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و اقع التفويض اإلداري في القطاع الحكومي
باململكة العربية السعودية:
دراسة ميدانية على املتدربين بمعهد اإلدارة العامة
د .محمد األمين أحمد املاحي
أستاذ مساعد
معهد اإلدارة العامة
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امللخص

1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التفويــض اإلداري فــي القطــاع الحكومــي باململكــة العربيــة السـ ُـعودية مــن وجهــة
نظــر املتدربيــن فــي معهــد اإلدارة العامــة ،ودراســة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق فــي مســتوى التفويــض اإلداري تعــزى ملتغي ـرات
الجنــس ،التخصــص ،املرتبــة الوظيفيــة ،وســنوات الخب ــرة واملســتوى التنظيمــي ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم املنهــج
الوصفــي التحليلــي مــن خــال اســتبانة تــم تصميمهــا لقيــاس واقــع التفويــض اإلداري مكونــة مــن ( )26فقــرة موزعــة علــى
أربعــة محــاور هــي :واقــع التفويــض ،أبعــاد معوقــات التفويــض التنظيميــة والشــخصية للرئيــس واملرتبطــة باملــرؤوس .حيــث
ُوزعــت االســتبانة علــى ( )367مــن موظفــي القطــاع الحكومــي املشــاركين فــي الب ـرامج اإلداريــة بمعهــد اإلدارة العامــة .وتــم تحليــل
البيانــات باســتخدام التكـرارات والنســب املئويــة ،والوســط الحســابي ،واختبــارات ( )t-testلعينــة واحــدة ،وتحليــل التبايــن فــي
اتجــاه واحــد باســتخدام ب ـ ًـرنامج  .SPSSوأب ــرزت نتائــج التحليــل أن مســتوى التفويــض فــوق الوســط وأن املعوقــات املرتبطــة
ُبالرئيــس هــي األكث ــر توافـرا فــي بيئــة العمــل الســعودية ،وأثبتــت نتائــج التحليــل وجــود فــروق إحصائيــة فــي مســتوى التفويــض
تعــزى ملتغي ـرات املرتبــة الوظيفيــة ومســتوى تطابــق الوظيفيــة ومســتوى املشــاركة فــي القـرارات ،كمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يمكــن إرجاعهــا للمتغي ـرات الوظيفيــة والشــخصية األخــرى (النــوع ،وســنوات الخدمــة ،ونــوع الجهــة ،واملســتوى
التعليمــي) .وتو�صــي الدراســة بالعمــل علــى تعزي ــز الســلوك التفوي�ضــي للرؤســاء مــن خــال تدريبهــم علــى التفويــض وتوفي ــر
قاعــدة بيانــات ومعلومــات فعالــة تعــزز مــن التفويــض اإلداري.
الكلمات املفتاحية :التفويض اإلداري.

املقدمة
يعتمــد نجــاح املؤسســات علــى الفلســفة اإلداريــة التــي تــدار بهــا منظومــة العمــل املؤس�ســي الــذي تعــددت مداخلــه وتباينــت
لرفــع كفــاءة التنظيــم وزيــادة قدرتــه علــى تحقيــق األهــداف ،وبالرغــم مــن شــيوع األدبيــات اإلداريــة والزخــم الــذي تذخــر بــه
املمارســات إال أن واقــع التطبيــق لبعــض املفاهيــم ُيب ــرز فجــوة كبي ــرة بيــن الواقــع والنظريــة (العواملــة ،)1994 ،حيــث ت ــركز
الدراســة علــى التفويــض اإلداري باعتبــاره أحــد املمارســات اإلداريــة التــي يتــم بمقتضاهــا إدارة وتسيي ــر منظومــة العمــل علــى
نحــو أفضــل (اللــوزي )2012 ،مــن خــال دفــع الســلطة مــن الرئيــس إلــى املرؤوســين ملمارســة جــزء مــن صالحيــات الرئيــس علــى
أن تبقــى مســئوليته قائمــة لضمــان تنفيــذ العمــل بشــكله املطلــوب ممــا يفتــح املجــال أمــام الرئيــس ملتابعــة وتوجيــه مرؤوســيه
بشــكل مســتمر.
وبمــا أن تهيئــة املنــاخ اإليجابــي فــي بيئــة العمــل يقــع ضمــن مســئوليات رؤســاء املؤسســات ،فممارســتهم ألســلوب التفويــض
كفيلــة بتحســين املنــاخ التنظيمــي والعالقــات اإلنســانية فــي بيئــة العمــل مــن خــال دعــم العالقــات اإلنســانية وبنــاء جــدار ثقــة بيــن
الرؤســاء واملرؤوســين ورفــع رضــا املرؤوســين كمــا إنــه يســاعد فــي تخفيــف الضغــوط علــى الرؤســاء ( ،)Burke, 2001وييهــئ فــرص
اإلبــداع وتحســين اإلنتاجيــة فــي املؤسســات (( )Mullins, 2008: 440الشــلبي( )Wade, 2009( )2016 ،عبــد الرحيــم)2020 ،
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ويعتب ــر بمثابــة الجانــب املحفــز لتفجي ــر طاقــات وقــدرات العامليــن ( )Gehring, 2004: 8خاصــة مــع تعالــي األصــوات التــي تنــادي
بتفعيــل املشــاركة واالنتقــال مــن الفرديــة إلــى الجماعيــة وخفــض مســتويات املركزيــة (العمــري.)264 :2019 ،

مشكلة الدراسة

ُ
تشي ــر دراســة الحربــي ( )2007ودراســة العتيبــي ( )2008إلــى محدوديــة ممارســة املدي ــرين للتفويــض اإلداري ،كمــا تب ــرز
دراســة ( )Joqi, 2010أن التفويــض يمــارس بدرجــة منخفضــة األمــر الــذي ســيقود إلــى مزيــد مــن اإلخفاقــات ويحــد مــن دافعيــة
العامليــن فــي بيئــة العمــل ،كمــا تشي ــر دراســة صقــر وأســماء ( )2019إلــى أن التفويــض ُيمــارس بدرجــة متوســطة وأن التفويــض
كممارســة مــاز ُال يعانــي الكثي ــر مــن املعوقــات التــي ي ــرتبط جــزء كبي ــر منهــا بالســلوك القيــادي رغبــة فــي الظهــور والســيطرة تــارة
والخــوف تــارة أخــرى (آل زمــان ،)2001،كمــا إن الخلــط بيــن الســلطة اإلداريــة واملكانــة االجتماعيــة تحــد وبشــكل كبي ــر مــن
ً ٌ
أيضــا تشي ــر دراســة (العتيبــي 1416 ،ه) إلــى أن التفويــض يمــارس بشــكل جزئــي
التطبيــق الســليم للتفويــض (املعايطــة)2007 ،
فــي بعــض الدوائــر الحكوميــة باململكــة العربيــة الســعودية ،وأن عمليــة اتخــاذ القـرارات ال ت ـزال مركزيــة بشــكل كبي ــر ،كمــا إن
الجــدل الفلســفي حــول التفويــض مــا بيــن االتجــاه املناهــض الــذي يب ــرز مزايــا مركزيــة الســلطة ومــا تحققــه مــن مكاســب ممثلــة
فــي وحــدة الهــدف وســهولة التنســيق وعــدم تضــارب القـرارات  -بالرغــم مــن القناعــة بصعوبــة ممارســة درجــة عاليــة مــن املركزيــة
(ســامة وشــعالن - )275 :2008 ،واالتجاه املؤيد الذي يؤكد على دور وأهمية التفويض وقدرته على تحســين كفاءة وفاعلية
املؤسســة وتحويلهــا مــن مؤسســة تقليديــة إلــى مؤسســة متعلمــة ،كمــا يشي ــر (همشــري )2013 ،بــأن اتجاهــات املدي ــرين نحــو
التفويــض فــي اململكــة العربيــة الســعودية ال ت ـزال محــدودة وأنهــم يمارســون قــدر كبي ــر مــن الســيطرة ،كمــا يو�صــي العن ــزي
( )2009بضــرورة إخضــاع موضــوع التفويــض فــي القطــاع الحكومــي للمزيــد مــن الدراســات.
ً
ولعــل املتابــع لحركــة التنميــة اإلداريــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية يشــهد تحــول موجهــا مــن قــادة التخطيــط اإلداري
ً
اتساقا مع توجهات رؤية  2030سبيل تطويـر منظومة العمل اإلداري التي نصت مضامينها على ضرورة اتخاذ كافة التدابيـر
الالزمــة ملراجعــة الهيــاكل واإلج ـراءات الحكوميــة وتوزيــع املهــام واملســئوليات والصالحيــات وتطوي ــرها ،لتسري ــع عملي ــة اتخ ــاذ
الق ـرار والحــد مــن الهدر املــالي واإلداري وفــق أفضل املمارسات العاملية املتبعة ،ودعمها بمــا تحتـاج إليــه مــن إمكانات بشرية
ّومادي ــة ونظاميــة (رؤيــة .)16 :2030 ،إضافــة إلــى أن الدراســة االســتطالعية التــي قــام بهــا الباحــث حــول موضــوع التفويــض
فــي بيئــة األعمــال الســعودية مــن خــال اســتطالع آراء مجموعــة مــن املوظفيــن إشــارات إلــى محدوديــة التفويــض ،ممــا حــدا
بالباحــث إخضــاع املوضــوع للبحــث ،خاصــة وأن املوضــوع لــم يــدرس فــي الفت ــرة األخي ــرة التــي شــهدتها اململكــة فــي ظــل التطــورات
التقنيــة واإلداريــة الحديثــة – علــى حــد علــم الباحــث – ومــن ذلــك فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل فــي التســاؤل الرئيــس مــا هــو
و اقــع التفويــض اإلداري ،وماهــي معوقــات التفويــض اإلداري فــي القطــاع الحكومــي الســعودي مــن وجهــة نظــراملتدربيــن
بمعهــد اإلدارة العامــة؟

الدراسات السابقة
دراســة العمــري ( ،)2019وهدفــت إلــى التعــرف علــى معوقــات التفويــض اإلداري فــي مكاتــب الت ــربية والتعليــم للبنــات
بمدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر عينــة مجتمــع الدراســة .ومــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى
الداللــة )0.05 ≤ a( .بيــن وجهــات نظــر عينــة مجتمــع الدراســة إزاء معوقــات التفويــض اإلداري فــي مكاتــب الت ــربية والتعليــم
للبنــات بمدينــة الريــاض باختــاف املتغي ـرات التاليــة( :املؤهــل العلمــي ،وســنوات الخدمــة والــدورات التدريبيــة) ،ولتحقيــق
أهــداف الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي واســتخدمت الباحثــة االســتبيان كأداة لهــذه الدراســة ،حيــث
تــم توزيــع ( )55اســتبانة علــى عينــة مــن األف ـراد موزعيــن علــى عــدد ( )9مكاتــب .وتــم معالجــة البيانــات باســتخدام األســاليب
اإلحصائية وب ــرنامج الحزم اإلحصائية ( ،)SPSSوتوصلت الدراسة للنتائج التالية :ت ــري القيادات في مكاتب الت ــربية والتعليم
فــي مدينــة الريــاض أن ُبعــد املعوقــات املؤث ــرة املرتبطــة بالتفويــض جــاءت بدرجــة كبي ــرة حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام
ً
ملحــاور معوقــات التفويــض اإلداري ( .)3.46حيــث أكــدت الدراســة أن ُبعــد املعوقــات التــي تعــود للمرؤوســين تأتــي أوال يليهــا
ُبعــد املعوقــات العائــدة للتنظيــم ،ثــم ُبعــد املعوقــات التــي تعــود للرئيــس مــن حيــث درجــة التأثي ــر .وأكــدت الدراســة ً
أيضــا وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة  0.05فأقــل فــي اتجاهــات مفــردات عينــة الدراســة حــول ُ(بعــد املعوقــات
التــي تعــود للرئيــسُ ،وبعــد املعوقــات التــي تعــود للمرؤوســينُ ،وبعــد املعوقــات التــي تعــود للتنظيــم) باختــاف متغي ـرات (املؤهــل
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العلمــي ،وســنوات الخــدم ،وعــدد الب ـرامج التدريبيــة) .وفــي ضــوء نتائــج الدراســة ،أوصــت الباحثــة بعــدة توصيــات للتغلــب علــى
ُبعــد املعوقــات التــي تعــوق التفويــض اإلداري فــي مكاتــب الت ــربية والتعليــم للبنــات بمدينــة الريــاض.
دراســة صقــر وأســماء ( ،)2019والتــي هدفــت التعــرف علــى درجــة تفويــض الصالحيــات املمنوحــة ملدي ــري املــدارس
الثانويــة فــي دولــة الكويــت وعالقتهــا بــاألداء اإلداري مــن وجهــة نظرهــم ،حيــث تكــون عينــة الدراســة مــن ( )129مدي ــر وبلغــت
االســتبانات الصالحــة ( )49اســتبانة حيــث أظهــرت النتائــج أن مســتوى التفويــض مــن وجهــة نظــر املدي ــرين جــاء بدرجــة
متوســطة كمــا إن العالقــة بيــن التفويــض واألداء عالقــة طرديــة كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق فرديــة لدرجــة
التفويض يمكن إرجاعها للجنس أو املؤهل العلمي أو الخب ــرة ،كما أوصت الدراســة بضرورة تبني مفهوم التفويض وتعزي ــزه.
دراســة مصطفــى ( ،)2018وهدفــت إلــى الكشــف عــن أث ــر تفويــض الصالحيــات علــى تنميــة املهــارات اإلداريــة لــدى
العامليــن فــي مدي ــريات جامعــة دمشــق .ولتحقيــق ُ أهــداف البحــث تــم تبنــي اســتبانة مطــورة وتعديلهــا لتناســب غايــات الدراســة.
بلغ عدد االســتبانات الصالحة ( )112اســتبانة .أســتخدم املنهج الوصفي الســتنباط النتائج ،وتوصلت الدراســة إلى مجموعة
مــن النتائــج منهــا أن تفويــض الصالحيــات موجــود بشــكل مالحــظ فــي جامعــة دمشــق ،كمــا أب ــرزت النتائــج وجــود أث ــر معنــوي
إيجابــي طــردي بيــن تفويــض الصالحيــات وتعزي ــز املهــارات القياديــة والعالقــات اإلنســانية لــدى األفـراد .وبنــاء علــى تلــك النتائــج
طرحــت مجموعــة مــن التوصيــات منهــا ضــرورة العمــل علــى تعزي ــز مســتوى تفويــض الصالحيــات ،ملــا لــه مــن أث ــر قــوي علــى تنميــة
املهــارات اإلداريــة للعامليــن.
دراســة الفضلــي ( ،)2018وهدفــت إلــى التعــرف علــى مســتوى تفويــض الصالحيــات ملدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة
بمدينــة جــدة ،والتعــرف علــى مســتوى اإلبــداع اإلداري لــدى مدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة ،والكشــف عــن
عالقــة االرتبــاط بيــن درجــة تفويــض الصالحيــات مســتوى اإلبــداع اإلداري لــدى مدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة بمدينــة
جــدة مــن وجهــة نظرهــن .واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،واالرتباطــي ،واملقــارن ،ملناســبتهم طبيعــة املوضــوع،
وطبقــت الدراســة علــى مدي ـرات املــدارس الحكوميــة واألهليــة التابعــة لــوزارة التعليــم فــي مرحلــة التعليــم العــام (الثانــوي)
بمحافظــة جــدة ،واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة ،وبلــغ مجتمــع الدراســة  168مدي ــرة .حيــث توصلــت الدراســة إلــى
عــدة نتائــج أهمهــا أن مســتوى ممارســة تفويــض الصالحيــات املمنوحــة لــدى مدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة
كان بدرجــة متوســطة ،أن مســتوى اإلبــداع اإلداري لــدى مدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة كان بدرجــة كبي ــرة،
كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة متوســطة القــوة بيــن درجــة تفويــض الصالحيــات ودرجــة اإلبــداع
اإلداري لــدى مدي ـرات مــدارس املرحلــة الثانويــة بمدينــة جــدة .وخلصــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات أهمهــا ضــرورة اهتمــام
إدارة التعليــم بسياســة تفويــض الصالحيــات بشــكل أكب ــر وأوســع للوصــول إلــى أعلــى فعاليــة وإبــداع لــإدارة املدرســية ،وذلــك
بالعمــل علــى تغيي ــر وجهــة نظــر مدي ــري إدارات التعليــم وســلوكهم إزاء ممارســة تفويــض الصالحيــات ،منــح مدي ـرات املــدارس
قـ ً
ـدرا مــن الحصانــة التــي تجعلهــم أكث ــر قــدرة علــى اتخــاذ الق ـرارات الت ــربوية الرشــيدة ،توفي ــر نظــام عــادل ومجــز للحوافــز
املاديــة واملعنويــة وضمانــات األمــان الوظيفــي والت ــرقيات علــى أســاس املؤهــات والقــدرات واملزايــا األخــرى ملدي ـرات املــدارس
ملواصلــة العطــاء واإلبــداع فــي العمــل اإلداري.
دراســة حســين واملقاطــي ( ،)2015حيــث هدفــت إلــى معرفــة مــدى ممارســة مــدراء املــدارس ووكالئهــم فــي املــدارس
املتوســطة بمدينــة الطائــف .وأجريــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية بلغــت  120مفــردة ،حيــث توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة
مــن النتائــج منهــا ممارســة مدي ــري املــدارس ووكالئهــم للتفويــض بدرجــة عاليــة كمــا إن املعوقــات املرتبطــة بالتفويــض مــن املــدراء
إلــى الــوكالء جــاءت بدرجــة عاليــة وأوصــت الدراســة بالتفويــض والتدريــب عليــه مــن خــال الــورش.
دراســة العــوادة ( ،)2014وهدفــت إلــى التعــرف علــى العوامــل التنظيميــة (الهيــكل التنظيمــي ،والنمــط اإلداري ،ومهــارة
ورغبــة املرؤوســين فــي تحمــل مســئوليات جديــدة ،وانســياب املعلومــات ،وثقافــة املنظمــة ،وتقييــم املوظفيــن) كعوامــل مؤث ــرة
فــي تصــورات املوظفيــن للتفويــض اإلداري فــي مراكــز الــوزارات األردنيــة .تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مدي ــري املدي ــريات فــي
مراكــز الــوزارات األردنيــة ،والبالــغ عددهــم ( )333مدي ــر ُمدي ــرية ،وقــد قــام الباحــث باختيــار جميــع مفــردات هــذا املجتمــع ،تــم
توزيــع ( )333اســتبانة علــى جميــع أفـراد مجتمــع الدراســة أست ــرجع منهــا ( )294اســتبانة بنســبة ( )%88وكانــت جميعهــا صالحــة
للتحليــل ،وفــي ضــوء تحليــل البيانــات فقــد توصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن العوامــل التنظيميــة
(الهيكل التنظيمي ،والنمط اإلداري ،وانســياب املعلومات ،ومهارة ورغبة املرؤوســين في تحمل مســئوليات جديدة ،وتصورات
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املوظفيــن نحــو التفويــض اإلداري فــي مراكــز الــوزارات األردنيــة) ،كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
ُ
إحصائيــة فــي تصــورات املوظفيــن نحــو التفويــض اإلداري تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة (الجنــس ،والعمــر ،وعــدد
ســنوات الخب ــرة) ،بينمــا توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لتصــورات املوظفيــن للعوامــل املؤث ــرة فــي التفويــض اإلداري فــي
مراكــز الــوزارات األردنيــة تعــزي ملتغي ــر املؤهــل العلمــي .وتختلــف معهــا فيمــا يتعلــق بباقــي العوامــل الديموغرافيــة ،وأوصــت
الدراســة بأهميــة تشــخيص العوائــق التنظيميــة التــي قــد تحــد مــن نشــر ثقافــة وسياســة التفويــض وذلــك علــى صعيديــن :األول
يتعلــق باملدي ــرين باعتبارهــم العنصــر املؤث ــر فــي صناعــة هــذه الثقافــة واملصــدر املؤيــد لهــا ،والثانــي يتعلــق باملوظفيــن ووعيهــم
وثقافتهــم ومهارتــه ملمارســة التفويــض.
دراســة العتيبــي (1416هــ) ،التــي اســتخدمت املنهــج الوصفــي لعينــة مقدارهــا ( )196مــن قــادة اإلدارة الوســطى،
وتوصلــت الدراســة إلــى أن التفويــض جزئــي لبعــض الســلطات بمؤسســات ُالخدمــة العامــة وأن عمليــة اتخــاذ القـرارات ال تـزال
مركزيــة وأن هنــاك مجموعــة مــن املعوقــات ت ــرجع للرؤســاء واملرؤوســين وأخــرى ت ــرجع للموقــف القيــادي.
ُ
دراســة بوتنــس وفــان ( ،)Bouwens & Van 2009التــي أجريــت فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وهدفــت إلــى معرفــة
تأثي ــر العوامــل الشـ ّ
ـخصية والتنظيميــة والدافعيــة النتهــاج أســلوب التفويــض وكانــت أهــم نتائــج الدراســة ،أن األف ـراد لديهــم
ّ قابليــة كبي ــرة لقبــول التفويــض ،ويقــوم املدي ــرون بدعــم التفويــض وممارســته علــى الرغــم مــن شــعورهم بــأن ذلــك يــؤدي إلــى
تهديــد أمنهــم ،كذلــك يوجــد لــدى األفـراد العامليــن رغبــة أكيــدة فــي قبــول املزيــد مــن التفويــض مــن قبــل املدي ــرين .كمــا أكــدت
نتائــج الدراســة بــأن هنــاك عوامــل تســاعد علــى ممارســة التفويــض وهــي :التدريــب والتأهيــل املســتمر للعامليــن ،وتمتــع العامليــن
بدرجــة مــن االســتقاللية عندمــا يقومــوا باملهــام املفوضــة إليهــم.
يتضــح مــن خــال عــرض وتحليــل الدراســات الســابقة للتفويــض اإلداري أهميــة التفويــض اإلداري ودوره فــي تعزي ــز بيئــة
ُ
العمــل املاديــة واملعنويــة ،كمــا تبيــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع التفويــض اإلداري فــي بيئــة العمــل الســعودية تـركي ــزها
وبنســبة كبي ــرة علــى قطــاع التعليــم مثــل دراســة(الفضلي )2018 ،ودراســة (املقاطــي )2015 ،ودراســة (العمــري ،)2019 ،كمــا
إن بعض الدراسات ربط بين محوري التفويض واإلبداع اإلداري مثل دراسة (مصطفى )2018 ،ودراسة (العتيبي1416 ،هـ)
الــذي تنــاول فيهــا موقــف القيــادة اإلداريــة تجــاه التفويــض بإنجــاز املهــام ،باإلضافــة إلــى أن الدراســات الســابقة تناولــت دراســة
التفويــض بالتـركي ــز علــى آراء القــادة فــي املؤسســات التــي خضعــت للدراســة ،ويالحــظ أن معظــم الدراســات معاصــرة ممــا يعنــي
أن هنــاك اتجــاه قــوي نحــو بحــث موضــوع التفويــض اإلداري.
وقد تمي ــزت هذه الدراســة عن الدراســات الســابقة ببحثها ملوضوع التفويض في ظل معطيات جديدة ملمارســة العملية
اإلدارية في اململكة العربية الســعودية تختلف عما كان شــائع في الفت ـرات الســابقة.
كما يتميـز مجتمع الدراسة الحالية بكونه:
	-يتكون من املوظفين في القطاع الحكومي ذوي خلفيات مهنية مختلفة دون التـركيـز على قطاع واحد فقط.
	-يتكون من املوظفين في ذوي املراتب واملستويات اإلدارية املختلفة دون التـركيـز على املستوى القيادي فقط.

اإلطارالنظري للدراسة

 - 1مفهوم التفويض اإلداري:
ُيعرف التفويض بأنه العملية التــي يقــوم مـن خاللهــا املــديـرين بتخــصيص جــزء مــن عملهــم لآلخرين (،)Griffin,1997: 306
كمــا يعــرف بأنــه ذلــك األســلوب الــذي يعهــد مــن خاللــه الرئيــس جــزء مــن اختصاصاتــه للمرؤوســين فــي املســتوى اإلداري األدنــى
(درة وجــودة ،)2011 ،كمــا يشي ــر إليــه اللــوزي بأنــه تلــك العمليــة التــي يعهــد مــن خاللهــا الرئيــس وفقــا ملــا يســمح بــه القانــون ألحــد
مرؤوســيه بممارســة بعــض االختصاصــات التــي تدخــل فــي مهــام وظيفــة التــي يشــغلها (اللــوزي.)144 :2012،
وي ــرى  Brunoأن :التف ــويض ي ــوفر للمـدي ــر الوق ــت والفرص ــة للتـركي ــز عل ــى أولوي ــات وظيفته واملهام ذات القيمة اإلضافية
للمؤسس ــة ( ،)Bruno, 2010: 364غي ــر أنــه ال يعنــي تخلــي املســئول مــن مســئولياته عنــد إخفــاق املرؤوســين (الشــرقاوي)2002 ،
كمــا إن ممارســة التفويــض تتطلــب وجــود أفـراد يملكــون درجــة عاليــة مــن املعرفــة واإلمكانــات والقــدرات املطلوبــة بمــا يتوافــق مــع
متطلبــات الســلطة واملســئولية املوكلــة لهــم (معـراج.)38 :2015،
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ُ
مزايــا التفويــض اإلداري :يحقــق التفويــض مجموعــة مــن املزايــا للمؤسســة ُ
وللمفـ ِـوض واملفــوض إليــه ،ويمكــن إيجازهــا
فــي اآلتــي (حبتــور:)2009 ،
	-تحقيق املرونة والتكيف مع األحوال الظرفية للعمل.
	-يخفض التكلفة ويحقق عاملي والسرعة واملرونة.
	-يساهم في إعداد رؤساء املستقبل.
	-يوفر مناخ مناسب للعمل ويولد ثقة للعاملين كونهم مشاركين بصالحيات أعلى في األهداف العامة.
	-اإلنصاف والعدالة إذ تصبح السلطة بفضله ديموقراطية وإنسانية.
	-إشباع الحاجات النفسية للعامل وتنمية روح املبادرة واإلحساس باملسئولية.
	-يساعد التفويض على تنمية روح املشاركة والعمل بأسلوب الفرق.
ً
	-تعزيـز سلوكيات أهمية وقيمة العمل مستقبال.
 - 2مبادئ التفويض الفعال:
يعتب ــر التفويــض بمــا يحققــه مــن مزايــا ســلوك إداري جوهــري لعمليــة اإلدارة  -إنجــاز املهــام عب ــر الغي ــر  -وحتــى تتحقــق
فعاليــة التفويــض فــإن هنــاك مجموعــة مــن املبــادئ التــي البــد مــن توافرهــا وهــي مبــادئ مســاواة الســلطة مــع املســئولية ،مبــدأ
حتميــة املســاءلة ،ومبــدأ وحــدة القيــادة (مصيلحــي وآخــرون:)2012 ،
 أمبــدأ مســاواة الســلطة واملســئولية ،وهنــا البــد مــن أن يتســاوى القــدر املفــوض مــن الســلطة مــع املســئولية املرتبطــةبممارسة هذه السلطة ،فالسلطة األقل تقود إلى تأخيـر العمل وكثـرة تـردد املرؤوس على الرئيس حتى في القرارات
والتصرفــات الروتينيــة ،أمــا زيــادة الســلطة عــن املســئولية فتقــود إلــى ســوء فــي اســتغالل الســلطة.
 بمبــدأ حتميــة املســاءلة ،فبالرغــم مــن إمكانيــة تفويــض الســلطة واملســئولية إال أن املســاءلة ال يمكــن تفويضهــاَُ
فاملســاءلة تظــل مرتبطــة باملفـ ِـوض.
 جمبــدأ وحــدة القيــادة ،ووفقــا لهــذا املبــدأ فــإن املــرؤوس ُيحاســب أمــام رئيــس واحــد ًغالبــا هــو الــذي فوضــه بممارســة
الســلطة ،وحت ــى تكتمــل فعاليــة عمليــة التفويــض بعــد تحقيــق املبــادئ التاليــة (العــاق:)1983 ،
	-معاونــة املرؤوســين وعــدم نقدهــم أو تخويفهــم ،فالنقــد يقــاوم بقبــول املســاءلة عــن أعمــال إضافيــة وبالتالــي
تجنــب التفويــض.
ً
	-أال يصبــح عمــل الرئيــس هــو عمــل املــرؤوس ،فاملدي ــر يجــب أن يكــون متعاونــا ولكــن أن يعمــد إلــى إنجــاز األعمــال
بواســطة اآلخريــن.
العوامــل املســاعدة فــي إنجــاح عمليــة التفويــض :أورد «اللــوزي» أن هنــاك مجموعــة مــن االشت ـراطات التــي البــد مــن
توافرهــا إلنجــاح املمارســة التفويضيــة وهــي (التعريــف والتحديــد الواضــح للســلطة ،وتطابــق الســلطة مــع املســئولية .وحــدة
األمــر .عــدم اإلســاءة فــي اســتخدام أنظمــة الرقابــة .التوزيــع املناســب للمــوارد البشــرية .تطوي ــر وتحديــد أنظمــة االتصــاالت
اإلداريــة تطبيــق أنظمــة حوافــز فعالــة وناجحــة .املعاملــة الحســنة للمرؤوســين .مراعــاة التخصــص فــي العمــل تنميــة الثقــة ورفــع
الــروح املعنويــة .إعطــاء الفرصــة الكافيــة للمرؤوســين لتطوي ــر أنفســهم (اللــوزي.)162 :2012 ،
 - 3معوقات التفويض اإلداري
ً
تتفــاوت املعوقــات التــي تواجــه عمليــة التفويــض اإلداري ،ولكــن إجمــاال يمكــن إي ـرادها فــي ثالثــة مجــاالت أساســية ،وهــي
(أبــو شــيخة2013 ،؛ اللــوزي2012 ،؛ عبــد الهــادي:)1999 ،
	-التنظيم :عدم وضوح املسئوليات ،وعدم توافر تغذية راجعة مناسبة ،واالتصاالت غيـر الفعالة ،وضعف نظم التحفيـز.
	-الرئيــس :الت ــردد قبــل الرئيــس ،ونقــص الخب ــرة ،وضعــف الثقــة ،واإلحســاس بفقــدان األمــان ،والرغبــة فــي الســيطرة،
ونقــص الوعــي واملهــارة ،وضعــف الدعــم.
	-املــرؤوس :عــدم قبــول التفويــض ،والخــوف مــن اإلخفــاق ،والخــوف مــن اســتخدام الســلطة ،والتـركي ــز علــى الجوانــب
االجتماعيــة.
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أهمية الدراسة

تب ــرز أهميــة الدراســة فــي إضافتهــا املعرفيــة والعمليــة التــي تقدمهــا للممارســين ومتخــذي الق ـرار والجهــات البحثيــة
والعلميــة بتطوي ــر املمارســة اإلداريــة مــن خــال بعديــن:
	ُ -بعــد معرفــي كامتــداد لرفــد الجانــب البحثــي واألكاديمــي بمخرجــات علميــة فــي مجــال التفويــض اإلداري ،بمــا يســاهم
فــي تجسي ــر الفجــوة البحثيــة ملوضــوع التفويــض فــي بيئــة العمــل بالقطــاع العــام حيــث إن املوضــوع لــم ينــل االهتمــام
الكافــي مــن الباحثيــن.
	ُ -بعــد عملــي مــن خــال مســاعدة املمارســين لاللتفــات لجوانــب التفويــض اإلداري والعوامــل التــي تحــد مــن فاعليتــه
أمـ ًـا فــي تحســين املمارســة اإلداريــة فــي بيئــة العمــل الســعودية خاصــة مــع االهتمــام املتعاظــم بتقصي ــر الظــل اإلداري
وتبســيط إجـراءات العمــل والحــد مــن مركزيــة القـرارات وتفعيــل مبــدأ املشــاركة.

أهداف الدراسة

	-التعرف على واقع التفويض اإلداري في بيئة األعمال الســعودية من وجهة نظر املشــاركين في الب ـرامج اإلدارية بفرع
عسي ــر من خالل اآلتي:
	-التعرف على اتجاهات موظفي القطاع الحكومي حول قبول التفويض اإلداري من وجه نظر عينة الدراسة.
	-التعرف على أبـرز الدوافع نحو ممارسة التفويض في بيئة األعمال السعودية من وجه نظر عينة الدراسة.
	-التعرف على مستوى املشاركة في القرارات املرتبطة بالتفويض في بيئة العمل السعودية من وجه نظر عينة الدراسة.
	-التعــرف علــى إب ـراز معوقــات التفويــض اإلداري فــي بيئــة العمــل الســعودية وجهــة نظــر املشــاركين فــي الب ـرامج اإلداريــة
بفرع عسي ــر.
ٌ
	-التعرف على ما إذا كانت هناك فروق في مستوى التفويض اإلداري تعزى الختالف الخصائص الشخصية والتنظيمية.
	-تقديم توصيات بناء على مخرجات الدراسة املسحية لتعزيـز ممارسة تفويضية فاعلة.

تساؤالت الدراسة

تبحث الدراسة التساؤالت التالية:
	-ما هو مستوى التفويض اإلداري للعاملين في القطاع الحكومي السعودي؟
	-ماهي أب ــرز معوقات التفويض اإلداري في القطاع الحكومي السعودي من بين (املعوقات التنظيمية ،والشخصية،
ومعوقات الرئيس)؟
	-ما هي اتجاهات موظفي القطاع العام نحو قبول التفويض اإلداري؟
	-ماهي دواعي التفويض في بيئة األعمال السعودية من وجه نظر عينة الدراسة؟
	-ما هو مستوى املشاركة في القرارات املرتبطة بالتفويض في بيئة العمل السعودية من وجه نظر عينة الدراسة؟
	-هل توجد اختالفات في مستوى التفويض تـرجع لطبيعة عمل الجهة؟
ُ
	-هل توجد فروق في مستوى التفويض اإلداري تعزى الختالف الخصائص الشخصية والتنظيمية لعينة الدراسة؟

نموذج الدراسة

فــي ضــوء تحليــل ومناقشــة األدبيــات الســابقة ،ومــا تناولتــه مــن محــاور مرتبطــة بواقــع وتحديــات التفويــض اإلداري،
وتـركي ــزها علــى ثــاث عوامــل أساســية تحــد مــن املمارســة التفويضيــة ممثلــة فــي (السياســات والنظــم الســائدة ،اتجاهــات
الرؤســاء واملرؤوســين تجــاه التفويــض) ،فــإن الدراســة ســتعتمد فــي بنائهــا وصياغــة فرضياتهــا اعتمـ ًـادا علــى النمــوذج التالــي:

فروض الدراسة

ُيب ــرز العــرض الســابق لألدبيــات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة أهميــة التفويــض كداعــم ومعــزز لبيئــة العمــل املاديــة
ُ
واملعنويــة ،حيــث نوقــش موضــوع التفويــض اإلداري باعتبــاره أحــد املتغي ـرات األساســية لقيــاس مســتوى ممارســة التفويــض
38
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فــي الواقــع العملــي تـ ُـارة ،ومقت ــرن بمتغي ــر آخــر فــي بعــض األحيــان كمــا هــو فــي دراســة (مصطفــى )2018 ،ودراســة (العتيبــي،
1416هــ) ،حيــث خلصــت بعــض الدراســات أن التفويــض يمــارس بشــكل منخفــض فــي بعــض األحيــان بمســتوى متوســط،
حيــث إن اغلــب الدراســات نظــرت إلــى التفويــض وتوصلــت إلــى قياســه مــن خــال ثــاث متغي ـرات أساســية (تنظيميــة ،ومرتبطــة
بالرئيــس ،ومرتبطــة باملــرؤوس) وممــا ســبق يمكــن صياغــة فــروض الدراســة فيمــا يلــي:
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغيـر سنوات الخبـرة.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغيـر النوع.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغيـر املؤهل العلمي.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى الختالف جهة العمل.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملستوى التطابق الوظيفي.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى التجاهاتهم نحو قبول التفويض.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى الختالف املرتبة الوظيفية.
ُ
	-توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض تعزى الختالف املستوى اإلداري (إشرافي ،تنفيذي).

حدود الدراسة

	-الحد املكاني :مؤسسات القطاع العام باململكة العربية السعودية.
	-الحد البشري :الدارسين بمعهد اإلدارة العامة من املوظفين بالقطاع الحكومي باململكة العربية السعودية.
	-الحد الزماني :العام .2020

مصطلحات الدراسة
التفويــض اإلداري :تخويــل الحــق فــي اتخــاذ بعــض الق ـرارات والتصرفــات للمســتويات اإلداريــة األدنــى بنقــل بعــض
الصالحيــات لــذات املســتوى دون إلغــاء املســئولية النهائيــة علــى الشــخص القائــم بالتخويــل( .حســين.)2004 ،

إجراءات الدراسة امليدانية

ً
أول  -اإلجراءات املنهجية للدراسة
 - 1مجتمــع الدراســة :يتكــون مجتمــع الدراســة املتــاح مــن جميــع املتدربيــن فــي الب ـرامج التدريبيــة املنفــذة عــن ُبعــد فــي فــرع
عسي ــر للعــام التدريبــي 1441/1440ه ،والبالــغ عددهــم ( .)367ونظـ ًـرا لصغــر حجــم املجتمــع تــم اســتخدام أســلوب
الحصــر الشــامل لجمــع البيانــات مــن مجتمــع الدراســة .والجــدول ( )1يوضــح نســب التوزيــع واالســتجابات.
 - 2أداة الدراســة :اعتمــدت الدراســة علــى االســتبانة اإللكت ــرونية التــي تــم توزيعهــا اسـ ً
ـتنادا علــى قوائــم الحضــور ،وقــد
صممــت االســتبانة للحصــول علــى البيانــات الالزمــة بمــا ينســجم مــع أهــداف الدراســة وتســاؤالتها ،وتــم عرضهــا علــى عــدد
مــن الخب ـراء املهنييــن واألكاديمييــن الذيــن أبــدوا مالحظاتهــم عليهــا لتتــم إعــادة تصميمهــا بمــا يحقــق غــرض الدراســة.
وقــد تضمنــت االســتبانة األســئلة الخاصــة إضافــة إلــى األســئلة املرتبطــة باختبــار تســاؤالت الدراســة لبيــان مســتوى
التفويــض واملعوقــات املرتبطــة بالتفويــض اإلداري ومــا إذا كانــت هنــاك فــروق
ُ
فــي مســتوى التفويــض تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة .كمــا تمــت
جدول رقم ()1
صياغــة األســئلة فــي االســتبانة بحيــث يتــم تحويــل اإلجابــة إلــى قيــم كميــة علــى توزيع االستبانات ونسب االستجابة
مقيــاس ليكــرت ذي النقــاط األربعــة درجــات  Four Point Likert Scaleوالــذي
العدد النسبة
البيان
يأخــذ املــدى مــن 1إلــى4
367
استبانات مرسلة
 - 3ثبــات األداة :للتحقــق مــن ثبــات محــاور اســتبانة الدراســة ،تــم حســاب معامــل
 αكرونبــاخ ،والــذي يقصــد بــه إمكانيــة الحصــول علــى النتائــج نفســها لــو أعيــد
39

لم يتم استالم ردودهم %8.99 33
%3.54 13
غيـر صالحة
%87.47 321
صالحة لالستخدام
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جدول رقم ()2
قيم خيارات االستجابة على
مقياس ليكرت ذي النقاط األربع

تطبيــق االســتبانة علــى عينــة املجتمــع نفســه بعــد فت ــرة مــن الزمــن،
كمــا يشي ــر إلــى أي درجــة يعطــى املقيــاس أو االســتبانة ق ـراءات
متقاربة عند كل مرة يســتخدم فيها (الســبيعي ،)2010 ،والجدول
مستوى أو افق أو افق ال أو افق ال أو افق
( )3يتضمــن أهــم معامــات ثبــات محــاور اســتبانة الدراســة:
بشدة
املقياس بشدة
تــم اختبــار مــدى إمكانيــة االعتمــاد علــى البيانــات التــي تــم الحصــول
1
2
3
4
الدرجة
عليهــا ومــدى اتســاق وثبــات املقيــاس املســتعمل فــي جمــع البيانــات وذلــك الوسط املرجح 1.75-1 2.5-1.76 3.25-2.6 4-3.26
باســتعمال معامــل ارتبــاط  Cronbach Alphaالــذي يبيــن مــدى وجــود
جدول رقم ()3
ارتبــاط بيــن القياســات املعب ــرة عــن إجابــات أفـراد العينــة وقــد كانــت قيمــة
مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ
معامــل ارتبــاط ألفــا كرونبــاخ ( )0.887وهــي قيمــة يمكــن أن يســتدل مــن
ملحاوراستبانة الدراسة
خاللهــا علــى إمكانيــة االعتمــاد علــى إجابــات أف ـراد عينــة الدراســة ،حيــث
ألفا
عدد
املحور
إن قيمــة معامــل ارتبــاط ألفــا تكــون مقبولــة إذا كانــت مســاوية أو أكب ــر م
العبارات كرونباخ
مــن ( )0.60وخاصــة فــي مجــال البحــوث االجتماعيــة ( 1 Anastasi, 1982:واقع التفويض اإلداري
0.893
8
ً
0.856
18
املعوقات (إجماال)
 ،)117وعليــه يمكــن االعتمــاد علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي وفقــا ملــا ورد 2
بالجــدول ( )3ملؤش ـرات ثبــات ألفــا كرونبــاخ ملحــاور اســتبانة الدراســة.
0.862
7
التنظيمية
3
ُ
0.812
7
الشخصية للرئيس
4
للعلوم
ـي
ـ
ئ
اإلحصا
ـرنامج
ـ
ب
ال
ـتخدم
ـ
س
أ
 - 4طــرق املعالجــة اإلحصائيــة:
0.84
4
 5الشخصية للمرؤوس
االجتماعيــة  SPSSكمــا اســتخدمت األســاليب اإلحصائيــة التاليــة:
0.887
26
الدرجة الكلية لالستبانة
 أالتكــرارات والنســب املئويــة لوصــف عينــة الدراســة وتحديــدنســب إجابتهــم علــى عبــارات االســتبانة
ً
	-الوســط الحســابي منســوبا للقيمــة العظمــى ملقيــاس ليكــرت ذي األربــع درجــات ،إذ تكــون الدراســة مقبولــة إذا حــازت
ـزعة
علــى نســبة أعلــى مــن  %61أي إذا زاد الوســط الحســابي عــن ( ،)2.5ويعــد الوســط الحســابي إحــدى مقاييــس الن ـ ً
املركزيــة ويســتعمل لتمثيــل مجموعــة مــن البيانــات بقيمــة واحــدة ويســتخرج باحتســاب مجمــوع القيــم مقســوما
ً
علــى عددهــا فضــا عــن اســتعمال النســب املئويــة واالنحـراف املعيــاري الــذي يعــد إحــدى مقاييــس التشــتت ويهــدف
إلــى التعبي ــر عــن مقــدار تشــتت القيــم عــن وســطها الحســابي .وتســتخدم املعادلــة لحســاب النســب املئويــة لدرجــة
املوافقــة كالتالــي ()Preston and Colman, 2000
النسبة =  -1املتوسط - 1االستجابة فئات عددx100
	-اختبارات ( )T. Testلعينتين مستقلتين  Independent Samples Testلدراسة الفروق.
	-تحليل التباين في اتجاه واحد ( )Fلعدة عينات مستقلة لقياس الفروق في آراء عينة الدراسة.
	-تصميــم أداة الدراســة مــن أجــل الحصــول علــى املعلومــات والبيانــات األوليــة تــم تصميــم اســتبانة مــن ثالثــة أقســام:
القســم األول :موجــه للمســتجيبين يبيــن هــدف الدراســة وعنوانهــا .القســم الثانــي :البيانــات الخاصــة بعينــة الدراســة
وهي البيانات الشــخصية املتعلقة بوصف عينة الدراســة من حيث :النوع ،واملؤهل العلمي ،والخب ــرة في مجال العمل،
والعمــر ،واملرتبــة الوظيفيــة .القســم الثالــث :اشــتمل علــى متغي ـرات الدراســة األساســية ،وهــي املحــاور التــي مــن خاللهــا
يتــم التعــرف علــى متغي ـرات الد اســة ً
وفقــا لجــدول (:)4
ر
جدول رقم ()4
ً
توزيع عبارات االستبانة
ثانيا -تحليل بيانات الدراسة:
عدد
محاورالدراسة
 - 1تحليــل البيانــات الشــخصية لعينــة الدراســة :حيــث يتنــاول املحــور عــرض
الفقرات
وتحليــل لبيانــات الدراســة بدايــة مــن خصائــص عينــة الدراســة ثــم تحليــل
واقع التفويض اإلداري
8
متغي ـرات الدراســة للمحــاور (النــوع ،والوظيفــة ،واملؤهــل العلمــي ،والفئــة املعوقات التنظيمية للتفويض 5
4
الوظيفيــة ،وســنوات الخب ــرة واملرتبــة) حيــث كانــت كمــا هــو مبيــن فــي جــدول ( )5املعوقات املرتبطة باملرؤوس
7
املعوقات املرتبطة بالرئيس
تحليــل البيانــات الشــخصية لعينــة الدراســة.
إجمالي العبارات

40

24

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،41ع  - 4ديسمبـر (كانون األول) 2021

يتضــح مــن الجــدول ( )5لتوزيــع عينــة الدراســة حســب النــوع :أن غالبيــة
مفــردات العينــة مــن الذكــور ،حيــث بلغــت نســبتهم ( ،%)90.7بينمــا بلغــت نســبة
اإلنــاث ( %)9.3مــن النســبة الكليــة لعينــة الدراســة ،أمــا فيمــا يتعلــق بمســتوى
الوظيفيــة يالحــظ أن هنــاك تقــارب فــي املســتويات الوظيفيــة لعينــة الدراســة
حيــث كانــت نســبة الوظائــف التنفيذيــة ( %)52.6بينمــا كانــت نســبة الوظائــف
اإلش ـرافية ( %)46.4ولعــل ذلــك يدلــل علــى توافــر الوظائــف اإلش ـرافية
والتنفيذيــة بنســب متقاربــة .أمــا فيمــا يتعلــق بمســتوى التأهيــل األكاديمــي فقــد
وجــد أن حملــة البكالوريــوس بلغــت نســبتهم ( %)57.6بينمــا بلغــت نســبة حملــة
مؤهــل املاجستي ــر ( %)21.5ونســبة مؤهــل الدكتــوراه ( %)5.6بينمــا بلغــت نســبة
املؤهــات العلميــة ثانــوي فأقــل ( ،%)15.3وهــذا يؤكــد أن اإلجابــات فــي االســتبيان
تمــت مــن قبــل أف ـراد مؤهليــن ً
علميــا لذلــك آراءهــم يعتــد بهــا .بينمــا كانــت أعــوام
الخب ــرة :لعينــة الدراســة الذيــن ت ــزيد خب ــرتهم عــن  5وتقــل عــن  15ســنة نســبتهم
( ،%)37.3والذيــن ت ــزيد خب ــرتهم عــن  15ســنة نســبتهم ( %)52.7والذيــن تقــل
خب ــرتهم عــن  5ســنوات بلغــت نســبتهم ( %)10وهــذا يعكــس إمــكان الوصــول
آلراء وإجابــات مفيــدة وقيمــة قائمــة علــى الخب ــرة العلميــة .بينمــا أوضحــت نتائــج
التحليــل للمرتبــة الوظيفيــة أن غالبيــة عينــة الدراســة تقــع مرتبتهــم الوظيفيــة
بيــن السادســة والعاشــرة حيــث تمثــل نســبتهم ( %)67والذيــن تقــل مرتبتهــم عــن
الخامســة نســبتهم ( %)15بينمــا بلغــت نســبة مــن تقــع درجاتهــم فــي الثالثــة عشــر
فأعلــى ( %)18.1مــن النســبة الكليــة لعينــة الدراســة ،ممــا يــدل علــى أن اإلجابــات
فــي االســتبانة تمــت مــن قبــل أفـراد متفاوتيــن فــي املرتبــة الوظيفيــة ،وهــذا يــؤدي إلــى
طــرح آراء وإجابــات مفيــدة وقيمــة قائمــة علــى الخب ــرة اختــاف املراتــب الوظيفيــة.

جدول رقم ()5
تحليل الخصائص الديموغر افية
لعينة الدراسة
التكرار
البيان
التكرار
النوع
291
ذكر
30
أنثى
التكرار
الوظيفة
152
إشرافيه
169
تنفيذيه
التكرار
املؤهل العلمي
49
ثانوي فأقل
185
بكالوريوس
69
ماجستيـر
18
دكتوراه
الخبـرة العملية (سنوات) التكرار
32
<--5
55
--6<10
65
--11<15
77
--16<20
35
--21<25
57
>26-التكرار
املرتبة
الخامسة فما دون
48
السادسة حتى العاشرة 215
الحادية عشر حتى الثالثة عشر 58
321
املجموع

النسبة
النسبة
%90.7
%9.3
النسبة
%47.4
%52.6
النسبة
%15.3
%57.6
%21.5
%5.6
النسبة
%10
%17.1
%20.2
%24
%10.9
%17.8
النسبة
%15
%67
%18.1
%100

 - 2تحليــل البيانــات الوظيفيــة لعينــة الدراســة فــي هــذا الجانــب يتــم قيــاس
وتحليــل البيانــات التــي وردت فــي محــاور الدراســة وذلــك بتحليــل املحــاور
الفرعيــة لــكل مــن التســاؤالت التاليــة:
	-مــا هــي اتجاهــات موظفــي القطــاع الحكومــي حــول قبــول التفويــض
اإلداري؟
	-ماهي أبـرز دواعي التفويض من وجه نظر عينة الدراسة؟
	-ما هو مستوى املشاركة في القرارات املرتبطة بالتفويض في بيئة العمل الحكومي من وجهة نظر عينة الدراسة؟
	-ما هو مستوى التطابق في مسمى الوظيفة واملهام الفعلية التي يمارسها املوظف؟
	-ماهي السمة الغالبة للتفويض شفاهي أم كتابي؟
	-ماهي أبـرز املجاالت التي يتم التفويض فيها؟
	-ما هي القرارات واملمارسات التي يتم التفويض عليها ؟
يبـرز الجدول ( )6اإلحصاء الوصفي لتحليل بيانات عينة الدراسة

يش��ير الجدول ( )6التحليل الوصفي التجاهات وآراء عينة الدراس��ة للتس��اؤالت املرتبطة باملحور وهي على النحو التالي
م��ا ه��ي اتجاه��ات موظف��ي القط��اع الحكوم��ي ح��ول قب��ول التفوي��ض اإلداري؟ ف��إن م��ا نس��بتهم ( )%87.2مـ�ن إجمالـ�ي عينـ�ة
الدراسـ�ة تتوافـ�ر لديهـ�م االتجاهــات اإليجابيـ�ة نحـ�و قبــول التفويـ�ض والــذي ينطــوي عليـ�ه قبــول مجموعـ�ة مـ�ن املهــام اإلضافـ�ة
التـ�ي تـ�رـتبط باملس��تويات اإلداريـ�ة األعلـ�ى ممـ�ا يعكـ�س اتجــاه إيجابـ�ي فـ�ي قطــاع الخدمـ�ة املدنيـ�ة للمبحوثيـ�ن ونظرتهـ�م اإليجابيـ�ة
لتحم��ل املسـ�ئولية ،غيـ��ر أن م��ا نس��بتهم ( )%21.8أبدــوا عــدم رغبتهـ�م فـ�ي تحمـ�ل مس��ئوليات أعلـ�ى مـ�ن خــال التفويـ�ض .ولعـ�ل
االتجاــه العاــم يشي ــر إلــى قبوــل التفويــض مــن قبــل عينــة الدراســة .أمــا فيمــا يتعلــق بالتس�اـؤل ماهــي أب ــرز دواعـ�ي التفويـ�ض
مـ�ن وجـ�ه نظـ�رعينـ�ة الدراسـ�ة؟ ف��إن م��ا نس��بتهم ( )%39.9م��ن عين��ة الدراس��ة أكـ�دوا أن التفوي��ض يت��م عـ�ادة كخط��وة لخـ�روج
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جدول رقم ()6
بيانات الخصائص الوظيفية لعينة الدراسة

الرئي��س ف��ي إجــازة بينم��ا ( )%32.1منه��م أكــدوا أن التفوي��ض يت��م ف��ي إطـ�ار
التوجهـ�ات العام��ة للمؤسس��ة ف��ي خل��ق قيــادة الص��ف الثان��ي بينم��ا ()%.28
جهة العمل
يـ��رون أن الس��بب الرئي��س للتفوي��ض يـ��رجع لغي��اب الرئي��س املباش��ر أو
وزارة أو ما في حكمها
صاح��ب الصالحي��ة .وبالسـ�ؤال ع��ن مسـ�توى املش��اركة ف��ي القـ�رارات
املرتبطـ�ة بالتفويـ�ض فـ�ي بيئـ�ة العمـ�ل الحكومـ�ي مـ�ن وجهـ�ة نظـ�ر عينـ�ة هيئات صناديق مجالس أو ما في حكمها
جامعات معاهد أو ما في حكمها
الدراسـ�ة؟ أك��د م��ا نس��بتهم ( )%25.2أن مســتوى املشاــركة عال��ي ف��ي اتخـ�اذ
أخرى
الق�رـارات بينم��ا ( )%56.4يـرــون أن مستــوى املش�اـركة متوسـ�ط فـ�ي حيـ�ن
مدى تطابق املسمى الوظيفي مع
أن ( )%18.4ي ــرون أن مســتوى املشاــركة ضعي��ف .بينمـ�ا أظهـ�ر تحليـ�ل
املمارسة العملية
مطابق
بيانــات التطابـ�ق فـ�ي مســمى الوظيفـ�ة واملهــام الفعليـ�ة التـ�ي يمارســها
مطابق إلى حد ما
املوظــف أن م��ا نس��بتهم ( )%43.3يـرــون أن وظائفهـ�م الفعليـ�ة تتطابـ�ق
غيـر مطابق
م��ع مهامه��م الت��ي يمارسوــنها ف��ي الواق��ع ،فيم��ا أك��د ( )%39.3أن هنـ�اك
تتم عملية التفويض داخل
تطابـ�ق لحـ�د مـ�ا فـ�ي مســمى الوظيفـ�ة وطبيعـ�ة املهــام التـ�ي يمارس�وـنها بينمـ�ا
املؤسسة التي أعمل بها بشكل
أك��د م��ا نس��بتهم ( )%17.4أنـ�ه ال يوجـ�د تطابـ�ق فـ�ي مس��مياتهم الوظيفيـ�ة
شفهي
واملهــام الفعليـ�ة التـ�ي يمارس�وـنها ولعـ�ل ذلـ�ك قـ�د ينعكـ�س صوــرة س�لـبية علـ�ى
كتابي
اتجاهاتهـ�م نحـ�و قبـ�ل التفويـ�ض وتحقيـ�ق جانـ�ب املساــءلة حــال التقصي ـ�ر
تتوافر لديك رغبة في تولي مهام
إضافية في إطار عملية التفويض
فـ�ي املهــام املفوضـ�ة .وبتحليـ�ل نتائـ�ج آراء عينـ�ة الدراسـ�ة حــول الســمة
نعم
الغالبـ�ة للتفويـ�ض ش�فـاهي أم كتابـ�ي؟ فق��د أك��د م��ا نس��بتهم ()%66.4
ال
أن التفوي��ض يت��م بشـ�كل كتاب��ي فيم��ا أك��د ( )%33.4أن التفويـ�ض يتـ�م
يتم التفويض بمؤسستكم عادة
بص��ورة شـ�فاهية بينمـ�ا كانـ�ت إجاباتهـ�م حــول أب ــرزاملجاــالت التـ�ي يتـ�م فيهـ�ا
لغياب الرئيس
التفويــض فق��د أك��د م��ا نس��بتهم ( )%57.6أن التفويـ�ض يكــون فـ�ي الجوانـ�ب
لتمتع الرئيس بإجازة
الروتينية بينما ( )%26.2للقرارات املس��تعجلة في حين أن( )%16.2ي ـ�رون
لخلق قيادة صف ثاني
أن التفوي��ض يت��م للجوان��ب االستـ�رـاتيجية ف��ي مؤسسـ�اتهم وبالسؤــال عـ�ن
في حال التفويض يتابعك رئيسك
من خالل
األسلــوب الــذي يس�تـخدم الرئيـ�س املباشـ�ر فـ�ي متابعـ�ة التفويـ�ض أكـ�د
التدخل املباشر
م��ا نس��بتهم ( )%36.8أن رؤس�اـئهم يس��تخدموا أسلــوب التدخـ�ل املباشـ�ر
التقاريـر املكتوبة
ملتابع��ة التفوي��ض فيم��ا اك��د م��ا نسـ�بتهم( )%38أن رؤساــئهم يتابعـ�وا
مالحظة نتائج األداء
مستــوى إنجــاز وسي ـ�ر التفويـ�ض مـ�ن خــال مالحظـ�ة نتائـ�ج األداء النهائيـ�ة
يكون التفويض للقرارات
للتنفيـ�ذ فيمـ�ا أكـ�د( )%25.2متابعـ�ة رؤساــئهم لهـ�م مـ�ن خــال التقاري ـ�ر
الروتينية
املكتوبـ�ة.
املستعجلة
 - 3تحليل بيانات محاورالدراسة:
يشــتمل هــذا الجــزء علــى تحليــل البيانــات األساســية ملحــاور
الدراســة ،ملعرفــة اتجاهــات اإلجابــات عــن عبــارات الدراســة املختلفــة
وذلــك مــن خــال التوزيــع التك ـراري واإلحصــاء الوصفــي التجــاه إجابــات
عينــة الدراســة.

التكرار
241
22
1
58

النسبة
%75.1
%6.9
%0.3
%18.1

التكرار النسبة
%43.3 139
%39.3 126
%17.4 56
التكرار النسبة
%33.6 108
%66.4 213
التكرار النسبة
251
70
التكرار
90
128
103

%87.2
%21.8
النسبة
%28
%39.9
%32.1

التكرار النسبة
118
81
122
التكرار
185
84
52

االستـراتيجية
يعتبـر مستوى
مشاركتك في اتخاذ التكرار
القرارات
81
عالي
181
متوسط
59
ضعيف
321
املجموع

%36.8
%25.2
%38
النسبة
%57.6
%26.2
%16.2
النسبة
%25.2
%56.4
%18.4
%100

املحوراألول  -و اقع التفويض في املؤسســات ما هو مســتوى التفويض
اإلداري للعاملين من وجهة نظرعينة الدراسة؟
الجدول ( )7يوضح تصورات عينة الدراســة نحو مســتوى التفويض اإلداري للعاملين من وجهة نظرعينة الدراســة
حيــث أظهــرت النتائــج أن  %66.2هــي نســبة اآلراء اإليجابيــة واملوافقــة علــى مــا ورد فــي عبــارات و اقــع التفويــض فــي املؤسســات
أي  %33.7هــي نســبة اآلراء الغي ــر موافقــة علــى مــا جــاء فــي عبــارات و اقــع التفويــض فــي املؤسســات ممــا يظهــر ً
جليــا أن أغلــب
اإلجابــات تتجــه نحــو املوافقــة ،كمــا جــاء متوســط املتوســطات ملجمــوع عبــارات املحــور ( )2.87وهــو قيمــة أكب ــر مــن الوســط
الفر�ضــي ( )2.5ولعــل ذلــك يؤكــد ال ـرأي اإليجابــي لعبــارات واقــع التفويــض ،وبالتالــي فــإن االتجــاه العــام للمحــور يــدل علــى
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موافقــة عينــة الدراســة علــى توافــر التفويــض فــي بيئــة العمــل الســعودية بنســبة متوســطة ،كمــا إن هنــاك تقــارب لــآراء فــي
العبــارة الخامســة األمــر الــذي يشي ــر إلــى نقــص جانــب التدريــب علــى ممارســة التفويــض للموظفيــن قبــل منحهــم التفويــض.
جدول رقم ()7
النسب واإلحصاء الوصفي لعبارات و اقع التفويض في املؤسسات
م

العبارات

التوزيع النسبي إلجابات عينة الدراسة
الوسيط الوسط االنحراف
أو الافق ال أو افق أو
الحسابي املعياري
افق املجموع
بشدة
بشدة أو افق

ُ
%7.2
 1تعتبـر ثقافة التفويض شائعة في جهة عملك
%6.4
 2ينتهج رئيسك املباشر سياسة التفويض
%12.8
 3يتم تقييم نتائج التفويض في جهة عملك
ٌ
%7.8
 4تعلم جهة عملك كل من لهم صلة بالتفويض
ٌ 5تدرب جهة عملك األشخاص على التفويض قبل منحهم إياه %18.7
%7.5
ٌ 6تحدد جهة عملك مجال وحدود وزمن التفويض
 7يساعد الزمالء في جهة عملك تعزيـز ونجاح التفويض ٌ
للمفوض %4
 8تتوافر منظومة متكاملة من املعلومات عن التفويض %21.1
جميع املحاور
%10.6

%19.3
%20.2
%24.6
%20.6
%33.3
%20.9
%19
%34.3
%24

%53.3
%50.5
%46.1
%50.2
%32.1
%52
%55.1
%38
%47.1

%20.2
%22.5
%16.5
%20.6
%15.9
%19.6
%21.8
%15.6
%19

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.86
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.88
2.87

0.816
0.830
0.900
0.855
0.970
0.824
0.754
0.985
0.649

النسبة
املئوية
لدرجات
املو افقة
%73.5
%72.9
%26.6
%70.7
%48
%71.7
%76.9
%753.6
%66.25

املحورالثاني  -معوقات التفويض اإلداري في بيئة العمل السعودية
ما هو واقع معوقات التفويض اإلداري في القطاع الحكومي السعودي من وجهة نظر عينة الدراسة.
ُ
البعد األول  -املعوقات التنظيمية:
جدول رقم ()8
النسب واإلحصاء الوصفي لعبارات ُبعد املعوقات التنظيمية

م

العبارات

التوزيع النسبي إلجابات عينة الدراسة
الوسيط الوسط
أو الافق ال أو افق أو
الحسابي
افق املجموع
بشدة
بشدة أو افق

%12.6 %45.5 %29.9 %8.7
 1توجد وصفوف وظيفية لوظائف العمل
%29.9 %45.2 %24 %5.9
 2لديك اطالع على مهام عملك بشكل دقيق
%24.9 %51.7 %16.5 %9.6
 3تعتبـر خطوات وقنوات االتصال واضحة
 4تتوافر تغذية راجعة مناسبة وسريعة عما تقوم في إطار التفويض %25.9 %47.7 %18.1 %7.5
%25.9 %47.7 %18.1 %8.4
 5تمتع باالستقرار الوظيفي داخل مكان العمل
ي
%22.4 %44.9 %25.2 %7.5
 6يـركز نمط التنظيم على اإلنجاز أكثـر من التسلسل اإلدار
%19 %37.7 %29.9 %13.4
 7توجد منظومة للتحفيـز تدفعني لقبول التفويض
جميع املحاور
%22.9 %54.8 %23.1 %8.7

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.96
2.98
2.99
2.86
2.90
2.82
2.62
2.88

النسبة
االنحراف املئوية
املعياري لدرجات
املو افقة
%61.7 0.840
%70.1 0.846
%67.6 0.829
%61.4 0.816
%73.5 0.877
%67.2 0.864
%65.6 0.914
%68.7 0.637

يوضــح الجــدول ( )8النســب واإلحصــاءات الوصفيــة ملحــور املعوقــات التنظيميــة مــن خــال التســاؤالت ذات الصلــة
بمحــور التنظيــم حيــث تب ــرز نتائــج التحليــل أن  %68.3يوافقــون علــى عــدم توافــر املعوقــات تنظيميــة ،فــي حيــن أن مــا نســبتهم
 %32.3يوافقــون علــى وجــود معوقــات تنظيميــة تعــوق عمليــة التفويــض فــي بيئــة العمــل الســعودية ،كمــا جــاءت األوســاط
الفر�ضــي ( )2.5لجميــع العبــاراتُ ،ويســتنتج مــن ذلــك املوافقــة علــى عــدم توافــر املعوقــات
الحســابية جميعهــا أعلــى مــن الوســط
ً
التنظيميــة فــي بيئــة العمــل الســعودية وفقــا آلراء عينــة الدراســة.

ُ
البعد الثاني  -الجوانب الشخصية (للرئيس):
يوضح الجدول ( )9النسب واإلحصاءات الوصفية لبعد املعوقات الشخصية (للرئيس) حيث أظهرت النتائج أن %57.4
يوافقــون علــى مــا جــاء فــي عبــارات محــور ُبعــد املعوقــات الشــخصية (للرئيــس) والــذي يدلــل علــى توافــر املعوقــات الشــخصية
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للرئيــس فــي حيــن أن  %42.5ال يوافقــون علــى توافــر املعوقــات الشــخصية للرئيــس ،وجــاءت األوســاط الحســابية جميعهــا أعلــى مــن
الوســط الفر�ضــي (ُ ،)2.5ويســتنتج مــن ذلــك املوافقــة علــى توافــر املعقوفــات املرتبطــة بالرئيــس مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
جدول رقم ()9
النسب واإلحصاء الوصفي لعبارات بعد املعوقات الشخصية (للرئيس)

م

العبارات

التوزيع النسبي إلجابات عينة الدراسة
الوسيط الوسط االنحراف
أو الافق ال أو افق أو
الحسابي املعياري
افق املجموع
بشدة
بشدة أو افق

%10.9
 1يتخوف الرئيس من فشل املرؤوس
%13.7
 2ال يدرك الرئيس مزايا التفويض
ُ
%15
 3يتخوف الرئيس من أن يظهر املفوض بقدرات أكبـر
%10.9
 4تتملك الرئيس الرغبة في السيطرة وحب التملك
%12.8
 5يفتقر الرئيس للمهارة التفويضية
 6يفتقد الرئيس للخبـرة العملية التي تمكنه من التفويض %14
%10.6
 7يتـردد الرئيس في ممارسة التفويض
جميع املحاور
%12.5

%29.9
%33.6
%25.2
%24.9
%28.7
%35.2
%32.4
%29.9

%41.1
%31.8
%31.5
%37.1
%36.1
%33.3
%39.3
%35.6

%18.1
%20.9
%28
%27.1
%22.4
%17.4
%17.8
%21.6

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.66
2.59
2.72
2.80
2.68
2.54
2.64
2.66

0.897
0.966
1.03
0.959
0.961
0.938
0.894
0.769

النسبة
املئوية
لدرجات
املو افقة
%59.2
%52.6
%59.5
%64.2
%58.6
%50.8
%57
%57.4

ُ
البعد الثالث -املعوقات الشخصية (للمرؤوس):

جدول رقم ()10
النسب واإلحصاء الوصفي لعبارات املعوقات الشخصية (للمرؤوس)

م

العبارات

التوزيع النسبي إلجابات عينة الدراسة
النسبة
الوسط االنحراف املئوية
ال
أو افق ال أو افق أو افق املجموع الوسيط الحسابي املعياري لدرجات
بشدة
بشدة أو افق
املو افقة

 1الخوف من ردود أفعال
التفويضالرئيس في حال ارتكاب األخطاء %100 %17.4 %31.5 %36.1 %15
تجعلني ال اقبل
%7.5 %22.1 %35.5 %34.9
 2ليست لدى الثقة الذاتية الكافية لقبول التفويض
%9 %33.1 %35.3 %33.3
 3الخوف من الفشل يقودني لرفض التفويض
 4يخلق التفويض فجوة اجتماعية مع الزمالء داخل بيئة العمل %16.5 %37.1 %28.3 %18.4
جميع املحاور
%10.8 %27 %34.6 %25.5

%100
%100
%100
%100

2.5

2.52

%48.9 9489.

2.5
2.5
2.5
2.5

2.02
2.06
2.53
2.28

%29.6
%31.2
%53.6
%40.8

9334.
9560.
9749.
0.784

يوضــح الجــدول ( )10النســب واإلحصــاءات الوصفيــة ملحــور املعوقــات الشــخصية (للمــرؤوس) حيــث أظهــرت النتائــج
أن  %40.8يوافقــون علــى عبــارات املحــور بتوافــر معوقــات شــخصية للمــرؤوس تمنعــه مــن قبــول التفويــض بينمــا أكــد مــا
ســبتهم  %.60.7ال يوافقــون علــى عبــارات ُبعــد املعوقــات الشــخصية ً (للمــرؤوس)ُ ،ويســتنتج مــن ذلــك املوافقــة علــى عــدم
توافــر املعوقــات الشــخصية للمــرؤوس فــي بيئــة العمــل الســعودية وفقــا آلراء عينــة الدراســة .كمــا جــاءت األوســاط الحســابية
للعبــارة ( )4أعلــى مــن الوســط الفر�ضــي ( )2.5التــي تعكــس التخــوف الشــخ�صي مــن التفويــض وانــه يخلــق فجــوة اجتماعيــة مــع
الزمــاء ،فيمــا كانــت العبــارات األخــرى أقــل مــن الوســط الفر�ضــي ( )2.5وبالتالــي فــإن الخــوف مــن ردة فعــل الرئيــس والخــوف
مــن الفشــل ونقــص الثقــة ال تتوافــر فــي بيئــة العمــل الســعودية وفــق آراء عينــة الدراســة.
أم التســاؤل :ماهــي أكث ــرمعوقــات التفويــض تو افـ ًـرا مــن بيــن املعوقــات (التنظيميــة ،الرئيــس واملــرؤوس) وفقــا آلراء
عينة الدراسة ،فيوض ــح الجدول ( )11نسب توافر معوقات التفويض
جدول رقم ()11
من وجهة نظر عينة الدراســة حســب توافرها في بيئة العمل الســعودية،
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري للمعوقات
حيــث جــاءت املعوقــات املرتبطــة بالرئيــس أوال ثــم الشــخصية للمــرؤوس
نسبة تو افر
التـرتيب األركان حسب
التفويض التـرتيب
والتنظيميــة أخي ـ ًـرا ،وبالتالــي فــإن املعوقــات املرتبطــة بشــخصية الرئيــس
تو افرها بالتـرتيب معوقات
هي األكث ــر ً
األول
توافرا في بيئة العمل الســعودية وبالتالي فهي التي تحد بشــكل
%57.4
 1الشخصية للرئيس
الثاني
%41.6
 2الشخصية للمرؤوس
أكب ــر مــن التفويــض كممارســة إداريــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة.
3
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التنظيمية

%31.7

الثالث
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 - 4اختبارالفروض:
ُ
الفرض األول  -توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظرعينة الدراسة تعزى ملتغيـرسنوات الخبـرة
الجــدول ( )12الختبــار مســتوى الفــروق
جدول رقم ()12
فــي مســتوى التفويــض وفقــا ملتغي ــر ســنوات
الختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض
(F) ANOVA
ً
ُالخب ــرة ملفــردات عينــة الدراســة ،حيــث
وفقا ملتغيـرسنوات الخبـرة
أســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن ANOVA
توجد
فروق ذات داللة إحصائية مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
ى
ملستو التفويض لدى عينة
( ،)Test Fوجــاءت قيــم (ف)  1.384بمســتوى
ُ
الخبـرة املربعات الحرية املربعات (ف) الداللة
داللــة =  0.230وهــي أكب ــر مــن مســتوى الدراسة تعزى ملتغيـرسنوات
.576
5
2.878
بين املجموعات
املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى عــدم وجــود فــروق
0.230 1.384
.416 315 130.989
داخل املجموعات
ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى التفويــض
320 133.867
الكلي
يمكــن إرجاعهــا لســنوات الخب ــرة.
ُ
الفرض الثاني  -توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظرعينة الدراسة تعزى ملتغيـرالنوع
الجــدول ( )13الختبــار الفــروق بيــن
جدول رقم ()13
اختبارالفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة نحو مستوى
متوســطات اســتجابة ًعينــة الدراســة نحــو
ً
التفويض وفقا ملتغيـرللنوع
ُمســتوى التفويــض وفقــا ملتغي ــر النــوع ،حيــث
أســتخدم اختبــار ( )Tلعينتيــن مســتقلتين
النوع عدد املتوسط االنحراف قيمة معنوية
الفرض
املعياري (ت) (ت)
املفردات
 Independent Samplesحيــث جــاءت القيمــة
ذكر .636480 2.7665 288
توجد فروق ذات داللة
(ت) املحســوبة ( )T = 1.040بمســتوى داللــة
إحصائية ملستوى التفويض من
299. -1.040
( )0.299وهــي أكب ــر مــن مســتوى املعنويــة
وجهة ُ نظر عينة راد الدراسة أنثى .732050 2.8902 33
تعزى ملتغيـر النوع
( )0.05ممــا يعنــى عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة ملســتوى التفويــض يمكــن
إرجاعهــا ملتغي ــر النــوع ،كمــا يوضــح اإلحصــاء الوصفــي التقــارب فــي قيــم متوســطات إجابــات كل مــن الذكــور واإلنــاث ممــا يعنــى
التقــارب فــي اإلجابــات بيــن الجنســين.

الفــرض الثالــث  -توجد فروق ذات داللة
إحصائيــة ملســتوى التفويــض مــن وجهــة نظــر
ُ
عينة فاد الدراسة تعزى ملتغيـراملؤهل العلمي
الجــدول ( )14الختبــار مســتوى الفــروق فــي توجد
فروق ذات داللة إحصائية مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
ى
عينة
قبل
من
التفويض
ملستو
مســتوى التفويــض وفقــا ملتغي ـ ُـر املؤهــل العلمــي الدراسة ُتعزى ملتغيـراملؤهل العلمي املربعات الحرية املربعات (ف) الداللة
ملفــردات عينــة الدراســة ،حيــث أســتخدم اختبــار
0.122
3
.366
بين املجموعات
.833 .290
تحليــل التبايــن  ،)Test F( ANOVAوجــاءت
0.421 317 133.500
داخل املجموعات
قيــم (ف)  0.290بمســتوى داللــة= 0.833وهــي
320 133.867
الكلي
أكب ــر مــن مســتوى املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى
جدول رقم ()15
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى
ً (F) ANOVAالختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض
التفويــض يمكــن إرجاعهــا ملتغي ــر املؤهــل العلمــي.
جدول رقم ()14
 (F) ANOVAالختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض
ً
وفقا ملتغيـراملؤهل العلمي

الفــرض الرابــع  -توجــد فروق ذات داللة
إحصائيــة ملســتوى التفويــض مــن وجهــة نظــر
ُ
عينة الدراسة تعزى الختالف جهة العمل
الجــدول ( )15الختبــار مســتوى الفــروق فــي
مســتوى التفويــض وفقــا الختــاف جهــات عمــل

وفقا الختالف جهة عمل عينة الدراسة

توجد
فروق ذات داللة إحصائية مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
ى
عينة
قبل
من
التفويض
ملستو
الدراسة ُتعزى الختالف جهة العمل املربعات الحرية املربعات (ف) الداللة
0.320
2
.640
بين املجموعات
.467 .764
0.914 318 133.227
داخل املجموعات
320 133.867
الكلي
45

واقع التفويض اإلداري في القطاع الحكومي باململكة العربية السعودية ...

ُ

جدول رقم ()16
مفــردات عينــة الدراســة ،حيــث أســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن ANOVA
 ،)Test (Fوجــاءت قيــم(ف)  0.764بمســتوى داللــة= 0.467وهــي أكب ــر مــن اإلحصاء الوصفي ملستوى التفويض من قبل
مســتوى املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عينة الدراسة وفقا ملستوى التطابق الوظيفي

ملســتوى التفويــض يمكــن إرجاعهــا الختــاف جهــات عمــل عينــة الدراســة.

عدد
املفردات الوسط
البيان
2.9371 139
مطابق
مطابق إلى حد ما 2.6624 126
2.5179 56
غيـر مطابق
2.7561 321
اإلجمالي

االنحراف
املعياري
.53993
.63636
.80285
.64985

الفرض الخامس  -توجد فروق ذات داللة إحصائية ملســتوى التفويض
ُ
من وجهة نظرعينة الدراسة تعزى ملستوى التطابق الوظيفي.
الجــدول ( )17الختبــار مســتوى الفــروق فــي مســتوى التفويــض وفقــا
ملســتوى التطابــق ُ الوظيفــي ملفــردات عينــة
جدول رقم ()17
الدراســة ،حيــث أســتخدم اختبــار تحليــل
الختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض
)(F
ANOVA
ً
التبايــن  ،)Test F( ANOVAوجــاءت قيــم (ف)
وفقا ملستوى التطابق الوظيفي
 11.123بمســتوى داللــة= 0.000وهــي أقــل مــن
توجد فروق ذات داللة
مســتوى املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى وجــود فــروق
إحصائية ملستوى
التفويض
ُ
من قبل عينة الدراسة تعزى مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى التفويــض وفقــا
ملستوى التطابق الوظيفي املربعات الحرية املربعات (ف) الداللة
ملــدى تطابــق مســمى الوظيفــة مــع املهــام الفعليــة
0.320
2
8.836
بين املجموعات
000. 11.123
التــي يمارســها شــاغل الوظيفيــة ،حيــث أكــد
0.914 318 126.301
داخل املجموعات
الذيــن تتطابــق وظائفهــم أنهــم يتمتعــون بنــوع مــن
320 135.137
الكلي
التفويــض فــي حيــن أبــدى غي ــرهم ممــن ال تتطابــق
وظائفهــم أو أنهــا تتطابــق إلــى حــد مــا عــن واقــع مغاي ــر ملســتوى التفويــض مــن وجهــة نظرهــم.
ُ
الفرض السادس  -توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى التفويض من وجهة نظرعينة الدراسة تعزى التجاهاتهم نحو
قبول التفويض.
جدول رقم ()18
اختبارالفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة نحو مستوى
الجــدول ( )18الختبــار الفــروق بيــن
ً
التفويض وفقا التجاهاتهم نحو قبول التفويض
متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة نحــو
ً
البيان عدد مفردات املتوسط االنحراف قيمة معنوية
مســتوى التفويــض وف ُقــا التجاهاتهــم نحــو
املحور
املعياري (ت) (ت)
الدراسة
قبــول التفويــض ،حيــث أســتخدم اختبــار ()T
توجد فروق ذات داللة
.66673 2.7932 251
لعينتيــن مســتقلتين  Independent Samplesإحصائية ملستوى التفويض نعم
.053 1.943
وجهة نظر عينة
حيــث جــاءت القيمــة (ت) املحســوبة (1.943T
من ُ
.57005 2.6232
70
=) بمســتوى داللــة ( )0.053وهــي أكب ــر مــن الدراسة تعزى التجاهاتهم ال
نحو قبول التفويض
مســتوى املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى التفويــض يمكــن إرجاعهــا التجاهــات عينــة الدراســة نحــو قبولهــم التفويــض ،كمــا يوضــح
اإلحصــاء الوصفــي التقــارب فــي قيــم متوســطات إجابــات كل ممــن ابــدوا اتجــاه نحــو قبــول التفويــض ومــن ابــدوا عــدم رغبــة فــي
قبــول التفويــض ممــا يعنــى التقــارب فــي اإلجابــات الفئتيــن.
جدول رقم ()19
اإلحصاء الوصفي ملستوى التفويض من قبل عينة
الدراسة وفقا الختالف املرتبة الوظيفية

الفــرض الســابع  -توجــد فــروق ذات داللة إحصائية ملســتوى
ُ
التفويض من وجهة نظرعينة الدراسة تعزى الختالف
عدد الوسط االنحراف
املرتبة الوظيفية
البيان
املعياري
املفردات
الخامسة فما دون
.73631 3.0078 48
الجــدول ( )20الختبــار مســتوى الفــروق فــي مســتوى
.60708 2.7353 215
من السادسة وحتى العاشرة
التفويــض وفقــا الختــاف املرتبــة الوظيفيــة ملفــردات عينــة
الدراسة ،حيث ُأستخدم اختبار تحليل التباين  ANOVA Testمن الحادية عشر وحتى الثالثة عشر .68385 2.6250 58
اإلجمالي
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جدول رقم ()20
 ،)(Fوجــاءت قيــم(ف)  5.014بمســتوى داللــة= 0.07وهــي أقــل
مــن مســتوى املعنويــة ( )0.05ممــا يعنــى وجــود فــروق ذات داللــه ( ANOVA )Fالختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض
ً
وفقا الختالف املرتبة الوظيفية
إحصائيــة ملســتوى التفويــض وفقــا للمرتبــة الوظيفيــة لعينــة

الدراســة حيــث أكــد مــن يشــغلون وظائــف مــا دون الخامســة
أن واقــع التفويــض عنهــم مغاي ــر عمــا دونهــم ممــن يشــغلون بقيــة
املراتــب الوظيفيــة.

توجد فروق ذات داللة
ى
إحصائية
ملستوعينة مجموع درجات
قبل
من
ُ
التفويضتعزى الختالف املربعات الحرية
الدراسة
املرتبة الوظيفية
بين املجموعات 2 4.131
داخل املجموعات 318 131.005
320 135.137
الكلي

متوسط قيمة مستوى
املربعات (ف) الداللة
2.066
.412

الفرض الثامن  -توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى
ُ
التفويض تعزى الختالف املستوى اإلداري (أشرافي ،تنفيذي).
الجــدول ( )21الختبــار الفــروق بيــن متوســطات اســتجابة
جدول رقم ()21
ي
ى
ى
عينــة ُالدراســة نحــو مســتو التفويــض للمســتو اإلدار  ،اختبارالفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة نحو
ً
حيــث أســتخدم اختبــار ( )Tلعينتيــن مســتقلتين Independent
مستوى التفويض وفقا للمستوى اإلداري
 Samplesحيــث جــاءت القيمــة (ت) املحســوبة ()T = -.832
الفرض البيان عدد املتوسط االنحراف قيمة معنوية
املعياري (ت) (ت)
املفردات
بمســتوى داللــة ( )319.وهــي أكب ــر مــن مســتوى املعنويــة ()0.05
ممــا يعنــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى توجد فروق ذات
داللة إحصائية اشرافي .63648 2.7665 288
التفويــض يمكــن إرجاعهــا للمســتوى اإلش ـرافي ،كمــا يوضــح
ملستوى التفويض
ُ
319 -.832
تعزى الختالف
اإلحصــاء الوصفــي التقــارب فــي قيــم متوســطات إجابــات كل ممــن
ابــدوا اتجــاه نحــو قبــول التفويــض ومــن ابــدوا عــدم رغبــة فــي قبــول املستوى اإلداري تنفيذي .73205 2.8902 33
(اشرافي ،تنفيذي).
التفويــض ممــا يعنــى التقــارب فــي اإلجابــات الفئتيــن.
ل
جدو رقم ()22
ُ
الفــرض التاســع  -توجــد فــروق ذات داللة إحصائية ملســتوى التفويــض تعزى اإلحصاء الوصفي ملستوى التفويض
من قبل عينة الدراسة وفقا الختالف
مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات
مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات
ى
ى
ل
ـض وفقــا الختــاف
البيان عدد الوسط االنحراف
الجــدو ( )23الختبــار مســتو الفــروق فــي مســتو التفويـ ُ
مســتوى املشــاركة في اتخاذ القرارات ملفردات عينة الدراســة ،حيث أســتخدم اختبار
املعياري
املفردات
.55055 3.0783 81
عالي
تحليــل التبايــن ( ،)ANOVA Test Fوجــاءت قيــم (ف)  34.097بمســتوى داللــة=0.00
وهي أقل من مستوى املعنوية ( )0.05مما يدل على وجود فروق ذات دالله إحصائية متوسط .57477 2.7783 181
ضعيف .68935 2.2458 59
فــي مســتوى املشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرارات والتفويــض اإلداري لعينــة الدراســة .حيــث
اإلجمالي .64985 2.7561 321
أكــد مــن يشــاركون بمســتوى عالــي أنهــم يتمتعــون بمســتوى
مــن التفويــض يختلــف عمــن ســواهم مــن ذوي املشــاركة
جدول رقم ()23
الضعيفــة واملتوســطة فــي اتخــاذ القـرارات.
 (F) ANOVAالختبارمستوى الفروق في مستوى التفويض

مناقشة النتائج وتوصيات الدراسة

.007 5.014

ً
وفقا الختالف مستوى املشاركة في اتخاذ القرارات

توجد فروق ذات داللة
مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
إحصائية ملستوى
ُ
التفويض تعزى مستوى املربعات الحرية املربعات (ف) الداللة
املشاركة في اتخاذ القرارات
11.931 2 23.862
بين املجموعات
000. 34.097
داخل املجموعات 350. 318 111.274
320 135.137
بين املجموعات

ً
أول  -النتائج:
1يتوافــر التفويــض فــي بيئــة األعمــال الســعوديةبدرجــة فــوق الوســط.
2تعتب ــر املعوقــات املرتبطــة بالرئيــس األب ــرز مــنضمــن املعوقــات التــي تحــد مــن التفويــض لــدى
عينــة الدراســة.
3ال توجــد فــروق فــي مســتويات التفويــض يمكــن إرجاعهــا للنــوع ،جهــة العمــل ،املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخدمــة ،نــوعالوظيفيــة
47
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4توجــد فــروق إحصائيــة فــي مســتوى التفويــض يمكــن إرجاعهــا الختــاف املرتبــة الوظيفيــة ومــدى التطابــق ومســتوىاملشــاركة فــي القـرارات.
5يعتبـر خروج املديـر في إجازة من أقوى املبـررات التي تدفع ملمارسة التفويض في بيئة األعمال السعودية.6الخــوف مــن الفجــوة االجتماعيــة بيــن املوظفيــن هــو األكث ــر تأثي ـرا مــن بيــن املعوقــات الشــخصية التــي تمنــع املرؤوســينمــن قبــول التفويض.
7-أثبتت نتائج التحليل أن مستوى املشاركة في القرارات املتخذة يتم بدرجة متوسطة.

ً
ثانيا  -مناقشة النتائج:
1مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل األول :مــا هــو مســتوى التفويــض اإلداري للعامليــن فــي القطــاعالحكومــي الســعودي مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة؟ حيــث لوحــظ أن ممارســة التفويــض تتــم بدرجــة متوســطة
أو تفــوق املتوســط بقليــل وهــذا مــا توافقــت فيــه نتائــج الدراســة مــع دراســة مــن (أســماء وصقــرُ )2019 ،ويرجــع
الباحــث ذلــك إلــى أن الجوانــب املرتبطــة بالتفويــض غي ــر متكاملــة فبالرغــم مــن توافــر االتجاهــات العامــة الداعمــة
للتفويــض وتوافــر املهــارة إال أن الجوانــب املرتبطــة بالرؤســاء واملوظفيــن وعــدم الرغبــة فــي تحمــل املســئولية والخــوف
مــن اإلخفــاق تحــد مــن جهــود التفويــض فــي بيئــة العمــل.
2مناقشــة النتائج املتعلقة باإلجابة عن التســاؤل الثاني :ما هي أب ــرز معوقات التفويض اإلداري في القطاع الحكوميالســعودي مــن بيــن بعــد املعوقــات التنظيميــة والشــخصية ومعوقــات الرئيــس؟ تب ــرز نتائــج التحليــل أن الجوانــب
املرتبطــة بالرئيــس هــي األكث ــر توافـرا مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة ويدلــل ذلــك علــى أن الجوانــب التنظيميــة تعــد
مســاعدة لتوافــر التفويــض حيــث تتفــق الدراســة مــع دراســة (املقاطــي )2015،الــذي أب ــرز أن املعوقــات املرتبطــة
بالرئيــس هــي األكث ــر ،ثــم تليهــا فــي الت ــرتيب املعوقــات املرتبطــة باملــرؤوس.
3مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل الثانــي :مــا هــي اتجاهــات موظفــي القطــاع الحكومــي حــول قبــولالتفويــض اإلداري؟ يالحــظ أن غالبيــة عينــة الدراســة تتوافــر لديهــم االتجاهــات اإليجابيــة نحــو قبــول التفويــض
وهــذا مــا توافقــت فيــه الدراســة مــع دراســة (يوتــس وفــان.)2009 ،
4مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل الرابــع مــا هــي دواعــي التفويــض فــي بيئــة األعمــال الســعودية مــن وجــهنظر عينة الدراســة؟ أوضح التحليل أن خروج الرؤســاء في إجازاتهم أو عدم تواجدهم هي الدوافع األساســية لتبني
سياســات التفويــض ،ولعــل ذلــك يشي ــر إلــى قصــور فــي املمارســة اإلداريــة الحاليــة التــي ال تتســق مــع املوجهــات العامــة
ورؤيــة  2030نحــو تنميــة املقــدرات البشــرية وخلــق قــادة الصــف الثانــي.
5مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل الخامــس مــا هــو مســتوى املشــاركة فــي القـرارات املرتبطــة بالتفويــضفي بيئة العمل السعودية من وجه نظر عينة الدراسة أبـرزت نتائج التحليل أن مستوى املشاركة مستوى املشاركة
فــي القـرارات املرتبطــة بالتفويــض فــي بيئــة العمــل عالــي بينمــا ( )%56.7ي ــرون أن مســتوى املشــاركة متوســط فــي حيــن
أن ( )%18.1ي ــرون أن مســتوى املشــاركة ضعيف ،ولعل ذلك يعكس بعض أوجه القصور فإن إشـراك املرؤوســين
فــي اتخــاذ القـرارات فــي األعمــال التــي ســبق أن فوضــوا فيهــا يخلــق لديهــم االتجــاه اإليجابــي ويحســن نوعيــة القـرارات.
6مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل الســادس هــل يوجــد تماي ــز فــي مســتوى التفويــض ي ــرجع لطبيعــةعمــل الجهــة؟ تب ــرز نتائــج التحليــل بــأن جميــع الجهــات ً باختــاف تصنيفاتهــا مــن وزارات ومــا فــي حكمهــا وهيئــات
وصناديــق تمــارس التفويــض بدرجــة فــوق املتوســطة علمــا بأنهــا تختلــف فــي أحجامهــا وانتشــارها الجغرافــي األمــر الــذي
يقت�ضــي وجــود فــوارق وفــق لحجــم املؤسســات ونوعهــا وطبيعــة الخدمــة التــي تقدمهــا ومنظومــة العمــل اإلداري فيهــا.
7مناقشــة النتائــج املتعلقــة باإلجابــة عــن التســاؤل الســابع هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطاتإجابــات عينــة الدراســة راد ملســتوى التفويــض اإلداري تعــزى الختــاف الخصائــص الشــخصية والتنظيميــة لعينــة
الدراســة؟ أوضــح التحليــل أنــه ال توجــد فــروق فــي مســتويات التفويــض ت ــرجع للنــوع واملســتوى التعليمــي وســنوات
الخب ــرة وهــذا مــا توافــق فيــه مخرجــات هــذه الدراســة مــع دراســة كل مــن (صقــر وأســماء( )2019 ،العــوادة)2014 ،
فيمــا أب ــرزت الدراســة وجــود فــروق ت ــرجع ملســتوى التطابــق الوظيفــي بيــن مســمى الوظيفــة وطبيعــة شــغل املهــام
واملرتبــة الوظيفــة.
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ً
ثالثا  -توصيات الدراسة:
1تعزي ــز الســلوك التفوي�ضــي للرؤســاء مــن خــال تدريبهــم علــى التفويــض وتغيي ــر املفاهيــم الخاطئــة لديهــم فيمــا يتعلــقبإضعــاف مقــدرات الرئيــس وتأث ــر مركــزه الوظيفــي ،وإب ـراز مزايــا التفويــض كوســيلة فعالــة لتحســين املمارســة اإلداريــة.
2إضافة ممارسة القائد للتفويض كواحدة من الجدارات التي يتم تقييم أداء الرؤساء عليها.3تدريــب األفـراد  -املفــوض لهــم  -علــى التفويــض قبــل منحهــم إيــاه ملســاعدتهم علــى إنجــاح عمليــة التفويــض باإلضافــةإلــى تعزي ــز مقدراتهــم علــى تحمــل املســئولية والتعامــل مــع املشــكالت.
4العمــل علــى توفي ــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات داعمــة لتحقيــق فاعليــة التفويــض مــن خــال تقديــم وصــف تفصيلــيللتفويــض واملهمــة بمــا يمكــن املفــوض لــه مــن تكويــن صــورة متكاملــة عــن كيفيــة إنجــاز التفويــض مــع إب ـراز الغايــة مــن
عمليــة التفويــض وإب ـراز دوره فــي تحقيــق أهــداف املؤسســة.
5االستفادة من االتجاهات اإليجابية لدى األفراد وتدعيم الجهود املحفزة لنشر ثقافة وسلوك التفويض.6العمــل علــى تبنــي سياســات ونظــم لدعــم بنــاء قــادة الصــف الثانــي مــن خــال التنظيــم املســبق لجعــل التفويــضضمــن منظومــة العمــل اإلداري للقــادة وليــس أن يكــون التفويــض نظي ــر الحاجــة لســد ف ـراغ وظيفــي فقــط.
7-تعزيـز املشاركة في اتخاذ القرارات لتنمية مهارات العاملين وتهيئتهم التخاذ القرارات وإكسابكم الثقة.

حدود الدراسة
ارتبطــت بالدراســة مجموعــة مــن التحديــات منهــا مــا ارتبــط بســرعة اســتجابة مفــردات العينــة كمــا إن هنــاك مجموعــة
مــن التعقيــدات املت ـراكبة واملتداخلــة التــي تؤث ــر فــي منــح وقبــول التفويــض منهــا املنــاخ والثقافــة التنظيميــة الســائدة والتــي
بدورهــا تحتــاج إلــى دراســات تفصيليــة ومتعمقــة بشــكل أوســع ،كمــا إن الدراســة ركــزت علــى دراســة املعوقــات مــن منظــور ثالثــة
أبعــاد فقــط لتقييــم وقيــاس واقــع التفويــض اإلداري.
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املراجع

ً
أول  -مراجع باللغة العربية:
	-أبو شيخة ،نادر أحمد .)2009( .مدخل إلى إدارة الوقت .األردن ،عمان :دار املسيـرة للنشر والتوزيع.
	-الحربــي ،محمــد عطيــة« .)2007( .تفويــض الصالحيــات لــدى القيــادات اإلداريــة» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة،
كليــة العلــوم اإلداريــة جامعــة امللــك ســعود.
	-ال زمــان ،عبــد هللا أحمــد« .)2001( .معوقــات تفويــض الســلطة» ،رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة .جامعــة نايــف
العربيــة للعلــوم األمنيــة.
	-الســبيعي ،فــارس بــن علــوش بــن بــادي« .)2010( .دور الشــفافية واملســاءلة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي
القطاعــات الحكوميــة» ،رســالة ماجستي ــر جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة .الســعودية .الريــاض.
	-الشرقاوي ،على .)2002( .العملية اإلدارية :وظائف املديـرين .اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر.
	-الشــلبي ،إيمــان مف�ضــي أحمــد« .)2016( .درجــة تفويــض الســلطة وعالقتهــا بدرجــة اإلبــداع اإلداري لــدى مدي ــري
املــدارس الثانويــة الحكوميــة مــن وجهــة نظــر املعلميــن فــي لــواء قصبــة عمــان» ،األردن ،عمــان ،رســالة ماجستي ــرغي ــر
منشــورة ،جامعــة الشــرق األوســط ،كليــة العلــوم الت ــربوية.
	-العتيبــي ،غائــض ســعدون« .)2008( .موقــف القيــادات اإلداريــة مــن تفويــض الســلطة وأث ــره علــى إنجــاز األعمــال»،
رســالة ماجستي ــرغي ــرمنشــورة ،كليــة العلــوم اإلداريــة جامعــة امللــك عبــد العزي ــز.
	-العـالق ،بشيـر .)2012( .اإلدارة الحديثة :نظريات ومفاهيم .عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
	-العمري ،مها .)2019( .معوقات التفويض اإلداري من وجهة نظرالقيادات التـربوية في مكاتب التـربية والتعليم
للبنات بمدينة الرياض .املؤسسة العربية للعلوم والتـربية واآلداب ،ع  ،6ص .280-263
	-العن ــزي ،مبــارك عبــد هللا ( )2009عالقــة تفويــض الصالحيــات باإلبــداع اإلداري لــدى وكالء مــدارس منطقــة تبــوك
التعليميــة مــن وجهــة نظرهــم .رســالة ماجستي ــر ،كليــة الت ــربية ،جامعــة مؤتــة.
	-العــوادة ،عاطــف« .)2014( .العوامــل التنظيميــة املؤث ــرة فــي التفويــض اإلداري تصــورات املوظفيــن (املدي ــرين) فــي
مراكــز الــوزارات األردنيــة» ،دراســات العلــوم اإلداريــة ،مجلــد  41العــدد .1
	-العواملــة ،نائــل عبــد الحافــظ« .)1994( .دراســة ميدانيــة ملفهــوم تفويــض الســلطات فــي املؤسســات األردنيــة العامــة
والخاصــة» ،مجلــة االقتصــاد واإلدارة ،مــج  ،7ع ،1ص.347- 319
	-الفضلــي ،منــى عبــد املحســن واملــري؛ وأمــل بنــت ناصــر بــن صالــح« .)2017( .مســتوى تفويــض الصالحيــات وعالقتــه
باإلبــداع اإلداري لــدى مدي ـرات املــدارس بمدينــة جــدة :دراســة ميدانيــة» ،مجلــة كليــة الت ــربية ،جامعــة املنوفيــة -
كليــة الت ــربية ،مــج ،32ع ،2مصــر ،ص ص .286 – 245
	-اللوزي ،مو�سى .)2012( .التطويـرالتنظيمي :أساسيات ومفاهيم حديثة .ط  .5األردن ،عمان :دار وائل للنشر.
	-املعايطــة ،عبــد العزي ــز .)2007( .اإلدارة املدرســية فــي ضــوء الفكــر اإلداري املعاصــر .عمــان :دار الحامــد للنشــر
والتوزيــع.
	-املقاطــي ،حســين بانجــا طــه الزبي ــر« .)2018( .مــدى ممارســة مدي ــري املــدارس لتفويــض الصالحيــات لوكالئهــم مــن
وجهــة نظــر الــوكالء باملــدارس املتوســطة والثانويــة بالطائــف» ،املجلــة الدوليــة للدراســات الت ــربوية والنفســية،
م ،3ع ،3ص .703 -688
	-الولــي ومح ــمد إب ـراهيم .)1997( .نظريــة التفويــض اإلداري :دراســة مقارنــة .دم :ملت ــزم للطبــع والنشــر دار الفكــر
العـربي.
	-حبتور ،عبد العزيـز صالح .)2009( .مبادئ اإلدارة العامة .عمان :دار امليسرة للنشر والتوزيع.
	-حســين ،ســامة؛ وشــعالن ،عبــد هللا .)2008( .الالمركزيــة فــي التعليــم :رؤيــة جديــدة .جامعــة بنهــا ،دار الجامعــة
الجديــدة.
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	-حنــان ،مصطفــى« .)2018( .العالقــة بيــن تفويــض الصالحيــات وتنميــة املهــارات اإلداريــة لــدى العامليــن فــي جامعــة
دمشــق :دراســة ميدانيــة علــى العامليــن اإلدارييــن فــي جامعــة دمشــق» ،مجلــة جامعــة البعــث ،مــج  ،40ع ،97ص ص
.114 – 77
	-درة ،عبــد البــاري وآخــرون« .)1991( .قيــاس اتجاهــات كبــار موظفــي الدولــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية نحــو
عمليتــي التفويــض واالنضبــاط فــي الوحــدات التنظيميــة املختلفــة» ،مجلــة الي ــرموك ،العــدد األول ،مجلــد .7
	-صقــر ،اشــتيلي منــال؛ وأســماء إب ـراهيم .)2019( .تفويــض الصالحيــات وعالقتهــا بــاألداء اإلداري فــي املــدارس
الثانويــة بدولــة الكويــت مــن وجــه نظــر املدي ــرين .جامعــة آل البيــت كليــة العلــوم الت ــربوية األردن ص .104 – 1
	-عبــد الرحيــم ،تــاال يحيــى« .)2020( .تفويــض الســلطة وأث ــره علــى املوظفيــن األداء فــي شــركة النســر العربــي للتأميــن»،
كليــة طــال أبــو غزالــه الجامعيــة لالبتــكار ،املجلــة الدوليــة لالخت ـراعات التجاريــة واإلداريــة ،املجلــد  9العــدد ،5
ص .21- 10
	-علــى مصيلحــي شــريف وآخــرون .)2031( .اإلدارة فــي منظمــات األعمــال وأســس الرقابــة عليهــا .اإلســكندرية ،دار
التعليــم الجامعــي للطباعــة والنشــر.
	-مع ـراج ،قــدري أحمــد« .)2015( .أث ــر التمكيــن اإلداري علــى اإلبــداع التنظيمــي :دراســة ميدانيــة بمدي ــرية الصيانــة
لشــركة ســوونا ت ـراك بســكرة» ،رســالة ماجستي ــر ،جامعــة محمــد خضي ــر ،بســكرة ،الجزائــر.
	-هشــمري ،عمــر أحمــد .)2013( .إدارة املعرفــة الطريــق إلــى التمي ــز والريــادة .عمــان األردن :دار الصفــا للنشــر
والتوزيــع.
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ABSTRACT
The research aims to identify the reality of the administrative delegation in the government sector in
the Kingdom of Saudi Arabia among respondent trainees in Institute of Public Administration, and to examine potentially significant differences in the level of administrative delegation due the difference of gender,
specialization, functional class, years of experience and Administrative level, the study used the descriptive
and analytical approach and was use the questionnaire which included (26) Items on four axes: the reality
of delegation, the organization obstacles and personal obstacles to delegation for The superior and the
subordinate. Where the questionnaire was distributed (367) data were analyze by frequency percentages,
mean, t-tests for one sample, and analysis of variance in one direction using SPSS.
The study reveals that the level of delegation is above the middle and the obstacles President the most
availability in the Saudi work environment; moreover, the results show no significant differences between
while the (gender, years of experience, sector, and educational level).
The study proposes working to strengthen the delegation behavior of superiors by training in the delegation and providing an effective database and information for delegation.
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