المشكمة. -المرونة :يقصد بيا تنوع االستجابات وتباينيا مف الناحية الكيفية.

 -األصالة :ىي القدرة عمى وضع االستجابات قميمة التكرار ،وتتميز بالقبوؿ االجتماعي.

 الحساسػػػػية لممشػػػػكالت :يقصػ ػػد بيػ ػػا القػ ػػدرة عمػ ػػى إدراؾ المواقػ ػػؼ مػ ػػف تحسػ ػػينات وتعػ ػػديالت،واإلحساس بيذه المشكالت يدفع القائد أو المبتكر ،ألف يقدـ حموالً مختمفة ليا.

 2.4ممخص اللصؿ الثاني :
تناوؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظري لمدراسة  :التمكيف اإلداري وعالقتو بفاعمية اتخاذ القرار وقت
األزمات ،ويتكوف ىذا الفصؿ مف ثالثة مباحث :المبحث األوؿ التمكيف اإلداري ،المبحث الثاني اتخاذ

القرار وقت األزمات ،المبحث الثالث التمكيف اإلداري و دوره في اتخاذ القرار وقت األزمات في

المؤسسات األىمية.

خالؿ المبحث األوؿ تـ التركيز عمى المتغير المستقؿ وىو التمكيف اإلداري وتـ مناقشة عدة مواضيع

خاصة بالتمكيف اإلداري مثؿ أىميتو ،مستوياتو ،أساليبو ،فوائده ،أسبابو ،خطواتو ،وأبعاده .أي انو تـ
االستفاضة في موضوع التمكيف اإلداري.
أما المتغير التابع – اتخاذ القرار وقت األزمات -فقد تـ تناولو في المبحث الثاني وتضمف ىذا المبحث

مفيوـ اتخاذ ال قرار ،مفيوـ الفاعمية في اتخاذ القرار ،أىمية اتخاذ القرار ،أساليب اتخاذ القرار ،خطوات
اتخاذ القرار ،مقومات اتخاذ القرار الفعاؿ ،معوقات اتخاذ القرار.
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اإلداريىالحديث عف عالقة التمكيف اإلداري بفاعمية اتخاذ القرار ،وأيضا تناولت الباحثة
الثالث تـ
في المبحث
التمكونى
األىمية مف حيث تعريفيا ،تكسيسيا ،الخدمات التي تقدميا ،قطاعات العمؿ في
المؤسسات
موضوع
بفارلوةىاتخاذى
ورالقتهى
األزمات
القرارىوقتى
بقطاع غزة .باإلضافة إلى ذلؾ قامت الباحثة بعرض نماذج لواقع اتخاذ القرار في
األىمية
المؤسسات

بعض المؤسسات األىمية حيث قامت الباحثة بجمع المعمومات مف بعض المؤسسات لمعرفة آلية اتخاذ

القرار التي تتـ عمى ارض الواقع في ىذه المؤسسات .تـ عرض مقترحات لزيادة فاعمية اتخاذ القرار
في المؤسسات األىمية و أيضاً مقترحات إلنجاح عممية التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية،
باإلضافة إلى ذلؾ تـ ذكر الصعوبات والتحديات التي تواجييا المؤسسات األىمية .وتطرقت إلى مفيوـ

األزمة ،أسبابيا ،التفكير اإلبداعي في التعامؿ مع األزمة.
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 3.1الدراسات الساباة.
 3.2اللجوة البحثية.
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اللصؿ الثالث
الدراسات الساباة

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ العديد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة .وسيتـ
عرضيا متسمسمة زمنياً مف األحدث إلى األقدـ.

 1.3الدراسات الساباة
اعتمدت الباحثة مبدأ تصنيؼ الدراسات في كؿ قسـ حسب متغيرات الدراسة إلى:
 دراسات تتعمؽ بالتمكيف اإلداري. -دراسات تتعمؽ بفاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.

 دراسات تتعمؽ بالعالقة بيف التمكيف اإلداري وفاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات. التعقيب عمى الدراسات السابقة. 1.3.3دراسات تتعمؽ بالتمكيف اإلدار :
 -3دراسة (أبو شمالة )1036 ،بعنواف" :دور أنماط الايادة اإلدارية في تحسيف مستوا التمكيف
اإلدار لدا العامميف بجامعة األقصى".
أىـ أىداؼ الدراسة:
 الكشؼ عف مستو التمكيف اإلداري في جامعة األقصى مف وجية نظر العامميف. بياف العالقة بيف درجة ممارسة أنماط القيادة اإلدارية ،ومستو التمكيف اإلداري لمعامميف فيجامعة األقصى.

 -تحديد أثر ممارسة أنماط القيادة اإلدارية ،وتحسيف التمكيف اإلداري لمعامميف في جامعة األقصى.

منيجية الدراسة:

 -تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي.

 تكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف اإلدارييف ،ومدرال الدوائر ،ورؤسال األقساـ والشعب في جامعةاألقصى بغزة ،والبالغ عددىـ ( )024موظفاً.

 -تـ استخداـ أسموب المسو الشامؿ.

 -استخدمت الباحثة االستبانة ككداة لمدراسة.
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أىـ نتائ الدراسة:
 -مستو

التمكيف اإلداري في جامعة األقصى مف وجية نظر العامميف جال بوزف نسبي

( ،)42.721وىو بدرجة متوسطة.

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة ممارسة أنماط القيادة اإلدارية( :التحويمي ،المشارؾ،األوتوقراطي) ،ومستو التمكيف اإلداري لمعامميف في جامعة األقصى.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آرال المبحوثيف حوؿ مستو التمكيف اإلداري في جامعةاألقصى مف وجية نظر العامميف تعز لمتغيرات الدراسة.
 -1دراسة (اليازجي )1035 ،بعنواف" :التمكيف اإلدار وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدا رؤسا
األقساـ ومد ار الدوائر التابعة لمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات زة".

أىـ أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ إلى العالقة بيف أبعاد التمكيف اإلداري المتمثمة في( :تفويض السمطة والصالحياتوالتحفيز الذاتي وتطوير الشخصية والعمؿ الجماعي والسموؾ اإلبداعي واالتصاؿ الفعاؿ) مف

جية والدافعية لةنجاز لد رؤسال األقساـ ومدرال الدوائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات

غزة مف جية أخر .

 التكصيؿ العممي لمفيوـ وواقع التمكيف اإلداري ،واظيار طبيعة كافة األبعاد واألساليب والتجاربالتطبيقية المتعمقة بالتمكيف.

 -التعرؼ إلى الدافعية لةنجاز وأىـ محدداتيا وأنواعيا والعالقة بينيا وبيف التمكيف اإلداري.

منيجية الدراسة:

 -استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

 تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف ذوي المناصب اإلدارية( :مدير ،رئيس قسـ) فيمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات قطاع غزة وىي( :جامعة األقصى ،كمية فمسطيف التقنية -دير

البمو ،الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا -خاف يونس).

 -بمغ عدد مجتمع الدراسة ( )513موظفاً.

 تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ و تـ استرداد ( )73استبانة بنسبة (.)%52.1أىـ نتائ الدراسة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أبعاد التمكيف اإلداري والدافعية لةنجاز في المؤسساتالتعميمية الفمسطينية.

41

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقة

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في التمكيف اإلداريوالدافعية لةنجاز لد رؤسال ومدرال الدوائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة تُعز
لمتغير( :المؤىؿ العممي).

 -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري

لد رؤسال األقساـ ومدرال الدوائر في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة تُعز لمتغير:
(المستو الوظيفي).

 -1دراسة (علانة )1031 ،بعنواف" :التمكيف اإلدار وعالقتو بلاعمية فرؽ العمؿ في المؤسسات
األىمية الدولية العاممة باطاع زة".

أىـ أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ إلى العالقة بيف التمكيف اإلداري بكبعاده الخمسة( :االتصاؿ ومشاركة المعمومات ،بنالفرؽ العمؿ ،التكثير ،حفز العامميف ،القوة).

 -فاعمية فرؽ العمؿ ومستو تطبيؽ كؿ منيما في المؤسسات األىمية الدولية العاممة بقطاع غزة.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. تكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات األىمية الدولية التي تعمؿ بقطاع غزة،والتي يبمغ إجمالي عددىا ( )43مؤسسة.

بنال عمى عدد الموظفيف فييا.
 قاـ الباحث باختيار عينة مكونة مف ( )5مؤسسات تـ اختيارىا ً -حاوؿ الباحث اختيار المؤسسات صاحبة أكبر عدد مف الموظفيف.

 كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )122مبحوث ،وىـ جميع العامميف فيالمؤسسات التي اختارىا الباحث كعينة لمدراسة.
أىـ نتائ الدراسة:
 أف مستو التمكيف اإلداري في المؤسسات الدولية العاممة بقطاع غزة كاف مرتفعاً بنسبة ،%65وكذلؾ فاف فاعمية فرؽ العمؿ كاف مستواىا مرتفعاً بنسبة .%62

 -4دراسة ) (Fernadez & Moldogazeiv, 2013بعنواف:
"Using Employee Empowerment to Encourage Innovative Behavior in
the Public Sector".
"استخداـ تمكيف الموظليف لتشجيا السموؾ البتكار في الاطاع العاـ "
أىـ أىداؼ الدراسة:

 مد ممارسة أساليب التمكيف اإلداري في مؤسسات القطاع العاـ بالواليات المتحدة األمريكية.42
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دور التمكيف في تشجيع السموؾ اإلبداعي لد موظفي الحكومة الفدرالية األمريكية.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. -يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في القطاع العاـ.

 -كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )022مبحوث.

أىـ نتائ الدراسة:

 فعالية ممارسة أساليب التمكيف المختمفة عمى تشجيع السموؾ اإلبداعي لد العامميف في الحكومةاالتحادية في الواليات المتحدة األمريكية.

 الحصوؿ عمى نتائج التمكيف ال يكوف فقط بشكؿ سريع وخالؿ مدة قصيرة ،ولكنو يحتاج إلىالدراسة والمتابعة المستمرة مف اإلدارة العميا وعمى المستو البعيد.

 -5دراسة (العطار )1031 ،بعنواف" :مدا ممارسة التمكيف اإلدار وتأثير ذلؾ عمى إبداع العامميف
دراسة ماارنة لوجيات نظر العامميف في جامعتي األزىر واإلسالمية بغزة".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 -التعرؼ إلى مستو التمكيف اإلداري.

 التعرؼ إ لى "اإلبداع اإلداري" لد العامميف في كؿ مف الجامعة اإلسالمية وجامعة األزىر بقطاعغزة.

منيجية الدراسة:
 يتكوف مجتمع الدراسة مف فئة الموظفيف أصحاب المناصب اإلشرافية في كؿ مف الجامعةاإلسالمية و جامعة األزىر بغزة.

 حيث بمغ إجمالي عددىـ في الجامعة اإلسالمية ( )547شخصاً ،بينما بمغ عددىـ في جامعةاألزىر ( )75شخصاً ،وبذلؾ بمغ العدد اإلجمالي ألفراد مجتمع الدراسة ( )044شخصاً.

 استخدـ الباحث أسموب الحصر الشامؿ حيث تـ توزيع العينات ( )044استبانة و بمغت نسبةاالسترداد .%53

أىـ نتائ الدراسة:

 أفراد العينة يوافقوف عمى توفر التمكيف اإلداري ،وأبعاده محؿ الدراسة بنسب متفاوتة فيالجامعتيف.

 أف درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمية أكبر مف درجة موافقة موظفي جامعة األزىر حيثبمغت درجة الموافقة عمى محور "التمكيف اإلداري" لد

بينما بمغت لد موظفي جامعة األزىر.%46.35
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 -كما وافؽ أفراد العينة عمى توفر اإلبداع اإلداري بجميع أبعاده( :حؿ المشكالت ،المرونة،

األصالة ،الطالقة الفكرية ،تركيز االنتباه ،القدرة عمى التحميؿ والربط) في كال الجامعتيف بنسب

متفاوتة.

 درجة موافقة موظفي الجامعة اإلسالمية أكبر مف درجة موافقة موظفي جامعة األزىر حيث بمغتدرجة الموافقة عمى محور "اإلبداع اإلداري" لد

موظفي الجامعة اإلسالمية  ،%60.56بينما

موظفي جامعة األزىر.%56.65

 -6دراسة ) (Badah, 2012بعنواف:
"Relationship between the Knowledge Management Processes and the
Administrative Empowerment with the Employees of the Ministry of
"Higher Education and Scientific Research-Jordan.
"العالقػػة بػػيف عمميػػات إدارة المعرفػػة و التمكػػيف اإلدار مػػا مػػوظلي وزارة التعمػػيـ العػػالي و البحػػاث

العممية -األردف"

أىـ أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ إلى عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا مع استراتيجية التمكيف اإلداري لمعامميف في و ازرةالتعميـ العالي والبحث العممي في األردف.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي. -كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )522مبحوث.

أىـ نتائ الدراسة:

 -درجة ممارسة إدارة المعرفة كانت مرتفعة واستراتيجية تمكيف العامميف كانت عالية.

 -ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لمعالقة بيف عممية إدارة المعرفة ودرجة تمكيف العامميف.

 -7دراسة ) (Judeh, 2012بعنواف:
"An Analysis of the Relationship between Trust and Employee
Empowerment, A Field Study".
"تحميؿ العالقة بيف الثاة و تمكيف العامميف ،دراسة ميدانية "
أىـ أىداؼ الدراسة:

 -التعرؼ إلى مستو الثقة التنظيمية ومستو تمكيف الموظفيف.

 -التحقيؽ في العالقة بيف أبعاد الثقة التنظيمية والعالقة الشخصية ،وأبعاد تمكيف الموظفيف.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.44
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 تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في خمس مف الصحؼ و الشركات المصنعة لمورؽ المقوالمدرجة في "بورصة عماف" .

 تـ جمع البيانات مف عينة الموظفيف التي تكونت مف ( )024موظفاً. وكانت أداة الدراسة استبانة تتكلؼ مف ج أزيف. -تـ استخداـ أسموب المسو الشامؿ.

أىـ نتائ الدراسة:

 تقديرات المستجيبيف لمثقة التنظيمية جالت بدرجة متوسطة ،وأف درجة العالقة الشخصية أقؿ مفدرجة الثقة التنظيمية.

 -مستو تمكيف الموظفيف بجميع أبعاده أقؿ مف المتوسط( :بدرجة قميمة).

 -وجود عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية كبيرة بيف الثقة التنظيمية وتمكيف الموظفيف.

 -8دراسة (عمي )1031 ،بعنواف " :متطمبات التمكيف اإلدار لمايادات الجامعية بكميات التربية في
جميورية مصر العربية (تصور ماترح)".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 معرفة متطمبات التمكيف مف وجية نظر القيادات اإلدارية بكميات التربية في جميورية مصرالعربية.

منيجية الدراسة:
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوـ عمى أساس المراجعة لمدراسات النظريةوالدراسات السابقة التي تتعمؽ بمشكمة البحث ،وتحديد أسباب وأبعاد المشكمة ،وصياغتيا في

صورة تساؤالت لمبحث ،وتحميؿ وتفسير( :أبعاد متطمبات ،ومعوقات) التمكيف اإلداري لمقيادات

الجامعية بكميات التربية.

 -استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية لتفسير نتائج الجزل الميداني.

 استخدـ الباحث عينة عشوائية بسيطة ،وتـ اختيارىا بشكؿ طبقي وقد تضمنت حوالي ( )322مفالقيادات الجامعية بكميات التربية في جميورية مصر العربية.

أىـ نتائ الدراسة:

 تمثمت معوقات التمكيف اإلداري في( :المعوقات الشخصية ،المعوقات اإلدارية ،المعوقاتالتنظيمية).

 تبني معظـ القيادات الجامعية بكميات التربية التمسؾ بالمكلوؼ ،وأسموب واحد لحؿ المشكالتالمطروحة ،ومسايرة األنماط السيمة المقبولة.

 قياـ القيادات وأعضال ىيئة التدريس داخؿ كميات التربية بالعمؿ رغـ قمة المعمومات اإلداريةبالكمية واألقساـ المختمفة.
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 ضعؼ االتصاؿ بيف المستويات اإلدارية المختمفة ،تقييد القيادات الجامعية بكميات التربيةبالتسمسؿ اليرمي والروتيف الوظيفي وقمة استخداـ األساليب اإلدارية الحديثة.

 -9دراسة (عرياات )1030 ،بعنواف" :دور التمكيف في إدارة األزمات في منظمات األعماؿ".
أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعريؼ بمفيوـ تمكيف العامميف ،ومعرفة متطمباتو وكيفية تحقيقو ،مع بياف دور التمكيف في إدارةاألزمات التي تتعرض ليا المنظمة.

 بياف الفرؽ ما بيف المنظمة التي تطبؽ التمكيف والمنظمة التي ال تؤمف بو في إدارة كؿ منيالألزمات.

منيجية الدراسة:
 استخدـ الباحث المنيج الوصؼ التحميمي. تـ استخداـ أداة االستبانة لجمع البيانات وتطبيقيا عمى البنوؾ والشركات المالية العاممة فياألردف كمجتمع دراسة.

 تػـ استخداـ كؿ مف بنؾ اإلسكاف لمتجارة والتمويؿ ،والبنؾ التجاري األردني ،وشركة السنابؿالدولية كعينة لمدراسة.

أىـ نتائ الدراسة:

 تبني المنظمة لعممية تمكيف العامميف لدييا مف خالؿ زرع الثقة في نفوسيـ بكىمية ما يقوموف بومف أعماؿ ،ومشاورتيـ وأخذ رأييـ ،واالستماع إلى وجية نظرىـ.

 تنفيذ برامج تدريبية تيدؼ إلى رفع مستو تفكيرىـ ليصبو إبداعياً خالقاً. وجود ىيكؿ تنظيمي مرف يسمو بنقؿ وتفويض السمطات والمسؤوليات. -الموظؼ الممكف مؤىؿ لتوقع المشاكؿ واألزمات والتصدي ليذا.

 -30دراسة ) (Emerson, 2010بعنواف"Why employee empowerment should :
be more than just a buzz word at your CU".
"لماذا يجب أف يكوف تمكيف الموظليف اكثر مف مجرد كممة رنانة في ال تحاد الجمركي"
أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى األسباب التي تجعؿ تمكيف العامميف أكثر مف مجرد شعار سائد في االتحادالجمركي.

 -ىدفت إلى تحقيؽ رضى الموظفيف مف خالؿ عممية التمكيف.

منيجية الدراسة:

 -استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

 يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في االتحاد الجمركي.46
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 كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )32مبحوث. -استخدـ الباحث أسموب المسو الشامؿ.

أىـ نتائ الدراسة:

 أف ُيسػػمو لممػػوظفيف أف يكػػوف ليػػـ رأي فػػي القضػػايا التػػي يتعػػيف عمػػييـ التعامػػؿ معيػػا ،وبالتػػالييشعروف بكف ليـ ممكية في ىذه العممية.
 ضرورة السماح لمموظفيف بالوقوؼ عمى آرائيـ ويتطمب ضرورة تقييـ وسائؿ االتصػاؿ بحيػث يقػوـاالتصاؿ في كال االتجاىيف.

 يجػ ػػب عمػ ػػى اإلدارة ممارسػ ػػة وتشػ ػػجيع أسػ ػػموب تمكػ ػػيف العػ ػػامميف مػ ػػف خػ ػػالؿ الثقػ ػػة والتواصػ ػػؿ مػ ػػعالموظفيف.

 -33دراسة (المعاني وارشيدة )1009 ،بعنواف" :التمكيف اإلدار وأثاره في إبداع العامميف في
الجامعة األردنية :دراسة ميدانية تحميميو".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 معرفة تصورات العامميف لمفيوـ التمكيف اإلداري وأثره في اإلبداع اإلداري. -اختبار الفروؽ مف حيث الخصائص الديمغرافية والوظيفية.

منيجية الدراسة:

 شممت الدراسة عينة مكونة مف ( )073موظفاً. -استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

أىـ نتائ الدراسة:

 العامموف يشعروف بمستو متوسط مف التمكيف لعدة أسباب منيا عدـ عدالة وموضوعية نظاـالترقيات ،وضعؼ المشاركة في صنع الق اررات ،وتدني الرواتب وعدـ كفايتيا ،وضعؼ نظاـ

المعمومات ،وعدـ تبني خطط واضحة لمتدريب.

 الجامعة تمتزـ بكبعاد التمكيف اإلداري التي تـ دراستيا. -العامميف يشعروف بمستو مرتفع مف اإلبداع.

 -يوجد أثر داؿ إحصائياً لمتمكيف اإلداري في مستو اإلبداع لد العامميف.

 -31دراسة (باعثماف )1008 ،بعنواف" :تمكيف العامميف كأسموب لمواجية بعض المشكالت
التنظيمية في المؤسسات العامة ،دراسة ميدانية عمى لمؤسسة العامة لمخطوط الجوية السعودية".
أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى درجة تطبيؽ التمكيف في المنظمات الوطنية العامة عمى اعتبار أف المؤسسات العامةأكثر أشكاؿ الجياز اإلداري لمدولة مالئمة لتطبيؽ ىذا األسموب.

 -التعريؼ بكسموب التمكيف لمعامميف.
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منيجية الدراسة:

 -تـ تصميـ استبانة لغرض الدراسة.

 وزعت االستبانة عمى عينة حجميا ( )322موظؼ في مدينة جدة. -اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي.

أىـ نتائ الدراسة:

 التمكيف يشجع العامميف عمى التفكير االبتكاري لحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات ،ويحقؽ استغالؿالطاقة الكامنة داخؿ األفراد.

 مرونة الموائو وتقميؿ المستويات اإلدارية والتحسيف المستمر في العمميات تساعد في تطبيؽالتمكيف.

 ىناؾ ركائز أساسية تساعد عمى تطبيؽ التمكيف مثؿ فريؽ العمؿ وبنال الوعي والقيادة المتفتحة. -وجود بيئة مناسبة لتطبيؽ التمكيف في المؤسسات العامة السعودية.

 -31دراسة ) (Darlington, 2007بعنواف:

" Employee empowerment as an effective tool to increase administrative
efficacy in the Local Government Area of Umunneochi, Nigeria”.
"تمكيف الموظليف كأداة فاعمة لرفا اللاعمية اإلداريػة فػي منطاػة الحكومػة المحميػة فػي يومنيوتشػي،

نيجيريا"

أىـ أىداؼ الدراسة:
 تقييـ معرفة اإلدارييف لمفيوـ تمكيف الموظفيف. -التعرؼ إلى الخصائص الرئيسة ومزايا برنامج تمكيف الموظؼ.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. -اعتمد الباحث عمى المقابمة ككداة لمدراسة.

 -تـ اختيار عينة الدراسة و قواميا ( )052موظفاً.

أىـ نتائ الدراسة:

 عمى الرغـ مف أف العامميف يرغبوف بالمزيد مف المشاركة في مجاؿ صنع القرار والسمطة اإلداريةالالمركزية ،إلى أف المسئوليف غير مدركيف لمفاىيـ التمكيف مما أفقدىـ القدرة عمى تنفيذ وتسييؿ

عممية ممارسة التمكيف اإلداري لمموظفيف.

 انخفاض الروح المعنوية لمعامميف في الحكومة المحمية مع الحاجة إلى المزيد مف المشاركة الفعالةبيف اإلدارييف والموظفيف.
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 -34دراسة (ممحـ )1006 ،بعنواف:
"Prerequisites of employee empowerment: The case study of Jordanian
mobile phone companies".
"شروط تمكيف الموظليف :دراسة حالة لشركات الياتؼ الخمو الردنية "
أىـ أىداؼ الدراسة:

 -التعرؼ إلى متطمبات تمكيف العامميف في شركات الياتؼ الخموي (الموبايؿ) األردنية.

منيجية الدراسة:

 مجتمع الدراسة ىـ العامميف في شركات الياتؼ الخموي (الموبايؿ) األردنية. -تكونت عينة الدراسة مف ( )575موظؼ مف مقدمي الخدمات المباشرة.

أىـ نتائ الدراسة:

 إف متطمبات التمكيف ،وىي المتغيرات المستقمة في الدراسة ليا عالقة قوية ومباشرة عمى المتغيرالتابع (التمكيف) ،وكذلؾ عمى رضا العامميف وأدائيـ.
 1.3.1دراسات تتعمؽ بلاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:
 -3دراسة (خ ر )1036 ،بعنواف" :واقا استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ الارار وحؿ المشكالت
في المستويات العميا بوزارة الداخمية واألمف الوطني (الشؽ العسكر ) باطاع زة".

أىـ أىداؼ الدراسة:
 الكشؼ عف واقع دعـ و ازرة الداخمية واألمف الوطني الستخداـ األساليب الكمية في اتخاذ القراروحؿ المشكالت.

 التعرؼ إلى موائمة البيئة السياسية لو ازرة الداخمية واألمف الوطني ،والتي مف خالليا تستطيعالو ازرة تحقيؽ جودة الق اررات اإلدارية ،وحؿ المشكالت باستخداـ األساليب الكمية.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. -تكوف مجتمع الدراسة مف المستويات العميا لو ازرة الداخمية واألمف الوطني.

 تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ (.)526 -تـ استرداد ( )76استبانة ،حيث بمغت نسبة االستجابة (.)%72.5

أىـ نتائ الدراسة:

 توجد عالقة طردية بيف المتغيرات المستقمة "المعرفة باألساليب الكمية ،الرغبة في التعرؼ إلىوزرة الداخمية واألمف الوطني ،موالمة البيئة السياسية الستخداميا " والمتغير
الحاجة ليا ،دعـ ا
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التابع" استخداـ األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحؿ المشكالت ،كما تبيف أف ( )%52.5مف
مجتمع الدراسة لدييـ الرغبة في التعرؼ إلى األساليب الكمية.

 التجاذبات السياسية والتدخالت السياسية والتدخالت الخارجية أثَّرت سمباً في اتخاذ القرار ،وحؿالمشكالت بو ازرة الداخمية واألمف الوطني باستخداـ األساليب الكمية.

 -1دراسة (البمبيسي )1036 ،بعنواف ":سبؿ تطوير أساليب اتخاذ الارار في إدارة األزمات األمنية
في فمسطيف".

أىـ أىداؼ الدراسة:
 توضيو أساليب تطوير اتخاذ القرار األمني ،وما إلى ذلؾ مف انعكاسات أمنية واضحة فيعمميات إدارة األزمات التي تواجو و ازرة الداخمية واألمف الوطني.

 -تحديد مجموعة مف األساليب الحديثة في اتخاذ الق اررات األمنية.

 الوقوؼ عمى أىـ المعيقات التي تعرقؿ عممية تطوير األساليب المتبعة في اتخاذ القرار األمني فيالو ازرة.

منيجية الدراسة:
 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. تـ تطبيؽ االستبانة ككداة رئيسة لجمع البيانات. -حجـ مجتمع الدراسة الكمي ( )5334موظفاً.

 -عينة الدراسة حجميا ( )525تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية.

أىـ نتائ الدراسة:

 وجود اعتماد بنسبة عالية عمى األساليب التقميدية التي تـ تناوليا في الدراسة( :الخبرة ،دراسةانرال ،إجرال التجربة ،البدييية والحكـ الشخصي) حيث بمغ المتوسط الحسابي .%55.6

 -ىناؾ ضعؼ في استخداـ األساليب الحديثة التي تناولتيا الدراسة( :بحوث العمميات ،شجرة

الق اررات ،نظرية المباريات ،بنال السيناريوىات ،نظـ دعـ القرار) حيث بمغ المتوسط الحسابي

.%30.25

 -1دراسة (حماد )1036 ،بعنواف" :دور محددات تصميـ اليياكؿ التنظيمية في تحسيف جودة اتخاذ
الا اررات اإلدارية في جياز الشرطة اللمسطينية".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 -تحديد مستو جودة اتخاذ الق اررات اإلدارية في جياز الشرطة.

 -إبراز دور محددات تصميـ اليياكؿ التنظيمية في تحسيف جودة اتخاذ الق اررات اإلدارية.
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منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. -تـ استخداـ االستبانة ككداة لمبحث.

 -طبقت االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية بمغ ( )561مفردة.

أىـ نتائ الدراسة:

 إدارات الشرطة ترتكز وبدرجة كبيرة عمى مصدر واحد التخاذ بعض الق اررات اإلدارية الحاسمةوالحرجة ،وىو مدير عاـ جياز الشرطة.

 -يتـ تكجيؿ تنفيذ بعض ق اررات القيادة العميا أحياناً ،ولكف بدرجة صغيرة.

 -4دراسة (شبير )1035 ،بعنواف " :واقا تطبيؽ أسموب اإلدارة باألىداؼ في الجامعات اللمسطينية
بغزة وأثرىا عمى مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ الا ار ارت".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى واقع تطبيؽ أسموب اإلدارة باألىداؼ في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وأثرىاعمى مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ الق اررات.

 -معرفة العالقة بيف اإلدارة باألىداؼ ،ومشاركة المرؤوسيف في اتخاذ الق اررات.

منيجية الدراسة:

 تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي. تكوف مجتمع الدراسة ـ العامميف في الجامعة( :اإلسالمية ،و األزىر ،وفمسطيف ،واألقصى) والبالغعددىـ (.)0217

 تـ استخداـ االستبانة ككداة رئيسة ليذا الغرض. -تكونت عينة الدراسة مف ( )222مفردة.

 -تـ تحميؿ ( )155استبانة بنسبة (.)%73

أىـ نتائ الدراسة:

 -وجود عالقة ذات داللة بيف مكونات اإلدارة باألىداؼ ومشاركة المرؤوسيف في اتخاذ القرار.

 -وجود تكثير ذو داللة إحصائية بيف( :نظاـ تقييـ األدال ،واالتصاؿ اإلداري الفعاؿ ،و مشاركة

المرؤوسيف في وضع األىداؼ ،ووضوح و مرونة األىداؼ) مف ناحية ،ومشاركة المرؤوسيف في

اتخاذ الق اررات مف ناحية أخر .
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 -5دراسة (أبو سمرة )1034 ،بعنواف " :فاعمية اتخاذ الارار وعالقتيا بايادة التغيير لدا رؤسا
األقساـ األ كاديمية في الجامعات اللمسطينية".
أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى درجة فاعمية اتخاذ القرار ،وتبني قيادة التغيير لدالجامعات الفمسطينية.

رؤسال األقساـ االكاديمية في

 دراسة العالقة بيف فاعمية اتخاذ القرار وقيادة التغيير لد رؤسال األقساـ األكاديمية في الجامعاتالفمسطينية.

 الكشؼ عف داللة الفروؽ في تقديرات رؤسال األقساـ األكاديمية لدورىـ في اتخاذ القرار والتيتُعز لمتغيرات( :الجنس ،المؤىؿ التعميمي ،سنوات الخدمة ،الجامعة).
 التحقؽ مف دور نفس المتغيرات في تقديرات رؤسال األقساـ األكاديمية ،في الجامعات الفمسطينيةالثالث ،وىي( :الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصى).

منيجية الدراسة:

 مجتمع الدراسة ىو رؤسال األقساـ األكاديمية ،في الجامعات الفمسطينية الثالث ،وىي ( :الجامعةاإلسالمية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصى).

 استخدـ الباحث المسو الشامؿ لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ ( )555رئيساً لمقسـ مثموا عينةالدراسة األصمية.

 -قد تـ استرداد ( )552استبانة أي بنسبة (.)%72

 -تـ معالجة البيانات إحصائياً باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية (.)SPSS

أىـ نتائ الدراسة:

 -بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة الخاصة بدرجة اتخاذ القرار لد

رؤسال األقساـ

األكاديمية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظرىـ ( ،)2.02وبوزف نسبي ( ،)%62.60أي أف

ىناؾ موافقة بدرجة عالية جداً عمى فقرات االستبانة.

 وجود عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بيف درجة فاعمية اتخاذ القرار ودرجة ممارسةقيادة التغيير لد رؤسال األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية.

 -6دراسة (أحمد )1031 ،بعنواف" :أثر إدارة الذات عمى عممية اتخاذ الارار لدا موظلي اإلدارة
العميا في الجامعة اإلسالمية بغزة".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر في إدارة العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية لذاتيـ،وأثرىا عمى اتخاذ ق ارراتيـ.
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 واقع إدارة الذات لدالمختمفة لدييـ.

العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية مف خالؿ المعوقات

 -بعض المقترحات المساعدة في إدارة الذات لد العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية.

منيجية الدراسة:

 -اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي.

 تكوف مجتمع الدراسة مف اإلدارييف واألكاديمييف في الجامعة اإلسالمية مف ذوي المناصباإلدارية.

 استخدمت الباحثة أسموب الحصر الشامؿ لجمع البيانات لمجتمع الدراسة البالغ عددىـ ()555موظفاً وموظفة.

 أداة الدراسة ىي االستبانة لقياس متغيرات الدراسة ،وتـ االستعانة ببرنامج التحميؿ اإلحصائي.SPSS

أىـ نتائ الدراسة:
 اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية لدييا قدرة عمى اتخاذ الق اررات ،حيث تقوـ الجامعة بتشجيعموظفييا عمى اتخاذ الق اررات الفاعمة التي تحقؽ األىداؼ المنشودة.

 العامميف في اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية تولي اىتماماً كبي اًر لعممية المتابعة المستمرةلمق اررات المتخذة لمتككد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ ودقيؽ.

 -7دراسة ) (Bamidele & Ella, 2013بعنواف:
"Workers Participation in Decision Making and Job Satisfaction Among
University Academic Staff, Nasarawa State University, Keffi, Nigria".
اشتراؾ العامميف في اتخاذ الارار و الر ا الوظيلي بيف طاقـ الجامعة األكاديمي ،جامعة ولية
ناساروا ،كيلي ،نيجيريا"

أىـ أىداؼ الدراسة:

التعرؼ إلى العالقة بيف مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات والرضا الوظيفي لد
التدريسية في جامعة والية ناساروا.
منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. يتكوف مجتمع الدراسة مف أعضال الييئة التدريسية في جامعة والية ناساروا. كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )022مبحوث. -تـ استخداـ أسموب المسو الشامؿ.
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أىـ نتائ الدراسة:

 وجود عالقة موجبة بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات والرضا الوظيفي. الرضا الوظيفي يزداد بزيادة المشاركة في اتخاذ الق اررات. -المشاركة في اتخاذ القرار مرتفعة.

 -8دراسة ) (Kretzer, 2012بعنواف:
"Data-Focused Decision Making: One School's Journey”.
"صنا الارار الذ يركز عمى البيانات :رحمة مدرسة واحدة"
أىـ أىداؼ الدراسة:

 وصؼ وفيـ كيفية جعؿ قادة المدارس أكثر قدرة عمى استخداـ البيانات في اتخاذ الق اررات. -النظر في كيفية تضميف أساسيات تحميؿ وتفسير البيانات في عمميات صنع القرار.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي. -يتكوف مجتمع الدراسة مف قادة المدارس.

 كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )522مبحوث. -تـ استخداـ العينة العشوائية البسيطة.

أىـ نتائ الدراسة:

 استخداـ وتحميؿ البيانات أصبو حجر الزاوية وسياسة وطنية لتحسيف التعميـ ،وأف مف المتوقع أفيكوف مدرال المدارس ىـ المسؤوليف عف استخداـ البيانات.

الفعاؿ لمبيانات ينقؿ المعمميف مف خطط التعمـ والتوجو نحو مركزية الطالب في عممية
 االستخداـ َّالتعميـ ،والتدخالت التي مف شكنيا تحسيف اإلنجاز.

 التككيد عم ى أىمية بيانات التقييـ المستخدمة لتوجيو الق اررات التعميمية السميمة ما لـ يكف ىناؾقيادة قوية قائمة عمى موقع مف المسؤولية لتوجيو أعضال ىيئة التدريس والموظفيف في استيداؼ

مجاالت التحسيف ،وتنفيذ الخطط ،ورصد التقدـ المحرز ،وتعديؿ اإلجرالات.

 -9دراسة ) )Moodley, 2012بعنواف"Decision Making as an Activity of School :
Leadership: A Case Study”.
"اتخاذ الارار كنشاط قيادة المدرسة :دراسة حالة"
أىـ أىداؼ الدراسة:

 استكشاؼ كيؼ كانت تتـ ممارسة القيادة وصنع القرار عبر الييكمية المدرسية المختمفة. -تركيز البحث عمى ممارسة صنع القرار بوصفو عنص اًر مف عناصر القيادة الموزعة.
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منيجية الدراسة:

 اشتممت أساليب جمع البيانات المستخدمة عمى االستبيانات والمالحظات والمقابالت الفردية شبوالمنظمة ،والتركيز عمى إجرال مقابمة جماعية.

 -تـ تحميؿ البيانات باستخداـ التحميؿ الموضوعي.

أىـ نتائ الدراسة:

 أف ىناؾ عدداً مف ىياكؿ صنع القرار داخؿ المدرسة والوسط المدرسي تشجع عمى اتخاذ الق ارراتالمشتركة.

 وجود بعض التحديات التي تواجو صنع قرار بالمشاركة ،ومف ىذه التحديات بشكؿ رئيس عدـوجود دعـ األقراف ،وفرض الذات والحواجز مثؿ( :انعداـ الثقة ،وعدـ وجود ىياكؿ الدعـ وقيود

الوقت).

 -30دراسة ) (Muindi, 2011بعنواف:
"The relationship between participation in Decision Making and Job
Satisfaction among Academic Staff in the School of Business, University
of Nairobi, Kenya".
"العالقػػة بػػيف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الا ػرار و الر ػػا الػػوظيلي بػػيف الطػػاقـ األكػػاديمي فػػي كميػػة إدارة
األعماؿ ،جامعة نيروبي ،كينيا".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 -التعرؼ إلى العالقة بيف مشاركة العامميف في اتخاذ القرار ،والرضا الوظيفي لد

العامميف في

كمية إدارة األعماؿ بجامعة نيروبي في كينيا.

منيجية الدراسة:

 -استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

 يتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في كمية إدارة األعماؿ. كانت االستبانة ىي أداة الدراسة ،تـ توزيعيا عمى ( )72مبحوث. -استخدـ الباحث أسموب البحث الشامؿ.

أىـ نتائ الدراسة:

 وجود عالقة موجبة بيف مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات والرضا الوظيفي فيما يتعمؽ بالتغذيةالعكسية ،الحوافز ،ميارات القدرات ،وتصميـ الوظائؼ.

 -درجة المشاركة في اتخاذ الق اررات جالت بدرجة متوسطة بنسبة (.)%35.76
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دراسة ) )Bright, 2010بعنواف"Group Dynamics and Decision Making" :
"ديناميكيات المجموعة و اتخاذ الارار"

أىـ أىداؼ الدراسة:

 وصؼ وتحديد مد انتشار صنع القرار وارتباطو بخصائص معينة مف وجية نظر األفراد ،والتيتشمؿ االتصاالت ،وعمميات صنع القرار ،والقيادة ،بما في ذلؾ التفكير الجماعي.

 استخدمت ىذه الدراسة األسموب الكمي ،والبحوث المسحية مستعرضة ذلؾ عبر استبيافإلكتروني ،وتـ تحديد مقياس لالتصاالت ،والعمميات ،والتفكير الجماعي ،ونتائج اتخاذ القرار.

منيجية الدراسة:

 استخدمت ىذه الدراسة األسموب الكمي ،والبحوث المسحية مستعرضة ذلؾ عبر استبيافإلكتروني.

 -وتـ تحديد مقياس لالتصاالت ،والعمميات ،و التفكير الجماعي ،ونتائج اتخاذ القرار.

أىـ نتائ الدراسة:

 وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف خصائص صنع القرار وبيف نتائج القرار. -درجة التواصؿ تسول ويترتب عمييا سول في التفكير الجماعي كمما زادت المجموعة.

 -31دراسة (مطر )1008 ،بعنواف" :التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الا اررات اإلدارية في
المؤسسات األىمية باطاع زة".
أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى أثر التطوير التنظيمي عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية بقطاعغزة.

 التعرؼ إلى مد جودة فروؽ ذات دالالت إحصائية في إجابات المبحوثيف تُعز إلى الشخصيةألفراد عينة الدراسة.

منيجية الدراسة:

 -استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.

 يضـ مجتمع الدراسة مف  040منظمة أىمية مسجمة في دليؿ األمـ المتحدة لعاـ (0225ـ). تـ اختيار عينة مف  542منظمة بعد التككد مف استيفائيا لمشروط وىي أف تضـ المنظمة 52عامميف دائميف فككثر أو تضـ  52متطوعيف فككثر إف كاف عدد العامميف بيا يقؿ عف عشرة.

 -استخدـ الباحث استبانة خاصة لجمع البيانات األولية مف أفراد عينة الدراسة.

 تـ توزيع  542استبانة عمى مدرال المنظمات األىمية حيث قاـ  531فرداً باإلجابة عميياوارجاعيا.
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 -تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

أىـ نتائ الدراسة:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف جميع مجاالت التطوير التنظيمي ،وفاعمية الق اررات اإلداريةفي المؤسسات األىمية في قطاع غزة ،وقد شممت ىذه المجاالت األىداؼ واالستراتيجيات

والسياسات اإلدارية ومجاؿ العمؿ الجماعي.

 ير  %54.4مف أفراد عينة الدراسة أف ىناؾ عالقةً بيف فاعمية القرارات اإلدارية في المؤسساتاألىمية في قطاع غزة ،ومجاؿ األساليب واألدوات التكنولوجية.

 -31دراسػة ) (Snowden & Boone, 2007بعنػواف"A Leader's Framework for :
"Decision Making
"إطار الاائد لتخاذ الارار"
أىـ أىداؼ الدراسة:

 وضع إطار عمؿ خاص بالقيادييف مف أجؿ انتياجو في صنع القرار في كميات إدارة األعماؿوالمنظمات.

 اإلشارة إلى ضرورة تجييز قادة لمعمؿ في المجاالت اإلدارية السيما المرتبطة منيا باتخاذ القراروفاعميتيا.

أىـ نتائ الدراسة:
 أ ف معظـ القادة يجب عمييـ االعتماد عمى قدراتيـ الطبيعية عند العمؿ في سياقات غير مرتبة أومنظمة ،وذلؾ لكونيا خطوة فاعمة في مواجية التعقيد األكبر.

 الحدس ،والفكر ،والكاريزما الشخصية ليست كافية بالدرجة المطموبة ،حيث يحتاج القادة إلىاألدوات واألساليب لتوجيو شركاتيـ في المواقؼ غير المكلوفة.

 -34دراسة (الشاصي )1005 ،بعنواف" :مشاركة العامميف في اتخاذ الا اررات في جامعة السمطاف
قابوس وأثرىا عمى أدائيـ".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى العوامؿ المؤثرة في مشاركة العامميف في عممية اتخاذ الق اررات في جامعة السمطافقابوس.

منيجية الدراسة:
 قاـ الباحث بتصميـ استبانة وعمؿ عمى تطويرىا ،وقد تكونت االستبانة مف جزأيف. -شممت عينة الدراسة ( )122مفردة.

 قاـ الباحث بتوزيع ( )122استبانة أعيد منيا ( )072استبانة وتـ استبعاد ( )52استبيانات لعدـصالحيتيا لمتحميؿ ،وبذلؾ تكوف نسبة االسترداد ()%71.12
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أىـ نتائ الدراسة:

 أف المشاركة في صنع القرار تختمؼ باختالؼ النمط اإلداري وطبيعة النشاط والنمط المؤسسي،ونوعية الق اررات( :يومية ،تشغيمية ،استراتيجية).

 -أف كفالة العامميف والمناخ التنظيمي والبيئة الخارجية تؤثر عمى المشاركة في صنع الق اررات.

-35

دراسة (أيوب )1003 ،بعنواف" :نظرة أفراد اإلدارة العميا لخصائص عممية اتخاذ الا اررات

الستراتيجية في المنشآت السعودية الكبرا".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 التركيز عمى عدد مف الق اررات االستراتيجية ذات الطبيعة االستثمارية التي تتخذ في المنشآتالسعودية الكبر  ،والتي تؤثر عمى أدائيا في األجؿ القصير والطويؿ معاً.

 تحديد العالقة الموجودة بيف اتخاذ الق اررات االستراتيجية ،وبيف بعض العوامؿ التي ترتبط بيذهالعممية.

منيجية الدراسة:

 استخدـ الباحث التحميؿ الوصفي اإلحصائي. حيث تـ جمع المعمومات عف طريؽ قائمة استقصال تـ توزيعيا بشكؿ عشوائي عمى ثالثة مديريففي  522منشكة سعودية كبر .

أىـ نتائ الدراسة:

 إف عممية اتخاذ الق اررات االستراتيجية تختمؼ باختالؼ نوع النشاط االقتصادي ،وكذلؾ باختالؼعمر أفراد اإلدارة العميا ،ومستواىـ التعميمي وخبراتيـ.

 أف خصائص البيئة الداخمية ليا تكثير عمى عممية اتخاذ الق اررات ،وكذلؾ البيئة الخارجية. 3.1.3دراسات تتعمؽ بالعالقة بيف التمكيف اإلدار وفاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:
 -1دراسة ) (Mckivor, 2016بعنواف"The Relation between Empowerment, Decision :
Making Style and Job Satisfaction in Female Middle Managers within Ontario's
"University Registrarial Units.

مدر اإلدارة الوسطى مف اإلناث
"العالقة بيف التمكيف واسموب اتخاذ الارار و الر ا الوظيلي لدا ا
في الوحدات التسجيمية بجامعة اونتاريو"

أىـ أىداؼ الدراسة:
 اختبار القدرة التنبؤية لمتمكيف الييكمي وأساليب صنع القرار لداإلدارة الوسطى في جامعات أونتاريو.
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منيجية الدراسة:

 تـ استخداـ الدراسة االستقصائية مف خالؿ برنامج كالتريكس( :برنامج جمع بيانات وتحميمياإلكترونياً)

 تكوف مجتمع البحث مف اإلناث المسجميف في  02جامعة في مدينة أونتاريو. -تـ استجابة  55جامعة في مدينة أونتاريو مف أصؿ  02جامعة.

 تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ لمجتمع البحث البالغ عددىـ  07وتـ الحصوؿ عمى 00استجابة.

أىـ نتائ الدراسة:
 ال يوجد عالقة ذات أىمية بيف متغيرات أسموب اتخاذ القرار الفردي والتمكيف. ال يوجد عالقة ذات أىمية بيف متغيرات أسموب اتخاذ القرار الفردي والرضا. -يوجد عالقة ذات أىمية بيف التمكيف والرضا.

 -2دراسة ) )Neema, 2015بعنوافWomen's empowerment and decision- making at the " :
household level: A case study of Ankore families in Uganda Tilburg".

"تمكيف النسا و اتخاذ الارار عمى مستوا األسرة :دراسة حالة عمى عائالت أنكور في أو ندة
تيبرغ"

أىـ أىداؼ الدراسة:
 التعرؼ إلى تمكيف المرأة واتخاذ القرار في عائالت انكور في أوغندة. -تسميط الضول عمى عدـ المساواة الجندرية.

منيجية الدراسة:

 تكونت عينة البحث مف  442شخص مف القر والمدف والعامميف في المؤسسات االجتماعية. -تـ استخداـ االستبانة والمقابالت والمجموعات البؤرية ككداة لمتحميؿ.

أىـ نتائ الدراسة:

 استراتيجية التمكيف لـ تغير الممارسات والثقافات التقميدية الظالمة. -تحسيف الدخؿ لد

النسال ساىـ في رفع رفاة أفراد أسرىـ دوف أف يمكف المرأة مف عممية اتخاذ

القرار في استخداـ أو التحكـ في مصادر كسب األسرة.

 لـ تمحظ الدراسة أي تتطور في عممية اتخاذ القرار لممرأة حيث إف األصدقال والمجتمع واألىؿالزاؿ لدييـ تكثير كبير في عممية اتخاذ القرار لد المرأة في أنكور.

 معظـ النسال المتزوجات في مدينة أنكور بكوغندا مضطريف إلى قبوؿ آرال أزواجيـ لممحافظةعمى عالقتيـ الزوجية.

65

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقة

 -3دراسة (الرداد  )1031 ،بعنواف" :التمكيف اإلدار لتدعيـ الادرة عمى اتخاذ الا اررات لدا
المشرفيف التربوييف بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 التعرؼ إلى مستو التمكيف اإلداري ،ومستو القدرة عمى اتخاذ الق اررات لد المشرفيف التربوييفبصدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة مف وجية نظرىـ.

 توضيو العالقة بيف التمكيف اإلداري لممشرفيف التربوييف بصدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمةوالقدرة عمى اتخاذ الق اررات.

منيجية الدراسة:

 -استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي.

 تكوف مجتمع وعينة الدراسة مف جميع المشرفيف التربوييف العامميف في قطاع اإلشراؼ التربويبمدينة مكة المكرمة ،والبالغ عددىـ  01مشرفا تربوياً.

 واستخدمت الباحثة االستبانة ككداة لمدراسة ،واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية :برنامج( )spssوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميؿ التبايف الثنائي ومعامؿ ارتباط
بيرسوف.

أىـ نتائ الدراسة:
 -مستو ممارسة محاور عممية التمكيف اإلداري لد

المشرفيف التربوييف بصدارة التربية والتعميـ

بمدينة مكة المكرمة كانت بدرجة غالباً باستثنال البعد الثاني ،وىو التحفيز الذاتي وجال بدرجة

أحياناً.

 ال توجد فروؽ ذات دالت إحصائية في مستو التمكيف اإلداري لدالتربية والتعميـ تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.
 -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتخاذ القرار لد

المشرفيف التربوييف بصدارة

المشرفيف التربوييف بصدارة التربية والتعميـ

تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.
 -4دراسة (الشمر  )1031 ،بعنواف ":أثر تمكيف العامميف عمى فاعمية اتخاذ الا اررات بالتطبيؽ
عمى شركة المالحة العربية المتحدة بدولة الكويت".

أىـ أىداؼ الدراسة:

 -مد اقتناع اإلدارة العميا بكسموب تمكيف العامميف.

 أسموب تمكيف العامميف ومكوناتو وعناصره ومراحمو وخطواتو وأنماطو السائدة داخؿ المنظمة. -طرائؽ وأساليب اتخاذ الق اررات داخؿ المنظمة.

 -انثار المترتبة عمى أسموب تمكيف العامميف بالنسبة التخاذ الق اررات.
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منيجية الدراسة:

 -مجتمع الدراسة ىو العامميف بشركة المالحة العربية المتحدة.

 -قاـ الباحث بتوزيع  552استمارة استقصال عمى العامميف بشركة المالحة العربية المتحدة.

 بمغ عدد االستمارات التي تـ تجميعيا والصالحة لممعالجة اإلحصائية  523استمارة استقصال بنسبة %70.7مف حجـ العينة حيث تعتبر ىذه النسبة مقبولة جداً.

أىـ نتائ الدراسة:

 ارتفاع مدركات العامميف بشركة المالحة العربية المتحدة إلى حد ما لكؿ متغيرات الدراسة( :مشاركةالعامميف في اتخاذ الق اررات ،واإلدارة الذاتية ،وسيادة روح الفريؽ ،وفاعمية الق اررات).

 ال توجد اختالفات جوىرية بيف مدركات العامميف بالمستويات اإلدارية المختمفة لبعدي مشاركةالعامميف في اتخاذ الق اررات وسيادة روح الفريؽ.

 -5دراسة (الطراونة )1006 ،بعنواف ":العالقة بيف التمكيف وفاعمية عممية اتخاذ الارار لدا مدير

المدارس الحكومية إقميـ جنوب األردف".
أىـ أىداؼ الدراسة:

 -التعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية عممية اتخاذ القرار لد

مديري

المدارس الحكومية في إقميـ جنوب األردف.

أىـ نتائ الدراسة:

 أف تصورات المديريف ألبعاد متغير التمكيف اإلداري كاف متوسطاً ،وأف تصورات المديريف ألبعادمتغير فاعمية اتخاذ القرار كاف متوسطاً.

 وجود عالقة إيجابية بيف التمكيف اإلداري ،وفاعمية اتخاذ القرار لد مديري المدارس الحكومية فيإقميـ جنوب األردف.
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 1.3.4التعايب عمى الدراسات الساباة:
جدوؿ ( :)1.1ممخص الدراسات السابقة
الدراسات المتعماة باتخاذ الارار وقت

الدراسات التي ربطت بيف

دراسة أبو شمالة ()0254

دراسة (البمبيسي)0254 ،

دراسة ()0254 ،Mckivor

دراسة (اليازجي)0253 ،

دراسة (خضر)0254 ،

دراسة ()0253 ،Neema

دراسة (عفانة)0251 ،

دراسة (حماد)0254 ،

دراسة (الردادي)0250 ،

دراسة ( & Frernades
)Moldogazeive, 2013
دراسة ))Judeh, 2013

دراسة (شبير)0253 ،

دراسة (الشمري)0250 ،

دراسة (أبو سمرة)0252 ،

دراسة (الطراونة)0224 ،

دراسة (العطار)0250 ،

دراسة (أحمد)0251،

دراسة (عمي)0250 ،

دراسة ()Bamidele & Ella, 2013

دراسة () 0250 ،Badah

دراسة ()2012 ،Kretzer

دراسة (عريقات)0252 ،

دراسة ()2012 ،Moodley

دراسة () 0252،Emerson

دراسة ()Muindi, 2011

دراسة (المعاني وارشيدة)0227 ،

دراسة ()2010 ،Bright

الدراسات المتعماة بالتمكيف اإلدار

دراسة (باعثماف)0226 ،

األزمات

المتغيريف

دراسة (،Snowden & Boone
)2010

دراسة ()0225 ،Darlington

دراسة (مطر)0226 ،

دراسة (ممحـ)0224 ،

دراسة (الشقصي)0223 ،
دراسة (أيوب)0225 ،

(المصدر :تـ تجريده مف قبؿ الباحثة اعتماداً عمى الدراسات السابقة المذكورة بالجدوؿ)

ومػػف خػػالؿ اس ػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة بين ػػت ،وبشػػكؿ واضػػو أىمي ػػة التمكػػيف اإلداري كم ػػدخؿ
حػػديث ودوره ،وارتباطػػو بػػالكثير مػػف المجػػاالت ،ومػػف ىنػػا يػػكتي ضػػرورة اىتمػػاـ اإلدارة العميػػا بتطبيػػؽ
التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

وقد استندت الباحثة في إعداد وتنفيذ الدراسة عمى مراجعة الدراسات السابقة ،وذلؾ لالسػتفادة منيػا
في عدة جوانب أىميا:
 إثرال اإلطار النظري لمدراسة الحالية. تحديد الجوانب التي سبؽ بحثيا فيما يتعمؽ بموضوع الد ارسػة والجوانػب التػي لػـ تػدرس مػف قبػؿ،لتتمكف الباحثة أف تبدأ مف حيث انتيى انخروف.
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 -االستفادة في تحديد منيج الدراسة المتبع ،واالطالع عمى أساليب الصدؽ والثبات المستخدمة في

تمؾ الدراسات ،والتي أمكف عف طريقيا تحديد األساليب األكثر مالئمة لمتغيرات الدراسة الحالية.

 االىتدال لبعض المراجع والمصادر والبحوث ،التي لـ يتسف لمباحثة معرفتيا واالطالع عمييا مػفقبؿ.

ومػػف خػػالؿ اسػػتعراض الباحثػػة لمد ارسػػات السػػابقة وجػػدت أف ىنػػاؾ د ارسػػات قػػد اتفقػػت مػػع الد ارسػػة
الحاليػػة فػػي بعػػض المجػػاالت ،أو اختمفػػت عنيػػا ،وفيمػػا يمػػي أبػػرز نقػػاط االلتقػػال أو االخػػتالؼ والفجػػوة

البحثيػػة التػػي سػػتغطييا الد ارسػػة الحاليػػة ،ولػػـ تغطيػػا أي مػػف الد ارسػػات الس ػابقة وفػػؽ مػػا أتػػيو مػػف ىػػذه
الدراسات لد الباحثة:
 1.3.4.3أوجو الختالؼ والتشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات الساباة:
مف خالؿ االطػالع المعمػؽ عمػى الد ارسػات السػابقة آنفػة الػذكر ،الحظػت الباحثػة أنػو ىنػاؾ بعػض

نقاط التشابو واالختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة مف عدة جوانب مثؿ:
مف حيث النتائ :
عند المقارنة بيف نتائج الدراسات السابقة يتضو التالي:

فيمػػا يتعمػػؽ بنتػػائج د ارسػػات التمكػػيف اإلداري السػػابقة الحظػػت الباحثػػة أنػػو اتفقػػت د ارسػػة (العطػػار،
 ،)0250د ارسػة (عفانػة ،)0251 ،د ارسػة ( )Badah, 2012عمػى وجػود التمكػيف اإلداري بمسػتو عػػاؿ
في مجتمع البحث بينما دراسة (أبو شمالة( ،)0254 ،المعاني وارشيدة )0227 ،أظيرت نتائجيا وجػود
مستو متوسط مف التمكيف اإلداري في مجتمع البحث .اختمفت نتائج دراسة ( )Darlington, 2007عػف

ما سبؽ ذكره حيث أظيرت أف المسؤوليف غير مدركيف لمفاىيـ التمكيف ممػا أفقػدىـ القػدرة عمػى تسػييؿ

ممارسة التمكيف.

توافقػ ػػت نتػ ػػائج بعػ ػػض الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة لمحػ ػػور اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار -مثػ ػػؿ د ارسػ ػػة (أيػ ػػوب،)0225 ،

و(الشقصي )0223 ،باف المشاركة في صنع القرار واتخاذ القػرار يختمػؼ بػاختالؼ نػوع النشػاط والػنمط

اإلداري .باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ د ارسػػة (أبػػو سػػمرة )0253 ،أكػػدت عمػػى وجػػود فعاليػػة اتخػػاذ الق ػرار بدرجػػة
عاليػػة .أمػػا د ارسػػة ( )Moodley, 2012أكػػدت عمػػى أف صػػناع الق ػرار يشػػجعوف عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات
المشػتركة .وعمػى النقػيض فػصف د ارسػػة (حمػاد )0254 ،كػاف أحػد نتائجيػػا أف ىنػاؾ مصػدر واحػد التخػػاذ
بعض الق اررات اإلدارية الحاسمة والحرجة ،وىو المدير العاـ.

وقد خمصت دراسة (اليػازجي )0253 ،إلػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات

اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ التمكػيف اإلداري لػد رؤسػػال األقسػاـ ،ومػدرال الػدوائر فػي مؤسسػات التعمػػيـ

العالي بمحافظات غزة يعز لمتغير المستو الػوظيفي ،ممػا يتنػاقض مػع الد ارسػة الحاليػة التػي أظيػرت
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وجػػود اخػػتالؼ وجيػػات نظػػر المبحػػوثيف العػػامميف فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة لتػػوفر التمكػػيف

اإلداري لصالو مف ىـ في المسميات الوظيفية األعمى مف مدير.

وقػػد بينػػت د ارسػػة (اليػػازجي )0253 ،وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات

المبحػػوثيف فػػي التمكػػيف اإلداري والدافعيػػة لةنجػػاز لػػد رؤسػػال ومػػدرال الػػدوائر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ

العالي بمحافظات غزة تُعز لمتغير المؤىؿ العممي ،مما يختمؼ مع الدراسة الحالية.
وقػػد أشػػارت د ارسػػة (أيػػوب )0225 ،إلػػى أف عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات االسػػتراتيجية تختمػػؼ بػػاختالؼ
عمر أفراد اإلدارة العميا ،ومسػتواىـ التعميمػي وخبػراتيـ وذلػؾ يتفػؽ مػع الد ارسػة الحاليػة التػي كػاف متغيػر

العمر لو أثر في اختالؼ وجيات نظر المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار.

د ارسػػة ( )Neema, 2015بينػػت أنػػو تحسػػيف الػػدخؿ لػػد النسػػال سػػاىـ فػػي رفػػع رفػػاة أفػراد أسػػرىـ

دوف أف يمكف المرأة مف عممية اتخاذ القرار في استخداـ أو التحكـ في مصادر كسب األسرة.

وكػػذلؾ د ارسػػة ( )Mckivor, 2016أظيػػرت أنػػو ال يوجػػد عالقػػة ذات أىميػػة بػػيف متغي ػرات أسػػموب

اتخاذ القرار الفردي والتمكيف.

وبين ػػت د ارس ػػة (أحم ػػد )0251 ،أف اإلدارة العمي ػػا ف ػػي الجامع ػػة اإلس ػػالمية ل ػػدييا ق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ

القػ ػ اررات ،حي ػػث تق ػػوـ الجامع ػػة بتش ػػجيع موظفيي ػػا عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػ اررات الفاعم ػػة ،الت ػػي تحق ػػؽ األى ػػداؼ
المنشودة ،وأف اإلدارة العميا في الجامعة اإلسالمية تولي اىتماماً كبي اًر لعممية المتابعة المستمرة لمقػ اررات

المتخذة ،لمتككد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ ودقيؽ.

وت ػػر د ارس ػػة (الطراون ػػة )0224 ،أف تص ػػورات الم ػػديريف ألبع ػػاد متغي ػػر فاعمي ػػة اتخ ػػاذ القػػرار ك ػػاف

متوسطاً.

وأوضػػحت د ارسػػة (الشػػمري )0250 ،أف ارتفػػاع مػػدركات العػػامميف بشػػركة المالحػػة العربيػػة المتحػػدة

إلػػى حػػد مػػا لكػػؿ متغيػرات الد ارسػػة( :مشػػاركة العػػامميف فػػي اتخػػاذ القػ اررات ،واإلدارة الذاتيػػة ،وسػػيادة روح
الفريؽ ،وفاعمية الق اررات).

وأشػػارت د ارسػػة (أبػػو سػػمرة )0252 ،أف المتوسػػط الحسػػابي بمػػغ لجميػػع فق ػرات االسػػتبانة الخاصػػة

بدرجة اتخاذ القرار لد رؤسال األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظرىـ (،)2.02
وبوزف نسبي ( ،)%62.60أي أف ىناؾ موافقةً بدرجة عالية جداً عمى فقرات االستبانة.

وق ػػد بين ػػت د ارس ػػة (عفان ػػة )0251 ،أف مس ػػتو التمك ػػيف اإلداري ف ػػي المؤسس ػػات الدولي ػػة العامم ػػة

بقطاع غزة كاف مرتفعاً بنسبة .%65

وتػ ػػر د ارسػ ػػة (باعثمػ ػػاف )0226 ،وجػ ػػود بيئػ ػػة مناسػ ػػبة لتطبيػ ػػؽ التمكػ ػػيف فػ ػػي المؤسسػ ػػات العامػ ػػة

السعودية.

وبينػ ػػت د ارسػ ػػة (الػ ػػردادي )0250 ،أف مسػ ػػتو ممارسػ ػػة عمميػ ػػة التمكػ ػػيف اإلداري لػ ػػد المش ػ ػرفيف

التربوييف بصدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة كانت بدرجة غالباً.
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وخمصت دراسة ) (Badah, 2012إلى أف درجة استراتيجية تمكيف العامميف كانت عالية.

وأشػػارت د ارسػػة (أبػػو شػػمالة )0254 ،أف مسػػتو التمكػػيف اإلداري فػػي جامعػػة األقصػػى مػػف وجيػػة

نظر العامميف جال بوزف نسبي ( ،)42.721وىو بدرجة متوسطة.

وجػػال ف ػػي د ارسػػة (الطراون ػػة )0224 ،أف تصػػورات الم ػػديريف ألبعػػاد متغي ػػر التمكػػيف اإلداري ك ػػاف

متوسطاً.

وأشارت دراسة (المعاني وأرشيدة )0227 ،إلى أف العامميف يشعروف بمستو متوسط مف التمكػيف،

لعػػدة أسػػباب ،منيػػا( :عػػدـ عدالػػة وموضػػوعية نظػػاـ الترقيػػات ،وضػػعؼ المشػػاركة فػػي صػػنع الق ػ اررات،
وتدني الرواتب وعدـ كفايتيا ،وضعؼ نظاـ المعمومات ،وعدـ تبني خطط واضحة لمتدريب).

أكػػدت د ارسػػة (أبػػو شػػمالة ،)0254 ،د ارسػػة (الطراونػػة( ،)0224 ،المعػػاني وأرشػػيدة )0227 ،عمػػى

وجود التمكيف اإلداري بدرجة متوسطة.

وأوض ػػحت د ارس ػػة ( )Darlington, 2007أن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف الع ػػامميف يرغب ػػوف بالمزي ػػد م ػػف

المشاركة في مجاؿ صنع القرار والسػمطة اإلداريػة الالمركزيػة ،إلػى أف المسػئوليف غيػر مػدركيف لمفػاىيـ
التمكيف ،مما أفقدىـ القدرة عمى تنفيذ وتسييؿ عممية ممارسة التمكيف اإلداري لمموظفيف.
مف حيث المنيجية:
اتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات التػػي اسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي مثػػؿ (أبػػو

ش ػػمالة ،)0254 ،د ارس ػػة (الي ػػازجي( ،)0253 ،عفان ػػة( ،)0251 ،عم ػػي( ،)0250 ،عريق ػػات،)0252 ،

درسػة )،)Judeh, 2013
(المعػاني وارشػيدة ،)0227 ،د ارسػة ) ،(Frernades & Moldogazeive, 2013ا

(باعثمػ ػ ػ ػػاف( ،)0251 ،مطػ ػ ػ ػػر( ،)0226 ،أيػ ػ ػ ػػوب( ،)0225 ،الطراونػ ػ ػ ػػة( ،)0224 ،احمػ ػ ػ ػػد،)0251 ،
(البمبيس ػ ػػي( ،)0254 ،خض ػ ػػر( ،)0254 ،حم ػ ػػاد ،)0254 ،بينم ػ ػػا اختمف ػ ػػت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة

(الردادي )0250 ،حيث أنو استخدـ المنيج الوصفي المسحي.
مف حيث المجتما:

تنوع مجتمع البحث في الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير المستقؿ -التمكيف اإلداري -والمتغير
التابع -اتخاذ القػرار -فػبعض الد ارسػات تشػابو مجتمػع البحػث فييػا والػبعض انخػر اختمػؼ ،ويبػدوا ىػذا
تنوع بشكؿ جمي كالتالي:

د ارسػػة (أبػػو شػػمالة ،)0254 ،د ارسػػة (اليػػازجي( ،)0253 ،العطػػار ،)0250 ،د ارسػػة (عمػػي،)0250 ،
(المعػاني وارشػيدة ،)0227 ،د ارسػة ( ،)Muindi, 2011د ارسػة ( )Bamidele & Ella, 2013كػػاف

مجتمػع الد ارسػة فييػا المناصػب اإلشػ ارفيو والقياديػة والعػامميف بالجامعػات .إلػػى جانػب ذلػؾ فػصف العػػامميف
فػػي مؤسسػػات أىميػػة وبنػػوؾ وشػػركات خاصػػة مثػػؿ شػػركة اليػػاتؼ الخمػػوي والخطػػوط الجويػػة ىػػو مجتمػػع
65

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقة

البح ػػث فػ ػػي د ارس ػػة (عفانػ ػػة ،)0251 ،د ارس ػػة (عريقػ ػػات ،)0252 ،د ارس ػػة (باعثمػ ػػاف ،)0251 ،د ارسػػػة

(ممحػػـ( ،)0224 ،د ارسػػة ) . (Judeh, 2012أمػػا فػػي د ارسػػة ( )Badah, 2012كػػاف العػػامميف فػػي و ازرة
التربية والتعميـ العالي ىـ مجتمع البحث.
بينما دراسة (البمبيسي ،)0254 ،دراسة (خضر ،)0254 ،دراسة(حماد )0254 ،استيدفت

المستويات والمناصب العميا في و ازرة الداخمية واألمف الوطني .باإلضافة إلى ذلؾ القطاع العاـ كاف
مجتمع البحث في دراسة ))Frernades & Moldogazeive, 2013

وفي خضـ ىذا التنوع تستطيع الباحثة أف تحدد بعض الدراسات التي يتشابو فييا مجتمع البحث
مع الدراسة الحالية مثؿ( :مطر ،)0226 ،ودراسة (عفانة.)0251 ،
مف حيث العينة:
بع ػػض الد ارس ػػات الت ػػي تناول ػػت التمك ػػيف اإلداري اس ػػتخدمت أس ػػموب المس ػػو الش ػػامؿ مث ػػؿ( :أب ػػو

شػػمالة ،)0254 ،د ارسػػة (اليػػازجي ،)0253 ،د ارسػػة (العطػػار ،)0250 ،بينمػػا بػػاقي الد ارسػػات فػػي ى ػذا
المجاؿ استخدمت عينة عشوائية بسيطة مثؿ :د ارسػة (عفانػة ،)Judeh, 2013) ،)0251 ،د ارسػة (عمػي،

 ،)0250د ارسػة (عريقػات ،)0252 ،د ارسػة (ممحػـ ،)0224 ،د ارسػة ( ،)Badah, 2012د ارسػة (المعػاني
وارشيدة )0227 ،دراسة (باعثماف )0251 ،عينة عشوائية طبقية.
ىػػذا والحظػػت الباحثػػة أف معظػػـ الد ارسػػات الخاصػػة باتخػػاذ القػرار مثػػؿ :د ارسػػة (أيػػوب،)0225 ،

دراسة (الشقصػي ،)0223 ،د ارسػة (مطػر ،)0226 ،د ارسػة (البمبيسػي ،)0254 ،د ارسػة (حمػاد)0254،
اختػػارت عينػػة عشػوائية بسػػيطة مػػف مجتمػػع البحػػث .بينمػػا د ارسػػة (أبػػو سػػمرة ،)0252 ،د ارسػػة (خضػػر،

( ،)0254أحمد ،)0251 ،دراسة ( )Muindi, 2011استخدمت المسو الشامؿ لقمة عدد مجتمع البحث.

أما الدراسة الحالية استخدمت أسموب المسػو الشػامؿ وذلػؾ يتفػؽ مػع د ارسػة (أبػو شػمالة،)0254 ،

د ارس ػػة (الي ػػازجي ،)0253 ،د ارس ػػة (العط ػػار ،)0250 ،د ارس ػػة (أب ػػو س ػػمرة ،)0252 ،د ارس ػػة (خض ػػر،
 ،)0254دراسة (أحمد ،)0251 ،دراسة (.)Muindi, 2011

مف حيث األداة:
معظػػـ الد ارسػػات آنفػػة الػػذكر مثػػؿ :د ارسػػة (أبػػو شػػمالة ،)0254 ،د ارسػػة (اليػػازجي ،)0253 ،د ارسػػة
(عفان ػ ػػة ،)0251 ،د ارس ػ ػػة (عم ػ ػػي ،)0250 ،د ارس ػ ػػة (عريق ػ ػػات ،)0252 ،د ارس ػ ػػة (المع ػ ػػاني وارش ػ ػػيدة،
 ،)0227د ارس ػ ػػة (باعثم ػ ػػاف ،)0251 ،د ارس ػ ػػة (أحم ػ ػػد ،)0251 ،د ارس ػ ػػة (البمبيس ػ ػػي ،)0254 ،د ارس ػ ػػة

(خض ػػر ،)0254 ،د ارس ػػة (حم ػػاد ،)0254 ،د ارس ػػة (مط ػػر ،)0226 ،د ارس ػػة (أي ػػوب ،)0225 ،د ارس ػػة
(الطراونة ،)0224 ،د ارسػة ) ،(Frernades & Moldogazeive, 2013د ارسػة ) )Judeh, 2013اسػتخدمت

االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتبانة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكداة لمتحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بينم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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( )Darlington, 2007اسػػتخدـ المقػػابالت ،د ارسػػة ( )Moodley, 2012اسػػتخدـ المالحظػػات والمقػػابالت
الفردي ػػة ش ػػبو المنظم ػػة ،ومقابم ػػة جماعي ػػة إل ػػى جان ػػب االس ػػتبانة ،د ارس ػػة ( )Neema, 2015اس ػػتخدمت
مقػابالت شخصػية ومجموعػات بؤريػة كػكداة لمتحميػؿ .وعميػػو فػكف ىنػاؾ تشػابو بػيف الد ارسػة الحاليػة وبػػيف

الدراسات التي استخدمت االستبانة ككداة لمبحث ،وأيضاً تتشابو مع الدراسات التي استخدمت المقػابالت
حيػػث إف الباحثػػة اسػػتخدمت أداتػػيف لمبحػػث ،وىمػػا االسػػتبانة والمقػػابالت الشخصػػية لػػذلؾ فػػصف التشػػابو
األكثر في أداة البحػث ىػو التشػابو مػع د ارسػة ( )Moodley, 2012الػذي اسػتخدـ ىػاتيف األداتػيف إضػافةً
ألدوات أخر مثؿ المالحظات والمقابالت.

ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات األخرا:
 عمى -حد عمـ الباحثة -أف ىػذه الد ارسػة ىػي األولػى التػي تػربط مػا بػيف المتغيػر المسػتقؿ التمكػيفاإلداري والمتغير التابع فاعمية اتخاذ القرار في المنطقة الجغرافية محؿ الدراسة ،وىي قطاع غزة.

 عمػػى_ حػػد عمػػـ الباحثػػة _أنػػو لػػـ يػػتـ تطبيػػؽ متغي ػرات الد ارسػػة ،التمكػػيف اإلداري وفاعميػػة اتخػػاذالقرار ،عمى مجتمع الدراسة وىو المؤسسات األىمية مف قبؿ في الدراسات السابقة.

 الد ارسػػات العربيػػة السػػابقة ربطػػت بػػيف التمكػػيف اإلداري وفاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار فػػي أوقػػات االسػػتقراربينمػػا ىػػذه الد ارسػػة تركػػز عمػػى ال ػربط بػػيف المتغي ػريف فػػي وقػػت األزمػػات بمػػا أف أىػػالي قطػػاع غ ػزة
يعيشوف في بيئة غير مستقرة تتوالى فييا الحػروب ،ويشػتد فييػا الحصػار لسػنوات طويمػة ممػا ينػتج
عنو حالة عدـ استقرار سياسي واقتصادي تؤثر عمى سير العمؿ في المنظمات األىمية.

 معظـ الدراسات السابقة استخدمت االستبانة فقط ككداة لجمع بيانػات الد ارسػة بينمػا الد ارسػة الحاليػةاستخدمت المقابالت باإلضافة إلى االستبانة.
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 3.2اللجوة البحثية:
ػال عمػػى مػػا تػػـ ذك ػره حػػوؿ الد ارسػػات السػػابقة ومػػا يميػػز الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة
بنػ ً
تستطيع الباحثة أف تستخمص الفجوة البحثية.
جدوؿ ( :)1.2الفجوة البحثية لمدراسات السابقة
الدراسات الساباة
متغيرات الدراسة:
معظـ الدراسات السابقة ربطت بيف المتغير
المستقؿ ،التمكيف اإلداري ،وبيف متغيرات
أخر مثؿ أنماط القيادة اإلدارية ،الدافعية
لةنجاز ،فاعمية فرؽ العمؿ ،إبداع العامميف.
وأيضاً الدراسات السابقة لممتغير التابع،
فاعمية اتخاذ القرار ،تـ ربطيا بمتغيرات مثؿ
التطوير التنظيمي ،إدارة الذات ،قيادة
التغيير.
مجتما الدراسة :تناولت الدراسات السابقة
عدة قطاعات مثؿ:
الجامعات.
البنوؾ.
شركات خاصة.
مؤسسات أىمية.
و ازرة التربية والتعميـ.
الشرطة واألمف الوطني.
القطاع العاـ.
عينة الدراسة:
غالبية الدراسات السابقة استخدمت أسموب
العينة العشوائية البسيطة والقميؿ مف ىذه
الدراسات استخدـ المسو الشامؿ.
مكاف تطبيؽ الدراسة:
الدراسات التي ربطت بيف التمكيف اإلداري
واتخاذ القرار تـ تطبيقيا في المممكة العربية
السعودية ،األردف ،الكويت ،أوغندة ،كندا.

اللجوة البحثية

معظـ الدراسات الخاصة بالتمكيف
اإلداري لـ يتـ ربطيا باتخاذ القرار
معظـ الدراسات الخاصة باتخاذ القرار
لـ يتـ ربطيا بالتمكيف اإلداري.

ركزت الدراسات السابقة عمى العامميف
في الشركات الخاصة والمؤسسات
الربحية ولكف ىناؾ ندرة في تسميط
االىتماـ والتركيز عمى المؤسسات
األىمية والغير ربحية كمجتمع لمدراسة.
حيث إنو مف أصؿ  12دراسة سابقة
يوجد دراستيف فقط كاف مجتمع الدراسة
لدييا ىو المؤسسات األىمية ،أحداىما
اىتمت بالمؤسسات األىمية الدولية.
لـ يتـ استخداـ أسموب العينة العشوائية
الطبقية في جميع الدراسات السابقة.

الدراسات التي ربطت بيف التمكيف
اإلداري واتخاذ القرار لـ تطبؽ في
قطاع غزة.

أداة الدراسة
معظـ الدراسات استخدمت االستبانة فقط
الدراسات التي استخدمت المقابمة
ككداة لمدراسة و القميؿ مف الدراسات استخدـ
باإلضافة إلى االستبانة نادرة جدا
المقابمة فقط أو المقابمة مع المالحظة أو
المقابمة و مجموعات بؤرية
(المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة اعتماداً عمى الدراسات السابقة)
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تـ ربط التمكيف اإلداري كمتغير
مستقؿ مع فاعمية اتخاذ القرار
كمتغير تابع في ىذه الدراسة.

أولت الدراسة الحالية تركيزىا
عمى قطاع المؤسسات األىمية.
قامت الباحثة باختيار المؤسسات
األىمية كمجتمع لمدراسة.

أسموب اختيار العينة الذي تـ
اتباعو في الدراسة ىو العينة
المسو الشامؿ.
تـ تطبيؽ الدراسة الحالية ،التي
تربط بيف التمكيف اإلداري واتخاذ
القرار ،في فمسطيف ،وتحديداً في
قطاع غزة.
الدراسة الحالية استخدمت
المقابمة باإلضافة إلى االستبانة
ككداة لجمع بيانات الدراسة
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 3.3ممخص اللصؿ الثالث:
تنػػاوؿ الفصػػؿ الد ارسػػات السػػابقة التػػي تتعمػػؽ بػػالتمكيف اإلداري ،والد ارسػػات السػػابقة التػػي تتعمػػؽ

بفاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات  ،والد ارسػػات السػػابقة تتعمػػؽ بالعالقػػة بػػيف التمكػػيف اإلداري وفاعميػػة

اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات وعػػددىا اإلجمػػالي  12د ارسػػة موزعػػة كالتػػالي 52 :د ارسػػة تتعمػػؽ بػػالتمكيف
اإلداري 53 ،دراسة تتعمؽ بفاعمية اتخػاذ القػرار وقػت األزمػات 3 ،د ارسػات تتعمػؽ بالعالقػة بػيف التمكػيف
اإلداري و فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات  .وقػػد تػػـ ترتيػػب الد ارسػػات مػػف األحػػدث لألقػػدـ فػػي كػػؿ
محور.

باإلضافة إلى ذلؾ تـ عرض أوجو االختالؼ و التشابو بيف الد ارسػة الحاليػة و الد ارسػات السػابقة

مػػف حيػػث النتػػائج ،المنيجيػػة ،المجتمػػع ،العينػػة ،أداة الد ارسػػة .وكػػذلؾ عرضػػت الباحثػػة مػػا يميػػز ىػػذه
الدراسة عف الدراسات األخر والفجوة البحثية.
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 2انفصم انرابع
منهجية اندراسة وإجراءاجها
تمييد.
 4.3مني الدراسة.
 4.1مجتما الدراسة.
 4.1عينة الدراسة.
 4.4أداة الدراسة.
 4.5صدؽ أداة الدراسة (الستبانة).
 4.6ثبات أداة الدراسة (الستبانة)
 4.7األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 4.8خطوات إج ار الدراسة.
 4.9مصادر البيانات.
 4.30اختبار توزيا البيانات.
 4.33ممخص اللصؿ الرابا
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اللصؿ الرابا
منيجية الدراسة واج ار اتيا

تمييد:
يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة الد ارسػػة التػػي تػػـ اتباعيػػا ،مػػف حيػػث مػػنيج الد ارسػػة ،ومجتمػػع الد ارسػػة،
وعينة الدراسة ،وأداة الد ارسػة ،وصػدؽ االسػتبانة ،وثباتيػا ،واألسػاليب اإلحصػائية المسػتخدمة ،وخطػوات

إجرال الدراسة ،ومصادر البيانات ،واختبار توزيع البيانات.

 4.3مني الدراسة:
تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجػد فػي الواقػع ،وييػتـ

بوصفيا وصفاً دقيقػاً ،ويعبػر عنيػا تعبيػ اًر كيفيػاً وكميػاً ،كمػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج عنػد جمػع المعمومػات
المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصال مظاىرىػا وعالقاتيػا المختمفػة ،بػؿ يتعػد ذلػؾ إلػى التحميػؿ والػربط

والتفسير ،لموصوؿ إلى استنتاجات.

 4.1مجتما الدراسة:
يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف العػػامميف فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة الػػذيف تتحػػدد مسػػمياتيـ

الوظيفيػة بمناصػػب معينػػة مثػػؿ( :منصػػب أعمػػى مػػف مػدير ،مػػدير ،رئػػيس قسػػـ ،منسػػؽ ،إداري) .وقػػد تػػـ
اختيػػار المؤسسػػات األىميػػة التػػي يوجػػد فييػػا ( )02عػػامالً فػػككثر ،وذلػػؾ كونيػػا مػػف المؤسسػػات الحيويػػة،
والتي تتوفر فييا برامج ومشاريع فعالة وتتوفر فييا مستويات إداريػة مختمفػة وىػي اإلدارة العميػا ،اإلدارة،

الوسطى ،اإلدارة الدنيا ،ويوجػد بيػا المسػميات الوظيفيػة المحػددة فػي االسػتبانة ،وقػد بمػغ عػددىا ()522
مؤسسة أىمية.

 4.1عينة الدراسة:
 -3عينة الدراسة الستطالعية (أداة الستبانة):
تـ اختيار عينة استطالعية مكونة مف عدد ( )02مف العػامميف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع غػزة
الػػذيف تتحػػدد مسػػمياتيـ الوظيفيػػة بمناصػػب معينػػة مثػػؿ منصػػب أعمػػى مػػف مػػدير ،مػػدير ،رئػػيس قسػػـ،

منسؽ ،إداري) ،وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ وثبات أداة الدراسة.
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 -1عينة الدراسة اللعمية (أداة الستبانة):
تـ استخداـ عينة ،حيث تـ توزيع االستبانات عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،مف العامميف في

المؤسسات األىمية بقطاع غزة الذيف تتحدد مسمياتيـ الوظيفية بمناصب معينة مثؿ( منصب أعمى مف
مدير ،مدير ،رئيس قسـ ،منسؽ ،إداري) ،والتي يوجد فييا ( )02عامالً فككثر والبالغ عددىـ ()522
مؤسسة ،وتـ استرداد ( )552استبانة ،مثمت عينة الدراسة ،ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداوؿ

التالية:

جدوؿ ( :)4.1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
ـ

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

-5

ذكر

71

62.3

-0

أنثى

43

37.7

334

%300

المجموع

يتبػيف مػف الجػػدوؿ السػابؽ أف نسػػبة (الػذكور) مػػف أفػراد عينػة الد ارسػػة مػف العػػامميف فػي المؤسسػػات

األىميػػة بقطػػاع غ ػزة ىػػي ( ،)%40.1ونسػػبة (اإلنػػاث) ىػػي ( ،)%15.5وتلسػػر الباحثػػة :ذلػػؾ بطبيعػػة
المجتمػػع فػػي قطػػاع غ ػزة ،والثقافػػة السػػائدة فيػػو ،حيػػث أف المناصػػب اإلداريػػة فػػي اإلدارة العميػػا و اإلدارة

الوسطى ُيفضؿ أف يشغميا الذكور اكثر مف اإلناث حسب الثقافة السائدة في قطاع غزة.

يتفؽ توزيع العينة حسػب الجػنس فػي الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة (اليػازجي )0253 ،التػي تتضػمف

رؤسال األقساـ و الدوائر حيث بمغت نسبة الذكور ( )%55.7ونسبة اإلناث ()%00.5
جدوؿ ( :)4.2توزيع أفراد العينة الدراسة حسب العمر
ـ

العمر

العدد

النسبة المئوية %

-5

أقؿ مف  13عاـ

43

37.7

-0

 22-13عاـ

26

22.8

-1

أكثر مف  22عاـ

45

39.5

334

%300

المجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع
غػ ػ ػزة ال ػ ػػذيف أعم ػ ػػارىـ (أق ػ ػػؿ م ػ ػػف  13ع ػ ػػاـ) ى ػ ػػي ( ،)%15.5وال ػ ػػذيف أعم ػ ػػارىـ ( 22-13ع ػ ػػاـ) ى ػ ػػي

( ،)%00.6والػػذيف أعمػػارىـ (أكثػػر مػػف  22عػػاـ) ىػػي ( ،)%17.3وتعػػزو الباحثػػة :ذلػػؾ إلػػى حيويػػة
العمؿ األىمي في قطاع غزة ،واستقطابو لمعامميف مف مختمؼ األعمار.
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يختمؼ توزيع أفراد العينة حسب العمر لمدراسة الحالية مع دراسة (عفانة )0251 ،التي بمغػت فييػا

نسػػبة اف ػراد العينػػة الػػذيف تقػػؿ أعمػػارىـ عػػف  13عػػاـ ( ،)%52.5وأف ػراد العينػػة الػػذيف أعمػػارىـ 22-13
عاـ ( ،)%54.3بينما بمغت نسبة أفراد العينة الذيف يزيد عمرىـ عف  22عاـ (.)%7.2
جدوؿ ( :)4.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي
ـ

المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئوية %

-5

دبموـ

19

16.7

-0

بكالوريوس

74

64.9

-1

دراسات عميا

21

18.4

334

%300

المجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع
غزة الذيف يحمموف شيادة (دبموـ) ىي ( ،)%54.5والذيف يحمموف شيادة (بكالوريوس) ىي (،)%42.7
والذيف يحمموف شيادة (دراسات عميا) ىي ( ،)%56.2وتلسر الباحثة :ذلؾ باشتراط معظػـ المؤسسػات
األىمية في قطاع غزة لممتقدميف لموظائؼ فييػا بالحصػوؿ عمػى شػيادة بكػالوريوس ،وأف الحصػوؿ عمػى
شيادات الدراسات العميا تحتاج إلى وقت وجيد كما أف الحصوؿ عمييا تكاليفو عالية.

يتفؽ توزيع أفراد عينة الدراسة الحالية حسب المؤىؿ العممي مع دراسة (شبير )0253 ،التي بمغت

فييا النسبة المئوية لمحاصميف عمػى الػدبموـ( ،)%6.0والنسػبة المئويػة لمحاصػميف عمػى البكػالوريوس مػف
أفراد العينة ( ،)%31.5أما النسبة المئوية لمحاصميف عمى دراسات عميا (.)%16.5
جدوؿ ( :)4.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
ـ

عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

-5

أقؿ مف  3سنوات

16

14.0

-0

مف  52-3سنوات

35

30.7

-1

أكثر مف  52سنوات

63

55.3

المجموع

334

%300

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع
غزة الذيف عدد سنوات خدمتيـ (أقؿ مف  3سػنوات) ىػي ( ،)%52.2والػذيف عػدد سػنوات خػدمتيـ (مػف
 52-3سنوات) ىي ( ،)%12.5والػذيف عػدد سػنوات خػدمتيـ (أكثػر مػف  52سػنوات) ىػي (،)%33.1

وتعزو الباحثة :ذلؾ بالخبرة الواسعة لد العامميف في المؤسسات األىميػة بقطػاع غػزة ،والخبػرة الواسػعة
لد شريحة كبيرة مف العامميف فييا ،وتجديػد دمػال وطاقػات جديػدة مػف العػامميف الجػدد أيضػاً .وأف عػدد
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ذوي الخب ػرة التػػي تزيػػد عػػف  52سػػنوات أكبػػر ،ألف المسػػميات الوظيفيػػة لمجتمػػع البحػػث محػػدد بػػاإلدارة

الوسطى والعميا مما يتطمب خبرة كبيرة.

يتفػػؽ توزيػػع أف ػراد عينػػة الد ارسػػة الحاليػػة حسػػب عػػدد سػػنوات الخدمػػة مػػع د ارسػػة (اليػػازجي )0253 ،حيػػث بمغػػت

النسػبة المئويػػة ( )%4.1لمػػف ىػػـ عػػدد سػػنوات خػػدمتيـ أقػػؿ مػػف  3سػػنوات .وبمغػػت النسػػبة المئويػػة لألفػراد الػػذيف
عػػدد سػػنوات خػػدمتيـ مػػف  52-3س ػػنوات ( ،)%25.25أمػػا أف ػراد العينػػة ال ػػذيف تزيػػد سػػنوات خػػدمتيـ ع ػػف 52

سنوات بمغت نسبتيـ المئوية(.)%30.41

جدوؿ ( :)4.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
ـ

المسمى الوظيلي

العدد

النسبة المئوية %

-5

أعمى مف مدير

4

3.5

-0

مدير

29

25.4

-1

رئيس قسـ

33

28.9

-2

منسؽ

19

16.7

-3

إداري

29

25.4

334

%300

المجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع
غ ػزة الػػذيف مسػػماىـ الػػوظيفي (أعمػػى مػػف مػػدير) ىػػي ( ،)%1.3والػػذيف مسػػماىـ الػػوظيفي (مػػدير) ىػػي

( ،)%03.2والػذيف مسػػماىـ الػوظيفي (رئػػيس قسػـ) ىػػي ( ،)%06.7والػذيف مسػػماىـ الػوظيفي (منسػػؽ)
ىي ( ،)%54.5والذيف مسماىـ الوظيفي (إداري) ىي ( ،)%03.2وتلسر الباحثة :ذلػؾ بوجػود ىياكػؿ
تنظيميػػة فاعمػػة لػػد المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة ،واحتوائيػػا عمػػى مسػػميات وظيفيػػة مختمفػة ،تناسػػب
طبيعة عمؿ المؤسسة وحجميا وبرامجيا وأماكف تواجدىا.

أختمؼ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي مع دراسة (اليازجي )0253 ،التػي بمغػت
فييا النسبة المئوية لممدرال ( ،)%10.41بينما بمغت النسبة المئوية لرؤسال األقساـ (.)%45.15
( -1أداة الماابمة الشخصية):
قامت الباحثة بصجرال مقابالت شبو منظمة ككداة ثانية مف أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى االستبانة،
وتـ إجرال ىذه المقابالت مع مػدرال مؤسسػات وأعضػال مجمػس إدارة ومػدير دائػرة ،الػذيف ىػـ مػف ضػمف

عينة الدراسة ،وعدد المقابالت الشخصية بمغ ( )2مقابالت.
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 4.4أداة الدراسة:

تـ استخداـ االستبانة والمقابالت الشخصية ككدوات لجمع البيانات ،والتػي تػـ تصػميميا خصيصػاً،

إلػػى التعػػرؼ إلػػى أثػػر التمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة.
مكونات الستبانة:
وتتكوف االستبانة مف:

 -3البيانات الشخصية :وتشتمؿ عمى البيانات الشخصية التالية( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي،
عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).

 -1محاور التمكيف اإلدار  ،وىي مكونة مف:
 محور االتصاؿ وتدفؽ المعمومات ،ويشتمؿ عمى ( )52فقرات. محور فريؽ العمؿ ،ويشتمؿ عمى ( )52فقرات. -محور الحوافز ،ويشتمؿ عمى ( )7فقرات.

 محور التفويض ،ويشتمؿ عمى ( )7فقرات. .3محاور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات ،ويشتمؿ عمى ( )06فقرة.
ماياس التدري :
وتـ اعتماد استجابات أفػراد عينػة الد ارسػة حسػب مقيػاس مػف ( ،)3-5حيػث ( )5تمثػؿ أدنػى درجػة
موافقة ،و( )3تمثؿ أعمى درجة موافقة.
وتـ تقييـ درجات الموافقة بحسب مقياس التدريج المبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)4.6مقياس درجات الموافقة
درجة 

الوزف 

قميمة جد ا

الموافاة

الوزف النسبي

المتوسط الحسابي

الرقمي

مف 

إلى

مف

إلى

3

2.00

أقؿ مف 1.42

20.00

أقؿ مف 14.22

قميمة

1

3.60

أقؿ مف 3.02

36.00

أقؿ مف 30.22

متوسطة

1

5.20

أقؿ مف 4.62

52.00

أقؿ مف 46.22

كبيرة

4

6.80

أقؿ مف 6.22

 68.00

أقؿ مف 62.22

كبيرة جدا

5

8.40

10.00

84.00

100.00
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 4.5صدؽ أداة الدراسة (الستبانة):
ونعني بصدؽ أداة الدراسة ،أف األداة تقيس ما وضعت لقياسو ،وقد تـ التككد مػف صػدؽ االسػتبانة

مف خالؿ التالي:

 -3الصدؽ مف وجية نظر المحكميف (صدؽ المحتوا /الصدؽ الظاىر ):
تػـ عػرض االسػتبانة عمػى عػدد ( )54مػف المحكمػػيف مػف أصػحاب الخبػرة واالختصػاص ،مػف أجػػؿ

التككػد مػػف سػػالمة الصػػياغة المُغويػػة لالسػػتبانة ،ووضػػوح تعميمػػات االسػػتبانة ،وانتمػػال المحػػاور لالسػػتبانة
ككػػؿ ،وانتمػػال الفق ػرات لمحػػاور االسػػتبانة ،ومػػد صػػالحية االسػػتبانة لقيػػاس األىػػداؼ المرتبطػػة بيػػذه

الدراسة ،وبذلؾ تـ التككد مف صدؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف.
 -1صدؽ التساؽ الداخمي (الصدؽ البنائي):
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمحػاور وفقػرات االسػتبانة ،بعػد تطبيقيػا عمػى عينػة اسػتطالعية
قواميا ( )02مف مجتمع الدراسة ،ومػف خػالؿ إيجػاد معػامالت االرتبػاط لمحػاور وفقػرات االسػتبانة ،كمػا
ىو مبيف في الجداوؿ التالية:

جدوؿ ( :)4.7صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة
ـ

المحور

-5

االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

-1

الحوافز

-0

معامؿ

الرتباط

فريؽ العمؿ
التفويض

-2

فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات

-3

قيمة ""Sig

مستوا
الدللة

0.778

2.222

2.23

0.723

2.222

2.23

0.787

2.222

2.23

0.871

2.222

2.23

0.800

2.222

2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )57ومستو داللة (.)2.211( = )2.23

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع المح ػػاور تتمت ػػع بمع ػػامالت ص ػػدؽ دال ػػة إحص ػػائياً ،وتف ػػي

بكغراض الدراسة.
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جدوؿ ( :)4.8صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محاور التمكيف اإلداري
رقـ

معامؿ

اللارة الرتباط

مستوا
الدللة

فارات المحور األوؿ

رقـ

معامؿ

اللارة الرتباط

مستوا
الدللة

رقـ

اللارة الرتباط

فارات المحور الثاني

1
2
1
2
3
4
5
6
7

0.789
0.860
0.823
0.865
0.979
0.810
0.732
0.908
0.814

2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23

1
2
1
2
3
4
5
6
7

0.720
0.590
0.762
0.868
0.706
0.879
0.932
0.957
0.881

2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23

52

0.871

2.23

52

0.868

2.23

معامؿ

مستوا
الدللة

رقـ

اللارة

فارات المحور الثالث
1
2
1
2
3
4
5
6
7

0.533
0.751
0.813
0.763
0.704
0.691
0.932
0.959
0.715

2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23

معامؿ

الرتباط

مستوا
الدللة

فارات المحور الرابا
1
2
1
2
3
4
5
6
7

0.741
0.645
0.698
0.882
0.739
0.881
0.811
0.922
0.816

2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )57ومستو داللة (.)2.211( = )2.23

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع الفقػ ػرات تتمت ػػع بمع ػػامالت ص ػػدؽ دال ػػة إحص ػػائياً ،وتف ػػي

بكغراض الدراسة.

جدوؿ ( :)4.9صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات محاور فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
رقـ

معامؿ

مستوا

رقـ

معامؿ

مستوا

رقـ

معامؿ

مستوا

رقـ

معامؿ

مستوا

اللارة

الرتباط

الدللة

اللارة

الرتباط

الدللة

اللارة

الرتباط

الدللة

اللارة

الرتباط

الدللة

1

0.817

2.23

6

0.597

2.23

53

0.852

2.23

00

0.697

2.23

2

0.933

2.23

7

0.627

2.23

54

0.968

2.23

01

0.980

2.23

1

0.843

2.23

52

0.849

2.23

55

0.901

2.23

02

0.927

2.23

2

0.855

2.23

55

0.623

2.23

56

0.916

2.23

03

0.843

2.23

3

0.637

2.23

50

0.902

2.23

57

0.887

2.23

04

0.851

2.23

4

0.876

2.23

51

0.912

2.23

02

0.830

2.23

05

0.956

2.23

5

0.958

2.23

52

0.784

2.23

05

0.956

2.23

06

0.794

2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )57ومستو داللة (.)2.211( = )2.23

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع الفقػ ػرات تتمت ػػع بمع ػػامالت ص ػػدؽ دال ػػة إحص ػػائياً ،وتف ػػي

بكغراض الدراسة.
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 4.6ثبات أداة الدراسة (الستبانة):
ونعنػػي بثبػػات أداة الد ارسػػة ،أف األداة تعطػػي نفػػس النتػػائج تقريب ػاً لػػو طبقػػت م ػرة أخػػر عمػػى نفػػس

المجموعة مف األفراد ،أي أف النتائج ال تتغير ،وقد تـ التككد مف ثبات االستبانة مف خالؿ التالي:
 -3الثبات باستخداـ معادلة أللا كرونباخ:

تـ التككد مػف ثبػات االسػتبانة مػف خػالؿ حسػاب معػامالت االرتبػاط باسػتخداـ معادلػة ألفػا كرونبػاخ
لمحاور االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)4.10معامالت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة
ـ

معامؿ الرتباط

المحور

-5

االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

0.882

-0

فريؽ العمؿ

0.885

-1

الحوافز

0.935

-2

التفويض

0.934

-3

فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات

0.931

الستبانة ككؿ

0.978

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط باستخداـ معادلة ألفػا كرونبػاخ لمحػاور االسػتبانة

ىي معامالت ثبات دالة إحصائياً ،وتفي بكغراض الدراسة.
 -1الثبات بطرياة التجزئة النصلية:

تػػـ التككػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػالؿ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية

لمحاور االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)4.11معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة
ـ

معامؿ الرتباط

المحور

قبؿ التعديؿ

بعد التعديؿ

-5

االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

0.507

0.673

-0

فريؽ العمؿ

0.816

0.899

-1

الحوافز

0.699

0.823

-2

التفويض

0.514

0.679

-3

فاعمية اتخاذ الق ارر وقت األزمات

0.512

0.677

الستبانة ككؿ

0.831

0.908

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ىي معامالت ثبات دالة

إحصائياً ،وتفي بكغراض الدراسة.
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 4.7األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ولةجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية (( :)SPSSمعامؿ

ارتب ػػاط بيرس ػػوف ،معادل ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ ،طريق ػػة التجزئ ػػة النص ػػفية ،اختب ػػار كولمج ػػوروؼ  -س ػػمرنوؼ،
اختبػ ػػار  Tلمعينػ ػػة الواحػ ػػدة ،اختبػ ػػار  ،T-Testاختبػ ػػار ANOVA

 ،One-Wayتحميػ ػػؿ االنحػ ػػدار

الخطي) في إجرال التحميالت اإلحصائية الالزمة لمدراسة ،وىي عمى النحو التالي:

 -5معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيػػاس صػػدؽ االتسػػاؽ
الداخمي ،وكذلؾ تحديد طبيعة العالقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.

 -0معادلة أللا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.

 -1طرياة التجزئة النصلية ) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

 -2اختبػػػػار كولمجػػػػوروؼ – سػػػػمرنوؼ ( :)Kolmogorov-Smirnov Testالختب ػػار إذا كان ػػت
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.

 -3اختبػػػار  Tلمعينػػػة الواحػػػدة :لمعرفػػة مػػد ارتفػػاع أو انخفػػاض اسػػتجابات عينػػة الد ارسػػة عمػػى
فقػرات ومحػػاور االسػػتبانة ،ولمتعػػرؼ إلػػى مػػد انحػػراؼ االسػػتجابات لكػػؿ فقػرة مػػف الفقػرات عػػف
وسطيا الحسابي ،إلى جانب المحاور الرئيسة ،ولمتعرؼ إلى قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.

 -4اختبػػار  Tلعينتػػيف مسػػتامتيف ( :)T-Testلمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).

 -5اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػاد ( :)One Way ANOVAلمتحقػؽ مػف وجػود فػروؽ ذات داللػة
إحصائية في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سػنوات
الخدمة ،المسمى الوظيفي).

 -6تحميػػؿ النحػػدار الخطػػي :لبيػػاف أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة عمػػى المتغيػػر التػػابع ،وتحديػػد معادلػػة
االنحدار الخطي.

 4.8خطوات إج ار الدراسة:
تـ اتباع الخطوات التالية:
 -5االطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة ،وتمخيصيا والتعميؽ عمييا.
 -0االطالع عمى األدب النظري السابؽ في مجاؿ الدراسة ،وبنال اإلطار النظري لمدراسة.
 -1بنال أداة الدراسة (االستبانة) ،والتحقؽ مف صدؽ وثبات االستبانة.
 -2اختيار مجتمع وعينة الدراسة.

 -3توزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة وجمعيا.
525

الفصلىالرابع
منكجوةىالدرادةىوإجراءاتكا

 -4تحميؿ البيانات ،وعرضيا في جداوؿ ،والتعقيب عمييا.
 -5اجرال المقابالت الشخصية.

 -6تفسير النتائج ومناقشتيا ،وصياغة التوصيات والدراسات المقترحة.

 4.9مصادر البيانات:
تنقسـ مصادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعيف ،وىما:
 -3البيانات الرئيسػة :وتتمثػؿ فػي أداة الد ارسػة (االسػتبانة) و المقابمػة ،وذلػؾ إلػى التعػرؼ إلػى أثػر
التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
 -1البيانػػات الثانويػػة :وتتمثػؿ فػػي الد ارسػات واألدبيػات السػػابقة ،ومػػا تحويػو المكتبػػات مػػف د ارسػػات
وأبحاث وكتب ومراجع في مجاؿ الدراسة.

4.10

اختبار توزيا البيانات:

تـ استخداـ اختبػار كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػار إذا

كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)4.12اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور االستبانة
ـ

المحور

قيمة ""Sig.

-5

االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

0.165

-0

فريؽ العمؿ

0.067

-1

الحوافز

0.092

-2

التفويض

0.172

-3

فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات

0.084

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة " "Sig.لجميع محاور االستبانة أكبر مف مستو الداللة

( ،)2.23وىذا يدلؿ عمى أف جميع محاور االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي ،ولذلؾ تـ استخداـ
االختبارات العممية.

 4.11ممخص اللصؿ الرابا :
الفص ػػؿ ال ارب ػػع تن ػػاوؿ منيجي ػػة الد ارس ػػة و إجرالاتي ػػا حي ػػث استفاض ػػت الباحث ػػة ف ػػي الح ػػديث ع ػػف م ػػنيج

الد ارس ػ ػػة ،مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة ،عين ػ ػػة الد ارس ػ ػػة ،أداة الد ارس ػ ػػة ،ص ػ ػػدؽ االس ػ ػػتبانة ،األس ػ ػػاليب اإلحص ػ ػػائية
المستخدمة ،خطوات إجرال الدراسة ،مصادر البيانات ،اختبار توزيع البيانات.
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 3انفصم اخلامس
نحائج اندراسة امليدانية
تمييد.
5.3

نتائ السؤاؿ األوؿ ومناقشتيا.

5.1

نتائ السؤاؿ الثاني ومناقشتيا.

5.1

نتائ السؤاؿ الثالث ومناقشتيا.

5.4

نتائ السؤاؿ الرابا ومناقشتيا.

5.5

نتائ السؤاؿ الخامس ومناقشتيا.

5.6

نتائ السؤاؿ السادس ومناقشتيا.

 5.7ممخص اللصؿ الخامس.

521

الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوة

اللصؿ الخامس
نتائ الدراسة الميدانية

تمييد:
يتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة ،حيث تـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واختبار فرضياتيا ،ومف

ثـ تـ تفسير النتائج والتعقيب عمييا ،باإلضافة إلى بياف أوجو التشابو واالختالؼ مع الدراسات السابقة.

 5.3نتائ السؤاؿ األوؿ ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ما واقع التمكيف اإلدار في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟
وتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
جدوؿ ( :)5.1تحميؿ محاور التمكيف اإلداري:
ـ
-1

المحور
االتصاؿ وتدفؽ

المتوسط النحراؼ

الحسابي المعيار

قيمة

""T

قيمة

""Sig.

الوزف

النسبي

الترتيب

درجة

الموافاة

3.989

0.648

79.789 0.000 16.311

0

كبيرة

-2

فريؽ العمؿ

4.019

0.619

80.386 0.000 17.586

5

كبيرة

-1

الحوافز

3.626

0.731

9.146

72.515 0.000

2

كبيرة

-2

التفويض

3.764

0.754

75.283 0.000 10.816

1

كبيرة

التمكيف اإلدار

3.858

0.617

77.156 0.000 14.835

المعمومات

كبيرة

وتدؿ ىذه النتائج عمى توفر التمكيف اإلداري بكبعاده( :االتصاؿ وتدفؽ المعمومات ،فريؽ العمؿ،

الحوافز ،التفويض) في المؤسسات األىمية بقطاع غزة ،وتلسر الباحثة :ذلؾ بنشاط وحيوية وديمومة
عمؿ المؤسسات األىمية بقطاع غزة ،وأنيا تيتـ بتطوير العامميف فييا ،وأيضاً توفر الكثير مف البرامج
والمشاريع مف المؤسسات المانحة التي تيدؼ إلى تطوير الكادر البشري في المؤسسات األىمية،

وتعزيز تمكينيـ في ىذه المؤسسات ،وتطبيؽ التخطيط والجودة واألدال المؤسسي المتميز.

وقد بينت دراسة (عفانة )0251 ،أف مستو التمكيف اإلداري في المؤسسات الدولية العاممة

بقطاع غزة كاف مرتفعاً بنسبة .%65
وتر

دراسة (باعثماف )0226 ،وجود بيئة مناسبة لتطبيؽ التمكيف في المؤسسات العامة

السعودية.
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وبينت دراسة (الردادي )0250 ،أف مستو

ممارسة عممية التمكيف اإلداري لد

التربوييف بصدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة كانت بدرجة غالباً.

المشرفيف

وخمصت دراسة ) (Badah, 2012إلى أف درجة استراتيجية تمكيف العامميف كانت عالية.

واتفقت ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية مف حيث توفر التمكيف اإلداري في مجتمع الدراسة

بدرجة كبيرة ،و تفسر الباحثة سبب االتفاؽ بكف المؤسسات و الو ازرات تيدؼ إلى تطوير العامميف و
المؤسسة مف خالؿ استخداـ التمكيف االداري لمعامميف.

وأشارت دراسة (أبو شمالة )0254 ،أف مستو التمكيف اإلداري في جامعة األقصى مف وجية

نظر العامميف جال بوزف نسبي ( ،)42.721وىو بدرجة متوسطة.

وجال في دراسة (الطراونة )0224 ،أف تصورات المديريف ألبعاد متغير التمكيف اإلداري كاف

متوسطاً.

وأشارت دراسة (المعاني وأرشيدة )0227 ،إلى أف العامميف يشعروف بمستو متوسط مف التمكيف،

لعدة أسباب ،منيا :عدـ عدالة وموضوعية نظاـ الترقيات ،وضعؼ المشاركة في صنع الق اررات،
وتدني الرواتب وعدـ كفايتيا ،وضعؼ نظاـ المعمومات ،وعدـ تبني خطط واضحة لمتدريب.

اتفقت ىذه الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية في توفر التمكيف اإلداري في مجتمع الدراسة ،ولكف

اختمفت في درجة توفر التمكيف اإلداري حيث أكدت دراسة (أبو شمالة ،)0254 ،دراسة (الطراونة،
( ،)0224المعاني وأرشيدة )0227 ،عمى وجود التمكيف اإلداري بدرجة متوسطة ،بينما أظيرت نتائج

الدراسة الحالية توفر التمكيف اإلداري بدرجة كبيرة.

وتلسر الباحثة االختالؼ بيف درجة التمكيف اإلداري في الدراسة الحالية و الدراسات المذكورة

بوجود اختالؼ بيف مجتمع البحث حيث أف مجتمع البحث في الدراسات المذكورة ىو جامعات و

مدارس بينما مجتمع البحث في الدراسة الحالية ىو المؤسسات األىمية.

الدراسات التالية لـ تتفؽ أو تتشابو نتائجيا مع نتائج الدراسة الحالية:
وأوض ػػحت د ارس ػػة ( )Darlington, 2007أن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف الع ػػامميف يرغب ػػوف بالمزي ػػد م ػػف

المشاركة في مجاؿ صنع القرار والسػمطة اإلداريػة الالمركزيػة ،إلػى أف المسػئوليف غيػر مػدركيف لمفػاىيـ
التمكيف ،مما أفقدىـ القدرة عمى تنفيذ وتسييؿ عممية ممارسة التمكيف اإلداري لمموظفيف.
وت ػػر د ارس ػػة (عم ػػي )0250 ،أف معوق ػػات التمك ػػيف اإلداري تمثم ػػت ف ػػي( :المعوق ػػات الشخص ػػية،

المعوقات اإلدارية ،المعوقات التنظيمية).

وأوضػػحت د ارسػػة (العطػػار )0250 ،أف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة يوافقػػوف عمػػى تػػوفر التمكػػيف اإلداري

وأبعاده محؿ الدراسة بنسب متفاوتة في الجامعات.
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 5.1.1تحميؿ فارات محور التصاؿ و تدفؽ المعمومات
جدوؿ ( :)5.2تحميؿ فقرات محور االتصاؿ وتدفؽ المعمومات
ـ
-1

-2

اللارة
تتميز التعميمات واإلجرالات في
المؤسسة بالوضوح التاـ لمعامميف.

المتوسط النحراؼ

الحسابي المعيار
4.193

0.881

قيمة

""T

قيمة

الوزف

""Sig.

النسبي

0.000 14.454

83.860

الترتيب
0

تيتـ المؤسسة بصيجاد وسائؿ اتصاؿ
فعالة لمعامميف باختالؼ مستوياتيـ

4.053

0.840

0.000 13.384

81.053

2

درجة

الموافاة
كبيرة

كبيرة

اإلدارية.
يتوفر لد المؤسسة نظاـ معمومات
-1

يوفر المعمومات الالزمة ألصحاب

3.956

0.813

0.000 12.549

79.123

4

كبيرة

القرار.
-2

يتـ االتصاؿ بشكؿ سريع بيف

جماعات العمؿ والدوائر داخؿ

4.096

0.787

0.000 14.881

81.930

1

كبيرة

المؤسسة.
-3
-4
-5

تسعى المؤسسة لتزويد العامميف
بالمعمومات الالزمة.
تتوفر فرصة مشاركة المعمومات
بيف جميع العامميف.

يوجد سيولة في التواصؿ مع
رئيسي المباشر في العمؿ.

3.965

0.872

0.000 11.819

79.298

3

كبيرة

3.711

0.919

8.254

0.000

74.211
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4.289

0.761

0.000 18.091

85.789

5

كبيرة
جدا

يتـ االتصاؿ ونقؿ المعمومات ما
-6

بيف المستويات اإلدارية في الوقت

3.860

0.891

0.000 10.299

77.193

6

كبيرة

المناسب لصنع القرار.
-7

يتفيـ العامموف في المؤسسة أدوارىـ

بشكؿ جيد بسبب تدفؽ المعمومات

3.842

0.847

0.000 10.609

76.842

7

كبيرة

بشكؿ فعاؿ
يستطيع الموظفوف عمى اختالؼ
 -52مستوياتيـ اإلدارية الوصوؿ إلى

3.930

0.900

0.000 11.036

78.596

5

كبيرة

أصحاب الق ارر لتوصيؿ المعمومات.
المحور ككؿ

3.989

0.648
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79.789

كبيرة

الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوة

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 واقع التصاؿ وتدفؽ المعمومات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي (،)79.789
وىو بدرجة موافقة (كبيرة).
 أعمى فارة رقـ ( ،)5وىي( :يوجد سيولة في التواصؿ مع رئيسي المباشر في العمؿ) ،وقد جالت
بوزف نسبي ( ،)85.789وىي بدرجة موافقة (كبيرة جداً).
 أدنى فارة رقـ ( ،)4وىي( :تتوفر فرصة مشاركة المعمومات بيف جميع العامميف) ،وقد جالت
بوزف نسبي ( ،)74.211وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
وتدؿ ىذه النتائج عمى وجود سيولة في التواصؿ بيف الرؤسال والمرؤوسيف في المؤسسػات األىميػة

بقطػػاع غ ػزة ،وتػػوفر فرصػػة مشػػاركة المعمومػػات بػػيف جميػػع العػػامميف ،وتلسػػػر الباحثػػػة :ذلػػؾ بتطبيػػؽ
المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة أنظمػػة اتصػػاؿ وتواصػػؿ بػػيف العػػامميف ،واعتمػػاد فػػرؽ العمػػؿ فػػي أدائيػػا،
وكذلؾ وجود ىياكؿ تنظيمية مرنة ،تساعد عمى حريػة ومرونػة التواصػؿ واتخػاذ القػ اررات .كمػا أف تػوفير

المعرفة الكافية لمعامميف تدعـ عممية التمكيف اإلداري.
تتوافػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (اليػػازجي )0253 ،التػػي حصػػمت فييػػا فق ػرة االتصػػاؿ عمػػى الفعػػاؿ

عمػػى وزف نسػػبي قػػدره ( )%45.0الػػذي يػػدؿ عمػػى وجػػود التمكػػيف اإلداري لػػد رؤسػػال األقسػػاـ و مػػدرال
الػػدوائر فػػي الجامعػػات بدرجػػة متوسػػطة .بينػػت د ارسػػة (أبػػو شػػمالة )0254 ،وجػػود االتصػػاؿ و مشػػاركة

المعموم ػػات ف ػػي جامع ػػة األقص ػػى م ػػف وجي ػػة نظ ػػر الع ػػامميف ب ػػوزف نس ػػبي ( )%43.422وى ػػو بدرج ػػة
متوسطة ،وتفسر الباحثة وجود درجػة موافقػة كبيػرة فػي محػور االتصػاؿ و تػدفؽ المعمومػات فػي الد ارسػة
الحاليػػة ووجودىػػا بدرجػػة متوسػػطة فػػي ىػػاتيف الد ارسػػتيف بػػكف درجػػة االتصػػاؿ و تػػدفؽ المعمومػػات فػػي

الجامعػػات أقػػؿ مػػف درجػػة االتصػػاؿ و تػػدفؽ المعمومػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة  .تناقضػػت
نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (عمى )0250 ،حيث أظيرت ضعؼ االتصاؿ بيف المستويات اإلدارية

المختمفة ،وتلسر الباحثة االختالؼ بيف في وجود االتصاؿ و تدفؽ المعمومات بػاختالؼ مكػاف تطبيػؽ
الدراسة حيث دراسة (عمى )0250 ،تـ تطبيقيا في جميورية مصر العربية.

525

الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوة

 5.1.2تحميؿ فارات محور فرؽ العمؿ
جدوؿ ( :)5.3تحميؿ فقرات محور فرؽ العمؿ
اللارة

ـ
-1

-2

يسود روح التعاوف والمساعدة بيف
زمالل العمؿ في المؤسسة.

المتوسط النحراؼ

الحسابي المعيار
4.237

0.695

قيمة

""T

قيمة

""Sig.

الوزف

النسبي

84.737 0.000 18.997

الترتيب
0

تقوـ إدارة المؤسسة بتشجيع

العامميف في المؤسسة عمى العمؿ

3.991

0.887

79.825 0.000 11.926

3

درجة

الموافاة
كبيرة
جداً
كبيرة

بروح الفريؽ.
تتسـ األجوال بالثقة المتبادلة بيف
-1

أعضال جماعات العمؿ داخؿ

3.825

0.914

9.628

76.491 0.000

52

كبيرة

المؤسسة.
-2
-3

تستطيع فرؽ العمؿ في المؤسسة
تنفيذ الخطط الموضوعة.

تقوـ إدارة المؤسسة بتشكيؿ فرؽ
العمؿ إلنجاز األعماؿ بكفالة.

3.895

0.745

77.895 0.000 12.821

6

كبيرة

3.868

0.917

77.368 0.000 10.111

7

كبيرة

يقوـ الموظفوف بااللتزاـ بشكؿ أكبر
-4

-5

بكدال المياـ عندما يعمموف ضمف

4.123

0.706

82.456 0.000 16.987

1

كبيرة

4

كبيرة

مجموعة.

يتعاوف أعضال الفريؽ لمساعدة
بعضيـ في حؿ المشكالت.

3.956

0.757

79.123 0.000 13.483

يقوـ مسئوؿ الفريؽ بحؿ النزاعات
-6

بيف أعضال الفريؽ دوف تمييز أو

3.947

0.911

78.947 0.000 11.109

5

كبيرة

محاباة.
-7
-52

يظير أعضال فريؽ العمؿ التزماً
بقواعد العمؿ.

يوجد تقدير واحتراـ متبادؿ بيني
وبيف زمالئي.
المحور ككؿ

4.053

0.739

81.053 0.000 15.212

2

4.298

0.775

85.965 0.000 17.887

5

4.019

0.619

80.386 0.000 17.586

كبيرة
كبيرة
جداً

كبيرة

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 واقع فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي ( ،)80.386وىو بدرجة
موافقة (كبيرة).
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 أعمى فارة رقـ ( ،)52وىي( :تتسـ األجوال بالثقة المتبادلة بيف أعضال جماعات العمؿ داخؿ
المؤسسة) ،وقد جالت بوزف نسبي ( ،)85.965وىي بدرجة موافقة (كبيرة جداً).
 أدنػػى فاػػرة رقػػـ ( ،)1وىػػي( :يوجػػد تقػػدير واحت ػراـ متبػػادؿ بينػػي وبػػيف زمالئػػي) ،وقػػد جػػالت بػػوزف
نسبي ( ،)76.491وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
وتدؿ ىذه النتائج عمى اتساـ األجوال بالثقة المتبادلة بيف أعضال جماعات العمؿ في المؤسسات

األىمية بقطاع غزة ،ووجود تقدير واحتػراـ متبػادؿ بػيف الػزمالل ،وتعػزو الباحثػة :ذلػؾ بعمػؿ المؤسسػات
األىمية بقطاع غزة كفريؽ عمؿ واحد ،وأف كؿ مؤسسة ىي عبارة عف جسـ مؤسسػي واحػد ،الكػؿ يعمػؿ

مػػا ىػػو موكػػؿ إليػػو ،وبتنسػػيؽ مػػع جميػػع األطػراؼ ذات العالقػػة فػػي المؤسسػػة ،وصػوالً إلػػى تنفيػػذ أىػػداؼ
مشتركة عامة بينيـ .وأف تبني أسموب العمؿ الجماعي يعزز مف جودة العمؿ.

تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة (عفانة )0250 ،حيث اثبت وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية

بػػيف التمكػػيف اإلداري وفػػرؽ العمػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة الدوليػػة بقطػػاع غ ػزة  .تلسػػر الباحثػػة اتفػػاؽ
الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (عفانػػة )0250 ،بػػكف الد ارسػػتاف تػػـ تطبيقيمػػا فػػي المؤسسػػات أي أف ىنػػاؾ
تشػػابو فػػي مجتمػػع البحػػث .كمػػا تتفػػؽ مػػع د ارسػػة (اليػػازجي )0253 ،التػػي حصػػؿ فييػػا العمػػؿ الجمػػاعي

عم ػػى وزف نس ػػبي ق ػػدره ( )%45.7مم ػػا يظي ػػر ام ػػتالؾ رؤس ػػال األقس ػػاـ وال ػػدوائر لمتمك ػػيف اإلداري ف ػػي
الجامعة بدرجة متوسطة .تفسر الباحثة االتفػاؽ بػيف د ارسػة (اليػازجي )0253 ،والد ارسػة الحاليػة بكنػو تػـ

اختيار رؤسال األقساـ و الدوائر كعينة لمبحث في الدراستيف.
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 5.1.3تحميؿ فارات محور الحوافز
جدوؿ ( :)5.4تحميؿ فقرات محور الحوافز
ـ
-1
-2

اللارة
تق ػػدر إدارة المؤسس ػػة جي ػػود الع ػػامميف
فييا.
يت ػ ػػيو ل ػ ػػي نظ ػ ػػاـ العم ػ ػػؿ المتب ػ ػػع ف ػ ػػي
المؤسسة المشاركة في اتخاذ القرار.

المتوسط النحراؼ

الحسابي المعيار

قيمة

""T

قيمة

""Sig.

الوزف

النسبي

الترتيب

درجة

الموافاة

3.842

0.868

76.842 0.000 10.357

0

كبيرة

3.781

0.938

75.614 0.000

1

كبيرة

8.882

يتناسػ ػ ػػب ال ارتػ ػ ػػب الػ ػ ػػذي تحػ ػ ػػدده إدارة
 -1المؤسسػ ػ ػػة مػ ػ ػػع الجيػ ػ ػػود التػ ػ ػػي يبذلػ ػ ػػو

3.482

0.895

5.757

69.649 0.000

6

كبيرة

العامميف فييا.
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تعتمػ ػػد إدارة المؤسسػ ػػة نظػ ػػاـ ترقيػ ػػات
عادؿ وموضوعي بيف العامميف.
يشػ ػ ػػعرني مػ ػ ػػديري بكىميػ ػ ػػة وظيفتػ ػ ػػي،
ومكانتيا بالنسبة لممؤسسة.
تتبن ػػى إدارة المؤسس ػػة معي ػػار الكف ػػالة
في نظاـ ترقية العامميف فييا.
يق ػ ػػوـ الرؤس ػ ػػال بتحفي ػ ػػز المرؤوس ػ ػػيف
عمى تحمؿ مسؤوليات أكبر.
يمػػنو الرؤسػػال تقػػدير وتشػػجيع معنػػوي
لمبادرات واجتيادات المرؤوسيف.

يتمقػ ػ ػػى المرؤوسػ ػ ػػوف مكافػ ػ ػػآت ماديػ ػ ػػة
عندما يقوموا بكعماؿ إبداعية متميزة.
المحور ككؿ

3.535

1.015

5.630

70.702 0.000

5

كبيرة

3.974

0.867

79.474 0.000 11.992

5

كبيرة

3.544

0.997

5.825

70.877 0.000

4

كبيرة

3.702

0.861

8.698

74.035 0.000

2

كبيرة

3.658

0.967

7.264

73.158 0.000

3

كبيرة

3.114

1.071

1.137

62.281 0.258

7

متوسطة

3.626

0.731

9.146

72.515 0.000

كبيرة

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 واقع الحوافز في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي ( ،)72.515وىو بدرجة موافقة
(كبيرة).
 أعمى فارة رقـ ( ،)3وىي( :يشعرني مديري بكىمية وظيفتي ،ومكانتيا بالنسبة لممؤسسة) ،وقد
جالت بوزف نسبي ( ،)79.474وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
 أدنى فارة رقـ ( ،)7وىي( :يتمقى المرؤوسوف مكافآت مادية عندما يقوموا بكعماؿ إبداعية
متميزة) ،وقد جالت بوزف نسبي ( ،)62.281وىي بدرجة موافقة (متوسطة).
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وتدؿ ىذه النتائج عمى أف المديريف فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع غػزة يشػعروف العػامميف بكىميػة

وظيفتيـ ،ومكانتيـ بالنسبة لممؤسسة ،وأف المرؤوسيف يتمقوف أحياناً مكافآت مادية عندما يقوموا بكعماؿ

إبداعي ػػة متميػ ػزة ،وتلسػػػر الباحثػػػة :ذل ػػؾ بض ػػعؼ اإلمكان ػػات المادي ػػة أحيانػ ػاً ،ورك ػػود عم ػػؿ المؤسس ػػات

األىمي ػػة ،وض ػػعؼ نش ػػاطيا ف ػػي بع ػػض األوق ػػات ،مم ػػا ق ػػد يح ػػد م ػػف ت ػػوفير مكاف ػػآت مادي ػػة لمع ػػامميف،
واالقتصار عمى الحد األدنى مف الرواتب والمصاريؼ التشغيمية.

تتوافؽ ىذه النتيجة مع دراسة (اليازجي )0253 ،حيث حصمت فقرة التحفيز الذاتي في دراستو
عمى وزف نسبي قدره ( )%45.6الذي يدؿ عمى امتالؾ رؤسال األقساـ و مدرال الدوائر عمى التمكيف

اإلداري و تحفيزىـ لمعمؿ بدرجة متوسطة .تلسر الباحثة ىذا االتفاؽ بتشابو عينة الدراستيف حيث كاف
رؤسال األقساـ و الدوائر مف عينة الدراسة في الدراسة الحالية و دراسة (اليازجي.)0253 ،
باإلضافة إلى ذلؾ نتج عف دراسة (أبو شمالة )0254 ،وجود التحفيز بدرجة متوسطة في جامعة

األقصى مف وجية نظر العامميف حيث جال بوزف نسبي ( .)%31.027جال في دراسة (الردادي،
 )0250أف التحفيز الذاتي جال بدرجة أحياناً.

555

الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوة

 5.1.4تحميؿ فارات محور التلويض
جدوؿ ( :)5.5تحميؿ فقرات محور التفويض
اللارة

ـ

المتوسط النحراؼ
الحسابي

المعيار

قيمة

قيمة

الوزف

""T

""Sig.

النسبي

الترتيب

درجة
الموافاة

يم ػ ػػنو الرؤس ػ ػػال س ػ ػػمطة تكف ػ ػػي إلنج ػ ػػاز
 -1الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الموكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

1

كبيرة

3.588

0.994

6.314

0.000

71.754

7

كبيرة

3.746

0.948

8.395

0.000

74.912

4

كبيرة

3.825

0.905

9.731

0.000

76.491

المرؤوسيف.

-2

-1

توفر إدارة المؤسسة لممرؤوسيف فرصة
جيدة التخاذ الق اررات باستقاللية.
تثؽ إدارة المؤسسة في قػدرة المرؤوسػيف
عمى أدال المياـ الموكمة إلييـ.
يمػػنو مػػدرال المؤسسػػة المرونػػة الالزمػػة

 -2والمناسبة لمرؤوسييـ لمتصرؼ فػي أدال

5

كبيرة

3.658

0.948

7.406

0.000

73.158

6

كبيرة

3.868

0.747

12.415

0.000

77.368

0

كبيرة

3.772

0.978

8.428

0.000

75.439

2

كبيرة

3.728

0.895

8.683

0.000

74.561

مياميـ.

-3

-4

-5

تتبن ػػى إدارة المؤسس ػػة فمس ػػفة التف ػػويض
وتنمي ىذه الروح لد موظفييا.
يمت ػػزـ المرؤوسػ ػوف بح ػػدود الص ػػالحيات
الموكمة ليـ.
يشػػجع ال ػرئيس مرؤوسػػيو عمػػى ممارس ػة
الدور القيادي.

تفػػويض ال ػرئيس لمصػػالحيات يسػػيـ فػػي
 -6اتخػ ػػاذ ق ػ ػ اررات بشػ ػػكؿ أسػ ػػرع مػ ػػف قبػ ػػؿ

3.930

0.975

10.182

0.000

78.596

5

كبيرة

المرؤوس.
-7

يم ػػنو الػ ػرئيس الثق ػػة الكامم ػػة لمرؤوس ػػيو
في التصرؼ بالصالحيات الممنوحة.
المحور ككؿ

3.763

1.025

7.953

0.000

75.263

3.764

0.754

10.816

0.000

75.283
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 واقع التلويض في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي ( ،)75.283وىو بدرجة موافقة
(كبيرة).
 أعمى فارة رقـ ( ،)6وىي( :تفويض الرئيس لمصػالحيات يسػيـ فػي اتخػاذ قػ اررات بشػكؿ أسػرع مػف
قبؿ المرؤوس) ،وقد جالت بوزف نسبي ( ،)78.596وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
 أدنػػػػى فاػػػػرة رقػػػـ ( ،)0وىػ ػػي( :تػ ػػوفر إدارة المؤسسػػػة لممرؤوس ػػيف فرصػػػة جي ػػدة التخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات
باستقاللية) ،وقد جالت بوزف نسبي ( ،)71.754وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
وتدؿ ىػذه النتػائج عمػى أف تفػويض الػرئيس فػي المؤسسػات األىميػة بقطػاع غػزة لمصػالحيات يسػيـ
فػػي اتخ ػػاذ ق ػ اررات بش ػػكؿ أس ػػرع مػػف قب ػػؿ المرؤوس ػيف ،وأف إدارة المؤسس ػػات األىمي ػػة بقطػػاع غػػزة ت ػػوفر
لممرؤوسػػيف فرصػػة جيػػدة التخػػاذ القػ اررات باسػػتقاللية ،وتعػػزو الباحثػػة :ذلػػؾ بوجػػود العمػػؿ الجمػػاعي فػػي

المؤسسات األىمية بقطاع غزة ،وأف جميع األدوار متكاممة ،كذلؾ إيماف اإلدارات العميا بكىميػة مشػاركة
العامميف في اتخاذ الق اررات ،وفي تحديد برامج ومشاريع المؤسسة ذات االحتياج ليـ.
تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو شمالة )0254 ،حيث جال مستو التفويض في جامعػة األقصػى

م ػػف وجي ػػة نظ ػػر الع ػػامميف ب ػػوزف نس ػػبي ق ػػدره ( )%44.142بدرج ػػة متوس ػػطة ،كم ػػا اتفق ػػت م ػػع د ارس ػػة
(عريق ػ ػػات )0252 ،حي ػ ػػث بين ػ ػػت وج ػ ػػود ىيك ػ ػػؿ تنظيم ػ ػػي م ػ ػػرف يس ػ ػػمو بنق ػ ػػؿ و تف ػ ػػويض الس ػ ػػمطات و

المسؤوليات.
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 5.1نتائ السؤاؿ الثاني ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما مستو فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟
وتـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.6تحميؿ فقرات محور فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
ـ
-1
-2

اللارة
يحدد األىداؼ المراد تحقيقيا عند
اتخاذ القرار.

يستطيع أف يحدد المشكالت وقت
األزمات.

-1
-2

تقبؿ القرار.
يراعي مد ُ

-4
-5

-6

-7

الحسابي المعيار

""T

""Sig.

النسبي

3.939

0.885

78.772 0.000 11.319

7

3.895

0.866

77.895 0.000 11.032

11

كبيرة

9

كبيرة

3.781

0.900

9.262

75.614 0.000

25

كبيرة

3.798

0.864

9.864

75.965 0.000

24

كبيرة

3.860

0.881

77.193 0.000 10.415

16

كبيرة

3.912

0.917

78.246 0.000 10.616

بمواجية األزمات.

يستطيع اقتناص الفرص واستثمارىا

لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

يتوقع احتماؿ حدوث نتائج مفاجكة
عند اتخاذ القرار.

يتخذ القرار الذي تتفاد مف خاللو
المؤسسة األزمات قبؿ وقوعيا و

3.781

0.966

8.626

75.614 0.000

25

تتييك لمواجيتيا.

يحث الزمالل والمرؤوسيف عمى

تزويده بالمعمومات والبيانات

3.886

0.910

77.719 0.000 10.398

12

الالزمة لمواجية األزمات.

يتقبؿ تقديـ الحموؿ المقترحة

لممشاكؿ التي تواجو المؤسسة في

3.965

0.882

79.298 0.000 11.684

4

األزمات مف الزمالل والمرؤوسيف.

يعطي الفرصة لمزمالل والمرؤوسيف

 -52لتقديـ البدائؿ المقترحة لممشاكؿ

3.921

0.874

78.421 0.000 11.254

-55

اعتراض عمى القرار.

3.965

0.902

79.298 0.000 11.427

 -50وامتالكيـ القدرة عمى تنفيذ

3.877

0.942

الق اررات.

552

9.942

كبيرة

كبيرة

8

4

كبيرة

يتخذ ق ارراتو مراعيا قدرات العامميف

77.544 0.000

كبيرة

كبيرة

التي تواجو المؤسسة في األزمات.

يتبع أسموب التشاور عند وجود

الموافاة
كبيرة

تجميع المعمومات والبيانات

الالزمة قبؿ اتخاذ القرار الخاص

-3

المتوسط ال نحراؼ

قيمة

قيمة

الوزف

الترتيب

درجة

14

كبيرة
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ـ
-51
-52
-53

اللارة
يتراجع عف القرار المتخذ إذا كاف
ىناؾ مبرر مقنع.

يستفيد مف الخبرات المتوفرة لد
الزمالل والمرؤوسيف.

يعتمد عمى رؤيتو في اتخاذ ق اررات
صائبة.

 -54يتخذ القرار بموضوعية تامة.

-55

يتخذ ق اررات سريعة لموجية

المشكالت الطارئة في األزمات.

 -56يختار الوقت المناسب لتنفيذ القرار.

-57
-02
-05
-00
-01
-02
-03
-04

يراعي انسجاـ القرار مع الق اررات
التي سبقتو.

يستخدـ وسائؿ اتصاؿ مناسبة
لةعالف عف القرار.

يستند في اتخاذ القرار إلى مبررات
عممية ومنطقية.

ييتـ بعدـ تعارض القرار مع الموائو
واألنظمة.

يتابع بدقة عممية تنفيذ القرار بعد
اتخاذه.

يقوـ بمساعدة العامميف عمى طرؽ
تنفيذ القرار.

يقوـ بمساللة المقصريف في تنفيذ
القرار.

يستفيد مف التغذية الراجعة بعد تنفيذ
القرار.

ُ -05يقيـ نتائج القرار بعد تنفيذه.

-06

يستفيد مف خبرتو الشخصية في
معالجة انثار السمبية لمقرار.

المحور ككؿ

المتوسط ال نحراؼ

الحسابي المعيار

قيمة

""T

قيمة

""Sig.

الوزف

النسبي

الترتيب

درجة

الموافاة

3.842

1.052

8.543

76.842 0.000

20

كبيرة

3.912

0.955

78.246 0.000 10.196

9

كبيرة

3.842

0.837

76.842 0.000 10.743

20

كبيرة

3.772

0.950

8.672

75.439 0.000

27

كبيرة

3.833

0.930

9.562

76.667 0.000

22

كبيرة

3.754

1.027

7.845

75.088 0.000

28

كبيرة

3.851

0.933

9.732

77.018 0.000

19

كبيرة

3.860

0.977

9.399

77.193 0.000

16

كبيرة

3.860

1.047

8.771

77.193 0.000

18

كبيرة

4.000

1.004

80.000 0.000 10.630

1

كبيرة

3.868

0.982

9.440

77.368 0.000

15

كبيرة

3.947

0.939

78.947 0.000 10.770

6

كبيرة

3.974

0.907

79.474 0.000 11.464

3

كبيرة

3.886

0.993

9.522

77.719 0.000

12

كبيرة

3.816

0.974

8.946

76.316 0.000

23

كبيرة

3.991

0.982

79.825 0.000 10.776

2

كبيرة

3.878

0.767

77.563 0.000 12.222
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 مستو فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي
( ،)77.563وىو بدرجة موافقة (كبيرة).
 أعمى فارة رقـ ( ،)00وىي( :ييتـ بعدـ تعارض القرار مع الموائو واألنظمة) ،وقد جالت بوزف
نسبي ( ،)80.000وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
 أدنى فارة رقـ ( ،)56وىي( :يختار الوقت المناسب لتنفيذ القرار) ،وقد جالت بوزف نسبي
( ،)75.088وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
الم َمكف في المؤسسات األىمية بقطػاع غػزة ييػتـ بعػدـ تعػارض
وتدؿ ىذه النتائج عمى أف الموظؼ ُ
القرار مع الموائو واألنظمة ،وتلسر الباحثة :ذلؾ بوجود أنظمة ولوائو متنوعػة فػي المؤسسػات األىميػة
بقطاع غزة ،وأف جميع العامميف ممزميف بتطبيقيا ،وكذلؾ احتراـ العامميف ليذه األنظمة والموائو.
اتفقػ ػػت الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة (أحمػ ػػد ،)0251 ،د ارسػ ػػة (أبػ ػػو سػ ػػمرة( ،)0252 ،الطراونػ ػػة،
( ،)0224الشمري )0250 ،في وجود فاعمية اتخاذ القرار ،ولكف بدرجات مختمفة:
وبين ػػت د ارس ػػة (أحم ػػد )0251 ،أف اإلدارة العمي ػػا ف ػػي الجامع ػػة اإلس ػػالمية ل ػػدييا ق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ

القػ ػ اررات ،حي ػػث تق ػػوـ الجامع ػػة بتش ػػجيع موظفيي ػػا عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػ اررات الفاعم ػػة ،الت ػػي تحق ػػؽ األى ػػداؼ
المنشػػودة ،وأف اإلدارة العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية تػػولي اىتمامػاً ميمػاً كبيػ اًر لعمميػػة المتابعػػة المسػػتمرة
لمق اررات المتخذة ،لمتككد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ ودقيؽ.

وت ػػر د ارس ػػة (الطراون ػػة )0224 ،أف تص ػػورات الم ػػديريف ألبع ػػاد متغي ػػر فاعمي ػػة اتخ ػػاذ القػػرار ك ػػاف

متوسطاً.

وأوضػػحت د ارسػػة (الشػػمري )0250 ،أف ارتفػػاع مػػدركات العػػامميف بشػػركة المالحػػة العربيػػة المتحػػدة
إلػػى حػػد مػػا لكػػؿ متغيػرات الد ارسػػة( :مشػػاركة العػػامميف فػػي اتخػػاذ القػ اررات ،واإلدارة الذاتيػػة ،وسػػيادة روح
الفريؽ ،وفاعمية الق اررات).

وأشػػارت د ارسػػة (أبػػو سػػمرة )0252 ،أف المتوسػػط الحسػػابي بمػػغ لجميػػع فق ػرات االسػػتبانة الخاصػػة

بدرجة اتخاذ القرار لد رؤسال األقساـ األكاديمية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظرىـ (،)2.02
وبوزف نسبي ( ،)%62.60أي أف ىناؾ موافقةً بدرجة عالية جداً عمى فقرات االستبانة.

ولكػػف اختمفػػت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة (حمػػاد )0254 ،حيػػث أظيػػرت الد ارسػػة أف إدارات

الشرطة ترتكز وبدرجة كبيرة عمى مصدر واحد التخاذ بعػض القػ اررات اإلداريػة الحاسػمة والحرجػة ،وىػو
مدير عاـ جياز الشرطة ،وأنو يتـ تكجيؿ تنفيذ بعض ق اررات القيادة العميا أحياناً ،ولكف بدرجة صغيرة.
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 5.1نتائ السؤاؿ الثالث ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يوجد عالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات
األىمية بقطاع غزة؟
ولةجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسية األولى:
ال يوجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف التمكػػيف اإلداري وبػػيف
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
وتـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي
الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.7معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
معامؿ الرتباط

قيمة ""Sig.

مستوا الدللة

2.622

2.222

دالة عند 2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )551ومستو داللة (.)2.573( = )2.23

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التمكيف اإلدار وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات داؿ إحصائياً،
وىذا يدؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بيف التمكيف اإلدار

وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد عالقة.
وىذا يدؿ عمى العالقة اإليجابية بيف التمكيف اإلداري( :االتصاؿ وتدفؽ المعمومات ،فريؽ
العمؿ ،الحوافز ،التفويض) وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،أي أنو كمما توفر التمكيف اإلداري

في المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،وتعزو الباحثة :ذلؾ بكف

التمكيف اإلداري في المؤسسات ،واعتماد وتطبيؽ سياسات واجرالات لتحقيقو ،يجعؿ العامميف في
المؤسسة باختالؼ مسمياتيـ الوظيفية ككنيـ وحدة واحدة ،ويعمموف مف خالؿ رؤية واحدة ،وأىداؼ

مشتركة ،يسعى الكؿ لتطبيقيا ،مف خالؿ موقعو الوظيفي ،ويجعميـ أيضاً يتشاركوف في تقديـ النصو
والمشورة ،واتخاذ القرار الرشيد المناسب في الوقت المناسب والذي ُيسيـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
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اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (باعثماف )0226 ،إلى أف التمكيف يشجع العامميف عمى التفكير

االبتكاري لحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات ،ويحقؽ استغالؿ الطاقة الكامنة داخؿ األفراد.

أيضاً اتفقت مع دراسة (الطراونة )0224 ،التي خمصت إلى وجود عالقة إيجابية بيف التمكيف

اإلداري وفاعمية اتخاذ القرار لد مديري المدارس الحكومية في إقميـ جنوب األردف.

واختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات التالية حيث أثبتت عدـ وجود عالقة بيف التمكيف واتخاذ
القرار:
دراسة ( )Neema, 2015أثبتت أف تحسيف الدخؿ لد

النسال ساىـ في رفع رفاة أفراد أسرىـ

دوف أف يمكف المرأة مف عممية اتخاذ القرار في استخداـ أو التحكـ في مصادر كسب األسرة.
وكذلؾ دراسة ( )Mckivor, 2016أظيرت أنو ال يوجد عالقة ذات أىمية بيف متغيرات أسموب
اتخاذ القرار الفردي و التمكيف.
ويتلرع مف اللر ية الرئيسة الساباة اللر يات اللرعية التالية:
 -3ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو

الداللة ( )α≤0.05بيف التصاؿ وتدفؽ

المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ
التالي:
جدوؿ ( :)5.8معامؿ ارتباط بيرسوف بيف االتصاؿ وتدفؽ المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات:
معامؿ الرتباط

قيمة ""Sig.

مستوا الدللة

2.526

2.222

دالة عند 2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )551ومستو داللة (.)2.573( = )2.23

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التصاؿ وتدفؽ المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات داؿ

إحصائياً ،وىذا يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بيف التصاؿ
وتدفؽ المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد عالقة.
وىذا يدؿ عمى العالقة اإليجابية بيف االتصاؿ وتدفؽ المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت

األزمات ،أي أنو كمما توفر االتصاؿ وتدفؽ المعمومات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية
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اتخاذ القرار وقت األزمات .تلسر الباحثة :ذلؾ بكف االتصاؿ ،و توفر المعمومات يعد أحد أىـ
متطمبات عممية اتخاذ القرار حيث إف توفرىا يؤثر عمى تحديد حالة التككد أو عدـ التككد أو المخاطرة،
وىذه الحاالت جميعيا تؤثر في اتخاذ الق اررات وفاعميتيا .إف تدفؽ المعمومات ووجودىا وصحتيا
وتوفرىا في الوقت المناسب ىو مف ركائز عممية اتخاذ القرار.
توصمت دراسة ) )Bright, 2010إلى أف درجة التواصؿ تسول و يترتب عمييا سول في التفكير

الجماعي كمما زادت المجموعة مما يعني أنو تقؿ فاعمية التواصؿ مما يؤثر عمى تدفؽ المعمومات
بشكؿ سمبي وعمى التفكير اإلبداعي لمجماعة ،وذلؾ بدوره يؤثر سمباً عمى فاعمية اتخاذ القرار:
 -1ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف فريؽ العمؿ وبيف فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
وتـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي

الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.9معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فريؽ العمؿ وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات:
معامؿ الرتباط

قيمة ""Sig.

مستوا الدللة

2.535

2.222

دالة عند 2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )551ومستو داللة (.)2.573( = )2.23

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف فريؽ العمؿ وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات داؿ إحصائياً،
وىذا يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بيف فريؽ العمؿ وبيف

فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد عالقة.
ً
وىذا يدؿ عمى العالقة اإليجابية بيف فريؽ العمؿ وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،أي أنو

كمما توفر فريؽ العمؿ في المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.
تلسر الباحثة :ذلؾ أف فريؽ العمؿ يتضمف خبرات متنوعة وأفكار مختمفة بما أنو يضـ عدة أشخاص،

لذلؾ تكوف أفكارىـ وخبراتيـ مكممة ومصححة لبعضيـ البعض مما ُيسيـ في الوصوؿ إلى أفضؿ
الق اررات وأكثرىا فاعمية.
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حسب دراسة ) )Moodley, 2012فصف عدـ وجود دعـ األقراف وفرض الذات يشكؿ تحدي كبير

يواجو القدرة عمى صنع قرار مشترؾ مما يتناقض مع نتائج الدراسة الحالية:

 -1ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف الحوافز وبيف فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
وتـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي

الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.10معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الحوافز وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات:
معامؿ الرتباط

قيمة ""Sig.

مستوا الدللة

2.455

2.222

دالة عند 2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )551ومستو داللة (.)2.573( = )2.23

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:

 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الحوافز وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات داؿ إحصائياً ،وىذا يدلؿ
عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بيف الحوافز وبيف فاعمية اتخاذ القرار

وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد عالقة.

وىذا يدؿ عمى العالقة اإليجابية بيف الحوافز وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،أي أنو كمما

توفرت الحوافز في المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات .تعزو

الباحثة :ذلؾ بكف الحوافز تزيد الدافعية لد

العامميف وتحثيـ عمى بذؿ أقصى طاقاتيـ ،وتزيد مف

انتمائيـ لممؤسسة مما يجعميـ يتحروا اختيار الق اررات التي تحقؽ أىداؼ المؤسسة وتعمؿ عمى رفعة

شكنيا والنيوض بيا.

 -4ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف التلويض وبيف فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية عف طريؽ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجدوؿ

التالي:

جدوؿ ( :)5.11معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التفويض وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
معامؿ الرتباط

قيمة ""Sig.

مستوا الدللة

2.577

2.222

دالة عند 2.23

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )551ومستو داللة (.)2.573( = )2.23
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التلويض وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات داؿ إحصائياً ،وىذا
يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بيف التلويض وبيف فاعمية اتخاذ

القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد عالقة.

وىذا يدؿ عمى العالقة اإليجابية بيف التفويض وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،أي أنو

كمما توفر التفويض في المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات .تعزو

الباحثة :ذلؾ بكف تفويض الصالحيات يعزز مف الثقة و القدرة عمى تحمؿ المسئولية ،ويزيد مف رغبة
العامميف المفوضيف بالوصوؿ إلى أنجع الق اررات ليكونوا عند حسف ظف اإلدارة.
أظيرت دراسة (حماد )0254 ،أف إدارة الشرطة ترتكز ،وبدرجة كبيرة عمى مصدر واحد التخاذ

بعض الق اررات اإلدارية الحاسمة والحرجة ،وىو مدير عاـ الشرطة .مما يعني محدودية عممية التفويض
وىذه النتيجة تختمؼ عف نتائج الدراسة الحالية.
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 5.4نتائ السؤاؿ الرابا ومناقشتيا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

ىػػؿ يوجػػد أثػػر لمتمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع
غزة؟

ولةجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية:

ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05لمتمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ

القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

وت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحة ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية باس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ تحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االنح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدار الخط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

( ،)Linear Regression Analysisكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.12تحميؿ االنحدار الخطي بيف المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة:
ـ

المتغيرات المستامة

معامؿ النحدار

قيمة ""T

قيمة ""Sig.

الدللة

-3

المتغير الثابت

0.024

0.090

0.928

ير دالة

-0

االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

0.190

1.632

0.106

غير دالة

-1

فريؽ العمؿ

0.382

2.811

0.006

دالة

-2

الحوافز

0.113

1.210

0.229

غير دالة

-3

التفويض

0.537

6.279

0.000

دالة

معامؿ التحديد = ( – )0.701معامؿ التحديد المعدؿ = ()0.693

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 معامؿ التحديد = ( ،)2.520ومعامؿ التحديد المعدؿ = ( ،)2.475أي أف ما نسبتو
( )%47.52مف التغير في فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات يعود لمتغير في المتغيرات المستقمة
سابقة الذكر في الجدوؿ ،والنسبة المتبقية ( )%12.72تعود لمتغير في عوامؿ أخر .
 المتغيرات ذات دللة إحصائية ىي( :فريؽ العمؿ ،التفويض) ،أي أنيا تؤثر في فاعمية اتخاذ
القرار وقت األزمات.
 المتغيرات ليست ذات دللة إحصائية ىي( :المتغير الثابت ،االتصاؿ وتدفؽ المعمومات،
الحوافز) ،أي أنيا ال تؤثر في فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.
 معادلػػة النحػػدار ىػػي :فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات = ( * 2.572 + 2.202 +االتصػػاؿ
وتدفؽ المعمومات) ( * 2.160 +فريؽ العمؿ) ( * 2.551 +الحوافز) ( * 2.315 +التفويض).
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وى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى األث ػػر اإليج ػػابي لمتمك ػػيف اإلداري( :االتص ػػاؿ وت ػػدفؽ المعموم ػػات ،فري ػػؽ العم ػػؿ،

الح ػوافز ،التفػػويض) عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات ،أي أنػػو كممػػا تػػوفر التمكػػيف اإلداري فػػي
المؤسسات األىمية بقطاع غزة زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.
بنال عمى ذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة بكنو يوجد أثر.
وتر دراسة (الشقصي )0223 ،أف كفالة العػامميف والمنػاخ التنظيمػي والبيئػة الخارجيػة تػؤثر عمػى
المشاركة في صنع الق اررات.
وبينت دراسة (أيوب )0225 ،أف خصػائص البيئػة الداخميػة ليػا تػكثير عمػى عمميػة اتخػاذ القػ اررات،
وكذلؾ البيئة الخارجية.
يتضو مف نتائج الد ارسػات السػابقة أف عمميػة اتخػاذ القػرار تتػكثر بعوامػؿ مختمفػة ومػف خػالؿ نتػائج

الدراسة الحالية يمكف القوؿ أف اتخاذ القرار وفاعميتو يتكثر بالتمكيف اإلداري.
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 5.5نتائ السؤاؿ الخامس ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىػؿ يوجػد فػػروؽ بػيف متوسػطات اسػػتجابات المبحػوثيف حػوؿ التمكػػيف اإلداري وحػوؿ فاعميػة اتخػػاذ
الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة تُعػػز لمتغي ػرات( :الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ
العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي)؟
ولةجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحص ػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع
غزة تعز لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي).

ويتلرع مف اللر ية الرئيسة الساباة اللر يات اللرعية التالية:
 -5ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقػت األزمػات فػي المؤسسػات األىميػة

بقطاع غزة تُعز لمتغير الجنس.
وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.13الفروؽ بالنسبة لمتغير الجنس
المحور
التمكيف اإلداري
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات

المتوسط

النحراؼ

الجنس

العدد

ذكر

71

3.867

أنثى

43

3.843

0.567

ذكر

71

3.899

0.767

أنثى

43

3.843

0.775

الحسابي

المعيار

0.650

قيمة

قيمة

""Sig.

الدللة

0.202

0.840

عدـ دالة

0.379

0.706

عدـ دالة

""T

مستوا

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )112وعند مستو داللة (.)1.980( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Tالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدولية في محور التمكيف اإلدار  ،وىذا يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تعز لمتغير الجنس.
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 قيمة " "Tالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدولية في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات ،وىذا
يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات

استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

تُعز لمتغير الجنس.

تدؿ ىذه النتائج عمى عدـ اختالؼ وجيات نظر العامميف مف كال الجنسيف في المؤسسات األىمية

بقطاع غزة لتوفر التمكيف اإلداري ،وكذلؾ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

بقطاع غزة ،وتلسر الباحثة :ذلؾ بوحدة ومركزية عمؿ كال الجنسيف في المؤسسة ،وعمميـ في بيئة
واحدة ومتشابو.
تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (اليازجي )0253 ،حيث أكدت عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف في التمكيف اإلداري تُعز لمتغير الجنس .أيضاً اتفقت
مع دراسة (حماد )0254 ،التي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات آرال
المبحوثيف حوؿ اتخاذ القرار.

 -0ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

بقطاع غزة تُعز لمتغير العمر.

وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ اختبػػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػػو مبػػيف فػػي
الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.14الفروؽ بالنسبة لمتغير العمر
المحور

التمكيف اإلداري

فاعمية اتخاذ القرار وقت
األزمات

المتوسط

النحراؼ

العمر

العدد

أقؿ مف  13عاـ

43

3.980

 22-13عاـ

26

3.934

0.732

أكثر مف  22عاـ

45

3.696

0.611

أقؿ مف  13عاـ

43

4.091

0.594

 22-13عاـ

26

3.893

0.952

أكثر مف  22عاـ

45

3.666

0.755

الحسابي

المعيار

0.518

قيمة
""F

2.659

3.541

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )555 ،0وعند مستو داللة (.)3.090( = )0.05
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""Sig.
0.074

0.032

مستوا
الدللة

غير دالة
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور التمكيف اإلدار  ،وىذا يدؿ عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير العمر.

 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات،
وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات

استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

تُعز لمتغير العمر.

وإليجاد الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات تعز لمتغير العمر تـ
استخداـ اختبار (شيفيو) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.15الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات تعز لمتغير
العمر

العمر

أقؿ مف 15
عاـ

 40-15عاـ

أقؿ مف  15عاـ

1

 40-15عاـ

-2.577

5

أكثر مف  40عاـ

-*2.204

-2.012

أكثر مف  40عاـ

5

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 يوجد فروؽ بيف مجموعة (أكثر مف  22عاـ) ومجموعة (أقؿ مف  13عاـ) ،ولصالو مجموعة
(أقؿ مف  13عاـ).

 بنال عمى اختبار (شيفيو) الذي يقيس الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ القرار وقت

األزمات تعز لمتغير العمر ،فصنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ()α≤0.05
بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات

األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير العمر ،ولصال الذيف أعمارىـ (أقؿ مف .)15

تدؿ ىذه النتائج عمى عدـ اختالؼ وجيات نظر العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لتوفر

التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة باختالؼ أعمارىـ ،بينما اختالؼ وجيات نظرىـ
لتوفر فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة ،ولصالو الذيف أعمارىـ أقؿ

مف غيرىـ ،وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى أنو قد يعود إلى رغبة العامميف األكبر سناً في المؤسسة في
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مشاركتيـ مف قبؿ إدارة المؤسسة بشكؿ أوسع مف غيرىـ ،كونيـ أصحاب خبرة وتجربة وأكثر دراية

بكمور المؤسسة.

وقد أشارت دراسة (أيوب )0225 ،إلى أف عممية اتخاذ الق اررات االستراتيجية تختمؼ باختالؼ

عمر أفراد اإلدارة العميا ومستواىـ التعميمي وخبراتيـ ،وذلؾ يتفؽ مع الدراسة الحالية التي كاف متغير
العمر لو أثر في اختالؼ وجيات نظر المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار.

 -1ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع

غزة تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.

وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ اختبػػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػػو مبػػيف فػػي

الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.16الفروؽ بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي
المحور

التمكيف اإلداري

فاعمية اتخاذ القرار وقت
األزمات

المتوسط

النحراؼ

المؤىؿ العممي

العدد

دبموـ

19

3.693

بكالوريوس

74

3.892

0.647

دراسات عميا

21

3.886

0.511

دبموـ

19

3.861

0.747

بكالوريوس

74

3.867

0.767

دراسات عميا

21

3.932

0.818

الحسابي

المعيار

0.606

قيمة
""F

0.815

0.063

قيمة

""Sig.
0.445

0.939

مستوا
الدللة

غير دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )555 ،0وعند مستو داللة (.)3.090( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 قيمػة " "Fالمحسػوبة أقػؿ مػػف قيمػػة " "Fالجدوليػة فػػي محػػور التمكػػيف اإلدار  ،وىػػذا يػدؿ عمػػى عػػدـ
وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتو داللػ ػػة ( )α≤0.05بػ ػػيف متوسػ ػػطات اسػ ػػتجابات

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.

 قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات ،وىػذا
يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو داللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات
اسػتجابات المبحػوثيف حػػوؿ فاعميػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػات فػػي المؤسسػات األىميػػة بقطػاع غػزة

تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.
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تدؿ ىذه النتائج عمى عدـ اختالؼ وجيات نظر العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لتوفر

التمكيف اإلداري ،وكذلؾ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة باختالؼ

مؤىالتيـ العممية ،وتلسر الباحثة :ذلؾ بكف العامميف في نفس المؤسسة يتعامموف مع أنظمة ولوائو
موحدة ،ويعيشوف في بيئة مؤسسية متشابية إلى حد ما.
وقد بينت دراسة (اليازجي )0253 ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف في التمكيف اإلداري والدافعية لةنجاز لد

رؤسال ومدرال الدوائر في مؤسسات التعميـ

العالي بمحافظات غزة تعز لمتغير المؤىؿ العممي ،مما يختمؼ مع الدراسة الحالية.
أظيرت دراسة (الردادي )0250 ،عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستو اتخاذ القرار
لد المشرفيف التربوييف بصدارة التربية والتعميـ تُعز لمتغير المؤىؿ العممي مما يتفؽ مع الدراسة
الحالية.
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (معاني وارشيدة )0227 ،التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية تعز لمتغير المؤىؿ العممي لتوفر التمكيف اإلداري  .وأيضاً اتفقت مع دراسة (حماد،
 )0254في عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمتغير المؤىؿ العممي في اتخاذ القرار.

 -2ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

بقطاع غزة تُعز لمتغير عدد سنوات الخدمة.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبيف فػي الجػدوؿ
التالي:
جدوؿ ( :)5.17الفروؽ بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور

التمكيف اإلداري

فاعمية اتخاذ القرار وقت
األزمات

المتوسط

النحراؼ

قيمة

قيمة

مستوا

الحسابي

المعيار

""F

""Sig.

الدللة

0.408

عدد سنوات الخدمة

العدد

أقؿ مف  3سنوات

16

4.186

مف  52-3سنوات

35

3.976

0.564

أكثر مف  52سنوات

63

3.709

0.650

أقؿ مف  3سنوات

16

4.194

0.445

مف  52-3سنوات

35

4.015

0.801

أكثر مف  52سنوات

63

3.722

0.782

5.074

3.363

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )555 ،0وعند مستو داللة (.)3.090( = )0.05
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0.008

0.038
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور التمكيف اإلدار  ،وىذا يدؿ عمى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف

حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 وإليجاد الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز لمتغير عدد سنوات الخدمة تـ
استخداـ اختبار (شيفيو) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)5.18الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز لمتغير عدد سنوات
الخدمة

عدد سنوات الخدمة

أقؿ مف 5
سنوات

مف  30-5سنوات

أقؿ مف  5سنوات

1

مف  30-5سنوات

-*2.052

5

أكثر مف  30سنوات

-*2.255

-*2.045

أكثر مف  30سنوات

5

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 يوجد فروؽ بيف مجموعة (مف  52-3سنوات) ومجموعة (أقؿ مف  3سنوات) ،ولصالو
مجموعة (أقؿ مف  3سنوات).

 يوجد فروؽ بيف مجموعة (أكثر مف  52سنوات) ومجموعة (مف  52-3سنوات) ،ولصالو
مجموعة (مف  52-3سنوات).

 يوجد فروؽ بيف مجموعة (أكثر مف  52سنوات ) و مجموعة (أقؿ مف  3سنوات) ،ولصالو
مجموعة أقؿ مف  3سنوات.

 حسب اختبار (شيفيو ) الذي يقيس الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز
لمتغير عدد سنوات الخدمة فصنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة

( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري تُعز لمتغير عدد
سنوات الخدمة ،ولصال الذيف عدد سنوات خدمتيـ (أقؿ مف  30سنوات).
 بنال عمى جدوؿ رقـ ( )3.55يتبيف أنو قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور
فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو
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داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في

المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 وإليجاد الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات تعز لمتغير عدد
سنوات الخدمة تـ استخداـ اختبار (شيفيو) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.19الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات تعز لمتغير عدد
سنوات الخدمة

عدد سنوات الخدمة

أقؿ مف 5
سنوات

مف  30-5سنوات

أقؿ مف  5سنوات

1

مف  30-5سنوات

-2.562

5

أكثر مف  30سنوات

-*2.251

-2.072

أكثر مف  30سنوات

5

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 يوجد فروؽ بيف مجموعة (أكثر مف 52سنوات) ومجموعة (أقؿ مف  3سنوات) ،ولصالو
مجموعة (أقؿ مف  3سنوات).
 حسب اختبار (شيفيو ) الذي يقيس الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية اتخاذ الارار
وقت األزمات تعز لمتغير عدد سنوات الخدمة ،فصنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت

األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ولصال الذيف
عدد سنوات خدمتيـ (أقؿ مف  5سنوات).
تدؿ ىذه النتائج عمى اختالؼ وجيات نظر العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لتوفر
التمكيف اإلداري ،وكذلؾ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة باختالؼ

عدد سنوات خدمتيـ ،ولصالو مف ىـ أقؿ سنوات خدمة مف غيرىـ ،وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى أنو قد

يعود إلى رغبة العامميف األكثر خبرة في المؤسسة في مشاركتيـ بشكؿ أوسع مف غيرىـ ،كونيـ
أصحاب خبرة وتجربة ،وأكثر دراية بكمور المؤسسة ،وأف لدييـ خبرة طويمة في عمؿ المؤسسة.
تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة (اليازجي )0253 ،ودراسة (العطار )0250 ،ودراسة (المعاني

وارشيدة ) 0227 ،الذيف بينوا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجابات المبحوثيف
في التمكيف اإلداري .وأيضاً اختمفت مع دراسة (حماد )0254 ،التي خمصت إلى عدـ وجود فروؽ

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات آرال المبحوثيف في اتخاذ القرار تعز لسنوات الخبرة.
512

الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوة

 -3ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع

غزة تُعز لمتغير المسمى الوظيلي.

وتـ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبيف في

الجدوؿ التالي:

جدوؿ ( :)5.20الفروؽ بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي
المحور

التمكيف اإلداري

فاعمية اتخاذ القرار وقت
األزمات

المتوسط

النحراؼ

المسمى الوظيلي

العدد

أعمى مف مدير

4

4.625

مدير

29

3.861

0.620

رئيس قسـ

33

3.685

0.611

منسؽ

19

3.990

0.500

إداري

29

3.858

0.641

أعمى مف مدير

4

4.634

0.348

مدير

29

3.804

0.826

رئيس قسـ

33

3.723

0.806

منسؽ

19

4.024

0.668

إداري

29

3.929

0.720

الحسابي

المعيار

0.475

قيمة
""F

2.541

1.614

قيمة

""Sig.

0.044

0.176

مستوا
الدللة

دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )527 ،2وعند مستو داللة (.)2.460( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور التمكيف اإلدار  ،وىذا يدؿ عمى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف

حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير المسمى الوظيلي.

 وإليجاد الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز لمتغير المسمى الوظيلي تـ
استخداـ اختبار (شيفيو) ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدوؿ ( :)5.21الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز لمتغير المسمى الوظيلي
المسمى

أعمى مف

مدير

رئيس قسـ

منسؽ

الوظيلي

مدير

أعمى مف مدير

1

مدير

-*2.542

5

رئيس قسـ

-*2.722

-2.554

5

منسؽ

-2.413

2.507

2.123

5

إدار

-*2.545

-2.221

2.551

-2.510

إدار

5

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 يوجد فروؽ بيف مجموعة (مدير) ومجموعة (أعمى مف مدير) ،ولصالو مجموعة (أعمى مف
مدير).

 يوجد فروؽ بيف مجموعة (رئيس قسـ) ومجموعة (أعمى مف مدير) ،ولصالو مجموعة (أعمى
مف مدير).

 يوجد فروؽ بيف مجموعة (إداري) ومجموعة (أعمى مف مدير) ،ولصالو مجموعة (أعمى مف
مدير).
 حسب اختبار (شيفيو ) الذي يقيس الفروؽ بيف المجموعات في محور التمكيف اإلدار تعز

لمتغير المسمى الوظيلي ،فصنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ()α≤0.05
بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري تُعز لمتغير المسمى الوظيلي،
ولصال الذيف مسماىـ الوظيلي (أعمى مف مدير).

 بنال عمى جدوؿ رقـ ( )3.02فصف قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور
فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت

األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير المسمى الوظيلي.

تدؿ ىذه النتائج عمى عدـ اختالؼ وجيات نظر العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

لتوفر فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة باختالؼ مسمياتيـ
الوظيفية ،بينما دلت النتائج عمى اختالؼ وجيات نظرىـ لتوفر التمكيف اإلداري ،ولصالو مف ىـ في
المسميات الوظيفية األعمى مف مدير ،وتلسر الباحثة :ذلؾ بكف أصحاب المسميات الوظيفية األعمى
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مف مدير معظميـ مف أعضال مجالس اإلدارة في المؤسسات األىمية ،وليس مف العامميف التنفيذييف

في المؤسسة ،وأف األصؿ في عمميـ تطوعي وليس ربحياً ،ولذلؾ تختمؼ تقديراتيـ ووجيات نظرىـ
عف العامميف التنفيذييف ،فيـ مف يضعوف األنظمة والموائو والقوانيف ،أما العامميف فيـ مف يطبقونيا،

وقد تختمؼ العممية بيف التخطيط النظري والتطبيؽ الفعمي ،أو بيف المكموؿ تحقيقو والواقع العممي في

الميداف.

وقد خمصت دراسة (اليازجي )0253 ،إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات

استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري لد

رؤسال األقساـ ومدرال الدوائر في مؤسسات التعميـ

العالي بمحافظات غزة ُيعز لمتغير المستو الوظيفي ،مما يتناقض مع الدراسة الحالية التي أظيرت
وجود اختالؼ في وجيات نظر المبحوثيف العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لتوفر التمكيف
اإلداري لصالو مف ىـ في المسميات الوظيفية األعمى مف مدير.

أظيرت دراسة (حماد )0254 ،أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تُعز لمتغير المسمى
الوظيفي في اتخاذ القرار مما يتناقض مع نتيجة الدراسة الحالية وىي عدـ وجود اختالؼ في وجيات
نظر العامميف في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لتوفر فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في

المؤسسات األىمية بقطاع غزة باختالؼ مسمياتيـ الوظيفية.

 5.6نتائ السؤاؿ السادس ومناقشتيا:
ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما الصعوبات التي تواجو عممية اتخاذ القرار ،وكيؼ يمكف اتخاذ ق اررات سريعة وقت األزمات؟
وتػـ اإلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ مػف خػالؿ قيػاـ الباحثػة بػصجرال مقػابالت شػبو منظمػة كػكداة ثانيػة مػػف

أدوات الد ارسػػة باإلضػػافة إل ػػى االسػػتبيانات ،وتػػـ إجػ ػرال ىػػذه المقػػابالت م ػػع مػػدرال مؤسسػػات وأعض ػػال
مجم ػػس إدارة وم ػػدير دائػ ػرة ال ػػذيف ى ػػـ م ػػف ض ػػمف عين ػػة الد ارس ػػة .رك ػػزت المق ػػابالت عم ػػى عممي ػػة اتخ ػػاذ

الق اررات.

وتمحورت أسئمة الماابالت حوؿ ما يمي:
ما الصعوبات التي تواجو عممية اتخاذ القرار؟
كيؼ تزداد فاعمية القرار؟
ىؿ يتـ اتخاذ ق اررات سريعة وقت األزمات؟
ما مد أىمية متابعة القرار؟
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الماابمة األولى-:

تـ إجرال مقابمػة بتػاريخ  0255/3/56مػع الػدكتور  /ياسػر أبػو جػاما مػدير برنػام

ػزة لمصػحة

النلسية :الذي تحدث حوؿ صعوبة اتخاذ القػرار ،وأكػد أنػو ميمػا كانػت صػعوبة القػرار فػصف وجػود نظػاـ
إداري ولوائو وقوانيف يسػيؿ عمميػة اتخػاذ القػرار حتػى فػي وقػت األزمػات .يؤكػد د .ياسػر أبػو جػامع أنػو
يستند إلى لجاف لمتشاور معيـ في اتخاذ القرار ،قد تتكوف ىذه المجاف مف مناصب إدارية أعمػى أو أقػؿ
مثؿ أعضػال مجمػس اإلدارة و رؤسػال األقسػاـ والوحػدات أو المينػيف العػامميف فػي الميػداف ،ويعتمػد ذلػؾ

عمى نوع القرار المتخذ ىؿ ىو قرار اسػتراتيجي أو روتينػي ،وذلػؾ فػي حػاؿ عػدـ وجػود لػوائو أو قػوانيف

خاصة بالقرار المتخذ.

ال أكانػت أزمػة داخػؿ المؤسسػة أـ
يضيؼ د .أبو جامع أف المؤسسة مرت بالعديد مف األزمػات سػو ً
أزم ػػة خ ػػارج المؤسس ػػة مث ػػؿ ض ػػعؼ التموي ػػؿ أو الح ػػروب المتك ػػررة ،ق ػػاـ خاللي ػػا ب ػػاطالع الع ػػامميف ف ػػي
المؤسسػػة عمػػى ىػػذه األزمػػة واشػراكيـ بػػالرأي لمخػػروج بحمػػوؿ وبػػدائؿ واختيػػار البػػديؿ األفضػػؿ ،باإلضػػافة
إلى ذلؾ في بعض األحياف يتـ المجول إلػى بيػت خبػرة أي استشػارة مؤسسػات ليػا بػاع طويػؿ فػي العمػؿ

ال في األمور المينية أـ اإلدارية.
المؤسسي ،وأيضاً استشارة خبرال دولييف سو ً
الماابمة الثانية-:

تـ إجرال مقابمػة بتػاريخ  0255/3/00مػع األسػتاذ  /جمػاؿ الػرز مػدير الجمعيػة الوطنيػة لتأىيػؿ

المعاقيف :بدوره أوضو أنو مف بعض الصعوبات التي تواجيو في عممية اتخاذ القػرار وجػود حاجػة إلػى
اتخػػاذ ق ػرار س ػريع أثنػػال عػػدـ وجػػود أعضػػال مجمػػس اإلدارة ،حيػػث إنػػو فػػي ىػػذه الحالػػة مػػف الممكػػف أف
يتنافى القرار مع توجيات أعضال مجمس اإلدارة .ويضيؼ األستاذ جماؿ أف مػف أحػد القػ اررات الصػعبة

التػػي يػػتـ اتخاذىػػا ،الق ػ اررات المتعمقػػة بػػالموارد البش ػرية ،ألنػػو قػػد يرغػػب فػػي اتخػػاذ ق ػرار مثػػؿ الترقيػػة أو
اإلقالػػة أو التوظيػػؼ ولكػػف أوضػػاع المؤسسػػة ،وأيضػاً األوضػػاع السػػائدة فػػي قطػػاع غػزة التػػي تػػؤثر عمػػى
جميع نواحي الحياة بالسمب تحوؿ دوف اتخاذ القرار المرغوب فيو.

مف ناحية كيفية اتخاذ الق اررات فصنو يميؿ إلى االستشػارات ،وعمػؿ اسػتطالع رأي لممػوظفيف بػالرغـ

مف وجود الصالحيات لديو ،ألف المشاركة فػي القػرار تػدفعيـ إلػى تحمػؿ المسػئولية والػدفاع عػف القػرار،

بينمػػا يضػػطر أحيان ػاً أف يقػػوـ باتخػػاذ ق ػرار بشػػكؿ لس ػريع ،ألف الموقػػؼ يتطمػػب ذلػػؾ خاصػػة فػػي وقػػت

األزمػػات .مػػف وجيػػة نظػػر أ /جمػػػاؿ الػػػرز أف المشػػاركة ف ػػي اتخػػاذ الق ػرار تزيػػد مػػف شػػعور الع ػػامميف
باالنتمال لممؤسسة ،وتقمؿ مف مقاومتيـ لمقرار .باإلضافة إلى ذلؾ ير الرزي أف متابعة القػرار ال تقػؿ

أىمية عف عممية اتخاذ القرار نفسيا.
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الماابمة الثالثة-:

قامت الباحثة بعمؿ مقابمة بتاريخ  0255/3/15مع األستاذ  /عزمي األسطؿ مدير دائرة العمؿ
المجتمعي بقطاع غزة في جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني تحدث فييا عف الصعوبات التي تواجيو

أثنال عممية اتخاذ القرار .مف جية نظره فصف حجـ الصالحيات الممنوحة لممدرال في قطاع غزة يعتبر
محدوداً إلى حد ما ،باإلضافة إلى ذلؾ في بعض األحياف يرتبط اتخاذ القرار بالحصوؿ عمى ردود و
استفسارات مف الدوائر في المقر العاـ ،وذلؾ يستغرؽ وقت مما يؤخر عممية اتخاذ القرار.

يضيؼ أ .عزمي بكف القرار تزداد فاعميتو عند أخذ آرال الموظفيف ،ومعرفة ردود أفعاليـ تجاه
القرار المنوي اتخاذه ،ولكف في بعض األحياف يضطر المدير إلى اتخاذ ق اررات عاجمة وسريعة ،ولكنيا
ال تتنافى مع سياسة المؤسسة دوف الرجوع إلى آرال الموظفيف ،عمى سبيؿ المثاؿ قرار تقديـ الخدمات

مف قبؿ الطاقـ أثنال فترة الحرب والسيما أف اليالؿ األحمر ينشط دوره في أوقات األزمات و الطوارئ.
يؤكد السيد األسطؿ أف متابعة القرار مف حيث تنفيذه و نتائجو تعطي مؤشر عمى مد

فاعمية القرار

واذا ما يحتاج القرار إلى تعديؿ أو ألغال أو تبيف أنو قرٌار سديد ورشيد ومف األفضؿ االستمرار في
تنفيذه.
الماابمة الرابعة-:
أكػػد األسػػتاذ  /ر ػواف حالويػػف نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة جمعيػػة إسػػعاد الطلولػػة أثنػػال إج ػرال
مقابمو معو بتاريخ  0255/4/5أف ندرة المعمومات وقمة توفرىا ووصوليا مف العامميف في الميداف تعيؽ
عممية اتخاذ القرار ،وذلؾ بسبب نقص المعمومات الالزمة ،وأيضاً الحصار المفروض عمى قطاع غزة

أد إلى تعقيد األمور ،وخمؽ صعوبات أماـ اتخاذ الق اررات التي تصب في مصمحة العمؿ .وعف كيفية

وطرؽ اتخاذ القرار أكد أنػو يػتـ اتخػاذ القػرار عػف طريػؽ موافقػة مػا يزيػد عػف عػدد نصػؼ مجمػس اإلدارة
بشخص وحد مػف مجمػس اإلدارة ،حيػث إف معظػـ القػ اررات يعرضػيا مػدير الجمعيػة عمػى مجمػس اإلدارة
لمحصوؿ عمى الموافقة باألغمبيػة .أمػا فػي أوقػات األزمػات يػتـ تفػويض  1أشػخاص التخػاذ القػرار ،وىػـ

مػدير الجمعيػة ،رئػػيس مجمػس اإلدارة ،أمػيف الصػػندوؽ ،وذلػؾ لصػعوبة انعقػػاد مجمػس اإلدارة فػي أوقػػات

األزمات وعمى الرغـ مف ذلؾ قد يتـ اتخاذ قرار بشكؿ فردي وسريع في أوقات األزمات ،ألف أي تكخير
في اتخاذ القرار يكوف لو عواقب وخيمة.

يضيؼ أ .رضواف حالويف أنو فػي حػاؿ عػدـ متابعػة القػرار لػف يػتـ التنفيػذ بشػكؿ جيػد لػذلؾ عنػد

اتخاذ القرار يتـ تكميؼ أشخاص محددة بمتابعتو.

وتستخمص الباحثة :مف المقابالت التي تـ إجرائيا أف معظـ المدرال الذيف تمػت مقػابمتيـ يميمػوف

إلػػى التشػػاور مػػع المختصػػيف أو المناصػػب األقػػؿ مػػنيـ أو المناصػػب األعمػػى مػػنيـ ،لكػػي يحصػػموا عمػػى
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دعػػـ ىػػذا الق ػرار ،وكػػذلؾ معرفػػة بػػدائؿ أخػػر ترشػػد إلػػى ق ػ اررات أفضػػؿ ،ومػػف ناحيػػة أخػػر فػػصف بعػػض

المواقؼ والظروؼ تتطمب منيـ اتخاذ قرار سريع ،ألف عامؿ الوقت يكوف ىاـ جداً في بعض األحيػاف.
أيضػاً ىنػػاؾ قػ اررات تتبػػع القػوانيف والمػوائو وقػ اررات ال تكػوف مواضػػيعيا مشػػمولة ضػمف المػوائو والقػوانيف
مثؿ الق اررات الخاصة بضعؼ التمويؿ .وىذا التشاور مف وجية نظرىـ يزيد مف فاعميػة ونجاعػة القػرار،

ويزيد مف قبوؿ العامميف في المؤسسة ويجعؿ متابعة القرار أسيؿ وأفضؿ.

ويتضػػو أف نتػػائج المقػػابالت تتفػػؽ مػػع نتػػائج تحميػػؿ فق ػرات االسػػتبانة والتػػي تػػدؿ عمػػى أنػػو يتػػوفر

االتصػػاؿ و التواصػػؿ بػػيف الرؤسػػال الػػو المرؤوسػػيف وأنػػو يػػتـ تفػػويض المػػوظفيف التخػػاذ القػرار سػوال فػػي
وقت األزمات او فػي وقػت االسػتقرار و أف المػدرال يفضػموف العمػؿ الػذي يعتمػد عمػى فريػؽ العمػؿ ومػف
ىنا يتضو أف نتائج المقابالت تؤكد نتائج تحميؿ فقرات االستبانة.

 5.5ممخص اللصؿ الخامس:
تـ عرض نتائج أسئمة الدراسة و ىػي سػتة أسػئمة تػـ صػياغتيا كالتػالي ،مػا واقػع التمكػيف اإلداري

في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟ ما مستو فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية
بقط ػػاع غػ ػزة؟ ى ػػؿ يوج ػػد عالق ػػة ب ػػيف التمك ػػيف اإلداري وب ػػيف فاعمي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار وق ػػت األزم ػػات ف ػػي

المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟ ىؿ يوجد أثػر لمتمكػيف اإلداري عمػى فاعميػة اتخػاذ القػرار وقػت األزمػات
في المؤسسات األىمية بقطاع غزة؟ ىؿ يوجد فروؽ بيف متوسطات استجابات المبحػوثيف حػوؿ التمكػيف

اإلداري وحػػوؿ فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة تعػػز لمتغيػرات:
(الجنس ،العمر ،المؤىػؿ العممػي ،عػدد سػنوات الخدمػة ،المسػمى الػوظيفي)؟ مػا الصػعوبات التػي تواجػو
عممية اتخاذ القرار ،وكيؼ يمكف اتخاذ ق اررات سريعة وقت األزمات؟

بينػ ػػت النتػ ػػائج تػ ػػوفر التمكػ ػػيف اإلداري بكبعػ ػػاده ،ووجػ ػػود سػ ػػيولة فػ ػػي التواصػ ػػؿ بػ ػػيف الرؤسػ ػػال و

المرؤوسػػيف فػػي المؤسس ػػات األىميػػة بقط ػػاع غ ػزة ،كم ػػا أظيػػرت النت ػػائج وجػػود أجػ ػوال الثقػػة المتبادل ػػة و
االحتراـ و التقدير بيف أعضال الفريؽ .أمػا عػف الحػوافز فػكظيرت النتػائج أنػو يػتـ تقػديـ حػوافز ماديػة و
معنويػػة ولكػػف الح ػوافز الماديػػة أضػػعؼ مػػف الح ػوافز المعنويػػة .مػػف خػػالؿ التحميػػؿ أظيػػرت النتػػائج أف
تفويض الرئيس في المؤسسات األىمية بقطاع غزة لمصالحيات يسيـ في اتخاذ ق اررات بشكؿ أسػرع مػف

قبؿ المرؤوسيف .

مس ػػتو فاعمي ػػة القػ ػرار وق ػػت األزم ػػات ف ػػي المؤسس ػػات األىمي ػػة بقط ػػاع غػ ػزة ج ػػال ب ػػوزف نس ػػبي

( )55.341وىو بدرجة موافقة كبيرة.
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مػػف خػػالؿ نتػػائج الد ارسػػة تبػػيف أنػػو يوجػػد عالقػػة ايجابيػػة بػػيف التمكػػيف اإلداري بكػػؿ أبعػػاده وبػػيف

فاعميػػة اتخػػاذ القػرار وقػػت األزمػػات .وأيضػاً يوجػػد أثػػر ايجػػابي لمتمكػػيف اإلداري بكػػؿ أبعػػاده عمػػى فاعميػػة

اتخاذ القرار وقت األزمات.

باإلضػػافة إلػػى مػػا تػػـ ذك ػره فقػػد كشػػفت الد ارسػػة عػػف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد

مسػتو الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػػطات اسػتجابات المبحػوثيف حػػوؿ التمكػيف اإلداري ،وحػوؿ فاعميػػة

اتخاذ الق ارر وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير الجنس.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعػز لمتغيػر العمػر .ووجػود فػروؽ
ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ فاعميػة

اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة تُعػػز لمتغيػػر العمػػر ،ولصػػالو الػػذيف
أعمارىـ (أقؿ مف  13عاـ).
ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات

المبحػػوثيف حػػوؿ التمكػػيف اإلداري ،وحػػوؿ فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.
يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات

المبحػػوثيف حػػوؿ التمكػػيف اإلداري ،وحػػوؿ فاعميػػة اتخػػاذ القػػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة تُعز لمتغير سنوات الخدمة.
وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتو دالل ػػة ( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػطات اس ػػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ التمكػػيف اإلداري فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غػزة تُعػػز لمتغيػػر المسػػمى الػػوظيفي،
ولصالو الذيف مسماىـ الوظيفي (أعمى مف مدير).
عدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات
المبحػػوثيف حػػوؿ فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بقطػػاع غ ػزة تٌعػػز لمتغيػػر
المسمى الوظيفي.
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 4انفصم انسادس
اننحائج وانحىصيات واندراسات املقرتحة
 6.3نتائ الدراسة.
 6.1توصيات الدراسة.
 6.1خطة ماترحة لتنليذ توصيات الدراسة.
 6.4الدراسات الماترحة.
 6.5ممخص اللصؿ السادس.
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والدراداتىالدراسة:
 6.3نتائ
المقترحة
 6.1.1النتائ المتعماة بواقا التمكيف اإلدار :

يمكػػف اسػػتخالص بعػػض النتػػائج ذات الصػػمة بموضػػوع التمكػػيف اإلداري ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ نتػػائج
الدراسة الميدانية لمبحث ويمكف توضيو ذلؾ فيما يمي:
 يتواجد التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بدرجة كافية لتطوير العامميف ورفع قدراتيـ.
 االتصاؿ و تدفؽ المعمومات يتوفر بشكؿ يعزز مف فاعمية اتخاذ القرار في المؤسسات األىمية.
 العامميف بالمؤسسات األىمية يعمموف بروح الفريؽ ويتعاونوا لةنجاز المياـ و تحقيؽ أىداؼ
المؤسسة.
 تقوـ المؤسسات األىمية بتقديـ حوافز لمعامميف ،ولكف الحوافز المادية ىي أقؿ أنواع الحوافز
المقدمة.
 درجة التفويض الممنوحة في المؤسسات األىمية كافية لزيادة فاعمية اتخاذ القرار بدوف معيقات.

 6.1.2النتائ المتعماة بمستوا فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:

 -5مستو فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة جال بوزف نسبي
( ،)77.563وىو بدرجة موافقة (كبيرة).
 -0يتـ اتخاذ ق اررات ذات فاعمية وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 6.1.3النتائ المتعماة بلر يات الدراسة:

النتائ المتعماة بالعالقة بيف التمكيف اإلدار وبيف فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:

استخمصت الباحثة بعض النتائج حوؿ العالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار
وقت األزمات و لخصتيا في الجداوؿ التالي:
جدوؿ ( :)6.1النتائج المتعمقة بالعالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات

طرفي العالقة

العالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت يوجد عالقة طردية.
األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
العالقة بيف االتصاؿ وتدفؽ المعمومات وبيف فاعمية اتخاذ يوجد عالقة ذات داللة
(.)α≤0.05
القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
العالقة بيف فريؽ العمؿ وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت يوجد عالقة ذات داللة
(.)α≤0.05
األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
العالقة بيف الحوافز وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات يوجد عالقة ذات داللة
(.)α≤0.05
في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
العالقة بيف التفويض وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت يوجد عالقة ذات داللة
(.)α≤0.05
األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
بنال عمى نتائج الدراسة الميدانية.
المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة ً
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التمكيف اإلدار عمى زيادة فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:
المتعماة بأثر
المقترحة
النتائوالدراداتى
 .5يوجد أثر لمتمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع
غزة.

 .0كمما زاد التمكيف اإلداري ،زادت فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع
غزة.

أظيرت اختبارات اللر يات مجموعة مف النتائ التي يمكف تمخيصيا في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( :)6.2اختبار صحة فرضيات الدراسة ونتائجيا

اللر ية

النتيجة

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة

الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية الجنس.

بقطاع غزة تُعز لمتغير الجنس.

لمتغير

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية

اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة
تُعز لمتغير الجنس.
مما يثبت صحة الفرضية.
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

 -5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة

الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري وحوؿ فاعمية اتخاذ اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير العمر.
القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع  -0وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
غزة تُعز لمتغير العمر.

( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة
تُعز لمتغير العمر ،ولصال
عاـ).

الذيف أعمارىـ (أقؿ مف 15

مما يثبت صحة الفرضية حوؿ التمكيف اإلداري وعدـ صحة
الفرضية حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.
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المقترحة ية
والدراداتى اللر
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

النتيجة
 -5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة

الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير المؤىؿ
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية العممي.

بقطاع غزة تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.

 -0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

تُعز لمتغير المؤىؿ العممي.
مما يثبت صحة الفرضية.
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

 -5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة

الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف
المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير عدد
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية سنوات الخدمة ،ولصال الذيف عدد سنوات خدمتيـ (أقؿ مف

بقطاع غزة تُعز لمتغير سنوات الخدمة.

 30سنوات).

 -0وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة

( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية

اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة

تُعز لمتغير عدد سنوات الخدمة ،ولصال الذيف عدد سنوات
خدمتيـ (أقؿ مف  5سنوات).
مما يثبت عدـ صحة الفرضية.
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

 -5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة

الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ التمكيف
لمتغير

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية المسمى الوظيلي ،ولصال الذيف مسماىـ الوظيلي (أعمى مف

بقطاع غزة تُعز لمتغير المسمى الوظيلي.

مدير).

 -0عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة
تٌعز لمتغير المسمى الوظيلي.
مما يثبت صحة الفرضية حوؿ فاعمية اتخاذ القرار ،وعدـ صحة
الفرضية حوؿ التمكيف اإلداري.

المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج فرضيات الدراسة.
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بعض النتائ مف الجدوؿ السابؽ:
الباحثة
تستخمص
المقترحة
والدراداتى
 تتشػػابو اسػػتجابة اإلنػػاث والػػذكور فػػي بيئػػة العم ػػؿ الواحػػدة فػػي المؤسسػػات األىميػػة حػػوؿ التمك ػػيف
اإلداري ،واتخاذ القرار وقت األزمات في رغـ اختالؼ الجنس.

 المبحوثوف األكبر سناً يرغبوف في مشاركة أكبػر فػي عمميػة اتخػاذ القػرار نظػ اًر لخبػراتيـ الكبيػرة فػي
العمؿ في المؤسسات األىمية بقطاع غزة. .

 لػػـ تػػؤثر درجػػات المؤىػػؿ العممػػي ،التػػي تتػػدرج مػػف دبمػػوـ إلػػى د ارسػػات عميػػا ،عمػػى اسػػتجابات وآرال
المبح ػػوثيف ح ػػوؿ التمك ػػيف اإلداري ،وفاعمي ػػة اتخ ػػاذ القػ ػرار وق ػػت األزم ػػات ف ػػي المؤسس ػػات األىمي ػػة
بقطاع غزة.

 تػػؤثر ع ػدد سػػنوات الخدمػػة عمػػى اسػػتجابة المبحػػوثيف حػػوؿ التمكػػيف اإلداري ،واتخػػاذ الق ػرار وقػػت
األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 يرغب العامموف الذيف لدييـ سنوات خبرة  52سنوات فما فوؽ في الحصوؿ عمى مزيد مف التمكػيف
اإلداري و اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

 المسػػميات الوظيفيػػة األعمػػى مػػف مسػػمى مػػدير تختمػػؼ اسػػتجابتيـ ووجيػػات نظػػرىـ حػػوؿ التمكػػيف
اإلداري ،في المؤسسات األىمية بقطاع غزة عف المسميات الوظيفية األقؿ.

 6.1.4النتائ المتعماة بمدا تحاؽ أىداؼ الدراسة:
جدوؿ ( :)6.3النتائج المتعمقة بمد تحقؽ أىداؼ الدراسة
األىداؼ

مدا تحاؽ أىداؼ الدراسة

التعرؼ إلى واقع التمكيف اإلداري في المؤسسات

بينت النتائج توفر التمكيف اإلداري بكبعاده ،ووجود سيولة

األىمية بقطاع غزة.

في التواصؿ بيف الرؤسال و المرؤوسيف في المؤسسات
األىمية بقطاع غزة ،كما أظيرت النتائج وجود أجوال الثقة
المتبادلة و االحتراـ و التقدير بيف أعضال الفريؽ .أما عف

الحوافز فكظيرت النتائج أنو يتـ تقديـ حوافز مادية و
معنوية ولكف الحوافز المادية أضعؼ مف الحوافز المعنوية.
مف خالؿ التحميؿ أظيرت النتائج أف تفويض الرئيس في
المؤسسات األىمية بقطاع غزة لمصالحيات يسيـ في اتخاذ
ق اررات بشكؿ أسرع مف قبؿ المرؤوسيف  .اتضو ذلؾ في

جدوؿ رقـ ( :)3.5تحميؿ محاور التمكيف اإلداري.
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المقترحةفاعمية اتخاذ القرار وقت
والدراداتى مستو
التعرؼ إلى

مستو فاعمية القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.

بقطاع غزة جال بوزف نسبي ( )55.341وىو بدرجة موافقة
كبيرة .اتضو ذلؾ في جدوؿ ( :)3.4تحميؿ فقرات محور

فاعمية اتخاذ القرار.
تحديد العالقة بيف التمكيف اإلداري وبيف فاعمية

تبيف أنو يوجد عالقة إيجابية بيف التمكيف اإلداري بكؿ

اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات

أبعاده وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات .اتضو ذلؾ

األىمية بقطاع غزة.

في جدوؿ ( :)3.5معامؿ ارتباط بيرسوف بيف التمكيف
اإلداري وبيف فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات.

بياف أثر التمكيف اإلداري عمى فاعمية اتخاذ

يوجد أثر إيجابي لمتمكيف اإلداري بكؿ أبعاده عمى فاعمية

بقطاع غزة.

( :)3.50تحميؿ االنحدار الخطي بيف المتغيرات المستقمة

القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

اتخاذ القرار وقت األزمات .اتضو ذلؾ في جدوؿ

و المتغيرات التابعة.
الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسطات استجابات

كشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري وحوؿ فاعمية

عند مستو الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغيرات( :الجنس،
العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخدمة،

وقت األزمات في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
لمتغير الجنس .اتضو ( :)3.51الفروؽ بالنسبة لمتغير

المسمى الوظيفي).

الجنس.

اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات

المبحوثيف حوؿ التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
لمتغير العمر .ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستو

داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات

المبحوثيف حوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في

لمتغير العمر،

المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
ولصالو الذيف أعمارىـ (أقؿ مف  13عاـ) .اتضو ذلؾ في
جدوؿ( :)3.52الفروؽ بالنسبة لمتغير العمر.
وجدوؿ ( )3.53الفروؽ بيف المجموعات في محور فاعمية
اتخاذ القرار وقت األزمات تعز لمتغير العمر.
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
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في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير المؤىؿ
العممي .اتضو ذلؾ في جدوؿ ( :)3.54الفروؽ بالنسبة
لمتغير المؤىؿ العممي.
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

الداللة

( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
التمكيف اإلداري ،وحوؿ فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات
في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز لمتغير سنوات
الخدمة .اتضو ذلؾ في جدوؿ ( :)3.56الفروؽ بيف
المجموعات في محور التمكيف اإلداري تعز لمتغير عدد
سنوات الخدمة.
و جدوؿ ( :)3.57الفروؽ بيف المجموعات في محور

فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات تعز لمتغير عدد سنوات
الخدمة.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو

داللة

( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ

التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة تُعز
لمتغير المسمى الوظيفي ،ولصالو الذيف مسماىـ الوظيفي
(أعمى مف مدير) .يتضو ذلؾ في جدوؿ ( :)3.05الفروؽ
بيف المجموعات في محور التمكيف اإلداري تعز لمتغير

المسمى الوظيفي.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة
( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
فاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات في المؤسسات األىمية

بقطاع غزة تٌعز لمتغير المسمى الوظيفي .اتضو ذلؾ في
جدوؿ ( :)3.02الفروؽ بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي.
تسميط الضول عمى العوبات التي تواجو عممية

مف خالؿ إجرل  2مقابالت مع مدرال مؤسسات وأعضال

اتخاذ القرار ،وبياف كيؼ يمكف اتخاذ ق اررات

مجمس إدارة ومدير دائرة الذيف ىـ مف ضمف عينة الدراسة

سريعة وقت األزمات.

تبيف أنو معظـ المدرال الذيف تمت مقابمتيـ يميموف إلى

التشاور مع المختصيف أو المناصب األقؿ منيـ أو

المناصب األعمى منيـ ،لكي يحصموا عمى دعـ ىذا
القرار ،وكذلؾ معرفة بدائؿ أخر ترشد إلى ق اررات أفضؿ.
المصدر :تـ تجريده بواسطة الباحثة باالعتماد عمى نتائج الدراسة.
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المتعماة بماابالت الدراسة:
 6.1.5النتائ
والدراداتىالمقترحة
 -5معظـ المدرال يميموف إلى التشاور مع المختصيف أو المناصب األقؿ مػنيـ أو المناصػب األعمػى
منيـ ،لكي يحصموا عمى دعـ ىذا القرار ،وكذلؾ معرفة بدائؿ أخر ترشد إلى ق اررات أفضؿ.

 -0بعػض المواقػؼ والظػروؼ تتطمػػب مػف المػديريف اتخػػاذ قػرار سػريع ،ألف عامػػؿ الوقػت يكػوف ىامػاً
جداً في بعض األحياف.

 -1ىناؾ ق اررات تتبع القوانيف والموائو وق اررات ال تكػوف مواضػيعيا مشػمولة ضػمف المػوائو والقػوانيف،
مثؿ الق اررات الخاصة بضعؼ التمويؿ.
 -2التشػػاور مػػع العػػامميف يزيػػد مػػف فاعميػػة ونجاعػػة الق ػرار ،ويزيػػد مػػف قبػػوؿ العػػامميف فػػي المؤسسػػة،
ويجعؿ متابعة القرار أسيؿ وأفضؿ.
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المقترحةاسة:
توصيات الدر
6.1
والدراداتى
عمى ضول النتائج التي توصمت إلييا الباحثة ،استخمصت بعض التوصيات التالية:
 6.2.1توصيات تتعمؽ بالتمكيف اإلدار :
جدوؿ ( :)6.4توصيات تتعمؽ بالتمكيف اإلداري
التوصيات

األبعاد

أف يتفيـ العامموف في المؤسسات األىمية أدوارىـ بشكؿ جيد.
التصاؿ وتدفؽ
المعمومات

أف يتـ االتصاؿ ونقؿ المعمومات ما بيف المستويات اإلدارية في الوقت المناسب التخاذ القرار.
أف يتوفر لد المؤسسات األىمية نظاـ معمومات يوفر المعمومات الالزمة ألصحاب القرار.
أف تسعى المؤسسات األىمية لتزويد العامميف بالمعمومات الالزمة ،وأف تتوفر فرصة مشاركة
المعمومات بيف جميع العامميف.
تعميـ تشكيؿ فرؽ عمؿ إلنجاز المياـ و األىداؼ في المؤسسات األىمية.
تقديـ المساعدة لفرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية لتنفيذ الخطط الموضوعة.

فرؽ العمؿ

أف يقوـ مسئولو فرؽ العمؿ في المؤسسات األىمية بحؿ النزاعات بيف أعضال الفريؽ دوف
تمييز أو محاباة.
أف تقوـ إدارة المؤسسات األىمية بتشجيع العامميف عمى العمؿ بروح الفريؽ.
أف يتمقى المرؤوسوف في المؤسسات األىمية مكافآت مادية عندما يقوموف بكعماؿ إبداعية

متميزة.

األخذ بعيف االعتبار تناسب الراتب الذي تحدده إدارة المؤسسات األىمية مع الجيود التي يبذليا
الحوافز

العامموف.
أف تعتمد إدارة في المؤسسات األىمية نظاـ ترقيات عادؿ وموضوعي بيف العامميف.
تبنى إدارة المؤسسات األىمية معيار الكفالة في نظاـ ترقية العامميف فييا.
منو الرؤسال في المؤسسات األىمية تقدير وتشجيع معنوي لمبادرات واجتيادات المرؤوسيف.
قياـ الرؤسال في المؤسسات األىمية بتحفيز المرؤوسيف عمى تحمؿ مسؤوليات أكبر.

التلويض

أف توفر إدارة المؤسسات األىمية لممرؤوسيف فرصة التخاذ الق اررات باستقاللية.
تبنى اإلدارة في المؤسسات األىمية فمسفة التفويض ،وأف تنمي ىذه الروح لد موظفييا.
تعامؿ المدرال في المؤسسات األىمية بالمرونة الالزمة والمناسبة مع مرؤوسييـ لمتصرؼ في
أدال مياميـ.

منو الرئيس في المؤسسات األىمية الثقة الكاممة لمرؤوسيو ،مف حيث التصرؼ بالصالحيات
الممنوحة.
تشجيع الرئيس في المؤسسات األىمية مرؤوسيو عمى ممارسة الدور القيادي ضمف الصالحيات
المفوضة.
بنال عمى التوصيات التي تقدميا الباحثة.
المصدر :جرد بواسطة الباحثة ً
524

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى

تتعمؽ بلاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:
توصيات
6.2.2
المقترحة
والدراداتى
 -5أف يتـ اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الق اررات في المؤسسات األىمية.
 -0أف يتـ اتخاذ الق اررات في المؤسسات األىمية بموضوعية تامة.
تقبؿ القرار لد العامميف والفئات المستيدفة.
 -1أف تراعي اإلدارة في المؤسسات األىمية مد ُ
 -2اتخاذ الق اررات التي تتفاد األزمات قبؿ وقوعيا وتتييك لمواجيتيا في المؤسسات األىمية.
 -3اقتناص الفرص واستثمارىا لتحقيؽ األىداؼ المرجوة في المؤسسات األىمية.
 -4أف تقوـ اإلدارة في المؤسسات األىمية بتقييـ نتائج القرار بعد تنفيذه.
 -5أف تقوـ المؤسسات األىمية باتخاذ ق اررات سريعة لمواجية المشكالت الطارئة في األزمات.
 -6تراجع إدارة المؤسسات األىمية عف الق اررات المتخذة إذا كاف ىناؾ مبرر مقنع.
 -7اعتماد المؤسسات األىمية عمى رؤية واضحة عند اتخاذ الق اررات.

 6.3خطة ماترحة لتنليذ توصيات الدراسة
جدوؿ ( :)6.5خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة
المحور

التصاؿ وتدفؽ
المعمومات

فرؽ العمؿ

التوصيات
أف يتفيـ العامموف في المؤسسات
األىمية أدوارىـ بشكؿ جيد.
أف يتـ االتصاؿ ونقؿ المعمومات
ما بيف المستويات اإلدارية في
الوقت المناسب التخاذ القرار.
أف يتوفر لد المؤسسات األىمية
نظاـ معمومات يوفر المعمومات
الالزمة ألصحاب القرار.
أف تسعى المؤسسات األىمية
لتزويد العامميف بالمعمومات
الالزمة ،وأف تتوفر فرصة مشاركة
المعمومات بيف جميع العامميف.
تعميـ تشكيؿ فرؽ عمؿ إلنجاز
المياـ و األىداؼ في المؤسسات
األىمية.

جية التنليذ
المسئوؿ المباشر

آلية التنليذ
إعداد الوصؼ
الوظيفي
تعزيز التواصؿ و
االتصاؿ بيف
المستويات
اإلدارية
توفير آليات
التواصؿ السريع

المسئوؿ المباشر

توضيو سير
العمؿ و تطوراتو

أوؿ بكوؿ في
حاؿ وجود
مستجدات

المسئوؿ المباشر

الحث عمى إنجاز
المياـ عف طريؽ
فرؽ وليس بشكؿ
فردي

حسب المدة
الالزمة إلنجاز
الميمة

إدارة المؤسسة

وحدة تكنولوجيا
المعمومات
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المدة الزمنية
شير
االستمرار بشكؿ
دائـ

شيريف

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى
يقوـ مسئولو فرؽ العمؿ في
والدراداتى أف
المقترحة
المؤسسات األىمية بحؿ النزاعات
بيف أعضال الفريؽ دوف تمييز أو
محاباة.
أف يتمقى المرؤوسوف في
المؤسسات األىمية مكافآت مادية
عندما يقوموف بكعماؿ إبداعية
متميزة.
األخذ بعيف االعتبار تناسب
الراتب الذي تحدده إدارة
المؤسسات األىمية مع الجيود
الحوافز
التي يبذليا العامموف.

التلويض

فاعمية اتخاذ
الارار

أف تعتمد إدارة في المؤسسات
األىمية نظاـ ترقيات عادؿ
وموضوعي بيف العامميف.
أف توفر إدارة المؤسسات األىمية
لممرؤوسيف فرصة التخاذ الق اررات
باستقاللية.

المسئوؿ المباشر

حؿ المشكالت و
العمؿ عمى تجنب
حدوثيا

أسبوع حتى شير

إدارة المؤسسة و
قسـ المالية

تخصيص ميزانية
لمحوافز المادية

شير

إدارة المؤسسة

تحديد الرواتب
حسب الجيد
المبذوؿ
توفير مقابؿ
لساعات العمؿ
اإلضافية

شير

إدارة المؤسسة

وضع قوانيف
ولوائو خاصة
بالترقية
التككيد عمى عدـ
الرجوع لممسئوؿ
المباشر في اتخاذ
الق اررات
تشجيع ثقافة
التفويض

المسئوؿ المباشر

تبنى اإلدارة في المؤسسات األىمية إدارة المؤسسة
فمسفة التفويض ،وأف تنمي ىذه
الروح لد موظفييا.
المسئوؿ المباشر
تعامؿ المدرال في المؤسسات
األىمية بالمرونة الالزمة والمناسبة
مع مرؤوسييـ لمتصرؼ في أدال
مياميـ.
المسئوؿ المباشر
تشجيع الرئيس في المؤسسات
األىمية مرؤوسيو عمى ممارسة
الدور القيادي ضمف الصالحيات
المفوضة.
متخذ القرار أو
أف يتـ اختيار الوقت المناسب
المفوض باتخاذ
لتنفيذ الق اررات في المؤسسات
القرار
األىمية.
أف يتـ اتخاذ الق اررات في
المؤسسات األىمية بموضوعية
تامة.

متخذ القرار أو
المفوض باتخاذ
القرار
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بشكؿ مستمر

شير

حسب فترة
التفويض

بشكؿ مستمر

إعطال مساحة
مف الحرية في
اتخاذ القرار

بشكؿ مستمر

توفير عنصر
القيادة ضمف
الصالحيات

فترة منو
الصالحيات

المدة التي تسبؽ
اتخاذ القرار

التريث في اتخاذ
القرار واختيار
الفرصة المناسبة
التخاذه
البعد عف المحاباة بشكؿ مستمر
و المصالو
الشخصية

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصواتى
المقترحة
اعي إدارة المؤسسات األىمية
والدراداتى أف تر
تقبؿ القرار لد العامميف
مد ُ
والفئات المستيدفة.
اتخاذ الق اررات التي تتفاد
األزمات قبؿ وقوعيا وتتييك
لمواجيتيا في المؤسسات األىمية.
أف تقوـ اإلدارة في المؤسسات
األىمية بتقييـ نتائج القرار بعد
تنفيذه.

إدارة المؤسسة

قبؿ اتخاذ القرار
عرض القرار
عمى العامميف قبؿ بشير
اتخاذ القرار

اإلدارة العميا في
المؤسسة

اتخاذ ق اررات
استراتيجية
مستقبمية

 4أشير قبؿ وقوع
األزمة

إدارة المؤسسة

المقارنة بيف
مرحمة ما قبؿ
اتخاذ القرار و
مرحمة ما بعد
اتخاذ القرار
في حاؿ كوف
نتائج القرار سمبية
يتـ التراجع عنو

عمى األقؿ 1
أشير بعد تنفيذ
القرار

تراجع إدارة المؤسسات األىمية عف متخذ القرار أو
المفوض باتخاذ
الق اررات المتخذة إذا كاف ىناؾ
القرار
مبرر مقنع.

شير مف بعد
تقييـ نتائج القرار

بنال عمى الخطة التي تقترحيا لتنفيذ التوصيات.
المصدر :جرد بواسطة الباحثة ً

 6.4الدراسات الماترحة:
 -5أثػػر التمكػػيف اإلداري عمػػى فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة بالضػػفة
الغربية.

 -0آليات تفعيؿ التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية بقطاع غزة.
 -1أثػػر زيػػادة فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بقطاع غزة.
 -2أثر زيادة الحوافز عمى التمكيف اإلداري في المؤسسات األىمية في فمسطيف.

 6.5ممخص اللصؿ السادس:
تناوؿ الفصؿ النتائج المتعمقة بواقع التمكيف اإلداري ،النتائج المتعمقة بمستو فاعمية اتخاذ القرار

وقت األزمات ،النتائج المتعمقػة بفرضػيات الد ارسػة ،النتػائج المتعمقػة بمقػابالت الد ارسػة ،توصػيات تتعمػؽ
بالتمكيف اإلداري ،توصيات تتعمؽ بفاعمية اتخاذ القرار وقت األزمات ،خطػة مقترحػة لتنفيػذ التوصػيات،

الدراسات المقترحة.
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المصادرىوالمراجع

 5املصادر واملراجع
أولا :المراجا العربية.
ثانيا :المراجا األجنبية.
ثالث ا :الماابالت.
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المراجا والمصادر
 الارآف الكريـ.أولا :المراجا العربية:
 -5أبو الروس ،سامي ( .)0255تقييـ فاعمية أسموب ونمط اتخاذ القرار لد المدرال في المؤسسػات
غير الحكومية الفمسطينية في قطاع غػزة ،مجمة جامعة فمسطيف :ص ،35-52 :تػـ االسػترجاع

في http://journal.up.edu.ps/Assess0255/22/03

 -0أبو المجد ،محمػد ( .)0226التمكيف الوظيلي ودور في تعزيػز الاػدرات البشػرية ،دار ابػف حػزـ
لمنشر والتوزيع ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -1أبو النصر ،مدحت ( .)0250فرؽ العمؿ الناجحة :البنا والنمو واإلدارة إلنجاز الميػاـ بشػكؿ
أف ؿ وأسيؿ ،القاىرة ،مصر :المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

 -2أب ػػو زور ،ارم ػػي ( .)0252ض ػػغوط العم ػػؿ وعالقتي ػػا باتخ ػػاذ القػ ػ اررات اإلداري ػػة ف ػػي و ازرة المالي ػػة
بقطػػاع غ ػزة ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،أكاديميػػة اإلدارة والسياسػػة لمد ارسػػات العميػػا ،غ ػزة،

فمسطيف.

 -3أبػػو سػػمرة ،أسػػمال ( .)0252فاعميػػة اتخػػاذ الق ػرار وعالقتيػػا بقيػػادة التغييػػر لػػد رؤسػػال األقسػػاـ
األكاديمية في الجامعػات الفمسػطينية ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،الجامعػة اإلسػالمية بغػزة،

فمسطيف.

 -4أبو شرخ ،نادر ( :)0252تقييـ أثر الحػوافز عمػى مسػتو األدال الػوظيفي فػي شػركة االتصػاالت
مػػف وجيػػة نظػػر العػػامميف ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،كميػػة االقتصػػاد و العمػػوـ اإلداريػػة،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 -5أبو شمالة ،سيى ( .)0254دور أنماط القيادة اإلدارية في تحسػيف مسػتو التمكػيف اإلداري لػد

العػامميف بجامعػة األقصػى ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،أكاديميػة اإلدارة والسياسػة لمد ارسػات
العميا ،غزة ،فمسطيف.

 -6أبػػو عف ػش ،إينػػاس ( .)0255أثػػر الػػذكال العػػاطفي عمػػى مقػػدرة مػػدرال مكتػػب األونػػروا بغ ػزة عمػػى
اتخاذ القرار وحؿ المشكالت ،رسالة ماجستير ير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -7أبػػو عمبػػة ،عبمػػة ( .)0221ورقػػة عمػػؿ بعن ػواف المؤسسػػات األىميػػة اللمسػػطينية فػػي المػػؤتمر
الدولي لمجمعيات اإلنسانية الخيرية ،باريس.0221/5/52-7 ،

 -52أب ػػو معم ػػر ،م ػػاىر ( .)0255دور م ػػديريات التربي ػػة و التعم ػػيـ ف ػػي إدارة األزم ػػات التعميمي ػػة الت ػػي

تواجييا المدارس الحكومية في محافظػات غػزة و سػبؿ تطػويره ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة،

جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
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 -55أحمػػد ،ىبػػة ( .)0251أثػػر إدارة الػػذات عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار لػػد مػػوظفي اإلدارة العميػػا فػػي
الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -50أفندي ،عطية ( .)0221تمكيف العامميف :مدخؿ لمتحسيف والتطوير المستمر ،القػاىرة :المنظمػة
العربية لمتنمية اإلدارية.

 -51أنػدراوس ،ارمػي ومعاينػة ،عػادؿ ( .)0226اإلدارة بالثاػة بػالتمكيف :مػدخؿ لتطػوير المؤسسػػات،
إربد ،األردف :عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع.

 -52أيوب ،ناديا ( .)0225نظرة أفراد اإلدارة العميا لخصائص عممية اتخػاذ القػ اررات االسػتراتيجية فػي
المنشآت السعودية الكبرة ،مجمة دراسات الخمي العربي والجزيرة ،العدد(.)521

 -53باعثم ػػاف ،ريم ػػا ( .)0226تمك ػػيف الع ػػامميف ككس ػػموب لمواجي ػػة بع ػػض المش ػػكالت التنظيمي ػػة ف ػػي
المؤسس ػػات العام ػػة ،د ارس ػػة ميداني ػػة ع ػػف المؤسس ػػة العام ػػة لمخط ػػوط الجوي ػػة الس ػػعودية ،رسػػػػالة
ماجستير ير منشورة ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية واإلدارية ،الرياض ،السعودية.

 -54البحيصػػي ،عبػػد المعطػػي ( .)0252دورة تمكػػيف العػػامميف فػػي تحقيػػؽ التميػػز المؤسسػػي  -د ارسػػة
ميدانية عمػى الكميػات التقنيػة فػي محافظػات قطػاع غػزة ،دراسػة ماجسػتير يػر منشػورة ،جامعػة

األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -55البالدي ،فيد ( .)0250المستويات اإلدارية التخػاذ القػ اررات المتعمقػة بػبعض الميػاـ التربويػة كمػا
يدركيا مديرو المدارس الثانوية بمدينة مكػة المكرمػة ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،جامعػة أـ

القر  ،مكة المكرمة ،السعودية.

 -56البمبيسػػي ،محمػػود ( .)0254س ػػبؿ تطػػوير أسػػاليب اتخ ػػاذ الق ػرار فػػي إدارة األزم ػػات األمنيػػة ف ػػي
فمس ػػطيف ،رسػػػالة ماجسػػػتير يػػػر منشػػػورة ،أكاديمي ػػة اإلدارة والسياس ػػة لمد ارس ػػات العمي ػػا ،غػ ػزة،

فمسطيف.

 -57البنؾ الدولي ،المركز الدولي لقوانيف الييئات التي ال تستيدؼ الػربو ( ،)5775دليؿ الممارسػات
السػػممية بشػػأف و ػػا الا ػوانيف المتعماػػة بالمؤسسػػات يػػر الحكوميػػة ،ورقػػة بحػػث رقػػـ 04أ،
سمسمة بحوث التنمية االجتماعية.

 -02تعمػػب ،سػػيد ( .)0255نظػػـ ودعػػـ اتخػػاذ الا ػ اررات اإلداريػػة ،عمػػاف :عمػػاف ،األردف :دار الفكػػر
ناشروف وموزعوف.

 -05جريػػدة الوقػػائع الفمسػػطينية ( ،)0222قػػانوف الجمعيػػات الخيريػػة والييئػػات األىميػػة رقػػـ ( )5لعػػاـ
 ،0222العدد()10

 -00الجميمي ،مطر ( .)0226األنماط القياديػة وعالقتيػا بمسػتويات التمكػيف مػف وجيػة نظػر مػوظفي
مجمس الشػور  ،رسالة ماجسػتير يػر منشػورة ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ األمنيػة ،الريػاض،
السعودية.
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 -01جواد ،شوقي وياسيف الخرشة ( .)0226الميارات القيادية ودورىا فػي تبينػي اسػتراتيجية التميػز -
دراسة تحميمية في البنوؾ األردنية ،ورقة عممية مادمة إلى المؤتمر العربػي األوؿ إدامػة التميػز

والتنافسػػية فػػي مؤسسػػات الاطػػاع العػػاـ والخػػاص ،المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػة ،عمػػاف،

األردف.

 -02جواد ،وفال ( .)0250أثػر التمكػيف اإلداري عمػى الرضػا الػوظيفي لػد العػامميف فػي ىيئػة التعمػيـ
التقني ،مجمة كمية بغداد لمعموـ القتصادية الجامعة ،العدد( ،)10بغداد ،العراؽ.

 -03الحاج ،أمؿ ( .)0253عالقة التمكػيف اإلداري بػااللتزاـ التنظيمػي فػي المؤسسػات الدوليػة العاممػة
بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -04الحراحشػػة ،محمػػد والييتػػي ،ص ػالح الػػديف ( .)0224أثػػر التمكػػيف اإلداري والػػدعـ التنظيمػػي فػػي
السموؾ اإلبداعي كما يراه العامموف فػي شػركة االتصػاالت األردنيػة د ارسػة ميدانيػة ،مجمػة العمػوـ

اإلدارية :)11(0 ،ص.044-022 :

 -05الحريري ،ارفػدة ( .)0225التخطػيط السػتراتيجي فػي المنظومػة المدرسػية ،عمػاف ،األردف :دار
الفكر.

 -06الحريري ،رافدة ( .)0226ميارات الايادة التربويػة فػي اتخػاذ الاػ ار ارت اإلداريػة ،عمػاف ،األردف:
دار المناىج لمنشر والتوزيع.

 -07حسيف ،عبد الرسوؿ ( )0226استراتيجية التمكػيف وأثرىػا فاعميػة فريػؽ العمػؿ ،د ارسػة تحميميػة فػي

جامعػة القادسػية ،مجمػة الاادسػية لمعمػوـ اإلداريػة والقتصػادية ،جامعػة القادسػية ،العػراؽ ،العػدد

( :)1ص.42–32 :

 -12الحسيف ،وفال ( .)0250أثر التمكيف اإلداري عمى الرضا الوظيفي لد العامميف في ىيئة التعمـ
التقني ،مجمة كمية بغداد لمعموـ القتصادية الجامعة ،العدد (.)10

 -15حم ػػاد ،منص ػػور ( .)0254دور مح ػػددات تص ػػميـ اليياك ػػؿ التنظيمي ػػة ف ػػي تحس ػػيف ج ػػودة اتخ ػػاذ
الق اررات اإلدارية في جياز الشرطة الفمسطينية ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،أكاديميػة اإلدارة
والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 -10خضػػر ،سػػفياف ( .)0254واقػػع اسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة فػػي اتخػػاذ الق ػرار وحػػؿ المشػػكالت فػػي
المستويات العميا بو ازرة الداخمية واألمف الػوطني (الشػؽ العسػكري) بقطػاع غػزة ،رسػالة ماجسػتير
ير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 -11الخضػػري ،محسػػف ( .)0221إدارة األزمػػات :مػػني اقتصػػاد إدار لحػػؿ األزمػػات عمػػى مسػػتوا
القتصاد الاومي و الوحدة القتصادية ،القاىرة :مكتبة مدبولي.

 -12الدعدي ،دالؿ ( .)0255العالقة بيف التمكيف واإلدارة اإلبداعية مف وجية نظر القيادات اإلدارية
بجامعة أـ القر  ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة ،السعودية.

 -13دليؿ منظمات المجتمع المدني (.)0222
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 -14دوديف ،أحمد ( .)0250إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ،اليازوري ،عماف ،األردف.

 -15الػػدوري ،زكريػػا والع ػزاوي ،نج ػـ والسػػكارنة ،بػػالؿ والعممػػة ،شػػفيؽ وعبػػد القػػادر ،محمػػد (.)0227
وظائؼ وعمميات منظمات األعماؿ ،عماف ،األردف :دار اليازوري لمنشر والتوزيع.

 -16الػػدوري ،ياس ػػميف ( .)0252دور تمك ػػيف العػػامميف ف ػػي األدال المنظم ػػي فػػي إط ػػار عناص ػػر إدارة
الجودة الشاممة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة بغداد ،العراؽ.

 -17الػػردادي ،أمينػػة ( .)0250التمكػػيف اإلداري لتػػدعيـ القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػ اررات ، -د ارسػػة ميدانيػػة
عػػف المؤسسػػة العامػػة لمخطػػوط الجويػػة السػػعودية ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،جامعػػة نػػايؼ

لمعموـ األمنية واإلدارية ،الرياض ،السعودية.

 -22الرشػػودي ،خالػػد ( .)0227مقومػػات التمكػػيف فػػي المنظمػػات األمنيػػة التعميميػػة ومػػد جاىزيتيػػا
لتطبيق ػػو ،رسػػػػالة ماجسػػػػتير يػػػػر منشػػػػورة ،جامعػ ػػة ن ػػايؼ العربي ػػة لمعم ػػوـ األمني ػػة ،الريػ ػػاض،

السعودية.

 -25الرقب ،أحمد ( .)0252عالقة القيادة التحويمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع
غزة ،.رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -20السالـ ،مؤيد ( .)0220تنظيـ المؤسسات ،عماف ،األردف ،دار عالـ الكتاب الحديث.

 -21السكارنة ،بالؿ ( .)0252الايادة اإلدارية اللعالة ،عماف ،األردف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
 -22شبير ،محمد توفيؽ ( .)0253واقع تطبيؽ أسموب اإلدارة باألىداؼ في الجامعات الفمسطينية

بغزة وأثرىا عمى مشاركة المرؤوسيف في اتخاذ القرار ،رسالة ماجستير ير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية – غزة ،فمسطيف.

 -23شراب ،نبيمة ( .)0255أساليب اتخاذ القرار وعالقتيا بالصالبة األكاديمية لػد طػالب الجامعػة،
مجمة اإلرشاد النلسي ،العدد ( :)06ص.227-202 :

 -24الشػ ػريؼ ،مي ػػا ( .)0250التمك ػػيف اإلداري ودوره ف ػػي رف ػػع كف ػػالة الع ػػامميف بالجامع ػػات  -د ارس ػػة
تحميميو ،مجمة كمية التربية باإلسماعيمية :)02( ،ص.150-075 :

 -25الشقصي ،حمد ( .)0223مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات في جامعة السمطاف قابوس واثرىػا
عمى أدائيـ ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة آؿ البيت ،محافظة المفرؽ ،األردف.

 -26شقورة ،محمد ( .)0253متطمبات التمكيف اإلداري لد مديري المدارس الثانويػة بمحافظػات غػزة
وعالقتيا بثقافة اإلنجاز لدييـ ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -27الشمري ،محمد ( .)0224أثر تمكػيف العػامميف عمػى فاعميػة اتخػاذ القػ اررات بػالتطبيؽ عمػى شػركة
المالحػػة العربيػػة المتحػػدة بدولػػة الكويػػت ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،جامعػػة عػػيف شػػمس،

مصر.

 -32الشػيراني ،عبػد اهلل ( .)0227دورة تمكػيف فػي تحقيػؽ أمػف األنشػطة الرياضػية ،رسػالة ماجسػتير
ير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.
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 -35الضالعيف ،عمي ( ،)0252اثر التمكيف اإلداري في التميز التنظيمي" ،دراسة ميدانية في شركة
االتصاالت األردنية ،مجمة دراسات العموـ اإلدارية ،الجامعة األردنية ،المجمد ( ،)15العدد(.)5

 -30الطػػائي ،رعػػد وق ػػدادة ،عيسػػى ( .)0226إدارة الجػػػودة الشػػػاممة ،عمػػاف ،األردف :دار الي ػػازوري
لمنشر والتوزيع.

 -31الطراونػػة ،حس ػػيف ( .)0224العالقػػة ب ػػيف التمكػػيف اإلداري وفاعمي ػػة اتخػػاذ القػػ اررات لػػد م ػػديري
المدارس الحكومية في إقميـ جنوب األردف ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرؾ،

األردف.

 -32الطويؿ ،ىػاني ( .)0225اإلدارة التربوية والسموؾ المنطاػي ،عمػاف ،األردف :دار وائػؿ لمطباعػة
والنشر.

 -33عػػالـ ،خالػػد ( .)0250درجػػة ممارسػػة القيػػادات التربويػػة فػػي اإلدارة العامػػة لمتربيػػة والتعمػػيـ لمبنػػيف
بالعاصػمة المقدسػة لعمميػػة اتخػاذ القػرار ،رسػػالة ماجسػتير يػػر منشػورة ،جامعػػة أـ القػر  ،مكػػة

المكرمة ،السعودية.

 -34عبػػد الػػرحيـ ،محمػػد ( .)0225حػػؿ المشػػاكؿ وصػػنع الق ػرار ،مشػػروع الطػػرؽ المؤديػػة إلػػى التعمػػيـ

العالي مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة ،جامعػة القػاىرة،

مصر.

 -35عبػػد العزي ػػز ،ى ػػد ( .)0225مق ػػاؿ بعنػ ػواف المؤسس ػػات غي ػػر الحكومي ػػة ،منشػػػور عمػػػى الػػػرابط
اإللكتروني.(www.arabvlouounteering.org) :

 -36عبػػد اليػػادي ،عػػزت ( .)0222رؤيػػة أوسػػا لػػدور المؤسسػػات األىميػػة اللمسػػطينية فػػي عمميػػة
التنمية ،مركز بيساف لمبحوث واإلنمال ،راـ اهلل ،فمسطيف.

 -37العب ػػد ،ج ػػالؿ إبػ ػراىيـ ( :)0222اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب الكميػػػػة فػػػػي اتخػػػػاذ الاػػػػ اررات اإلداريػػػػة،
اإلسكندرية ،مصر :دار الجامعة الجديدة.

 -42العبيديف ،بثينػة ( :)0222العالقػة بػيف التمكػيف اإلداري و خصػائص الوظيفػة فػي كػؿ مػف شػركة
اإلسػػمنت األردنيػػة و مؤسسػػة المػوانئ – د ارسػػة مقارنػػة ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة ،جامعػػة
مؤتة ،األردف.

 -45العتيبي ،سعد ( .)0223جوىر تمكيف العامميف :إطار مفاىيمي ،الممتاى السػنو العاشػر إلدارة
الجودة الشاممة / 56-55 ،إبريؿ ،الخبر ،السعودية.

 -40عريق ػػات ،محم ػػد ( ،)0252دور التمك ػػيف ف ػػي إدارة األزم ػػات ف ػػي منظم ػػات األعم ػػاؿ ،المػػػػؤتمر
العممي الدولي السابا ،تداعيات األزمة القتصادية عمى منظمات األعماؿ ،التحديات ،اللرص،

الرقابة ،جامعة الزرقال الخاصة ،األردف.

 -41عزيػػز ،ديممػػاف ( .)0255التمكػػيف ودوره فػػي اإلبػػداع اإلداري ،رسػػالة ماجسػػتير يػػر منشػػورة،
كمية جامعة السميمانية.
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 -42العطار ،ىيثـ ( .)0250مد ممارسة التمكيف اإلداري وتكثير ذلؾ عمى إبداع العامميف  -دراسة
مقارنػػة لوجيػػات نظػػر العػػامميف فػػي جػػامعتي األزىػػر واإلسػػالمية بغ ػزة ،رسػػػالة ماجسػػػتير يػػػر

منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -43عفانػػة ،حسػػف ( .)0251التمكػػيف اإلداري وعالقتػػو بفاعميػػة فػػرؽ العمػػؿ فػػي المؤسسػػات األىميػػة
الدولية العاممة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -44العالؽ ،بشير ( )0226اإلدارة الحديثة :نظريات وملاىيـ ،عماف ،األردف :مكتبة اليازوري.

 -45عم ػػي ،عالي ػػة جػ ػواد واحم ػػد ،س ػػيؼ ال ػػديف عم ػػاد .)0251( ،أث ػػر تمك ػػيف الع ػػامميف ف ػػي التط ػػوير
التنظيمي ،مجمة كمية بغداد لمعموـ القتصادية الجامعة ،العدد ( ،)14بغداد.

 -46عمي ،وفال ( .)0250متطمبػات التمكػيف اإلداري لمقيػادات الجامعيػة بكميػات التربيػة فػي جميوريػة
مصر العربية ،رسالة دكتوراه ير منشورة ،جامعة كفر الشيخ ،مصر.

 -47عػػودة ،رىػػاـ ( .)0226واقػػع إدارة األزمػػات فػػي مؤسس ػػات التعمػػيـ العػػالي بقطػػاع غ ػزة  -د ارس ػػة
تطبيقيػػة عمػػى الجامعػػة اإلسػػالمية ،رسػػػالة ماجسػػػتير يػػػر منشػػػورة ،الجامعػػة اإلسػػالمية بغ ػزة،

فمسطيف.

 -52عػػوض ،سػػيا .)0251( ،التخطػػيط االسػػتراتيجي مػػدخؿ لتمكػػيف مػػديري مػػدارس التعمػػيـ الثػػانوي
بفمسطيف ،رسالة ماجستير ير منشورة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،القاىرة ،مصر.

 -55عيػػاش ،جػػابر ( .)0226واق ػع اسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة فػػي اتخػػاذ القػرار وحػػؿ المشػػكالت لػػد

المؤسس ػػات األىمي ػػة بقط ػػاع غػ ػزة ،رسػػػالة ماجسػػػتير يػػػر منشػػػورة ،الجامع ػػة اإلس ػػالمية بغػ ػزة،

فمسطيف.

 -50الغزالي ،عبد الكريـ ( .)0250أثر القيادة التحويمية عمى فاعمية اتخاذ القرار فػي شػركات التػكميف
األردنية ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط.

 -51الغمبػػاف ،نعػػيـ ( .)0252أس ػرار اتخػػاذ الق ػرار وخارطػػة طريػػؽ لسػػحر القيػػادة .مجمػػػة رواد :ص:
.31-27

 -52الفايدي ،سالـ ( .)0226فرؽ العمؿ وعالقتيا بكدال العامميف في األجيزة األمنية ،رسالة دكتػوراه
ير منشورة ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.

 -53الفض ػػؿ ،مؤي ػػد ( .)0222األسػػػاليب الكميػػػة فػػػي اإلدارة ،عم ػػاف ،األردف :دار الي ػػازوري العممي ػػة
لمنشر والتوزيع.

 -54قاسـ ،سعاد ( .)0255أثر الذكال االستراتيجي عمى عممية اتخاذ الق اررات  -دراسة تطبيقية عمػى
الم ػػدرال ف ػػي مكت ػػب غػ ػزة اإلقميم ػػي الت ػػابع لألون ػػروا ،رسػػػالة ماجسػػػتير يػػػر منشػػػورة ،الجامع ػػة
اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -55قاسـ ،عبد الرازؽ ( .)0222تحميؿ وتصميـ نظـ المعمومات المحاسبية ،دمشؽ ،سوريا.
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 -56القريوتي ،قاسـ والعنزي ،محمد ( ،)0224الشعور بالتمكف لد المديريف مف مستو اإلدارة

الوسطى في دولة الكويت" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ القتصادية والاانونية ،المجمد (،)00

العدد (.)5

 -57قويدر ،مناؿ ( .)0255درجػة ممارسػة القيػادات األكاديميػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بمحافظػات
غزة لمتمكيف اإلداري ،وعالقتو بااللتزاـ التنظيمي لد أعضال الييئة التدريسػية ،رسالة ماجستير
ير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 -62كنعػػاف ،ن ػواؼ ( .)0227اتخػػاذ الا ػ اررات اإلداريػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ ،عمػػاف ،األردف :دار
الثقافة لمنشر والتوزيع.

 -65كوردي ،جيرمػي ( )0225الخطوات العشر لتخاذ الارار الصحي  ،القػاىرة ،مصػر :دار الفػاروؽ
لالستثمارات الثقافية.

 -60المػػوزي ،موسػػى وحمػػود ،خضػػير ( )0226مبػػادئ إدارة األعمػػاؿ ،عمػػاف ،األردف :إس ػرال لمنشػػر
والتوزيع.

 -61المحاسػنة ،محمػد ( .)0225أثػر التمكػيف اإلداري فػي بمػورة سػمات فػرؽ العمػؿ  -دارسػة تطبيقيػػة
عمى مدينة العقبة االقتصادية الخاصة – األردف ،رسالة ماجستير يػر منشػورة ،جامعػة مؤتػة،

األردف.

 -62محمػػد ،ريػػب اهلل ( .)0251واقػػع المشػػاركة فػػي صػػناعة الق ػرار لػػد أعضػػال ىيئػػة التػػدريب فػػي

الجامعػػات الجزائريػػة ( د ارسػػة ميدانيػػة) .المجمػػة العربيػػة ل ػػماف جػػودة التعمػػيـ العػػالي:)4(55 ،

ص.40-22 :

 -63محمد ،محمد ( .)0224الايادة اإلدارية ،عماف ،األردف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.
 -64مديرية الشؤوف العامة ،و ازرة الداخمية (.)0255

 -65مسعود ،مؤمف ( .)0250درجػة التمكػيف اإلداري وتطػوير األدال والعالقػة بينيمػا مػف وجيػة نظػر
مديري المدارس الحكومية في محافظات شػماؿ الضػفة الغربيػة ،رسػالة ماجسػتير يػر منشػورة،
جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 -66المصري ،شػادي ( .)0253متطمبػات التمكػيف مػف وجيػة نظػر العػامميف اإلداريػيف فػي الجامعػات
الفمسطينية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 -67مصطفى ،أحمد ( .)0223المدير ومياراتو السموكية ،الجمعية العربية لةدارة ،القاىرة ،مصر.

 -72مطػػر ،عصػػاـ ( .)0226التطػػور التنظيمػػي وأث ػره عمػػى فعاليػػة الق ػ اررات اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات
األىمية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -75المعػػاني ،أيمػػف وعبػػد الحكػػيـ ،ارشػػيدة ( .)0227التمكػػيف اإلداري وآثػػاره فػػي إبػػداع العػػامميف فػػي
الجامعة األردنية ،المجمة األ ردنية في إدارة األعماؿ ،الجامعة األردنية.)3(0 ،
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 -70المفمػ ػػوح ،فػ ػػاتف ( .)0254تمكػ ػػيف العػ ػػامميف ودوره فػ ػػي تحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ االسػ ػػتراتيجية لمجامعػ ػػة
اإلسالمية بغزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسػة لمد ارسػات العميػا ،غػزة،

فمسطيف.

 -71ممحـ ،يحػي ( .)0224متطمبػات التمكػيف العػامميف :شػركات االتصػاؿ األردنيػة ،المجمػة األردنيػة
في إدارة األعماؿ ،الجامعة األردنية ،)0(2 ،األردف.

 -72ممحـ ،يحيى ( )0224التمكيف كمليوـ إدار معاصر ،القاىرة ،مصر :المنظومة العربية لمتنمية
اإلدارية.

 -73منص ػ ػػور ،خالػػ ػػد ( .)0222المؤسسػػػػػػات األىميػػػػػػة والعمػػػػػػؿ الػػػػػػديماراطي ،الح ػ ػ ػوار المتمػػ ػػدف،
العػ ػ ػ ػػدد( ،)5200منشػػػػػػػػور عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػرابط اإللكترونػػػػػػػػي ،)www.rezgar.com( :بتػ ػ ػ ػػاريخ
.0222/55/57

 -74الميي ػرات ،عم ػػاد ( .)0252إدارة الجػػػودة الشػػػاممة :ملاىيمػػػو وتطبيااتػػػو ،عم ػػاف ،األردف :دار
جميس الزماف لمنشر والتوزيع.

 -75الموسوي ،منعـ ( .)0251اتخاذ الا اررات اإلدارية مدخؿ كمي ،عماف ،األردف :دار زىراف لمنشر
والتوزيع.

 -76موسى ،شيرزاد ( .)0252الادرة عمى اتخاذ الارار وعالقتيا بمركز ال بط ،عماف ،األردف :دار
صفال لمنشر.

 -77النبيو ،إياد ( .)0255فاعمية اتخاذ القرار وعالقتيا باألنماط القيادية السائدة لد مديري المدارس
الثانوية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فمسطيف.

 -522نس ػػماف ،م ػػاىر ( ،)0255التمك ػػيف اإلداري وعالقت ػػو بصب ػػداع الع ػػامميف اإلداري ػػيف ف ػػي الجامع ػػات
الفمسطينية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ير منشورة ، ،جامعة األزىر -غزة ،فمسطيف.

 -525النظاـ األساسي لجمعية إدارة األعماؿ.

 -520النظاـ األساسي والداخمي لجمعية الصالح اإلسالمية.

 -521النظاـ األساسي والالئحة الداخمية لجمعية اليتيـ الفمسطيني.
 -522النظاـ الفمسطيني لمجمعيات األىمية لسنة .0222

 -523النعيمي ،أحمد ( .)0226المدير الاائد والملكر الستراتيجي فف وميارات التلاعؿ ما اآلخريف،
عماف ،األردف :إثرال لمنشر والتوزيع.

 -524الي ػواري ،سػػيد ( .)0220اإلدارة :األصػػوؿ واألسػػس العمميػػة لماػػرف الػػػ ( ،)13القػػاىرة ،مصػػر:
مكتبة عيف شمس.

 -525الوادي ،حسػيف ( .)0250التمكيف اإلدار في العصر الحػديث ،عمػاف ،األردف :دار وائػؿ لمنشػر
والتوزيع.
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 التمك ػػيف اإلداري وعالقت ػػو بالدافعي ػػة لةنج ػػاز ل ػػد رؤس ػػال األقس ػػاـ.)0253(  إبػ ػراىيـ، اليػ ػازجي-526

، رسالة ماجسػتير يػر منشػورة،ومدرال الدوائر التابعة لمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة

. فمسطيف، غزة،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
: المراجا األجنبية:ثانيا

1. Aburuman, N. (2016). The Impact of Administrative Empowerment on
creativity Improvement among the Workers of Jordanian Public
Administration Institute, Research, vol. 7(1), International Journal of
Business and Social Science.
2. Antonis, k. Peter, B. & Celeste, W. (2007). Managing employee
empowerment in luxury hotels in Europe, International Journal of Service
Industry Management, Vol.18, No.1
3. Badah, A. (2012). Relationship Between The Knowledge Management
Processes and the administration Empowerment, with the employees
of the higher education and scientific research-Jordan.
4. Bamidele, M., & Ella, C. (2013). Workers Participation in Decision
Making and Job Satisfaction among University Academic Staff, The
International Researcher Journal. Vol.2, ISSN227-7471
(www.ireacher.org).
5. Bright, L. (2010). Group Dynamics and Decision Making Backcountry
Recreationists in Avalanche Terrair, PHD Dissertation, Colorado State
university, Fort Collins Colorado.
6. Darlington, M. (2007). Empowerment as an effective too to increase
administrative efficacy in the Local Government Area of
Umunneochi, Nigeria, Walden University, 165 pages;3258355.
7. Emerson, A. (2008). Why employee empowerment should be more
than just a buzz word at your cu, credit union journal, Vol.12.
8. Fernadez, S. & Moldogazeiv, T. (2013). Using Empowerment To
Encourage Innovative Behavior In Public Sector, Journal of Public
Administration Research and Theory Oxford University, UK.
9. Goodman, S. & Fandt: & Michitsch, J. & Lewis: (2007). Management;
Challenges for tomorrow's Leaders, Thomson , south – western.
10.Ivancevich. J., Iorenzi. P.& Stven. J. (2007). Management, New York
11.Judeh, M. (2012). An Analysis of the Relationship between Trust and
Employee Empowerment, A Field Study, International Business
Management, 6(2), pp 264-269
12.Kretzer, S. (2012). Data- Focused Decision Making: One School's
Journey, PHD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State
University, retrieved on 30/4/2016 from http://scholar.lib.vt.edi/theses
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13.Markkula: (2009). Decision making in inter-corporate projects A
Qualitative and Quantitative Study of project Workers in Automobile
Research and Pre-Development Projects in Japan and Germany, Master
Thesis, Linkopings University Mercedes Benz, Turkey.
14.Mckivor, L. (2016). The relationship between Empowerment, Decision
Making Style and Job Satisfaction in Female Middle Managers within
Ontario's University Registrarial Units, Thesis, Westren University,
Ontario, Canada.
15.Moodley, R. (2012). Decision Making as an Activity of School
Leadership: A Case Study, Master Thesis, School of Education and
Development, University of Kwazulu, Natal.
16.Muindi, F. (2011). The Relationship Between Participation in Decision
Making and Job Satisfaction among Academic Staff in the School of
Business, University of Nairobi. School of Business, The Journal of
Human Resources Management research, IBIMA Publishing.
(www.ibimapublishing.com/journals/JHRMR/jhrmr.html,ID246460).
17.Nazakat, H. (2009). Fostering Organizational citizenship behavior
through human resources Empowerment, Islamic Azad University,
Tehran center Branch.
18.Neema, M. (2015). Women's empowerment and decision-making at the
household level: A case study of Ankore families in Uganda Tilburg,
PHD, Tilburg University, Tilburg, Uganda
19.Newstrom, J. (2007). Organizational Behavior, Human Behavior At
Work, 12thed., Tata Mc Graw-Hill publishing company Limited, New
Delhi
20.Nordback, E. (2011). Decision-making in virtual teams: Role of
interaction and technology, Master Thesis, School of Science. Aalto
University.
21.Philibin, J. (2005). Strategic Decision Making Group Behavior and public
Relations Strategies. PhD Dissertation, Retrieved in May 15,2017 from
www.hbrreprints.org
22.Robbins, S. (2011). Organization Behavior, 9th ed , pretice – hall inc,
new Jersey.
23.Smollan, R. & Sayers, J. (2009). Organizational Culture, Organizational
Change and Emotions a Qualitative Study, Journal of Change
Management, 9(4)
24.Snowden, D. & Boone, M. (2007). A Leader's Framework for Decision
Making, Harvard Business Review, retrieved on 30/4/2016 from
www.hbrreprints.org
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25.Spreitzer, G. (2007). Taking stock: A review of more than twenty years
of research on empowerment at work, For throwing Hand book of
Organization Development, Sage publications.
26.Stacey, R, (2007). Strategic Management and Organizational
Dynamics, Challenge of Complexity to Ways of Thinking about
Organizations.5.ed, Harlow, Financial Times.
27.The World Bank. (2011). Empowerment – Overview. Retrieved from
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOPOVER
/EXTEMPOWERMENT/0,,contentMDK:20270099.00.html
28.Wbetten, D. & Camerson, K. (2007). Developing Management skills
New Jersy, Reason Rentice Hall.
: الماابالت:ثالث ا

 عػال السوسػي مػدير مركػز اإلسػعاؼ والطػوارئ فػي مدينػة/ مػع األسػتاذ0255/0/52مقابمة بتػاريخ
.زة لمصحة النلسية

زة باليالؿ األحمر اللمسطيني

 ياسر أبو جاما مدير برنام/  مع الدكتور0255/3/56 مقابمة بتاريخ

. جماؿ الرز مدير الجمعية الوطنية لتأىيؿ المعاقيف/  مع األستاذ0255/3/00 مقابمة بتاريخ

 عزمي األسطؿ مدير دائرة العمؿ المجتمعي باطاع ػزة فػي/  مػع األستاذ0255/3/15 مقابمة بتاريخ
.جمعية اليالؿ األحمر اللمسطيني

 ر ػواف حالويػػف نائػػب رئػػيس مجمػػس إدارة جمعيػػة إسػػعاد/  مػػع األسػػتاذ0255/4/5 مقابمػػو بتػػاريخ

.الطلولة
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 6قائمة املالحق
ممحؽ رقـ ( :)3استبانة العينة الستكشافية.
ممحؽ رقـ ( :)1خطاب التحكيـ.

ممحؽ رقـ ( :)1أسما المحكميف.
ممحؽ رقـ ( :)4الستبانة في صورتيا النيائية.

ممحؽ رقـ ( :)5أسما المؤسسات األىمية عينة الدراسة.

ممحؽ رقـ ( :)6نتائ العينة الستكشافية.
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ممحؽ رقـ (:)3
استبانة العينة الستكشافية
الاسـ األوؿ -:معمومات العامة:
يرجى اإلجابة عف األسئمة التي تتضمف معمومات عامة بوضع إشارة ( ) X

الجنس:

( ) مذكر ( ) مؤنث
العمر:

( ) أقؿ مف  12سنة ( ) مف  12إلى  22سنة
( ) مف  22إلى  ) ( 32أكثر مف  32سنة
المؤىؿ العممي:

( ) الثانوية العامة

( ) ماجستير ( ) دكتوراه

( ) بكالوريوس

( ) غير ذلؾ ،يرجى التحديد ............................
التخصص العممي:

( ) إدارة أعماؿ

( ) تمويؿ ومنشآت مالية ( ) محاسبة ( ) اقتصاد

( ) غير ذلؾ ،يرجى التحديد.................................
الخبرة العممية:

( ) أقؿ مف  3سنوات

( ) مف  3سنوات وأقؿ مف .52

( ) مف  52سنوات وأقؿ مف 53

( ) مف سنة  53وأقؿ مف .02

( ) مف 02سنة فككثر.
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الاسـ الثاني-:
فيما يمي مجموعة مف العبارات الخاصة بفاعمية اتخاذ القرار ،يرجى التكرـ باختيار اإلجابة المناسبة:
ـ
-5
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-52
-55
-50
-51
-52
-53

موافؽ

اللارة

بشدة

يتـ تحديد المشكمة التي تحتاج إلى قرار في مؤسستؾ تحديداً
واضحاً ،مما يمكف مف اتخاذ القرار السميـ بشكنيا.

تستخدـ مؤسستؾ أسموب المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة عند

اتخاذ القرار.

تحرص مؤسستؾ عمى الحصوؿ عمى كافة المعمومات
الالزمة التخاذ الق اررات لضماف فاعمية الق اررات المتخذة.
تقوـ مؤسستؾ بالتفويض في اتخاذ القرار خاصة في وقت
األزمات.
تعمؿ المؤسسة عمى مشاركة المستويات اإلدارية المختمفة

في صنع القرار.

ييتـ المديروف في مؤسستكـ بدوافع واحتياجات العامميف عند
اتخاذ الق اررات.
يتوفر لد مؤسستؾ المرونة الكافية لتعديؿ الق اررات بما
يتاللـ مع التطورات المختمفة.
تعمؿ مؤسستؾ عمى توعية العامميف بكىمية الق اررات المتخذة
لضماف تقبميـ ليا.
تراعي إدارة المؤسسة الخبرات واالختصاصات القادرة عمى
اتخاذ الق اررات الفعالة.

تتوفر لد مؤسستؾ الخبرات واالختصاصات القادرة عمى
اتخاذ القرارات الفعالة.
تقوـ مؤسستؾ بالتدريب المتخصص والمستمر لألفراد عمى
كيفية اتخاذ الق اررات السميمة.
تقوـ إدارة مؤسستؾ بالمتابعة المستمرة لمق اررات المتخذة
لمتككيد مف تنفيذىا بشكؿ سميـ ودقيؽ.

يتـ اتخاذ الق اررات في مؤسستؾ بشكؿ موضوعي بعيداً ،عف
االعتبارات الشخصية.

تتخذ الق اررات في مؤسستؾ بما يتناسب مع اإلمكانيات
المتاحة لد المؤسسة.
تكخذ مؤسستؾ بعيف االعتبار أرال و رغبات العامميف عند
اتخاذ القرار.
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ممحؽ رقـ (:)1
خطاب التحكيـ
جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر -ػػػػػػػػػػزة

عمػػادة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كميػػػػػػػػػػة القتصػػػػػػاد والعمػػوـ اإلداريػػػػػػػة

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إدارة أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

المو وع /تحكيـ استبانة

األخ  /ت الدكتور  /ة ..........................................:حلظو  /ىا اهلل ،،،
تحية طيبة وبعد:
أتوج ػػو لس ػػيادتكـ بخ ػػالص التق ػػدير واالحتػ ػراـ راجيػ ػاً تع ػػاونكـ ف ػػي تحك ػػيـ قائم ػػة االس ػػتبانة المرفق ػػة

لحضراتكـ ،حيث تقوـ الباحثة بصعداد بحث لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مػف كميػة

االقتصاد والعموـ اإلدارية في جامعة األزىر بغزة ،وموضوعيا حػوؿ" :أثر التمكيف اإلدار عمى فاعمية

اتخاذ الارار وقت األزمات في المؤسسات األىمية باطاع زة".

لػػذا أرجػػو مػػف سػػيادتكـ التكػػرـ بتحكػػيـ ىػػذه القائمػػة والتعميػػؽ عمييػػا لمػػا فػػي ذلػػؾ م ػف فائػػدة لمبحػػث

العممػػي ولمػػا يمثمػػو رأي سػػيادتكـ مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي تعزيػػز ،وتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث فػػي ضػػول النقػػاط
التالية:
 -5المحاور األساسية لالستبانة ومد ماللمتيا لموضوع الدراسة.
 -0الحذؼ واإلضافة في بنود االستبانة.
 -1مد البساطة والتعقيد في العبارات.
 -2الصحة والسالمة العممية والمغوية.

ولكـ خالص الشكر والتقدير،،،
الباحثة  /وفا أبو زىر

543

قائمةىالمالحق

ممحؽ رقـ (:)1
أسما المحكميف
ـ

السـ

مكاف العمؿ

-5

د .رامز بدير

جامعة األزىر

-0

د .وائؿ ثابت

جامعة األزىر

-1

د .محمد فارس

جامعة األزىر

-2

د .عبد اهلل اليابيؿ

جامعة األزىر

-3

د .بالؿ بشيني

جامعة األزىر

-4

د .عمي النعامي

جامعة األزىر

-5

د .شادي التمباني

جامعة األزىر

-6

د .وسيـ اليابيؿ

الجامعة اإلسالمية

-7

د .يوسؼ بحر

الجامعة اإلسالمية

-52

د .سامي ابو الروس

الجامعة اإلسالمية

-55

د .ياسر الشرفي

الجامعة اإلسالمية

-50

د .نبيؿ الموح

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

-51

د .ابراىيـ المدىوف

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا

-52

د .مرفت راضي

كمية فمسطيف التقنية

-53

د .نضاؿ المصري

جامعة القدس المفتوحة

-54

ـ .إبراىيـ فرج أبو شمالة

باحث ومحمؿ إحصائي
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ممحؽ رقـ (:)4
الستبانة في صورتيا النيائية
جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر -ػػػػػػػػػػزة
عمػػادة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كميػػػػػػػػػة القتصػػػػػػاد والعمػػػػػػػػػػوـ اإلداريػػػػػػػة

قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إدارة أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

المو وع  /تعبئة استبانة

السيد /ة .................................... :حلظكـ اهلل ،،،
تحية طيبة وبعد:

تقوـ الباحثة بصجرال بحث ييدؼ إلػى التعػرؼ إلػى أثػر التمكػيف اإلدار عمػى فاعميػة اتخػاذ الاػرار

وقػػت األ زمػػات فػػي المؤسسػػات األىميػػة باطػػاع ػػزة" ،وذلػػؾ اسػػتكماالً لمتطمبػػات الحصػػوؿ عمػػى درجػػة
الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر في غزة ،في ضول ذلػؾ يرجػى تعبئػة االسػتبانة وفػؽ مػا
ينطبؽ عميؾ ،عمماً بكف البيانات التي سوؼ يتـ جمعيا لغاية البحث العممي فقط.
شاك اًر حسف تعاونكـ ،،،
الباحثة  /وفال أبو زىري
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أولا -:المعمومات الشخصية:
 -3الجنس:
أنثى ( ).

ذكر ( )
 -1العمر:
أقؿ مف  13سنة ( )

أكثر مف  22سنة (

 22 -13سنة ( )

).

 -1المؤىؿ العممي:
دبموـ ( )

دراسات عميا ( ).

بكالوريوس ( )

 -4عدد سنوات الخدمة:
أقؿ مف  3سنوات ( )

مف  52 - 3سنوات ( )

أكثر مف  52سنوات ( ).

 -5المسمى الوظيلي:
أعمى مف مدير ( ) مدير ( )

رئيس قسـ ( ) منسؽ ( ) إداري ( ).
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ثاني ا -:التمكيف اإلدار :
ويتكوف مف( :التصاؿ وتدفؽ المعمومات ،الحوافز ،فريؽ العمؿ ،التلويض).
ويعد التمكيف اإلداري ىو نقؿ المسؤولية والسمطة بشكؿ متكافئ مف المػديريف إلػى المرؤوسػيف كمػا
أنو دعـ المرؤوسيف بالسمطة ،ودعػوة صػادقة لمعػامميف بالمنظمػة لممشػاركة فػي سػمطة اتخػاذ القػرار وفيػو

الممكف مسؤوالً عف جودة ما يقره أو يؤديو.
يكوف المرؤوس ُ

وفيمػػا يمػػي عػػدد مػػف العبػػارات التػػي تصػػؼ التمكػػيف اإلداري يرجػػى وضػػع عالمػػة ( )Xأمػػاـ درجػػة

الموافقة المناسبة التي تحدد العمؿ السائد في المؤسسة التي تعمموف فييا.
ما مدا موافاتكـ عمى الحالت التالية

ـ

اتلؽ
تماما

اتلؽ

إلى

ل

ل اتلؽ

حدا ما

اتلؽ

تماما

المحور األوؿ -:التمكيف اإلدار :
التصاؿ وتدفؽ المعمومات :المعمومات الالزمة لصنا الا اررات ،ويتـ مف خالليا التصرؼ بشكؿ صحي .
-5
-0
-1
-2

تتميػ ػػز التعميمػ ػػات واإلج ػ ػرالات فػ ػػي المؤسسػ ػػة بالوضػ ػػوح التػ ػػاـ
لمعامميف.
تيػػتـ المؤسسػػة بصيجػػاد وسػػائؿ اتصػػاؿ فعالػػة لمعػػامميف بػػاختالؼ
مستوياتيـ اإلدارية.
يتػػوفر لػػد المؤسسػػة نظػػاـ معمومػػات يػػوفر المعمومػػات الالزمػػة
ألصحاب القرار.
يػتـ االتصػاؿ بشػكؿ سػريع بػيف جماعػات العمػؿ والػدوائر داخػػؿ
المؤسسة.

-3

تسعى المؤسسة لتزويد العامميف بالمعمومات الالزمة.

-4

تتوفر فرصة مشاركة المعمومات بيف جميع العامميف.

-5

يوجد سيولة في التواصؿ مع رئيسي المباشر في العمؿ.

-6
-7
-52

يتـ االتصاؿ ونقؿ المعمومات مػا بػيف المسػتويات اإلداريػة فػي
الوقت المناسب لصنع القرار.

يػػتفيـ العػػامموف فػػي المؤسسػػة أدوارىػػـ بشػػكؿ جيػػد بسػػبب تػػدفؽ
المعمومات بشكؿ فعاؿ.
يسػتطيع الموظفػوف عمػى اخػتالؼ مسػتوياتيـ اإلداريػة الوصػػوؿ
إلى أصحاب القرار لتوصيؿ المعمومات.

فريػػؽ العمػػؿ :ىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف المػػوظليف ياومػػوف بعمػػؿ جمػػاعي ويتحممػػوف مسػػئولية جماعيػػة بيػػدؼ

تحسيف أدا المؤسسة.
-5

يسود روح التعاوف والمساعدة بيف زمالل العمؿ في المؤسسة.
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ما مدا موافاتكـ عمى الحالت التالية

ـ
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اتلؽ

تماما

اتلؽ

إلى

حدا ما

ل

اتلؽ

ل اتلؽ
تماما

تقوـ إدارة المؤسسة بتشجيع العامميف في المؤسسة عمػى العمػؿ

بروح الفريؽ.

تتس ػػـ األجػ ػوال بالثق ػػة المتبادل ػػة ب ػػيف أعض ػػال جماع ػػات العم ػػؿ
داخؿ المؤسسة.
تستطيع فرؽ العمؿ في المؤسسة تنفيذ الخطط الموضوعة.
تقػ ػػوـ إدارة المؤسسػ ػػة بتشػ ػػكيؿ ف ػ ػػرؽ العمػ ػػؿ إلنجػ ػػاز األعم ػ ػػاؿ
بكفالة.
يقوـ الموظفوف بااللتزاـ بشكؿ أكبر بكدال المياـ عندما يعمموف

ضمف مجموعة.

يتعاوف أعضال الفريؽ لمساعدة بعضيـ في حؿ المشكالت.
يقػػوـ مسػػئوؿ الفريػػؽ بحػػؿ الن ازعػػات بػػيف أعضػػال الفريػػؽ دوف
تمييز أو محاباة.
يظير أعضال فريؽ العمؿ التزماً بقواعد العمؿ.

 -52يوجد تقدير واحتراـ متبادؿ بيني وبيف زمالئي.

الحػوافز :ىػي مكافػآت ماديػػة و معنويػة تشػبا ر بػات العػػامميف وتحػرؾ قػدراتيـ لبػذؿ جيػػد أكبػر لتحايػؽ نتػائ أف ػػؿ

لمصمحة المؤسسة.
-5
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تقدر إدارة المؤسسة جيود العامميف فييا.
يتيو لػي نظػاـ العمػؿ المتبػع فػي المؤسسػة المشػاركة فػي اتخػاذ
القرار.
يتناسػػب ال ارتػػب الػػذي تحػػدده إدارة المؤسسػػة مػػع الجيػػود التػػي
يبذلو العامميف فييا.
تعتمػ ػػد إدارة المؤسسػ ػػة نظػ ػػاـ ترقيػ ػػات عػ ػػادؿ وموضػ ػػوعي بػ ػػيف
العامميف.
يشعرني مديري بكىمية وظيفتي ،ومكانتيا بالنسبة لممؤسسة.
تتبنػػى إدارة المؤسسػػة معيػػار الكفػػالة فػػي نظػػاـ ترقيػػة العػػامميف

فييا.

يقوـ الرؤسال بتحفيز المرؤوسيف عمى تحمؿ مسؤوليات أكبر.
يمػ ػػنو الرؤسػ ػػال تقػ ػػدير وتشػ ػػجيع معنػ ػػوي لمبػ ػػادرات واجتيػ ػػادات
المرؤوسيف.
يتمقى المرؤوسوف مكافآت مادية عنػدما يقومػوا بكعمػاؿ إبداعيػة
متميزة.
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ما مدا موافاتكـ عمى الحالت التالية

ـ

اتلؽ

تماما

اتلؽ

إلى

حدا ما

ل

اتلؽ

ل اتلؽ
تماما

التلػػويض :مػػن الحػػؽ مػػف قبػػؿ اإلدارة األعمػػى لػػإلدارة األدنػػى فػػي التصػػرؼ واعطػػا الصػػالحيات فػػي اتخػػاذ الاػرار فػػي
حدود الصالحيات الممنوحة ليـ لتحايؽ أىداؼ المنظمة.
-5
-0
-1
-2
-3

يمنو الرؤسال سمطة تكفي إلنجاز الميػاـ اإلداريػة الموكمػة إلػى
المرؤوسيف.
تػػوفر إدارة المؤسسػػة لممرؤوسػػيف فرصػػة جيػػدة التخػػاذ القػ اررات
باستقاللية.
تثػ ػػؽ إدارة المؤسسػ ػػة فػ ػػي قػ ػػدرة المرؤوسػ ػػيف عمػ ػػى أدال الميػ ػػاـ

الموكمة إلييـ.

يم ػػنو م ػػدرال المؤسس ػػة المرون ػػة الالزم ػػة والمناس ػػبة لمرؤوس ػػييـ
لمتصرؼ في أدال مياميـ.
تتبنػػى إدارة المؤسسػػة فمسػػفة التفػػويض وتنمػػي ىػػذه الػػروح لػػد
موظفييا.

-4

يمتزـ المرؤوسوف بحدود الصالحيات الموكمة ليـ.

-5

يشجع الرئيس مرؤوسيو عمى ممارسة الدور القيادي.

-6
-7

تف ػػويض الػ ػرئيس لمص ػػالحيات يس ػػيـ ف ػػي اتخ ػػاذ قػ ػ اررات بش ػػكؿ
أسرع مف قبؿ المرؤوس.

يمػ ػ ػ ػػنو ال ػ ػ ػ ػرئيس الثقػ ػ ػ ػػة الكاممػ ػ ػ ػػة لمرؤوسػ ػ ػ ػػيو فػ ػ ػ ػػي التصػ ػ ػ ػػرؼ
بالصالحيات الممنوحة.
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ثالث ا -:فاعمية اتخاذ الارار وقت األزمات:
وفيمػػا يمػػي عػػدد مػػف العبػػارات التػػي تصػػؼ اتخػػاذ الق ػرار وقػػت األزمػػات يرجػػى وضػػع عالمػػة ( )Xأمػػاـ
درجة الموافقة المناسبة التي تحدد العمؿ السائد في المؤسسة التي تعمموف فييا.
ـ

اتلؽ

ما مدا موافاتكـ عمى الحالت التالية

تماما

اتلؽ

إلى حدا
ما

ل اتلؽ

ل اتلؽ
تماما

الم َمكػػف ىػػو الموظػػؼ الػػذ يػػتمكف مػػف الحصػوؿ عمػػى المعمومػػات ويتمتػػا بصػػالحيات ويحصػػؿ عمػػى حػوافز
الموظػؼ ُ
تشجيعية ،ويعمؿ مف فريؽ عمؿ بحيث يكوف لو قوة وتأثير داخؿ المؤسسة.
الم َمكف في مؤسستكـ بالاياـ بما يمي:
ويتميز الموظؼ ُ
 -5يحدد األىداؼ المراد تحقيقيا عند اتخاذ القرار.
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-52
-55
-50

يستطيع أف يحدد المشكالت وقت األزمات.
تجمي ػػع المعموم ػػات والبيان ػػات الالزم ػػة قب ػػؿ اتخ ػػاذ القػ ػرار
الخاص بمواجية األزمات.
تقبؿ القرار.
يراعي مد ُ
يس ػػتطيع اقتن ػػاص الف ػػرص واس ػػتثمارىا لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ
المرجوة.
يتوقع احتماؿ حدوث نتائج مفاجكة عند اتخاذ القرار.
يتخػػذ الق ػرار الػػذي تتف ػاد مػػف خاللػػو المؤسسػػة األزمػػات
قبؿ وقوعيا و تتييك لمواجيتيا.
يح ػ ػػث ال ػ ػػزمالل والمرؤوس ػ ػػيف عم ػ ػػى تزوي ػ ػػده بالمعموم ػ ػػات
والبيانات الالزمة لمواجية األزمات.
يتقب ػ ػػؿ تق ػ ػػديـ الحم ػ ػػوؿ المقترح ػ ػػة لممش ػ ػػاكؿ الت ػ ػػي تواج ػ ػػو
المؤسسة في األزمات مف الزمالل والمرؤوسيف.

يعطػ ػ ػػي الفرصػ ػ ػػة لمػ ػ ػػزمالل والمرؤوسػ ػ ػػيف لتقػ ػ ػػديـ البػ ػ ػػدائؿ
المقترحة لممشاكؿ التي تواجو المؤسسة في األزمات.
يتبع أسموب التشاور عند وجود اعتراض عمى القرار.
يتخذ ق ارراتو مراعياً قدرات العامميف وامتالكيـ القػدرة عمػى
تنفيذ الق اررات.

-51

يتراجع عف القرار المتخذ إذا كاف ىناؾ مبرر مقنع.

-52

يستفيد مف الخبرات المتوفرة لد الزمالل والمرؤوسيف.

-53

يعتمد عمى رؤيتو في اتخاذ ق اررات صائبة.

-54

يتخذ القرار بموضوعية تامة.

-55

يتخػ ػػذ ق ػ ػ اررات س ػ ػريعة لموجيػ ػػة المشػ ػػكالت الطارئػ ػػة فػ ػػي
األزمات.
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قائمةىالمالحق
ـ

اتلؽ

ما مدا موافاتكـ عمى الحالت التالية

تماما

-56

يختار الوقت المناسب لتنفيذ القرار.

-57

يراعي انسجاـ القرار مع الق اررات التي سبقتو.

-02

يستخدـ وسائؿ اتصاؿ مناسبة لةعالف عف القرار.

-05

يستند في اتخاذ القرار إلى مبررات عممية ومنطقية.

-00

ييتـ بعدـ تعارض القرار مع الموائو واألنظمة.

-01

يتابع بدقة عممية تنفيذ القرار بعد اتخاذه.

-02

يقوـ بمساعدة العامميف عمى طرؽ تنفيذ القرار.

-03

يقوـ بمساللة المقصريف في تنفيذ القرار.

-04

يستفيد مف التغذية الراجعة بعد تنفيذ القرار.

-05

ُيقيـ نتائج القرار بعد تنفيذه.
يسػػتفيد مػػف خبرتػػو الشخصػػية فػػي معالجػػة انثػػار السػػمبية

-06

لمقرار.

وشك اًر لكـ عمى حسف تعاونكـ ،،،
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اتلؽ

إلى حدا
ما

ل اتلؽ

ل اتلؽ
تماما
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ممحؽ رقـ (:)5
أسما المؤسسات األىمية عينة الدراسة
اسـ المؤسسة األىمية

ـ

عدد

ـ

العامميف

اسـ المؤسسة األىمية
جمعية اإلغاثة اإلسالمية فرع أجنبي /

-5

جمعية اليالؿ األحمر

106

-71

لندف

-0

جمعية الخريجات الجامعيات

29

-72

-1

جمعية بنؾ الدـ المركزي

 CRSفرع أجنبي

21

-73

27

-74

-5

جمعية رعاية األطفاؿ المعوقيف

46

-75

جمعية مؤسسة إنقاذ الطفؿ  -فمسطيف

-6

الجمعية اإلسالمية بالشاطئ

23

-76

-7

جمعية المجمع اإلسالمي

أجنبيو

174

-77

جمعية نور المعرفة

-8

جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر

70

-78

-9

جمعية الصالح اإلسالمية

عف العمؿ

342

-79

178

-80

-11

جمعية أصدقال المريض

162

-81

172

-82

231

-83

172

-84

-15

جمعية مبرة الرحمة

93

-85

جمعية الوداد لمتكىيؿ المجتمعي

-16

الجمعية الوطنية لتكىيؿ المعاقيف

35

-86

-17

جمعية الخدمة العامة ألحيال مدينة غزة

أجنبي "

-18

المعوقيف

-2

جمعية المركز الجماعي لمخدمة العامة

 -10جمعية الوفال الخيرية
-12
-13
-14

جمعية الشابات المسممات

جمعية اتحاد لجاف العمؿ الصحي
جمعية أطفالنا لمصـ

جمعية خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

جمعية العطال الخيرية

جمعية رعاية المريض غزه

جمعية أطبال بال حدود -فرنسا  -فرع

جمعية التجمع الفمسطيني لممعطميف

جمعية آفاؽ جديدة

جمعية ابف باز الخيرية

جمعية برنامج غزه لمصحة النفسية

جمعية مركز الشباب الفمسطيني

جمعية يبوس الخيرية
جمعية بيت المستقبؿ

جمعية اتحاد الكنائس العالمي " فرع

عدد

العامميف
66
65
25
89
174
33
41
46
25
78
77
25
40
58
112
84

293

-87

جمعية االتحاد العاـ لممراكز الثقافية

150

48

-88

جمعية فمسطيف التربوية لحماية البيئة

24

-19

جمعية دار اليد لرعاية األطفاؿ

184

-89

-20

جمعية مركز اإلرشاد التربوي

48

-90

22

-91

183

-92

100

-93

-21

جمعية الحؽ في الحياة لألطفاؿ

الجمعية الفمسطينية لتكىيؿ المعاقيف

 -22جمعية دار الكتاب والسنو

 -23جمعية مؤسسة برامج التربية لمطفولة

552

الجمعية الوطنية لمتطوير والتنمية –

جباليا

جمعية أجياؿ المستقبؿ الخيرية

جمعية الفجر الشبابي الفمسطيني

جمعية بيتنا لمتنمية والتطوير المجتمعي

جمعية الرحمة الخيرية

56
31
114
39
43

قائمةىالمالحق
اسـ المؤسسة األىمية

ـ
المبكرة
-24

جمعية تطوير بيت الىيا

 -25جمعية المعاقيف حركيا بقطاع غزة

عدد

ـ

العامميف
33
58

-94
-95

 -26جمعية جباليا لمتكىيؿ

63

-96

 -27جمعية المجمس العممي لمدعوة السمفية

64

-97

 -28جمعية اليد التنموية

34

-98

28

-99

-29

الييئة الفمسطينية لمتنمية وحماية البيئة

 -30جمعية الصخرة المشرفة الخيرية

اسـ المؤسسة األىمية
جمعية التكىيؿ والتدريب االجتماعي

جمعية مجمع الصحابة الطبي

جمعية أجياؿ لةبداع والتطوير الخيرية

جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة

الفمسطينية

جمعية وصاؿ لمتنمية الصحية

والمجتمعية

جمعية فرساف الغد الشبابية الخيرية

عدد

العامميف
46
52
22
31
52
23

27

 -100الييئة األىمية لرعاية األسرة

30

33

 -101جمعية منتد التواصؿ بالنصيرات

26

183

 -102جمعية غساف كنفاني التنموية

48

 -33جمعية األمؿ لتكىيؿ المعاقيف

103

 -103جمعية مركز الموارد العمالية الخيرية

25

-34

جمعية لجاف الرعاية الصحية

38

 -104جمعية ريادة لمتنمية المجتمعية

28

-35

جمعية دير البمو لتكىيؿ المعاقيف

60

 -105جمعية السالمة الخيرية

39

 -36جمعية التكافؿ لمتنمية المجتمعية

27

 -106جمعية الوئاـ الخيرية

59

 -37جمعية الفالح الخيرية

72

-107

 -38جمعية أصدقال البيئة الفمسطينية

22

 -108جمعية األقصى لةغاثة والتنمية

-31
-32

-39
-40

جمعية مؤسسة عبد المحسف قطاف فرع

أجنبي

جمعية الصحابة لتحفيظ القرآف الكريـ

والعموـ الشرعية

جمعية أىالي يبنا الخيرية

جمعية أرض اإلنساف الفمسطينية

الخيرية

 -41جمعية دار األرقـ التعميمية
-42

جمعية مجمس الالجئيف النرويجي " فرع
أجنبي "

 -43جمعية سواعد لةغاثة والتنمية

 -44جمعية أصدال لةنتاج الفني واإلعالمي
-45

جمعية العالج الطبيعي الفمسطيني

-47

الييئة الفمسطينية لتمكيف الشباب

 -46جمعية المستقبؿ لتطوير األسرة
-48

جمعية عايشو لحماية المرأة والطفؿ

جمعية الرعاية واالرتقال الفمسطينية

الخيرية

33
45

28

 -109جمعية التطوير الزراعي والبيئي

87

70

 -110جمعية المستقبؿ الخيرية

47

203

 -111جمعية األمؿ لذوي زارعي القوقعو

53

32

 -112جمعية خدمة الشماؿ

31

جمعية دار السالـ الخيرية

26

-113

58

 -114الييئة الطبية الدولية  IMCفرع أجنبي

33

 -115جمعية حماية لتنمية المجتمع

29

 -116جمعية مؤسسة البيت الصامد

53

-117

35

-118

553

جمعية شمس الحرية

جمعية الميندسيف

50
26
25
20
20
20

قائمةىالمالحق
اسـ المؤسسة األىمية

ـ

جمعية مؤسسة  CHFالدولية -فرع

عدد

ـ

العامميف

اسـ المؤسسة األىمية

عدد

العامميف

120

-119

جمعية مركز بحوث اإلدماف

20

39

-120

-51

جمعية الخدمة العامة لحي كندا

جمعية بسمة لمثقافة والفنوف

20

21

-121

-52

جمعية المغازي لمتكىيؿ المجتمعي

22

-122

-53

جمعية مؤسسة أني ار فرع أجنبي غزه

20

-123

-54

جمعية قطر الخيرية  -فرع أجنبي

-49
-50

أجنبي

جمعية البرامج النسائية-خانيونس

02

-124

23

-125

جمعية المستقبؿ لمثقافة والتنمية

20

-126

جمعية الضمير لذوي اإلعاقة السمعية

21

جمعية مؤسسة بسمة أمؿ لرعاية
-127
مرضى السرطاف

جمعية مستشفى ماريوحنا لمعيوف " ساف
-56
جوف " فرع أجنبي

21

-57

جمعية السالـ والتضامف واإلغاثة

20

-58
-59

اإلصالح االجتماعي "فرع أجنبي

-60
-61
-62
-63
-64

جمعية الرحمة العالمية  -جمعية

جمعية الشباف المسيحية

جمعية مركز العمـ والثقافة الخيرية
جمعية مركز المغازي الثقافي

جمعية المركز المجتمعي الخيرية

جمعية شرؽ غزه إلنمال األسرة

-65

جمعية السعادة لمدعـ واإلرشاد األسر

-66

المجتمع

-67
-68
-69

جمعية عطال بال حدود لةغاثة وتنمية

جمعية الصفال التنموية

جمعية مؤسسة التعاوف فرع أجنبي

جمعية اوكسفاـ  -بريطانيا -فرع أجنبي

 -52جمعية بمسـ لمتكىيؿ المجتمعي

جمعية رياح األرض -إيطاليا Vento
 - di Terraفرع أجنبي

20

جمعية انفاؽ لمتنمية والتطوير

-55

أجنبي

جمعية مركز النشاط النسائي بيت
حانوف

20

22

جمعية األصدقال لذوي االحتياجات
الخاصة

المنظمة الدولية لمساعدة المسنيف -فرع

جمعية تنمية األسرة والمجتمع

20

جمعية إنقاذ المستقبؿ الشبابي

22

-128

24

-129

25

-130

20

-131

22

-132

23

-133

20

-134

24

-135

جمعية إعمار لمتنمية والتكىيؿ

22

-136

جباليا"

20

-137

23

-138

20

-139

جمعية مركز شؤوف المرأة

22

-140

التراث

554

جمعية الشماؿ لمتنمية والتطوير

المجتمعي

جمعية التوبة الخيرية

جمعية إحيال الثقافة بحي الجديدة
الجمعية التنموية لبنال األسرة

جمعية دار اليتيـ الفمسطيني

جمعية ممتقى اإلبداع الفكري-إبحار
جمعية النشاط النسائي " معسكر

جمعية التطوير التربوي

جمعية مركز تواصؿ لمشباب والثقافة
الجمعية الفمسطينية لمتنمية وحماية

20
20
20
20
02
20
20
20
20
20
20
20
20
20

