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 م82/3/8115تاريخ قبوله للنشر:  م15/1/8114تاريخ تسلم البحث: 
 

 ملخص

نددداط  هددددال الدراسدددت إلدددو تتدددري  توقدددال تودددويض السدددلطت  دددن و فدددت نظدددر ال ددداد  التربدددويين اددد  ال       
التتلي يددت بدولددت ال،ويددلا واي ددا إذا ،انددل اسددت ابال  ينددت الدراسددت تستلددي بدداستثي ال ددنس و دددد الدددورال 

( 31التدريبيتا ولتح ي  أهداي الدراست تم اتباع ال نفج الوصو  ال سح ا حيث طورل استبانت  ،ونت  دن )
 ت( بالتساويا وت،ونل  ينت الدراسدت  دن ا ر   وز ه  لو ثثثت  حاور )ال ديرا وال رؤوسا وال وانين واألنظ

( قائدددا تربويدداا ادد   نط تدد  األح دددي و بددارع ال،بيددر التتلي يتددينا وأظفددرل النتددائج  واا ددت أاددراد  ينددت 33)
الدراست  لو ال توقال التد  تمد نفا اتسدتبانت بدر دت  توسدطت اد  ال حداور الثثثدتا ، دا تبدين و دود ادرو  

ا   حور ال دير ولصالح اإلناثا وباستثي  دد الدورال التدريبيت ولصدالح دالت إحصائيا باستثي ال نس 
 الحاصلين  لو دورال أقلا وقد ل الدراست  د  توصيال ا  موء النتائج الت  توصلل إليفا.

 ال توقالا توويض السلطتا اإلدار  التربويتا دولت ال،ويل. الكممات المفتاحية:

 

Abstract 
      The study aimed at identifying the obstacles to the delegation of authority from the 

point of view of the educational leaders in the educational areas in the State of Kuwait, 

and whether the responses of the sample of the study vary according to sex and the number 

of training courses. In order to achieve the objectives of the study, the descriptive approach 

was followed. The questionnaire consisted of (30) itemS , the target sample consisted of 

(37) educational leaders in the Ahmadi and Mubarak Al-Kabeer educational districts. The 

results showed that the sample members agreed on the obstacles included in the questionnaire 

to a medium degree in the three axes. It was found that there were statistically significant 

differences in gender in the director's axis and in favor of females, in different number 

of training courses and in favor of those with fewer courses. The study made several 

recommendations in the light of its findings. 

Keywords: Obstacles, Delegation of Authority, Educational Administration, State of Kuwait. 
                                                 

 .وزار  التربيت والتتليم ال،ويتيت (1)
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 .املكدمة
 أصدبحل السدلطت التليدايتد اتهت ام بالت ل اتداري  دن أبدرز  ظداهر   ت تاتندا ال تاصدر ا إذ        

و ا يرتبط بفا  ن أ  ال إداريت  دن أهدم التوا دل التد  تسدفم اد  ن داح ال نظ دال اد  أداء رسدالتفا 
ال ددير اد  ال نظ دت ال دو   ويشد،ل ال ائدد أوا وتح ي  رؤيتفا وأهداافا وال يام بددورها  لدو نحدو اا دل

 دددا و ا الرئيسددت والوا لددت ادد  ن احفددا بومدددل  ددا ي تل،دده  ددن  فددارال وتو يفدددال وقددرارال وقددو  تدد ثير
و،يويدت   ارسدتفا بطري دت تشد،ل  ناسداي تنظي يداي تسدود  روح ا يح له  ن افم   يد  ل صدادر السدلطت

  ت. والتتاون والت ل ال  ا  ؛ لتح ي  أهداي ال نظا األلوت وال حبت
ونتي ددت لتزايددد وظددائي الدولددت وتشددتا وتت ددد وظائوفددا وتتدددد  وظويفددا؛ ا ددد ظفددرل ات اهددال        

حديثدددت اددد  اتدار   دددن أه فدددا اتت دددا  نحدددو الث ر،زيدددت اإلداريدددت اددد  قطا دددال ووظدددائي  تيندددت  ددد  
ري اتت دددددا  نحدددددو تودددددويض السدددددلطت با تبدددددار  مدددددرور    ليدددددت ي تمددددديفا التنظددددديم الحدددددديث لل فددددداز اإلدا

ادددالتوويض ن دددط  ديدددد اددد  اتدار  ت يتنددد  تسلددد  الدددرئيس أو ال ددددير  دددن سدددلطته  (.8118)الشدددرقاويا 
بش،ل دائما ول،نه يتن   نح اآلسرين الحد  اد  الت دل داسدل نطدا   حدددا أو بتبدار  أسدرف إن التودويض 

اد  نودس  ول،دن له ساصيت  زدو ت نظرا ألنه نتي ت للتوويض يحصل ال رؤوس  لو السدلطت  دن رئيسده
 .(8118ا الوقل ت يزال رئيسه يحتوظ بسلطته األصليت بال،ا ل )الظويري

وتحديدد ا يرتبط التوويض بالفي،دل التنظي د  الدذي يتطلدا تفيئدت  سدتويال إداريدت  ديدد  أدندو       
وا بدال و سددؤوليال شدااليفاا وتوويمددفم السدلطت الثز ددت ل  ارسدت هددذ  الوا بدالا وبفددذا تنسداا السددلطت 

ا التوددويض و زايددا أ لددو ال سددتويال التنظي يددت إلددو أدناهدداا وتتدد ثر ب دددف إي ددان اإلدار  التليددا ب ه يددت   ددن
  (.8118ا و لو تح ل ال سؤوليت )تواي ا وب دف تواار  رؤوسين قادرين  لو األداء

 افو ي،شي  ن قدرالا مرور  ل ا له  ن  زايا  ديد  -، فار  إداريت- ضل د أصبح التووي       
ال رؤوسين ويرا   تنوياتفما ويدربفم  لو تح ل ال سؤوليتا وين د  اتت اهدال اتي ابيدت نحدو الت دلا 
ويددددد م الث ددددت اي ددددا بيددددنفما ويسدددد ح لفددددم بالت ددددل ،وريدددد   تتدددداون و ت ددددانس داسددددل ال ؤسسددددتا ويح دددد  

ورحديما ؛ السدتود 8112دي  راطيت اتدار ا ويتيح الورصت لتطوير الت ل وتح ي  األهداي ) صدطووا 
( ، ددا أندده يتدديح لل دددير الوقددل ال،دداا  لل يددام بال زيددد  ددن ال ف ددال المددروريتا واسددتث ار سبددرال 8112

 لدددو  ر،زيدددت األ مددداء األسدددرينا ويزيدددد  دددن قددددراتفم ويطورهددداا وي مددد   لدددو التيدددوا التددد  تترتدددا 
 (. ,Jacobs & kritsonis 2006السلطت )
ت ي ،ددن أن يح دد  أهددداي  ديددد   ددن أبرزهددا: تسويددي ، ددا أن توددويض السددلطت بالصددور  الصددحيح       

الددوظيو  التدداء  لددو  دددير اإلدار . ، ددا يسددفم ادد  إ ددداد الصددي الثددان   ددن ال ددديرينا وتح يدد  الرمددا 
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تاحدددت الورصدددت لل ددددير لثنشدددمال باأل  دددال األهدددم ،دددالتسطيط والتطدددوير وال يددداد  الو،ريدددت  ال دددوظوينا واح
ا  تسفيل اإل دراءال  لدو ال درا تين لدةدار ا امدث  دن ت ليدل والث اايت. ، ا يسا د توويض السلطت 

، دا يسدا د التودويض اد  تح يد  الت دارا بدين أ مداء ال ددستويال اإلداريددت  الوقل الثزم تتسداذ ال درار
. Certo, 2007),؛8113التليدددا واإلدارال ال ستلوددت )أبددو  ت ددر و اشددور والوددرا  ا ددد ووادي وبحددرا 

اإلداريا  التنظي د ا والدن ط بالفي،دل ال رتبطدت التوا دل ب   و دت  دن السدلطت تودويض   ليدت وتتد ثر
 سدتوف  اد  سديؤثر  ديدد ا   دا  سدؤوليال تح دل اد  ال رؤوسدين ورابدت ال تلو دالا و فدار  وانسدياا

 .(8112ا )التواود  أداء ال ؤسست و،واء  أدائفا ورما زبائنفا
ت،دداد ت،ددون ادد  ال سددتوف األدنددو أو ال توسددط  ددن  أ ددا  ددن األ  ددال التدد  ينبمدد  توويمددفا افدد        

ال رارال ،األ  ال الت  تت،ررا وال رارال السفلت التد  تصدن  باسدت رارا والتواصديل التد  ت سدذ وقتداي و فدداي 
 ال دير. ،بيرايا واأل  ال الت  ت ي يل إليفا ال ديرا واأل  ال الت  تحتاج ل فارال وقدرال ت ي ل،فا 

بدالرام الت ،يدددال التديدد  التد  أ،دددتفا الدراسدال  ددن تتددد الحسدنال وال زايددا تت بداع اسددلوا و  بال  ابدل       
(ا إت ان هذا التطبي  يوا ه التديدد  دن ال توقدال  نفدا  دا هدو  درتبط 8113توويض السلطت )الحوران ا 

يددتا والسددوي  دددن بددالرئيس ،تدددم الث ددت بال سدددا دين وال ددوظوين أو  دددم اف دده ل سدددؤولياته وسددلطاته الح ي 
 نااست  رؤوسيه لها وا ت اد  أن قيام اآلسدرين باأل  دال ي لدل  دن أه يتدها و سداوا  النشداط  د  اإلنتا يدت 
حيدددث ينظدددر إلدددو ،ثدددر  األ  دددال وات ت ا دددال  لدددو أنفدددا هددد  اإلنتا يدددتا والسدددوي  دددن الظفدددور ب ظفدددر 

(ا 8114ن ادد  اإلدار  )التث ددانا ال،سددولا وتوا،ددل اآلسددرين و دددم و ددود  بددادرال اتليددت  ددن قبددل التددا لي
، ددا أن هندداع  توقددال  رتبطددت بال رؤوسددين  نفددا: ات ت دداد  لددو رئيسددها والسددوي  ددن اتنت ددادا ومددتي 
الث ت بالنوس والسدوي  دن الوشدلا ون دص السبدرالا و ددم و دود حدوااز إي ابيدتا و،ثدر  الوا بدال ال نوطدت 

لفي،دددل التنظي ددد  و ددددم الومدددوح اددد   ثقدددال بددده. أ دددا ال توقدددال ال رتبطدددت بال نظ دددت افددد : ا دددوض ا
السددلطت وال سددؤوليتا و دددم ،وايددت التسطدديط وصددياات السياسددالا والتتدددي  لددو  بدددأ وحددد  ال يدداد ا و دددم 

 .(Chand, 2015و ود آليت  راقبت اتالت )
ليددت إن ال ؤسسدت التربويددت ،ميرهددا  ددن ال ؤسسددال الحيويدت ادد  ال  ت دد  بوتالياتفددا وأنشددطتفا الداس       

والسار يددددتا يتددددد ن احفددددا ادددد  أداء رسددددالتفا وتح يدددد  أهددددداافا  رهددددون ب ائددددد تربددددوي ي تلددددع ال  دددددرال 
 واإل ،اندددال التددد  تؤهلددده قيادتفدددا إي انددداي  نددده بدددال وفوم الحدددديث لدددةدار  واتت دددا  نحدددو تودددويض السدددلطت

ب نط تدها و دن  ( ويتد  دير ال نط ت التتلي يت ال سؤول األول  ن حسن سير الت ل8115)السبيت ا 
هنددا ندددرع ،بددر ح ددم ال سددؤوليت ال ل ددا   لددو  ات ددها اوا باتدده ال دددير  تتدددد  و تنو ددت و تداسلددت اي ددا 

 به ال دير  ن الصتا أن ي وم ،بيراي  و الونيت واإلنسانيتا وهذا بث شع يتطلا  فداي بينفا  نفا اتداريت 
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 ض ال فام. وحد ا بل يحتاج ل ن يوومه له بتض الصثحيال لل يام ببت
لددذلع اددجن ن دداح إدار  ال ندداط  التتلي يددت  رهددون ب دددير ي تلددع ال دددرال واإل ،انددال التدد  تؤهلدده        

قيادتفدداا إي اندداي  ندده بددال وفوم الحددديث لددةدار   ددن سددثل  دددد  ددن ال  ارسددال اإلداريددت والونيددت الثز ددت 
ا يددت والسياسدديت والث اايددت لل  ت دد ا لتنسددي  ال فددود وتح يدد  األهدددايا لدديس ب ندد ف  ددن الولسددوت ات ت 

وليس ب ن ف  ن ال رونت ا  الحر،ت والت ل أيمايا اال ياد  اإلداريت التربويت ا  التتلديم هد   دزيج  دن 
ال يدداد  اإلداريددت والتربويددت وهدد  قيدداد  ال ددوف التا لددت ادد  الت ليددت التربويددت ادد   ؤسسددت تتلي يددت وتو يففددا 

تبدداع اسددلوا نحددو تح يدد  األهددداي التربويددتا ب  توددويض السددلطت وفددوم ال شددار،ت وتطبيدد  الث ر،زيددت واح
 ا (8118ا ، حد ال واهيم الحديثت ا    ال ال ياد  اإلداريت )أح د وحااظ

ول،دون  دددير ال نط دت التتلي يددت ي دارس دور ال ائددد واإلداري ادد   نط تدها افددو األسداس ادد  ن احفددا        
،اي قياديداي تربويداي وا يدايا قدادراي  لدو تدواير ال نداخ التربدوي والو،ددري اد  تح يد  أهدداافاا و ليده أن ي تلدع سدلو 

ال ناسددداا الددددذي يسدددا د  لددددو تمددداار  فددددود التدددا لينا ورادددد  الدددروح ال تنويددددت لديدددها وتددددواير قددددر  ددددن 
الط  نينددت والت ددددير الدددذات  لدددديفما للت ددل  تددداي لتح يددد  أهدددداي الت ليددت التتلي يدددتا ورؤيدددت أبتادهدددا الح ي يدددت 

تاحدددت بنظدددر    شددد وليت وا يدددتا والتتددداون ال ث دددرا واتنسددد ام بدددين األادددراد اددد  ت ديدددت ال فدددام ال نوطدددت بفدددما واح
شدددباع حا دددداتفم ورابددداتفم اددد  إطدددار  دددن التدالدددت والحريددددت  الورصدددت لفدددم لتن يدددت قددددراتفم واسدددتتداداتفما واح

ت التد  ي تل،فدا بح،دم ال سؤولتا  ستسد اي بذلع واحداي أو أ،ثدر  دن  صدادر السدلطت الرسد يت وايدر الرسد ي
  (.154: 1553ال وق  الوظيو  الذي يشمله )الستود وبطاحا 

إلددو أن الدددوزار  بدددأل  نددذ التدددام  8113يشددير الت ريددر السددنوي لدددوزار  التربيددت ادد  ال،ويدددل للتددام        
بدددالتحول نحدددو الث ر،زيدددت تلبيدددت لطبيتدددت تطدددور اإلدار  التربويدددت وبنددداء  ليددده تدددم  دددنح  1544/ 1543

 والونيدت اإلداريدت الندواح    يد  اد  ب نط تده  ددير التديدد  دن الصدثحيال بصدوته ال سدؤول األولال
 واا تده )ال سديليما  يندال أن ي دا الندواح  هدذ  اد  إدارتده داسدل يتم ترتيا والث اايتا و،ل وات ت ا يت

السددلطت مددرور  (ا لددذلع ونظددرا لزيدداد  أ بدداء  دددير ال نط ددت التتلي يددت ا ددد باتددل   ليددت توددويض 8112
حت يت  ن الت ليال اتداريدت بدالرام   دا ي،تندي تطبي فدا  دن ال توقدالا لدذلع ا دد  داءل هدذ  الدراسدت 

 ، حاولت للوقوي  لو ال توقال الح ي يت الت  ت ي حائث أ ام تطبي فا. 
 

 :مشكلة الدِّراسة
إذ أصدبح الدرئيس ا ور  إداريدتل د ادا اتنت دال الدو اتدار  الث ر،زيدت اد  الدولدت الحديثدت مدر        

اإلداري ي وم ب   ال ،ثير  داسل إدارتده وأصدبح  سدؤويت  دن   يد    ريدال األ دور التد  تدتم داسدل 
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إدارتها   ا أل دو ح دثي ث ديث  لدو الرؤسداء بحيدث شدملتفم  دن أ  دال  ف دت ،دالتسطيط طويدل ال ددف 
ل إلدو تد سير اد  ان داز األ  دالا األ ددر والتطدوير التنظي د  والنشداطال ال ف دت األسدرفا ، دا أنفددا أد

زاء ذلدددع ظفدددرل ا،دددر  تودددويض السدددلطت )التبيدددديا  الدددذي يحددددث مدددرريا للتنظددديم وال تتدددا لين  تدددها واح
(ا وذلع بفدي التسويي  ن الت ل اإلداري  ن الرئيس صداحا اتستصداص األصديلا بحيدث 1553

ريدددر بشددد نها ول،دددن تحدددل الرقابدددت ي،دددون لل ودددوض إليددده سدددلطت ال يدددام بالت دددل ال ودددوض ايددده وسدددلطت الت 
الرئاسيت للرئيس اإلداري ال ووِّضا و داد  ي،دون التودويض اد  سصدوص ال درارال  توسدطت األه يدت أو 

 (.8111األقل أه يت بحيث يحتوظ الرئيس باتساذ ال رارال الفا ت ) بد الوهاا و ح دا 
بطلا  ن وزير التربيت  دن و،يدل  3215إن التو،ير بالث ر،زيت ا  التتليم ا  ال،ويل بدأ  ام        

الوزار ا بج داد دراست ا،ر  إنشاء إدارال تتلي يت  ست لت اد  ال حااظدال تشدري  لدو التتلديم وال ددارس 
 لددو أن ت،ددون  رتبطددت بددالوزار   باشددر ا وقددد ،ددان لددةدار  الوسددطو نصدديبا  ددن هددذا التو دده ل ددا يتطيفددا 

حساس أ،بر  (ا 8115)ال حيلبد ا  باتنت داء وشدتور أ،بدر بال سدؤوليت ساحت أ،بر لةبداع والتطوير واح
وبدددالرام  دددن و دددود  ثدددل هدددذا التو ددده نحدددو الث ر،زيدددت وتودددويض الصدددثحيال و ندددذ اتدددر  ز نيدددت ليسدددل 

( تشددير إلدو أن   ارسددت توددويض 8112بال صدير ا إت أن بتددض الدراسدال الحديثددت ،دراسددت )الومدل ا 
 ا زالل  توسدطت؛ لدذا تت ثدل  شد،لت الدراسدت اد  السدؤال اآلتد : السلطت ا  وزار  التربيت بدولت ال،ويل 

 و فت نظر ال اد  التربويين. ا  توقال توويض السلطت ا  ال ناط  التتلي يت  ن 
 

 :أسئلة الدراسة
 بناءي  لو  ا ت دم اجن الدراست تحاول اإل ابت  ن األسئلت اآلتيت:       

 د  التربويين ا  ال ناط  التتلي يت بدولت بال،ويل؟ ا  توقال توويض السلطت  ن و فت نظر ال ا -1
ت دددديرال ال ددداد   اددد  (=1.12α) هدددل تو دددد ادددرو  ذال دتلدددت إحصدددائيت  ندددد  سدددتوف الدتلدددت -8

و ددد التربويين ا  ال ناط  التتلي يت بدولت بال،ويل ل توقدال تودويض السدلطت بداستثي: ال دنسا 
 الدورال التدريبيت؟

 
 :أهداف الدراسة

 دي الدراست إلو تح ي  األهداي اآلتيت:تف       
 تحديد  توقال توويض السلطت  ن و فت نظر ال اد  التربويين ا  ال ناط  التتلي يت بدولت بال،ويل. -
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ت ددديرال  ادد  (=1.12α) اددرو  ذال دتلددت إحصددائيت  نددد  سددتوف الدتلددتبيددان  ددا إذا ،ددان هنالددع  -
ا بداستثي: ال دنسال،ويل ل توقال تودويض السدلطت ال اد  التربويين ا  ال ناط  التتلي يت بدولت ب

 .و دد الدورال التدريبيت
 

 :أهمية الدراسة
تدد ت  أه يددت هددذ  الدراسددت  ددن أنفددا تل دد  المددوء  لددو واحددد   ددن أهددم ال  ارسددال اإلداريددت الحديثددت        

تودددويض التددد  تسدددفم اددد  تطدددور الت دددل اإلداري والنفدددوض بال ؤسسدددت التتلي يدددت اددد  ال،ويدددل وهددد    ليدددت 
السددلطتا حيددث ي  ددل الباحددث أن تويددد نتددائج هددذ  الدراسددت ادد  التتددري  لددو أهددم ال توقددال التدد  تحددول 

التد  ي ،دن أن تسدفم -دون تطبي  توويض السلطت ا  ال ناط  التتلي يتا    ت دديم بتدض التوصديال 
وتطبي ده اد  السدلطت الو ال اد  التربدويين لخسدذ ب وفدوم تودويض  -بالت ليل  ن تلع ال توقال أو إزالتفا

 ،اات ار اء ال ؤسسال التربويت آسذين ال توقال والتوصيال بتين ات تبار. 
 

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية
 تتبنو الدراست التتريوال اآلتيت ل صطلحاتفا:       

 ال ددارس: هد  اإلدار  الوسدطو التد  تصدل بدين وزار  التربيدت وال ددارسا وتشدري  لدو المنطقة التعميميةة
 التابتت لفا ا  ال نط ت ال مراايت الت  تمطيفا.

: هددد     و دددت ال شددد،ثل أو الصدددتوبال الونيدددت وال اديدددت واإلداريدددت التددد  تحدددول دون تطبيددد  المعوقةةةات
 توويض السلطت ا  ال دارس الح،و يت ا  ال،ويل  ن و فت نظر  ينت الدراست.

 إلت دام وا دا  حددد  تود   ليده تحدل إشدراي نح ال سدؤوليت والصدثحيال إلدو شدسص آسدر التفويض: 
 .(:Atherton, 1999 45   اتحتواظ بال سؤوليت ال،ليت  ن ذلع الواج )ا الطري األول

صددار األوا در وال ددر   لدو إلدزام اآلسددرين لث تثدال  السمطة: تتن  الحد  اد  التصري واتساذ ال درارالا واح
التدد  ت ،ندده ديرا وا تث،فدا هدددو أحدد ال  و ددال ال ف دت ل دا يريددد حائزهداا االسددلطت  دن أساسدديال   دل ال دد

 (.22: 1555ا  ن   ارست  سؤولياته )تواي 
بتددض استصاصددال و فددام  : وهددو أحددد أسدداليا اإلدار  الحديثددت الددذي ي ددوم  لددو ن ددلتفةةويض السةةمطة

 هدذ   دن  سدؤوليته إليدها  د  ب داء الر دوع دون لي ارسدوها  رؤوسيه بتض و سؤوليال  دير ال درست إلو
 (.13: 8112ا األ لو )الومل  رئيسه أ ام اتستصاصال
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 :حدود الدراسة وحمدداتها
ال داد  التربدويين اد   نط تدين تتلي يتدين )األح ددي    يد  رصدد آراء  لدو اقتصرل الدراست الحاليدت       

لد  اي دا يتت 8113/8114 دراسد ال التدام اد  اد  دولدت ال،ويدل. و بارع ال،بير(  ن أصل سدتت  نداط 
 بال توقال الت  تحول دون توويض السلطت.

 
 :الدراسات السابكة

وقدد تر،دزل الدراسدال حدول در دت ا أ ريل دراسال ا   ناط   ستلوت حول تودويض السدلطت       
واي دا ا وتناولدل دراسدال قليلدت  ومدوع  توقدال التودويضا توويض السلطت ا  ال ؤسسال ال ستلوت

   تيسر اتطثع  ليفا.ي ت   و ز  نه هذ  الدراسال الت
هدال إلو تتري در ت توويض السدلطت  دن قبدل  ددراء  ددارس  ( دراست8112أ رف الومل  )       

الثانويدت إلدو رؤسداء األقسددام اد  قطداع التتلديم التدداما   ارندت ب طداع التتلديم السدداص اد  دولدت ال،ويددلا 
تتلدديم التددام   ارنددت ب طدداع التتلدديم والتتددري  لددو  سددتوف األداء الددوظيو  لرؤسدداء األقسددام ادد  قطدداع ال

الساص ا  دولت ال،ويل  ن و فت نظر  ديري ال دارسا والتتري  لو التثقت اترتباطيت بدين در دت 
توددويض السددلطت  ددن قبددل  دددراء  دددارس الثانويددت إلددو رؤسدداء األقسددام التل يددت واألداء الددوظيو  لددديفم. 

صدو  ال سدح  اترتبداط ا وتدم استيدار  يندت  شدوائيت ولتح ي  أهدداي الدِّراسدت تدم اسدتسدام ال دنفج الو 
(  دددديراي ورئددديس قسدددم. توصدددلل الدِّراسدددت إلدددو أن در دددت تودددويض 852بالطري دددت البسددديطت  ،وندددت  دددن )

السددلطت  ددن قبددل  ددديري ال دددارس الثانويددت إلددو رؤسدداء األقسددام ادد  قطدداع التتلدديم التددام  دداءل بدر ددت 
رتوتت.  ددم و دود ادرو  ذال دتلدت إحصدائيت لتصدورال  توسطتا وا  قطاع التتليم الساص بدر ت  

أاددراد  ينددت الدراسددت نحددو در ددت توددويض السددلطت  ددن قبددل  ددديري ال دددارس الثانويددت ادد  قطددا   التتلدديم 
ا وسدنوال السبدر ا وال ؤهدل التل د التام والسداص لددف رؤسداء األقسدام تتدزف ألثدر  تميدرال )ال دنسا 

 ونوع ال درست(.
( تتدددري در دددت تودددويض السدددلطت لددددف   دددداء ال،ليدددال 8112السدددتود ورحددديم ) وهددددال دراسدددت       

األ،ادي يدددت اددد  ال ا تدددال األردنيدددت الح،و يدددت و ثقتفدددا بددداألداء الدددوظيو  لددددف رؤسددداء األقسدددام ايفددداا 
( رؤساء أقسام استيدروا بالطري دت الطب يدت التشدوائيتا واسدتسدم   ياسدان ل  د  812وت،ونل التينت  ن )

ظفرل النتائج أن در ت توويض السلطت لددف الت دداء ،اندل  رتوتدتا و،دذلع  سدتوف األداء البيانالا وأ
الددوظيو  لدددف رؤسدداء األقسدداما ، ددا أظفددرل  ثقددت اي ابيددت ذال دتلددت إحصددائيت بددين توددويض السددلطت 

 واألداء الوظيو .
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ظي دددد ا الددددن ط ( بدراسددددت هدددددال تتددددري التوا ددددل التنظي يددددت )الفي،ددددل التن8112وقددددام التددددواود  )       
اإلداريا  فددار  ورابددت ال رؤوسددين ادد  تح ددل  سددؤوليال  ديددد ا انسددياا ال تلو ددالا ث ااددت ال نظ ددتا 
ت ييم ال وظوين( ال دؤثر  اد  تصدورال ال دوظوين للتودويض اإلداري اد   را،دز الدوزارال األردنيدت. ت،دون 

(  ددير 333ا والبدال   دددهم )  ت   الدراست  ن   ي   ديري ال ديريال ا   را،دز الدوزارال األردنيدت
 ديريددتا وادد  مددوء تحليددل البيانددال ا ددد توصددلل الدراسددت إلددو و ددود  ثقددت ذال دتلددت إحصددائيت بددين 
التوا ل التنظي يت )الفي،ل التنظي  ا الن ط اإلداريا انسياا ال تلو الا  فدار  ورابدت ال رؤوسدين اد  

اإلداري ادد   را،ددز الددوزارال األردنيددت(ا  تح ددل  سددؤوليال  ديددد ا وتصددورال ال ددوظوين نحددو التوددويض
ا  تصورال ال دوظوين نحدو التودويض  ، ا توصلل الدراست إلو  دم و ود ارو  ذال دتلت إحصائيت

اإلداري تتزف لل تميرال الشسصيت والوظيويت التاليت )ال نسا الت را  دد سدنوال السبدر (ا بين دا تو دد 
ن للتوا ددل ال ددؤثر  ادد  التوددويض اإلداري ادد   را،ددز لتصددورال ال ددوظوي اددرو   ذال دتلددت إحصددائيت

  تفا اي ا يتتل  بباق  التوا ل الدي واراايت.الوزارال األردنيت تتزف ل تمير ال ؤهل التل  . وتستلي 
( بدراسددت هدددال الددو التتددري  لددو التوا ددل ال توقددت لتوددويض السددلطت 8114، ددا قددام التث ددان )       

اي أسددددرفا حيددددث تددددم تطبيدددد  الدراسددددت  لددددو  ينددددت  شددددوائيت لدددددف شددددرطت الريدددداض امددددث  ددددن أهددددد
(  ن مباط شرطت  نط ت الرياض وقد أظفرل نتائج الدراست أن  توقال توويض السدلطت 848بلمل)

،انل حساسديت وأه يدت بتدض ال درارال التد  ت ت بدل التودويضا و ددم الت،دااؤ بدين السدلطت وال سدؤوليتا 
اح   ليت توويض السلطت  نفدا تن يدت التثقدال اتي ابيدت بدين وأظفرل النتائج أن هناع قوف دااتت لن 

 األ ماء واترت اء ب ستوف األداءا واتستث ار األامل للوقل.
( دراست هدال تتدري نطدا  تودويض الصدثحيال لددف ال يدادال اإلداريدت 8113أ رف الحرب  )       

اتل التدد  يددتم ايفددا توددويض الصددثحيال ادد  ال فدداز ال ر،ددزي بددوزار  التربيددت والتتلدديم السددتوديتا وال  دد
لدددف هددذ  ال يددادالا والتتددري  لددو ال توقددال التدد  تحددد  ددن توددويض الصددثحيال لدددف هددذ  ال يددادالا 
و،ددذلع التتددري  لددو التوا دددل التدد  تشدد تفا  لدددو توددويض الصددثحيال. وت،وندددل  ينددت الدراسددت  دددن 

ئج أن نطدا  تودويض الصدثحيال بشد،ل  دير (ا وقد بينل النتدا 38 ديرا و 814(  ديرا )بواق  821)
 ددام لدددف ال يددادال اإلداريددت ادد  ال فدداز ال ر،ددزي بددوزار  التربيددت والتتلدديم  توسددطا وأن  دددم اتسددت رار 
الوظيو  لل يادال  ن أهم ال توقال الت  تحدد  دن تطبيد  تودويض الصدثحيالا إمداات الدو أن تن يدت 

توددويض الصددثحيال تشدد   وتحوددز  لدددو تطبيدد   قدددرال ال رؤوسددين الوا دددين  ددن أهددم التوا ددل التدد 
 لدف ال يادال اإلداريت ا  ال فاز ال ر،دزي بدوزار  التربيت والتتليم.
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 ( بدراسدت هددال إلدو ال،شدي  دن تد ثير بدرا ج التودويضا والتد  تمد نلfadal, 2004وقدام ادادال )       
بيندل النتدائج أن تودويض ال دوظوين (  ؤسسدتا و 211تدريبا وتطويرا  تواصث  لو ال حصدلت النفائيدت ل )

اد  ال ؤسسدال هو ال وتداح الدرئيس اد  اسدتراتي يت الت دل اد   تظدم ال ؤسسدال ال،بدرفا وأن ال شدار،ين 
 ي ارسون تدريبا وتطويرا  ست را ل وظويفم بدر ال  ستلوت.

( دراسدددت هددددال إلددو تتدددري در دددت تودددويض السددلطت  ندددد  دددديري  ددددارس 8112وأ ددرف ذيددداا )       
( 143لددت المددوث ادد   حااظددال شدد ال السددطين  ددن و فددت نظددر ال تل ددينا وت،ونددل التينددت  ددن )و،ا

 تل ا و تلدما وز دل  لديفم اسدتبانت ل  د  البياندالا وأظفدرل النتدائج أن  سدتوف تودويض السدلطت ،دان 
اددرو   توسددطاا ، ددا أظفددرل و ددود اددرو  دالددت إحصددائيا تتددزف لل ددنس ولصددالح الددذ،ورا ولددم تظفددر 

 رال: سنوال السد ت وال ؤهل التل   وال حااظت.تتزف ل تمي
( دراسددت هددال الدو التتددري  لدو  توقدال توددويض السدلطت اد  إ ددار  8111أ درف آل ز اندان )       

(  وظوداا 112ن ران بال  ل،ت التربيت الستوديتا وقد طب ل ادا  الدراست ا  ات ار   لو  ينت بلمدل )
ت  تدا  بالرئيس الو  دم التوويض ه  الرابت بدالظفور ب ظفدر وقد أظفرل النتائج أن أهم التوا ل ال

ال دو ا والسدوي  ددن إسداء  السددلطت ال وومدتا وانسودداض ال سدتوف الددوظيو ا أ دا  ددا يتتلد  بال رؤوسددين 
ادددجن أهدددم التوا دددل التددد  ت تلفدددم ت يت بلدددون السدددلطت ال وومدددت الددديفم هددد  مدددتي التشددد ي ا ومدددتي 

سوداض ال سدتوف الدوظيو ا أ دا ال توقدال التنظي يدت افد : حساسديت التدرياا والسوي  ن ال سداءلت وان
اد  أداء ات  دال ومدتي وأه يدت بتدض ال درارالا و ددم الت،دااؤ بدين السدلطت وال سدؤوليت واتزدوا يدت 

 وسائل اتتصال.
( دراسدت هددال إلدو ال،شدي Hood,2000ا Wattsا Lovetteأ درف لوايدل وواتدس وهدود )       

وت،وندل التيندت  دن ا ميرال بتصورال ال تل دين لتودويض السدلطت لددف ال ددراء ن  ثقت بتض ال ت
ا واتبتدل الدراسدت ال دنفج الوصدو  ال سدح  اترتبداط ا (  تل ا ا  وتيدت لويزياندا األ ري،يدت1322)

، دددا أن اإلنددداث ي دددتل،ن ا وبيندددل النتدددائج أن ال ددددراء األصدددمر سدددنا أ،ثدددر اسدددتتداد لتودددويض السدددلطت
 مل  ن الذ،ور. فارال توويض أا

 

 :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
يتمددددح  ددددن اسددددتتراض الدراسددددال السدددداب ت أنفددددا ر،ددددزل  لددددو است،شدددداي در ددددت توددددويض السددددلطت        

( 8112( )ذيدددااا 8113( )الحربددد ا 8112( )التدددواود ا 8112( )السدددتود ورحددديما 8112)الومدددل ا 
(Lovett, & et al, 2000) إذ تبين أن تودويض ا  نفا ا  التبرير ل ش،لت الدراست واستواد الباحث
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ولم يتثدر الباحدث  لدو أي دراسدت بحثدل اد   توقدال تودويض السدلطت ا السلطت يتم بدر ت  توسطت
 ا  قطاع التتليما لذا امطر الباحث للر وع لدراسال ا  قطا ال أسرف بحثل اد   توقدال تودويض

 لمايال تطوير أدا  الدراست. (8111ا ( و)ال ز انان8114ا السلطت )التث ان
 

 :الطريكة واإلجراءات
 

 :  مههج الدراسة
وهددو ا ا ت دددل الدراسددت ال ددنفج الوصددو  ال سددح  ل ثء تدده إل راءاتفددا واإل ابددت  ددن أسددئلتفا       

 ال نفج الذي استسد ته الدراسال الساب ت ا  هذا ال وموع.
 

 :جمتمع وعيهة الدراسة
الدراسددت  ددن   يدد  ال دداد  التربددويين ادد  ال ندداط  التتلي يددت )ال دددراء : ت،ددون   ت دد  مجتمةةع الدراسةةة

 و سا ديفم ورؤساء األقسام( السل ا  دولت ال،ويل.
حيث تدم استيدار  نط تدين تتلي يتدين ه دا )األح ددي ا تم استيار  ينت طب يت  شوائيتعينة الدراسة: 

ا ثدم تدم استيدار  يندت  دن ،دث ال نط تدين التتلي يتدينا و بارع ال،بير(  ن أصل سل  ناط  تتلي يت
 (.1، ا هو  بين ا  ال دول )ا ( استبانت33و،ان  دد اتستبانال الصالحت للتحليل )

 
 (4)الجدول: 

 توّزع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الجنس والدورات التدريبية
 

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير

 ال نس
 1.24 82 ذ،ر
 1.38 18 نثوأ

 الدورال التدريبيت
 1.88 4 2أقل  ن 

2 - 11 81 1.22 
 1.88 4 11أ،ثر  ن 

 111 33  ال   وع
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 :أداة الدراسة
اسدددتسد ل الدراسدددت اتسدددتبانت ل  ددد  البياندددال والتددد  تدددم تطويرهدددا بتدددد الر دددوع للدراسدددال واألدا        

( ا ددر ا ي دداا  ليفددا باستيددار أحددد 31) انت  ددنوت،ونددل اتسددتب النظددري ال تتلدد  بتوددويض السددلطت  ثددل.
ا بدر ت قليلتا بدر ت  توسطتا بدر ت ،بير ا البدائل ال و ود  أ ام ،ل ا ر  وه : )بدر ت ،بير   دا

 .بدر ت قليلت  دا(
 

(  ددن 2تددم الت ،ددد  ددن الصددد  الظدداهري لددخدا   ددن سددثل  رمددفا  لددو ) الصةةدا الظةةالري لةة داة:
وتددددم األسددددذ بال ثحظددددال ا دار  التربويددددت واألصددددول وال يدددداس والت ددددويمال ح، ددددين ال تسصصددددين بدددداإل

 الطويوت الت  أبدوها.
 

يشدير صدد  البنداء أو صدد  ال وفدوم إلدو ارتبداط الو درال بالدر دت ال،ليدت لل حدور  :الصدا البنةاي  لة داة
ندت اسدتطث يت اتتسدا  الدداسل  لدخدا   دن سدثل بياندال اسدت ابال  ي الذي تنت   إليها تم قياس صدد 

ا درال ال حدور اترتبداط بدين ،دل ا در   دن  (  ن سدارج أادراد  يندت الدراسدتا وذلدع بحسداا  تدا ثل12)
وقددد ا (Pearson Correlationوادد   تادلددت بيرسددون )ا والدر دت ال،ليددت لل حددور الددذي تنت دد  إليدده

 ،انل   ي   تا ث اترتباط دالت إحصائيا.
 

ويومدح لثبال بطري ت اتتسدا  الدداسل  باسدتسدام  تا دل ،رونبداخ ألوداا تم حساا  تا ل ا  ثبات األداة:
 وه  در ال   بولت ألاراض الدراست.ا ( قيم ال تا ثل8ال دول )

 
 (2)الجدول: 

 معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة
 

 معامل الثبات المحور
 1.51 ال دير
 1.42 ال رؤوس

 1.42 ال وانين األنظ ت
 1.58 األدا  ،،ل

 

 توقددال توددويض السددلطت  ددن و فددت نظددر ال دداد   نتةةايا الدراسةةة ومناق ةةتجا نتيجةةة السةة ال األول:
 ؟التربويين ا  ال ناط  التتلي يت بدولت بال،ويل
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ال ئويدت لة ابت  ن هذا السؤال تم حساا ال توسدطال الحسدابيت واتنحراادال ال تياريدت والنسدبت        
 ( يبين ذلع.3نت وال دول )والدر ت تست ابال أاراد التي

 
 (4)الجدول: 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة الميوية والدرجة الستجابات أفراد العينة مرتبة تنازليا
 

 الدرجة النسبة الميوية االنحراف المعياري المتوسط الحساب  المحور الرقم
  توسطت 25.14 .41 3.22 ال وانين واألنظ ت 1
  توسطت 21.22 .44 3.13 ال رؤوس 8
  توسطت 24.25 .45 8.58 ال دير 3
  توسطت 23.34 .22 3.15 األدا  ،،ل 

 

( أن ال توقدال  و دود  بدر دت  توسدطت بحسدا اسدت ابال 3يتمح  ن النتائج ا  ال ددول )       
تتل ت ال وانين و اءل ال توقال ال ا وقد حصلل   ي  ال حاور  لو ت ديرال  توسطتا أاراد التينت

واألنظ ددت بال رتبددت األولددوا وال توقددال ال تتل ددت بال دددير ادد  ال رتبددت األسيددر ا وتتددزف هددذ  النتي ددت إلددو 
،ون ال وانين واألنظ ت ه  الناظ ت للت ل ال ؤسس ا و ن الطبيت  أن ي،ون سلوع ال دير وال درؤوس 

( التد  بيندل 8112ي ت    دراست الومل  )انت،اسا لفذ  ال وانين واألنظ ت والتتلي الا وتتو  هذ  النت
ان در ت توويض السلطت  ن قبل  ديري ال دارس الثانويت إلدو رؤسداء األقسدام اد  قطداع التتلديم التدام 

(ا بين ددا 8112(ا ودراسددت ذيدداا )8113ودراسددت الحربدد  )ا ادد  دولددت ال،ويددل  دداءل بدر ددت  توسددطت
 ائج ،ل  حور  لو حد .واي ا يل   رض لنت( 8112تستلي    دراست الستود )

 

 :محور المدير (4
( ال توسددطال الحسددابيت واتنحرااددال ال تياريددت والنسددبت ال ئويددت والدر ددت تسددت ابال 2يبددين  دددول )       

 أاراد التينت  لو ا رال  حور ال دير.
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 (1)الجدول: 
 ياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة الميوية والدرجة مرتبة تنازل

 

المتوسط  الفقرة 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة الرتبة الميوية

5 
تسودديض الصددرا ال التدد  قددد تنشدد  بددين ال رؤوسددين نتي ددت 

  ا يووض إليفم  ن  فام 
3.32 1.13 23.13 1 

  توسطت

4 
الحواظ  لو وقل ال دير  ن المياع ب تابتدت األ  دال 

 الت  اومفا
3.12 1.14 28.31 8 

 وسطت ت

  توسطت 3 28.12 1.33 3.11 رابت ال دير باحت،ار السلطت حواظا  لو هيبته 3

3 
سوي ال دير  دن  ددم إن داز الت دل ال ودولض بالصدور  

 ال طلوبت
  توسطت 2 25.22 1.13 8.53

  توسطت 2 24.34 1.31 8.58 سوي ال دير  ن  دم السريت 2
  توسطت 2 23.42 1.12 8.45 تدن  ث ت ال دير ب درال  رؤوسيه 8
  توسطت 3 22.88 1.11 8.41 قلت ا تثع ال دير ل فارال التوويض 1
  توسطت 4 22.24 1.32 8.34 سوي الرئيس  ن ا دان  وقته 2

11 
إظفدار ال دددير ب ندده الشددسص الوحيدد ال ددادر  لددو ال يددام 

 بال فام.
8.34 1.38 22.24 5 

  توسطت

2 
ين صددي ثددان   دددم الرابددت ادد  تن يددت ال رؤوسددين وت،ددو 

  ن ال اد .
8.25 1.11 25.33 11 

  توسطت

  توسطت  24.25 .45 8.58  حور ال دير 
 

ا ( أن ال توقددال ال تتل ددت بال دددير  دداءل بدر ددت  توسددطت2يتمددح  ددن النتددائج ادد  ال دددول )       
واحتلل الو ر  )تسويض الصرا ال الت  قدد تنشد  ا وقد حصلل   ي  الو رال  لو در ال  توسطت

( 3.32ين ال رؤوسددين نتي ددت  ددا يوددوض إلدديفم  دن  فددام( ال رتبددت األولددو ب توسددط حسدداب    دددار  )بد
ا وتشدير هدذ  النتي ددت إلدو مدرور  ت هيددل ال ددراء بتمييدر بتددض ال وداهيم لدديفم  ثددل  وفدوم التوددويض

 ،ن وليس متوا ا  ال دير ل،نه  فار  إداريت يحتا فا ال ددير ليدتا افو ليس تنازت  ن الصثحيال
، ا أنه تبدد  دن إ،سداا ال ددراء  فدارال التودويض بطري دت  ل يدت صدحيحت؛ ا  ن  تابتت  سؤولياته

وقد يتزف ذلع إلدو أن بتدض ال دوظوين يت بدل األ در وينصداع لده حين دا ا حتو يؤت  التوويض ث ار 
ل ل،دن ي دد حر دا اد  قبولده حين دا يصددر   دن هدو أقددا ي،دون  دن رأس الفدرم اد   نط تده التتلي يدت

ويتدزز ا رتبت أو رب ا يتادله ا  ال رتبت الوظيويت؛ ايتم را  ال وموع  ن  ديد إلو ال دير ال وِوض
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( والتدد  تددنص 3.12هددذا التوسددير نتي ددت الو ددر  التدد  حلددل ادد  ال رتبددت الثانيددت ب توسددط حسدداب    دددار  )
ال دوظوين زا دال  لو )الحواظ  لو وقل ال ددير  دن المدياع ب تابتدت األ  دال التد  اومدفا( إذ إن ن

 و ن ثم ر و فم لل دير يمي  وقته ويشمله بحل السثاال بينفم. 
وهددذا يدددل  لددو أن   يدد  هددذ  ا و  ددا يلوددل النظددر  دددم حصددول أي ا ددر   لددو در ددت  تدنيددت       

األسدباا )الو درال( تسدفم اد  ظداهر  مدتي تودويض السدلطت أو  لدو األقدل  ددم تبند  هدذا اتت ددا  
 يت.اإلداري بدر ت ،اا

 

 ر وس:ر محور الم (2
 ( ال توسطال الحسدابيت واتنحراادال ال تياريدت والنسدبت ال ئويدت والدر دت تسدت ابال2يظفر  دول )       

 أاراد التينت  لو ا رال  حور ال رؤوس.
 

 (4)الجدول: 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة الميوية والدرجة مرتبة تنازليا

 

متوسط ال الفقرة 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الميوية

 الدرجة الرتبة

  توسطت 1 22.52 1.31 3.31 قلت الط وح والتطلتال لدف ال رؤوس 3
  توسطت 8 22.42 1.83 3.82 ،ثر  ال فام ال ل ا   لو  ات  ال رؤوس 2
 دم ،وايت الحوااز الت  تش   ال درؤوس  لدو  3

 ت بل السلطت ال وومت له
3.88 1.83 22.38 3 

  توسطت

 دددم  ددنح ال ددرؤوس الحريددت ادد  أداء األ  ددال  11
 ال وومت له بالطري ت الت  يراها

3.88 1.81 22.38 2 
  توسطت

  توسطت 2 21.28 1.12 3.14 سوي ال رؤوس  ن الوقوع ا  السط   8
  توسطت 2 21.28 1.15 3.14 اات ار ال رؤوس للسبر  2
  توسطت 3 22.32 1.82 8.42  ن ال سؤوليت رابت ال رؤوس ا  التنصل 1
سددوي ال ددرؤوس  ددن ا دددان صددداقته بددالز ثء  4

 نتي ت قيا ه ب   ال ال دير
8.42 1.12 22.32 4 

  توسطت

  توسطت 5 22.24 1.32 8.34  دم توار ال تلو ال ال،اايت ال رؤوس 2
سددددوي ال ددددرؤوس  ددددن أن ي،ددددون ال صددددد  دددددن  5

 التوويض هو إي ا ه ا  السط 
8.24 1.82 23.21 11 

  توسطت

  توسطت  21.22 .44 3.13  حور ال رؤوس 
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، ددا يظفددر ا ( أن ال تي ددال ال تتل ددت بال رؤوسددين  دداءل بدر ددت  توسددطت2يظفددر ال دددول )       
و دداءل الو ددر  )قلددت الط ددوح والتطلتددال لدددف ا حصددول   يدد  ا ددرال ال حددور  لددو در ددال  توسددطت

( وتلتفدا الو در  )،ثدر  ال فدام ال ل دا   لدو  دات  3.31توسط   دار  )ا  ال رتبت األولو ب  (ال رؤوس
( وتدددددل هددددذ  النتددددائج  لددددو أن 3.82ال ددددرؤوس( ب توسددددط حسدددداب    ددددارا للو ددددر  السدددداب ت   دددددار  )

وتوسر نتائج ب يت ا وت يتطل  إلو  فام  ديد ا ال رؤوس  نف ع بوا باته األصليت وه ه ت ديتفا ا ط
والسوي  دن الوقدوع باألسطداء ا يث ت يتوار حوااز ل ن ي وم ب ثل هذ  ال فامحا الو رال هذا األ ر

 وايرها  ن األسباا الت  أشارل إليفا الو رال.
 

 :محور القوانين واألنظمة (4
تسددت ابال ( ال توسددطال الحسددابيت واتنحرااددال ال تياريددت والنسددبت ال ئويددت والدر ددت 2يتددرض  دددول )       

 ل  حور ال وانين واألنظ ت.أاراد التينت  لو ا را
 
 (4)الجدول: 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة الميوية والدرجة مرتبة تنازليا
 

 
 الفقرة

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة الرتبة الميوية

  رتوتت 1 34.34 1.11 3.58 حساسيت وأه يت بتض ال رارال الت  ت ت بل التوويض 2
  توسطت 8 38.53 1.38 3.22 التوويض ت يتو  الرئيس  ن ال سؤوليت ال انونيت 4
  توسطت 3 31.45 1.12 3.25 ،ثر  التتديثل ا  طر  وأساليا ت ديت ال فام واأل  ال 11
  توسطت 2 31.32 1.82 3.23 ث اات ال ر،زيت السائد  ا  وزار  التربيت والتتليم 1
  توسطت 2 31.41 1.82 3.22 ام وامح للتوويض دم و ود نظ 3
  توسطت 2 25.15 1.84 3.22  دم س اح األنظ ت بتوويض السلطت 3
  توسطت 3 24.11 1.28 3.21  دم  نح سلطت تتواءم    ح م ال سؤوليت ال  نوحت 2
 دم اتست رار الوظيو  وتتدرض )ال ددير وال درؤوس( للن دل  8

 ال ست ر
 توسطت  4 23.82 1.32 3.12

  توسطت 5 23.82 1.81 3.12  دم التحديد الوامح ل فام ووا بال الرئيس وال رؤوس 2
  توسطت 11 21.28 1.82 3.14  دم و ود ،تاا  وث  رس   بالتوويض )يملا  ليه ال شاافت( 5
  توسطت  25.14 1.41 3.22  حور ال وانين واألنظ ت 
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، دا ا ل تتل ت بال وانين واألنظ ت  اءل بدر دت  توسدطت( أن ال توقال ا2يتبين  ن ال دول )       
يتبددين حصددول ا ددر  واحددد   لددو در ددت  رتوتددت وهدد  )حساسدديت وأه يددت بتددض ال ددرارال التدد  ت ت بددل 

ويدرف ال ددير أن  دن الح، دت ا التوويض( وه  ن طت  تو   ليفا الديس   يد  ال فدام ت بدل التودويض
 سير.افو ال سؤول األول واألا قيا ه بفا شسصيا

وحصلل ب يت الو رال  لو در ال  توسطت وا  رأس ال ائ ت حلل الو ر  )التوويض ت يتو           
اب ددا أن ال دددير بتددد التوددويض ا (3.22الددرئيس  ددن ال سددؤوليت ال انونيددت( ب توسددط حسدداب    دددار  )

تبدين اد   وحيث أنه هنالع قلت ط وح لدف ال وظوين لت بل التودويض ، داا اير  توو  ن ال سؤوليت
 اجنه سيسشو  ن تبتال هذا التوويض. ا  حور ال رؤوس

بحيث تش   ال دراء  لو تودويض ا لذا ينبم   را تت  نظو ت التشريتال ال تتل ت بالتوويض       
ا بدددالتزا ن  ددد  تددددريا وت هيدددل ال ددددراء  لدددو التودددويضا ، دددا تشددد   ال دددرؤوس  لدددو ذلدددعا السدددلطت

 ن أن يتم توويمفا لفم.وال رؤوسين  لو ال ف ال الت  ي ،
 

ت دديرال  اد  (=1.12α) هدل تو دد ادرو  ذال دتلدت إحصدائيت  ندد  سدتوف الدتلدت الس ال الثان :
ال اد  التربويين اد  ال نداط  التتلي يدت بدولدت بال،ويدل ل توقدال تودويض السدلطت بداستثي: ال دنسا 

 و دد الدورال التدريبيت؟
 

 :أواًل: متغير الجنس
 ذلع.( يبين 3 ن هذا السؤال ا د تم استسدام استبار )ل( للتينال ال ست لتا وال دول )لة ابت         

 
 (4)الجدول: 

 نتايا اختبار "ت" لمعينات المستقمة الختبار تأثير متغير الجنس
 

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجة
 الحرية

الداللة 
 اإلحصايية

 ال دير
 .38 8.25 82 ذ،ر

8.252- 32 
18. 
 1.13 3.28 18 أنثو 

 ال تلم
 .43 8.55 82 ذ،ر

342.- 32 
31. 
 .58 3.11 18 أنثو 

 .21 32 -.222 .51 3.35 82 ذ،ر ال وانين األنظ ت
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المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجة
 الحرية

الداللة 
 اإلحصايية

 .23 3.24 18 أنثو

 ال،ل 
 .22 3.12 82 ذ،ر

8.152- 32 12. 
 .22 3.21 18 أنثو

 

ا ( و ود ارو  دالت إحصدائيا اد   حدور ال ددير واألدا  ،،دل3النتائج ا  ال دول )يتبين  ن        
ب تنددو أن اإلندداث ي دددرن حمددور ال توقددال ال تتل ددت بال دددير أ،ثددر ا و،انددل الوددرو  لصددالح اإلندداث

، دا ا افد  أ،ثدر اهت ا دا بالتواصديلا وقدد ير د  السدبا اد  ذلدع إلدو سدي،ولو يت ال درأ ا  ن الدذ،ور
 سواا  ن ال ساءلت  ند توويض السلطت. أنفا أ،ثر ت

 

 :: متغير الدورات التدريبيةثانياً 
 تم حسداا ال توسدطال الحسدابيت واتنحراادال ال تياريدت والنسدبت ال ئويدت لة ابت  ن هذا السؤال       

 ( يبين ذلع.4والدر ت إل ابال أاراد التينت  لو  حاور الدراست وال دول )
 

 (4)الجدول: 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الميوية لمحاور الدراسةالمتوسطات 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحساب العدد 

 ال دير
 .32 3.21 4 2اقل  ن 

2- 11 81 8.23 42. 
 .51 3.13 4 11أ،ثر  ن 

 ال رؤوس
 .21 3.22 4 2اقل  ن 

2- 11 81 3.12 41. 
 .22 8.11 4 11أ،ثر  ن 

 األنظ ت
 .83 2.13 4 2اقل  ن 

2- 11 81 3.21 32. 
 .22 8.22 4 11أ،ثر  ن 

 ال،ل 
 .32 3.41 4 2اقل  ن 

2- 11 81 3.15 23. 
 .31 8.42 4 11أ،ثر  ن 
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( و دددود ادددرو  ظاهريدددت بدددين ال توسدددطال الحسدددابيت تبتدددا ل تميدددر  ددددد 4يتبدددين  دددن ال ددددول )       
انددل هددذ  الوددرو  دالددت إحصددائيا أم ت ا ددد تددم اسددتسدام تحليددل ول تراددت اي ددا إذا ،ا الدددورال التدريبيددت

 ( يبين ذلع.5التباين األحادي وال دول )
 
 (4)الجدول: 

 نتايا تحميل التباين األحادي الختبار تأثير متغير التدريب استجابات أفراد العينة
 

مجموع  أوجه المقارنة 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مربع 
مستوى  قيمة ف المتوسطات

 لداللةا
 .131 8.433 8.123 8 2.182 بين ال   و ال ال دير

   .313 32 82.348 داسل ال   و ال
    32 84.214 ال   وع

 .111 5.232 2.183 8 11.122 بين ال   و ال ال رؤوس
   .288 32 13.334 داسل ال   و ال

    32 83.353 ال   وع
 .111 11.111 2.212 8 4.483 بين ال   و ال األنظ ت

   .221 32 12.112 داسل ال   و ال
    32 83.438 ال   وع

 .112 2.235 8.121 8 2.388 بين ال   و ال ال،ل 
   .382 32 11.124 داسل ال   و ال

    32 12.351 ال   وع
 

تراددت ول ا ( أن الوددرو  اد  اسددت ابال أاددراد التيندت ،انددل دالدت إحصددائيا5يتبدين  ددن ال ددول )       
 ذلع.( يبين 11لصالح أي ائت ،انل الورو  ا د تم استسدام استبار شيويه لل  ارنال البتديت وال دول )
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 (44)الجدول: 
 نتايا اختبار  يفيه لممقارنات البعدية

 

 44أكثر من  44- 4 المتوسط الحساب  مستوى المتغير المجال

 ال دير
 .23 .43 2.13 2اقل  ن 

2- 11 2.23 - 32.- 

 ال رؤوس
 *1.22 .21 2.23 2اقل  ن 

2- 11 2.14 - 1.13* 

 ال وانين واألنظ ت
 *1.24 .28 2.14 2اقل  ن 

2- 11 
 

- 42.* 

 ال،ل 
 *.54 *.33 2.14 2اقل  ن 

2- 11 
 

- 82. 
 

( أن الوددرو  ،انددل ادد    ددال ال ددرؤوس بددين ذوي الحاصددلين  لددو دورال 11يتبددين  ددن ال دددول )       
 األوليين.( ولصالح الوئتين 11(  ن  فت والحاصلين  لو دورال )أ،ثر  ن 11- 2( و )2 )أقل  ن
( 2وادد    ددال ال ددوانين واألنظ ددت ،انددل الوددرو  بددين ذوي الحاصددلين  لددو دورال )أقددل  ددن        
 ( ولصالح الوئتين األوليين.11(  ن  فت والحاصلين  لو دورال )أ،ثر  ن 11- 2و)

 2(  دن  فدت و)2،ل ،اندل الودرو  بدين ذوي الحاصدلين  لدو دورال )أقدل  دن وا  األدا  ،       
 2و،دذلع بدين الوئدت ) (  ن  فدت أسدرف و،اندل الودرو  لصدالح الوئدت األولدو.11( و)أ،ثر  ن 11-
 (.11- 2( ولصالح ائت )11( و)أ،ثر  ن 11-

ب تنددو أنفددم ي دددرون  (ا2بينددل النتددائج أن الوددرو  ،انددل لصددالح ذوي الدددورال األقددل )أقددل  ددن        
حمددور هددذ  ال توقددال بدر ددت أ،بددر   ددا ي دددرها ذوي الدددورال التدريبيددت األ،ثددرا وقددد يتددزف السددبا ادد  
ذلددع إلددو أن ذوي الدددورال األقددل  دداد   ددا ي،ونددون األصددمر سددنا وبالتددال  لددديفم ح اسددت أ،بددر لتددول  

وهددذا  ددا أ،دتدده دراسددت لوايددل ال فددام ال ستلوددت ويددرون أن هندداع  تي ددال تحددول دون تح يدد  تطلتدداتفما 
( إذ بينددل النتددائج أن ال دددراء األصددمر سددنا أ،ثددر اسددتتداد Lovette, & et al, 2000وآسددرون )

ثبدال أنفدم  حدل للث دت؛  دن  أ دل لتوويض السلطتا ااألصمر سنا يرابون بجظفدار قددراتفم و دواهبفما واح
 تطوير  واقتفم الوظيويت الت  يشملونفا.
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 :التوصيات
   موء النتائج الت  توصلل إليفا الدراست اجنفا توص  ب ا يل :ا       

 ت هيل ال دراء ت تثع  فار  التوويض بطري ت  ل يت و تال ت ال توقال ال تتل ت بفم. -
 ت هيل ال رؤوسين وتحويزهم  لو ت بل  ا يووض إليفم  ن صثحيال. -
  را تت التشريتال الت  تتي  توويض السلطت. -
 الذ،ور وذوي الدورال التدريبيت األقل بج،سابفم  فارال توويض السلطت. التر،يز  لو قطاع -
 إ راء دراسال  لو  توقال توويض السلطت ا  ال دارس الح،و يت. -
 

 :املراجع
 

 بالمغة العربية:المراجع 
 اإلدارة(. 8118أبو  ت را اارس و اشورا يوسي والوراا  ا د وواديا رشدي وبحدرا يوسدي ) -

 السطين: آاا  للطبا ت والنشر.، رسةاتالمفةاليم والمما
 ا ال اهر :  الم ال،تا.إدارة الم سسات التربوية(. 8118ا حااظ ارجا حااظا  ح د صبري. )أح د -
  نشدور . ايدر  ا سدتير ا رسدالتالسةمطة تفةويض معوقةات ا(8111) اح د ز انانا  بد اهلل آل -

  .الستوديتا الرياضا األ نيت للتلوم التربيت  ا تت نايي
 .. اتسد،ندريت الددار ال ا تيدتمةدخل وظيفة  –إدارة األعمةال (. 1555  يل. )ا تواي  -
ال دداهر :  ر،ددز ، مةةنجا المجةةارات اإلداريةةة: تفةةويض السةةمطة ا(8118 بددد الددرح ن )ا توايدد  -

 السبرال ال فنيت لةدار .
  ا ستير الترسالقيادات اإلدارية،  لدى الصالحيات تفويض ا(8113 طيت ) بن الحرب ا  ح د -

 الستوديت.ا الرياضا  ا تت ال لع ستودا اإلداريت التلوم ،ليتا  نشور  اير
تفويض مديري المدارس الثانوية لمسمطة فى مدينة مأدبةا  (.8113طار  اواز. )ا الحوران  -

. رسدالت  ا سدتير ايدر  نشدور .  ا تدت التنظيم  لممعممين من وججة نظرلم بدالوتءوعالقته 
 .األردن االشر  األوسط

 األ ثدل األسدلوا السدلطت (. تودويض8111ابدراهيم راشدد. )ا الشد ريا  داهر صدبريا درويدش -
ال،وادت. / الوسدطو ال نط دت/ اتسد د  لصدنا ت الشدر،ت التا دت األداء الدوظيو  اد  ،وداء  لراد 
  .52-21 ا(48) اواالقتصاد اإلدارة مجمة
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 ارس وكالةة الغةوث فة  محافظةاتتفويض السمطة لةدى مةديري مةد(. 8112ذيااا أ  د تر، . ) -
 ا تددت الن دداح ا سددالت  ا سددتير ايددر  نشددور ر ،  ةةمال فمسةةطين مةةن وججةةة نظةةر المعممةةين

 نابلس.ا الوطنيت
 االحديثةة اإلداريةة ال وداهيم (8118ر مانا زياد والددهانا أ ي دت و سدا ر ا حسدن ) سالما اؤاد -

 األردن  ال،تا  ر،زا األردن
األدوار القياديةةة لمةةديري التربيةةة والتعمةةيم فةة   ةةو  (. 8115 بيددد بددن  بددد اهلل )ا السددبيت  -

 ،ددت ا ،ليددت التربيددت.  ا تددت أم ال ددرف رسددالت  ا سددتير ايددر  نشددور . .التمييددرمتطمبةةات إدارة 
 الستوديت.ا ال ،ر ت

 ( استيددار  دددير ال درسددت الثانويددت ادد  األردن: أسددس   ترحددتا1553السددتودا راتدداا وأح ددد بطدداح ) -
 .152-883 ا(1)5ا وكاليرم أبحاثمجمة 

در ددت توددويض السددلطت لدددف   ددداء ال،ليددال األ،ادي يددت (. 8112السددتودا راتدداا ورحدديما نظي ددت. ) -
مجمةة اتحةاد ا ايفداا  ال ا تال األردنيت الح،و يت و ثقتفا باألداء الوظيو  لدف رؤساء األقسام 

 .28-31 ا(3)ا 13ا الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 ا اتس،ندريت: دار ال ا تت ال ديد .العممية االدارية: وظايف المديرين(. 8118 . ) ل الشرقاوي -
 ال ،تددا. اتسدد،ندريت: أصةةةولجا وتطبيقاتجةةا المعاصةةةرة –التعميميةةةة  اإلدارة(. 1555ا اح ددد. )الطبيدا -

 ال ا ت .
 ،ندريت:ا اتسددمبةةادا القةانون اإلداري(. 8111 بدد الوهدااا  ح دد راتددلا و ح ددا حسدين  ث دان ) -

 دار ال طبو ال ال ا تيت.
  ا تت ال دس ال وتوحت.، التنظيم: المفجوم والنظريات والمبادا(. 1553قيس. )ا التبيدي -
تفةةويض السةةمطة وأثةةرك عمةةى كفةةا ة األدا : دراسةةة تطبيقيةةة (. 8113التث ددانا  ح ددد  بددد اهلل. ) -

للتلدددوم يي التربيدددت . رسدددالت  ا سدددتير ايدددر  نشدددور . أ،ادي يدددت ندددامنطقةةةة الريةةةاض  ةةةرطةعمةةةى 
 األ نيت. الستوديت.

(. التوا ل التنظي يدت ال دؤثر  اد  التودويض اإلداري: تصدورال ال دوظوين 8512التواود ا  اطي. ) -
 .41-23 ا(1)21 اإلدارية العموم ، دراسات:( ا   را،ز الوزارال األردنيتال ديرين)

 ل مةديري المةدارس الثانويةةدرجة تفويض السمطة مةن قبة(. 8112الومل ا  بد التزيز داهد . ) -
 الوظيف إلى ر سا  األقسام ف  قطاع  التعميم العام والخاص ف  دولة الكويت وأثرك عمى األدا  
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 األردن.ا ال ور ا  ا تت آل البيلا رسالت  ا ستيرا لديجم
المركزية اإلدارة التعميميةة. خارطةة طريةا لتطةوير التعمةيم (. 8115 بد التزيدز. )ا ال حيلب  -

 ال وق  الرس   لل ا تت.ا  ا تت ال،ويلا ندو  نظ تفا ،ليت التربيت .الكويت لتدو ف  
(. در ت ت ييم  ديري ال دارس ا   نط ت حول  التتلي يدت اد  8112). ح د يوسيا ال سيليم -

المجمةةة الدوليةةة للصدداحيال ال  نوحددت لفددم  ددن و فددت نظددرهم: دراسددت  يدانيددت.  ال،ويددلدولددت 
 .113-33( 32)ا ت اإل ارال التربيت ال تحد /  ا ت ل بحاث التربوية

 ا ال دداهر :اإلدارة التربويةةة: مةةداخل جديةةدة لعةةالم جديةةد (.8112ا يوسددي  بدد ال تطدد . ) صدطوو -
 دار الو،ر الترب .
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