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  .طلبها
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الحمد هللا تعالى كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم قدرته وسلطانه، الـذي ألهمنـي الطمـوح                  

ة، ومن علي بفضله ونعمه التي ال أحـصيها،  والصبر وسدد خطاي، بأن من علي بإتمام هذه الرسال       

والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين،                

  :وبعد

جـم العـزاوي    نأتوجه بعميق وخالص الشكر والتقدير ألساتذتي األفاضل األستاذ الدكتور            

لهما باإلشراف على هذه الرسالة أكبر األثـر فـي          ، حيث كان لتفض   ياسر العدوان الدكتور   واألستاذ

 كما أشكر عميد كلية     .إثرائها بأفكارهما النيره، ومعلوماتهما القيمة، فلم يبخال بجهدهما أو نصائحهما         

  . االعمال األستاذ الدكتور عبد الناصر نور

ين على ما   عضوي لجنة المناقشة الموقر   الفاضلين   للسيدينأتقدم بالشكر واالحترام والتقدير       

 .بذاله من جهد في قراءة رسالتي المتواضعة، وعلى ما أبدياه من مقترحات قيمة بما يثري الرسالة

  

، ممثلـة   معتي الموقرة جامعة الـشرق األوسـط      كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جا        

  .بمسؤوليها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها
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  تطبيق الالمركزية وأثرها على مستوى أداء العاملين
�الوطني الكويتيدراسة تطبيقية على الحرس  �� �� �� �

  
  إعــداد

  بن فهدناصر فهد عيد 
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 األستاذ الدكتور األستاذ الدكتور
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 في الحرس  على مستوى أداء العاملينالالمركزيةتطبيق الكشف عن أثر  هدفت الدراسة الى

 الالمركزيةعينة الدراسة لتطبيق     ختالف في تصور  التعرف على اال  ، باإلضافة إلى    كويتيالوطني ال 

  .والمستوى التعليمي وسنوات الخدمةالعمر باختالف 

لجمـع  فقـرة وذلـك   ) 30(شـملت   بتصميم اسـتبانة  ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 

حليل البيانات واختبار الفرضيات  وفي ضوء ذلك جرى جمع وت. من عينة الدراسةوليةالمعلومات األ

مـن  فرد  ) 100( منالدراسة   تكونت عينة    .SPSS  للعلوم االجتماعية  حصائيةباستخدام الحزمة اإل  

  .العاملين في الحرس الوطني الكويتي
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نحدار الخطي  ومنها اال هداف الدراسة   أ لتحقيقحصائية  وتم استخدام العديد من األساليب اإل     

لبيانـات  التحليل  عملية  جراء  إوبعد  . عدد باإلضافة إلى تحليل التباين األحادي     نحدار المت البسيط واال 

  :أهمهالى عدد من النتائج كان إتوصلت الدراسة وفرضياتها الدراسة 

أداء العاملين في الحرس الوطني الكويتي       على لالمركزية بمتغيراتها   معنوية أثر ذي داللة   وجود .1

 .)0.05 (عند مستوى داللة

العـاملين فـي الحـرس       في وجهات نظر عينة الدراسة       إحصائية دالة ذي اختالف عدم وجود  .2

المستوى التعليمي، ومدة الخدمة في وختالف العمر، تبعاً ال تطبيق الالمركزية الكويتي لمدىالوطني 

 .)0.05 (عند مستوى داللةالوظيفة الحالية 

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي

 .الوحدات اإلدارية في الحرس الوطني الكويتيتبسيط عملية تدفق المعلومات بين  .1

 .تخاذ القرارات بشكل جماعياكيد على مناقشة المشاكل وأالت .2

  
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

  ن 
 

ABSTRACT 

 

The Decentralization Implementation and their Impact 

of Employee Performance Level 

 
Applied Study on Kuwait National Guard 

   

    

 
Prepared by: 

Fahed Eid Nasser Ben Fahed 
  

  

Supervised by:  
  

Prof. Dr. Prof. Dr. 

Nagem AL - Azawi Yaser AL-Edwan 

 

 

The study aimed to revealing the Impact of Decentralization on 

Employee Performance Level; in addition to investigating the significant 

statistical differences employee’s perspective to Decentralization due to Age; 

Education level and Experience years. 

 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher designed a 

questionnaire consisting of (30) paragraphs to gather the primary information 

from study sample. The statistical package for social sciences (SPSS) program 

was used to analyze and examine the hypotheses. The study sample consists of 

(100) individuals from Kuwait National Guard. 
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The study used many statistical methods such as Simple; Multi 

Regression and One Way ANOVA. After executing the analysis to study 

hypotheses; the sudy concluded that: 

 

1. There is a significant statistical impact of Decentralization on employee 

performance in Kuwait National Guard at level (0.05). 

2. There is no significant statistical difference in sample study to extent of 

Decentralization implementation due to Age; education level and 

experience years at level (0.05). 

 

According to the findings of the study, the researcher list bellows the 

most important are recommendations: 

1. Simplification the information flow between Managerial units in Kuwait 

National Guard. 

2. Emphasis on the Problem Solving and Decision making in team and 

group. 
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  ـةمالمقد�W�W�W�W)1 ـ 1(
  
 في تنفيذ استراتجياتها لتحقيق اإلدارةخر من أساليب آلتباع المنظمة ألسلوب أو  اإن

الهداف المرجوة يعتمد على منهجية المنظمة ورؤيتها الخاصة بها وطبيعة أعمالها ومستوى ا

مركزية في تنفيذ أعمال  الالاإلداريةومن هذه األساليب . العاملين لديها والعمالء المتعاملين معها

يجابيات وسلبيات تقيمها المنظمة حسب ظروفها الخاصة إإذ يتمتع أسلوب الالمركزية ب .المنظمة

  . بها

لقد فرض التطور الحاصل على الدول تطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر 

فيذ تلك السياسات، ولإلشراف على سير وكذلك تطوير اآلليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعة تن

 العمل داءعلى كفاءة ممكنة ألأالعمل في اإلدارات الحكومية، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق 

ختالفاً جوهرياً عن افهناك من يرى أن حكومة القرن الحادي والعشرين تختلف . الحكومي لديها

عطاء صالحيات أكبر للمديرين في إزية وضرورة إلى الالمركحكومة القرن العشرين وذلك بالتوجه 

 المشاركة الالمركزية من خالل تبني مفهوم إلىويتم التحول من المركزية . المستويات الدنيا

فتراض أن الالمركزية أكثر فعالية من المركزية على مستوى باوتفويض الصالحيات، وذلك 

متقدمة ذات مساحات شاسعة ويتمتع المنظمات وعلى مستوى الدول، وهناك نماذج من الدول ال

 ,Gómez( ها ألسلوب الالمركزية في اإلدارةتباعالمواطنوها بخدمات إدارية متميزة ومريحة نتيجة 

2008: 55.(  
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هذا وتتبع منهجية الالمركزية في العمل ألسباب عديدة منها طبيعة أعمال هذه المنظمات 

 سرعة اتخاذ إلى  عن المركز والحاجة اإلدارةام تطلب ال مركزية اتخاذ القرار مثل بعد أقستالتي 

 العليا برسم االستراتيجيات العامه وتفويض اإلدارات الدنيا اإلدارةالقرار اإلداري أو انشغال 

 امتالك اإلدارات إلى إضافة ،باألعمال العادية ضمن اإلطار العام ألهداف المنظمة واستراتيجياتها 

 على جميع الدول وثورة  ر العلمي ورياح العولمة التي هبت التطواألخرى قدرة اتخاذ القرار نتيجة

   .االتصاالت الحديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة

 أداء التعرف على تطبيق الالمركزية وأثرها على مستوى إلىوبذلك تسعى الدراسة الحالية 

  .العاملين في الحرس الوطني الكويتي

  :ة إلى خمسة فصول، هيالدراسة الحاليوعليه، تم تقسيم 

األول، والمحتوى على اإلطار العام للدراسة متضمناً مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهميتها وأهدافها 

  .وفرضياتها باإلضافة إلى حدودها ومحدداتها وتعريفاتها اإلجرائية

  .والمحتوي على اإلطار النظري والدراسات السابقة، وما يميز الدراسة الحالية: الثاني

والمعنون بالطريقة واإلجراءات، والمتضمن منهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها وأنموذجها، : الثالث

وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات، والمعالجة اإلحصائية ألسئلة الدراسة 

  .وفرضياتها

 عن والمتضمن نبذة عن الحرس الوطني الكويتي، ووصف أفراد عينة الدراسة، واإلجابة: الرابع

  .أسئلة الدراسة وأختبار فرضياتها

  .والمتكون من فقرتين رئيسيتين ، االستنتاجات والتوصيات: الخامس
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها�W�W�W�W)2 ـ 1(

  
 الدولـة خيره االهتمام الكبير من دولة الكويت في النهوض بقطاعات          آللوحظ في السنوات ا   

 االهتمام  إلى إضافة  ، تصادية واالجتماعية والثقافية   جميع قطاعاتها السياسية واالق     على وانعكس ذلك 

حدث نقلـة نوعيـه     أ مما    ، بالحرس الوطني  من خالل عمليات التطوير والتدريب والتسليح         كبرآلا

 جعلها تسابق الزمن الـذي      ة وتحوالت إقليمي  ةالتي تواكب تطورات عالمي   المؤسسة   على هذه    ةوكمي

 مواكبته واالسـتفادة  إلىا وانفجار معرفي ومعلوماتي يحتاج جديد من تكنولوجي هو يأتي كل يوم بما  

جديده فـي   برؤية   لذا يفترض أن يتمتع الحرس الوطني الكويتي          ،  التحديات المتداخلة  ومواجهةمنه  

عمال العسكرية التـي    آل خصوصا في كيفية التعامل مع تنفيذ ا       وهو متوقع التعامل مع هذه التغيرات     

وألن الالمركزية تعد واحدة من هـذه   ة ،  وعملي ةاسات ومهام تدريبي  هي مجموعة استراتيجيات وسي   

 مفهوم  أن الوسائل في التعامل مع التغيرات والتحديات التي تواجه الحرس الوطني الكويتي ويتوقع           

  .الالمركزية والعمل به أمر حتمي وضروري للسير في ظل هذه المستجدات

السؤال سة بصورة أكثر جالء من خالل إثارة         يمكن إظهار مشكلة الدرا    ، ستناداً لما ذكر  أو

  :الرئيسي التالي

السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛ تدفق المعلومات       (تطبيق الالمركزية   ل هل هناك أثر  "

ويتفرع منـه   . "؟ العاملين   أداءفي الحرس الوطني الكويتي وأثرها على مستوى        ) تفويض السلطة ؛  

  :سئلة التاليةآلا

السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجـراءات؛ تـدفق المعلومـات ؛           (تطبيق الالمركزية   مدى  ما   :أوالً

  ؟ في الحرس الوطني الكويتي) تفويض السلطة
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 ؟ العاملين في الحرس الوطني الكويتي أداءمستوى ما  :ثانياً

ت ؛  السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛ تدفق المعلوما      (هل هناك أثر لتطبيق الالمركزية       :ثالثاً

  ؟ العاملين في الحرس الوطني الكويتيأداءعلى مستوى ) تفويض السلطة

  
 

  أهمية الدراسة�W�W�W�W)3  ـ1(

  
  :اآلتيةأهميتها من النقاط الحالية تستمد الدراسة 

 العاملين في الحـرس الـوطني       أداءبالالمركزية ومستوى   أهمية المتغيرات المبحوثة والمتمثلة      .1

 الكويتي؟

  العاملين في الحرس الوطني الكويتي؟أداءكزية وأثرها على مستوى تطبيق الالمر مدىتوضيح  .2

 القـرارات فـي    متخـذي  بين متغيرات الدراسة التي ستوضح الصورة أمام         التأثيرأهمية نتائج    .3

 عن الجوانب األكثر تأثيراً واألقل تأثيراً بما يعطي صورة واضـحة عـن              الحرس الوطني الكويتي  

 ضـرورة   إلـى ها األولوية، وربما تقود تلك النتائج       ؤ بها، وإعطا  اماالهتمالجوانب التي يجب زيادة     

 بعد أن تكون الصورة قد الحرس الوطني الكويتي أداءإجراء دراسات الحقة ذات فائدة أكبر؛ لتطوير 

 . بشكل جيداتضحت

  أهداف الدراسة�W�W�W�W)4  ـ1(

  
 لالمركزيـة  محاولة الكشف عن مدى تطبيـق ا في يتمثل الدراسة لهذه األساسي الهدف إن

وأثرها على مـستوى    ) تفويض السلطة السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛ تدفق المعلومات ؛         (

  :في الحرس الوطني الكويتي، وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية   العاملينأداء
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طالع على األدبيات المعاصرة ذات الصلة      آلإعداد إطار نظري خاص بهذه الدراسة، من خالل ا         . 1

ستخالص أبرز المؤشرات المفيـدة للدراسـة       اباشرة بالدراسة والتعرف عل محتوياتها الفكرية و      الم

 .الحالية، والسير في هداها لبناء اإلطار العملي للدراسة

 .في الحرس الوطني الكويتي مستوى متغيرات الدراسة إلىالتعرف  . 2

ت؛ تـدفق المعلومـات ؛      السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجـراءا     (تطبيق الالمركزية   تحديد أثر    . 3

 .في الحرس الوطني الكويتي العاملين أداءعلى مستوى ) تفويض السلطة

 فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة لمدى تطبيق الالمركزيـة              إلىالتعرف   . 4

  .وفقاً للمتغيرات الديمغرافية

 

 

 فرضيات الدراسة�W�W�W�W)5  ـ1(

  
  : ختبارهااسيجرى  التي التالية الرئيسة؛ الفرضيات غةصيا الدراسة تمت مشكلة إلىستناداً ا

  

 HOHOHOHO1111 א4و�>�א����2#א���2�3

السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛ تـدفق  ( مركزيةلأل داللة إحصائية وذأثر وجد يال  "

يشتق منها  ؟ العاملين في الحرس الوطني الكويتي أداءعلى مستوى ) تفويض السلطةالمعلومات ؛ 

  :الفرعية اآلتيةالفرضيات 

HO1-1:  العاملين في الحرس أداءمستوى على  إحصائية للسرعة في اإلنجازوجد أثر ذو داللة يال 
  .  )0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

HO1-2:  العاملين في الحرس أداءمستوى على تبسيط اإلجراءات إحصائية لوجد أثر ذو داللة يال 
  .  )0.05(اللة عند مستوى دالوطني الكويتي 
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HO1-3:  العاملين في الحرس أداء مستوى إحصائية لتدفق المعلومات علىوجد أثر ذو داللة يال 
  .  )0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

HO1-4:  العاملين في الحرس أداءمستوى على  تفويض السلطةإحصائية لوجد أثر ذو داللة يال 
  .  )0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

  

2�� HOHOHOHO2222 א����2�3א�����2#א��5

 داللة إحصائية في وجهات نظر عينة الدراسة العاملين في الحرس ذوال يوجد اختالف "

العمر ؛ المستوى التعليمي ؛ سنوات (  الختالفالوطني الكويتي  لمدى تطبيق الالمركزية تبعاً 

  :يات الفرعية التاليةيشتق منها الفرض. )0.05( عند مستوى داللة معنوية )الخدمة

HO2-1: في وجهات نظر عينة الدراسة العاملين في الحرس  إحصائية دالة ذو اختالف يوجد ال

  ).0.05( معنوية داللة مستوى  العمر عندالختالفالوطني الكويتي لمدى تطبيق الالمركزية تبعاً 

HO2-2: لعاملين في الحرس في وجهات نظر عينة الدراسة ا إحصائية دالة ذو اختالف يوجد ال

 معنوية داللة مستوى  المستوى التعليمي عندالختالفالوطني الكويتي لمدى تطبيق الالمركزية تبعاً 

)0.05.(  

HO2-3: في وجهات نظر عينة الدراسة العاملين في الحرس  إحصائية دالة ذو اختالف يوجد ال

 معنوية داللة مستوى لخدمة عند سنوات االختالفالوطني الكويتي لمدى تطبيق الالمركزية تبعاً 

)0.05.(  
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  حدود الدراسة�W�W�W�W)6  ـ1(

  
  :كون نطاق الدراسة على النحو االتيت

تشمل هذه الدراسة منتسبي الحرس الوطني الكويتي بمختلف رتبه ومرتباته،  الذي : الحدود البشرية

  . على الكويتيأليتبع مجلس الدفاع ا

  .طني الكويتي في العاصمة الكويتمقر الحرس الو: الحدود المكانية

/ 20/3 ولغاية 1/9/2009 وتمتد من  إلنجاز الدراسةاستغرقتالمدة الزمنية التي : الحدود الزمانية

2010.  

 ,Daft(عتماد على ما أورده السوف يعتمد الباحث على متغيرات الالمركزية با: الحدود العلمية

  ).تفويض السلطةات؛ تدفق المعلومات ؛ السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراء(وهي ) 2001

  

  محددات الدراسة�W�W�W�W)7  ـ1(
  
نها تخص آلحساسية الدراسة تطبيق الدراسة على العاملين في الحرس الوطني الكويتي، وبالتالي  .1

 .عليهفإن تعميم النتائج سينحصر ال وهو القطاع العسكري واألمني أ يتميز بالسرية اًقطاع

 العاملين في الحرس الوطني أداءراسة ممثلة بالالمركزية ومستوى المتغيرات التي شملتها الد .2

 .الكويتي

 . واقتصاره على عينة ممثلة لمجتمع الدراسةآراء العاملينعدم القدرة على استقصاء جميع  .3

   
 



 

- 9 -  
 

 

  التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة�W�W�W�W)8  ـ1 (

 األقسام أو الوحدات اإلدارية إلىمركز دارية من الإل صالحية اتخاذ القرارات اإعطاء: الالمركزية

تبسيط والسرعة في اإلنجاز؛ وسيتم قياسها من خالل ). 2006، نعيرات(المتوسطه أو الدنيا 

  .تفويض السلطةوتدفق المعلومات ؛ واإلجراءات؛ 

 باألقسام او الوحدات اإلدارية     الموكلةمدى السرعة في إنجاز األعمال       :السرعة في اإلنجاز  

  ).Jeston and Nelis, 2006:9(يات اإلدارية الوسطى والدنيا في المستو

 العاملين دون تعقيد وزيادة     إلىتشطه واألعمال الموكلة    تنفيذ المهام واأل   :تبسيط اإلجراءات 

الغـالبي،  (  تحقيق األهـداف بـدونها وعلـى أكمـل وجـه           إلىفي األعمال التي يمكن الوصول      

   ).2007وإدريس،

 لغرض إنجاز األعمـال     ة المعلومات بين المستويات اإلدارية الثالث     نتقالا :تدفق المعلومات 

  ).2005السالمي؛ وآخرون، (

منح العاملين حق التصرف واتخاذ القرارات في إدارة أنشطتهم داخل  :تفويض السلطة

المنظمة عن طريق تخويلهم الصالحيات وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد ومنحهم 

  ).136: 2004، الكبيسي ( األنشطة واألعمال بالطريقة التي يرونها مناسبةداءكاملة ألالحرية ال

مستوى التأثير في خصائص الفرد اإلدراكية والسلوكية ومحاولة التعرف على  :  العاملين أداءمستوى  

ه من  وسيتم قياس .  والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع       داءاحتمالية تكرار نفس األ   

  ).2008،درة، والصباغ(خالل تحديد ثالثة مستويات، مرتفع ، متوسط ، منخفض 

هيئة عسكرية مستقلة تساند القوات المسلحة الكويتية ووزارة الداخلية متى : الحرس الوطني الكويتي

  .طلب منها العون وتتبع مجلس الدفاع األعلى الكويتي
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  ـةمالمقد�W�W�W�W)1 ـ 2(

  
ت أوبد، مورن استقرت األأ في وقت الحق بعد  اإلالالمركزية اإلداريةسلوب ألم يظهر 

 إلىضافه األب، داري المركزيعباء وتثقل جهازها اإلألاداره تمارس نشاطات متعدده جعلها تنوء باإل

ومن ثم استدعى االمر ، ة المعتادةدارياطات اإلاختالف طبيعه بعض هذه النشاطات عن طبيعه النش

شكال قانونيه أ والستحداث اإلدارة المركزيةوذلك للتخفيف عن ، الالمركزية اإلداريةخذ بنظام األ

  .مئتال جديده طبيعه المشروعات الجديده

 يبموجب الهيكل التنظيم،ساسية للبيئة الداخلية للمنظمة الهيكل التنظيمي من المكونات األيعد

دوار والمسؤوليات والصالحيات وتتحدد شبكات االتصال وانسياب المعلومات بين يتم توزيع األ

 إلى ية وصوالًدارات الرئيسية والفرعوهكذا تتشكل اإل. داريةمختلف المستويات التنظيمية واإل

في إن التطور الحاصل .  شاغالَ لوظيفة معينة ضمن هذا الهيكل التنظيميهمستوى الفرد باعتبار

 التغيرات الحاصلة في البيئة ،لومرين مهمين، األإأشكال الهياكل التنظيمية جاء ليلبي متطلبات 

في البيئات غير ) عضوية(الخارجية وما يتبع ذلك من الضروري تبني هياكل تنظيمية  أكثر مرونة 

جراء تغيرات إورة  ضر،الثاني.  نسبياَ واألقل اضطراباالمستقرةلية في البيئات آ  أو هياكل المستقرة

بمعنى أن  كثر قدرة على تنفيذ االستراتيجيات الجديدة،أجزئية أو شاملة بالهيكل التنظيمي ليكون 

جراء تغيرات في الهياكل التنظيمية لكي تستجيب إالتغيرات الحاصلة في استراتيجية المنظمة يتطلب 

 :ليوكما ي) 288 ـ 285: 2007الغالبي، وإدريس،  ( فعالأداءلتنفيذ و
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ل قبمنظمات صغيرة الحجم تدار من  كبرأيالئم هذا الهيكل بشكل ،  الهيكل التنظيمي البسيط �

  . العمل المختلفةهفراد متخصصين في أوجيشرف على عدد من األالذي المدير 

متوسطة الحجم التي تنتج منتجات اليالئم هذا النوع منظمات األعمال ، الهيكل التنظيمي الوظيفي �

ساس أيقسم العمل ضمن هذا التصنيف على و. نتاج كبيرة رغم تعدد خطوات اإلبينها عالقة

تنسق ، ووغيرها الموارد البشرية، التسويق ، التمويل، ، نتاج والعملياتالتخصصات الوظيفية كاإل

 لذلك تستطيع  ،دارات الوسطى الوظيفيةهذه اإل  العليا العمل للمنظمة من خالل وجوداإلدارة

  .تبنى هذا النوع من الهياكل توسيع منظور خياراتها االستراتيجيةالمنظمة التي ت

ن هذا النوع من الهياكل يالئم عمل المنظمات إ ،)قسام الكبيرةساس األأعلى (الهيكل القطاعي  �

الصناعات (نتاج عديدة في صناعات بينها عالقات رابطة إالكبيرة التي توجد فيها خطوط 

وعادة ما يكون العاملون في منظمات تعمل  ). والمكائن والمعداتصناعات السيارات البتروكيماوية،

 . مختلفةوأسواق في إطار منتجات وظائفياً ينضمن هذا التصنيف متخصص

 في اً و تنويعاً هذا النوع من الهياكل تغيرويعد، الهيكل التنظيمي لوحدات األعمال االستراتيجية �

ل االستراتيجية هي قطاعات أو مجموعات من عما وهنا فإن وحدات األ ،طار الهيكل القطاعيإ

ليات وتعطى لهذه القطاعات مسؤ) غير مترابطة(سواق مستقلة أالقطاعات متكونة من منتجات و

ن الفكرة لهذا التصنيف من الهياكل هو المركزية العناصر  إ. مجاالت عملهااإلدارةأساسية وسلطات 

كبيرة الحجم التي الالنوع من الهياكل للمنظمات  المركزية مستندة على الحجم ويصلح هذا هأكثر من

 .سواق وفق اعتبارات تنافسية سريعة التغيريتطلب عملها تركيزاَ على المنتجات واأل
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 بين مجاالت عمل القطاعات أو االقسام بشكل مشروعات اً مرناً دمج، يتضمنالهيكل المصفوفي �

وهنا فإن العاملين يمكن أن . ات وظيفيةدارإمستقلة، وكذلك االنشطة الوظيفية التخصصية بشكل 

 يسهل هذا النوع من الهياكل تطوير وتنفيذ مختلف البرامج ،يكونوا تحت إدارة أكثر من مدير

 .ها وزوالها بعد االنتهاء منهائنشاوالمشروعات الكبيرة وفق الحاجة إل

 التنظيمي عمال تصغير هيكلهاالتصنيف تحاول منظمات األهذا اطار ، وفي الهيكل الشبكي �

لمنافسة القائمة على خفض لالستفادة من المرونة والمبادرة لغرض االستجابة للتقنيات الجديدة وا

خرى التي يحتاجها نشطة األخرى كبيرة للقيام باألأ على منظمات النوع، في حين يعتمد هذا الكلف

ا فإن الهيكل  وهن ، تلك الجهاتأداءساس التعاقد مع جهات خارجية ومحددة تجدد حسب أعلى 

حقق يدارتها بشكل إالتنظيمي والعاملين فيه يتركز عملهم على تنسيق العالقات مع هذه الجهات و

 .للمنظمةفضل النتائج ا

عمال الكبيرة التي يوجد فيها خطوط هذا النوع من الهياكل يصلح لمنظمات األ، و الهيكل الخليط �

 المنظمات المهيمنة، وهو اًيضألى هذا النوع  يطلق عو.طار صناعات غير مترابطةإنتاج كثيرة في إ

 وشرعي لمشاريع فرعية تابعة أو خاضعة للمنظمة المهيمنة تعمل اً قانونياً حدما تجميعإلىيشبه 

  . بين هذه الفروعSynergyوتوفر هذه المظلة ميزات بشكل  .تحت مظلتها وسيطرتها

 Cellsخاليا تتكون من مجموعة خاليا المنظمة المبنية على الإن  ، على الخاليا المبنى الهيكل �

تشكل ت ل،خرى بفرق عمل مستقلة تعمل فيها كل خلية بمفردها مستقلة ومتداخلة مع الخاليا األةمدار

 الخاليا المستقلة والمتداخلة يعطي بينليف أان هذا الت .من مجموعة اليات عمل مفيدة للجميع

طار هذا إوفي ، التطور المستمربداع ون اإلمزيد ملمكانية تقاسم المعرفة والخبرات إللمنظمة 
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تها من خالل ءم هو المقياس لكفاالتابعة للمنظمة األ) المنظمات(ن مساهمة الخاليا إالتصنيف ف

  .المستمردارة عملها في بيئة تتصف بالتغير والتجديد عطائها مسؤوليات ريادية إلإ

  
 

  مفهوم الالمركزية �W�W�W�W)2  ـ2(
 

يم أو تجزئة المنظمة الكبيرة إلى أجزاء من الحجوم قابلة لإلدارة تشير الالمركزية إلى تقس

وعرفت بانها توزيع ). 193: 1999الشماع، (الناجحة وأن مفتاح الالمركزية هو االستقالل الذاتي 

  ).121: 2001الجيوسي، وجاد اهللا، (السلطة على المرؤوسين وتأدية األنشطة في أماكن مختلفة 

 أن يعني وهذا .مطلقة تكون أن يمكن ال   –السلطة تفويض في التوسع بمعنى – الالمركزية إن

 ولغرض . الالمركزية من آخر قدراًو المركزية من  قدراًيتضمن أن البد ما، لمنظمة إداري تنظيم أي

 المنظمات إلحدى األعلى الرئيس فيها يحتفظ افتراضية حالة تصورنا فلو الرأي، هذا على التدليل

 من العكس على الكاملة، المركزية حققنا قد نكون ارات، القر جميع التخاذ الالزمة السلطات بجميع

 من يريد ما وإصدار األهداف، من يشاء ما تحديد بسلطة المستويات جميع في إداري كل تمتع إذا ذلك،

 ،لياًعم التنفيذ مستحيلة األولى والحالة المطلقة، أو الكاملة، الالمركزية حققنا قد نكون القرارات،

 نوعاً فتعني – الكاملة الالمركزية – الثانية الحالة أما. النشاط متعددة الحجم كبيرة منظمة في خصوصاً

  .الفوضى من

داري طرق التنظيم اإلأنه الالمركزية اإلدارية تشير إلى ) 334: 1991حبيش، (ويؤكد 

ويبين .  اإلدارات واألقساماإلدارة العليا للمنظمة وبقية بين الوظيفة اإلداريةوهي تقضي بتوزيع 

)Kreitner, 2004: 321 ( اإلدارة العليا سلطات بعض أو كل تفويض تعني اإلدارية الالمركزيةأن 
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 اإلدارية الوحدات هذه تمتع يعني وهذا .منظمات االعمال في األدنى والوظائف الوحداتإلى 

 للحاالت تقديرها عليها مليهي ما وفق المستقل، والتصرف القرار، صنع وسلطة بصالحية والوظائف

 دون بالتنفيذ، القائمة الوظيفة أو الوحدة، مستوى على القرارات تصنع فعندما. تواجهها التي والمشاكل

 مقيدة بلوائح والوظائف الوحدات تصرفات تقيد ال وعندما أعلى، مستويات إلى القرارات هذه تصعد أن

 :William, 2005( ويشير .الغالبة الصفة هي تكون الالمركزية فإن التقديرية، وصالحيتها لسلطتها

إدارة  في اإلدارات او األقسام ترتبط ال بحيث اإلدارية، التبعية في المرونة تعني الالمركزيةإلى ) 365

 علىللمنظمة  اإلدارية الوظيفة تأدية تكفل بحيث ببعضها، إدارة المنظمة فيهرمياً  تتدرج إذ ،المنظمة

 لهذا وتبريرا. المنظمة أهداف فيتبايناً وتعارضاً  يحدث ال وجه وعلى عضه،ب مع يتعارض ال وجه

 روح على ويساعد الروتين، من اإلدارة يحرر أنه البعض يرى ،منظمات االعمال إدارة في األسلوب

 اإلداري العمل على الديمقراطية الصفة يضفي أنه كما ،التنظيمية بالحاجات الوفاء وعلى فيها، االبتكار

  ).Ferrell & Geofrg, 2003: 254 (سهنف

ويرى الباحث ان الالمركزية مفهوم ومدخل من المفترض إعارته جانباً من األهمية في 

 من  قدراًيتضمن أن البد ما، لمنظمة إداري تنظيم أيالمنظمة لما له من آثار على أداء المنظمة، وأن 

 .مركزية والالمركزية، أي الجمع بين ال الالمركزية من آخر قدراًو المركزية
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  الالمركزية تطبيق إلىاالعتبارات التي تدعو �W�W�W�W)3  ـ2(

أنه وفقاً لمدخل النظم فإن هناك مجموعة من ) Robbins, 2001: 287 - 292(يبين 

  :الفروض لتحديد درجة الالمركزية، وهي

 الوضع هذا تعقدعملياتها، زيادة تعني العاملين بعدد مقاسا المنظمة حجم زيادة إن، حجم المنظمة .1

 ودراسة المعلومات لتحليل أطول وقت إلى عندئذ تحتاج والتي القرارات اتخاذ عملية تعقد إلى يؤدي

 فإن عندئذ العليا، المستويات في المديرين كاهل على العبء زيادة عنه ينتج ذلك كل .المختلفة المشاكل

 .الالمركزية احتماالت من يزيد المنظمة حجم زيادة فإن ،وبناء عليه ملحة، ضرورة يصبح التفويض

 المركزية تطبيق األفضل من يكون األنشطة، بين التداخل درجة زادت كلماالتداخل بين األنشطة،  .2

 من القرارات التخاذ الالزمة المعلومات جميع على الحصول يمكن لكي وذلك ،اتخاذ القرارات في

 .واحد مصدر

 تعتبر  ـالشخصية وصفاتهم وقدراتهم مهاراتهم أي ـ لينالعام شخصية إن، شخصية العاملين .3

 المهارة من عال بمستوى العاملين تمتع حيث إن.والالمركزية المركزية بين المفاضلة في مؤثرا عامالً

 .تبررالالمركزية التي األسباب من يعد والمقدرة،

 وعندما المنظمة، وأقسام إدارات أهداف مع متوافقة العاملين أهداف تكون عندماتوافق األهداف،  .4

 مرتفع مستوى تحقيق إمكانية ذلك فمعنى للمنظمة، العام الهدف مع متوافقة األخيرة األهداف تكون

 .بنجاح تطبق أن يمكن الالمركزية فإن عندئذ التنسيق، من



 

- 17 -  
 

 األدنى المستوى أو األعلى المستوى في سواء ـ المناسب القرار ن صنعإمستوى صنع القرار،  .5

 المستوى في بها يحتفظ ما عادة واألفراد التمويل قرارات فإن وعموماً النشاط، نوع على يتوقف ـ

 .مركزية القرارات تكون أي األعلى،

 النمو ومعدل أهدافها تحقيق في النسبية قدرتها للمنظمةالكلي يقصد بكفاءة النظام كفاءة النظام،  .6

 .الرقابة ياتعمل وكفاءة تزاوله، الذي النشاط وطبيعة عملياتها، في

 العاملين إسهام لزيادة قوي دافع لديها يصبح بنجاح أهدافها تحقيق يمكنها التي المنظمة إن

أمراً  يصبح الالمركزية إلى التحولالالمركزية، ف نحو تتجه أي القرارات، اتخاذ عملية في ومشاركتهم

 حتى  للتوجه نحو الالمركزية ياًسبباً رئيس يعد فإنه المنظمة تزاوله الذي النشاط طبيعة أما. ضروريا

  ).200 ـ 199: 1994أيوب،  (األخرى المبررات مع تعارض لو

  

  :أن الالمركزية تتحقق في إحدى الحالتين التاليتين) 311: 1990عاشور، (ويؤكد   

 الوحدات هذه بقاء مع األدنى، والوظائف للوحدات والصالحيات السلطة المركز يفرض قد .1

 مصالح لبعض السلطة تفويض مثل قمته، على المركز يقع الذي اإلداري جهازال كيان في والوظائف

 هذه بقاء مع ولكن ،اإلدارة العليا للمنظمة من تدخل دون عملها، تباشر لكي معينة، منظمة فروع أو

 . المنظمةكيان في مندمجة كيانات اإلدارات واألقسام

وتنظيمياً  إدارياً استقالالً العامة التنظيمية الوحدات بعض أو كل منح خالل من الالمركزية تتحقق قد

 سلطات التنظيمية الوحدات هذه تباشر الحالة هذه وفي المستقلة، االعتبارية الشخصية ومنحها ،ومالياً

 هذا منحت التي التنظيمية الوحدات تعتبر الحالة هذه وفي. بنفسها وأعمالها شؤونها إدارة في واسعة

 .المركزية وحدات االستقالل
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إلى أن هناك العديد من األسباب والعوامل التي تدفع لالخذ ) 164: 1992الحيكلي، (ويشير   

  :بمبدأ الالمركزية، وهي

 الوحدات عتتم إلى يؤدي وهذا السلطة، ممارسة في والتضخم التركيز، تمنع الالمركزية إن .1

 في المبادرة من يمكنها ذاوه. القرارات اتخاذ في السلطة من بقدر اإلداري التنظيم أسفل اإلدارية

 وفق تتم حيث العمل، ظروف مع كبير حد إلى متالئمة تكون ثم ومن  .موقعها في القرارات وضع

 .العمل مواقع من المنبثقة الظروف تقدير

 مهام تتنوع فعندما. الالمركزية بأسلوب األخذ يستدعي اإلدارية التنظيمات حجم اتساع إن .2

 الالمركزية فإن ،بناؤها لذلك نتيجة ويتعقد المجتمع، في به تقوم لذيا الدور نطاق ويتسع ،المنظمة

 عليها يقع التي المنظمات الكبيرة الحجم وتسيير إلدارة كأسلوب األحيان من كثير في نفسها تفرض

 .المهام العديد من أداء

 حد ىإل يخفف األسلوب فهذا. الالمركزية بأسلوب األخذ يحتم العمل، تقسيم ومبدأ التخصص إن .3

 أخرى، لوظائف اإلدارية القيادة تتفرغ حتى السلطة، تضخم ويمنع اإلدارية، القيادة أعباء من كبير

  .التفصيالت في الدخول عن اإلدارية الرئاسة تبعد الالمركزية أن جانب إلى هذا

 تنمية إلى الالمركزية تؤدي كما بالالمركزية، األخذ توجب التنظيم إدارة ديمقراطية مبادئ إن .4

 .المستقبل قادة لتدريب أداة الالمركزية تصبح بحيث اإلدارية، القيادات خبرات وتوسيع

 باتخاذ األمور لحسم والتصدي بسرعة، التنظيم إدارة مشاكل مواجهة إلى الالمركزية تؤدي .5

 .المختلفة المواقف لمواجهة المالئم القرار
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 يتعلق فيما اإلداري، التنظيم في ختلفةالم المستويات بين التعاون تدعيم إلى الالمركزية تؤدي .6

 .الروتين على والقضاء المبادرة، روح وخلق المعنوية، الروح رفع على تعمل كما برامجها، أداءب

�الزعبي(�بينيو أن تطبيق الالمركزية في المنظمات يتطلب االخذ �)117- 116: 1998،

  :هي عتباراتبمجموعة من اال

تواجهها المستويات التنظيمية والوظيفية األدنى، من مجال عند تفاوت الظروف والحاالت التي  .1

 االخذ إلىآلخر، وعندما تتقلب وتتغير طبيعة هذه الظروف والحاالت من وقت آلخر، فقد يدعو هذا 

  . المستويات األدنىإلى تفويض سلطة صنع القرارات والتصرف الذاتي إلىبنظام الالمركزية و

قتصادي يكون هناك إمكانية لتطبيق تقرار السياسي واالعندما تتوافر درجة عالية من االس .2

  .الالمركزية لتسهيل إنجاز األعمال اإلدارية

عتبارات الشخصية لدى العاملين في األجهزة الحكومية، غلبة السلوك الموضوعي وتنحي اال .3

  يشجع القيادات العليا لهذه األجهزة على تفويض السلطات والصالحيات للمستويات األدنى

  
 العمل بمنهجية الالمركزية يستلزم إلىنتقال أن اال�إلى)110- 108: 1999،�خميس(�يرويش

  :ةالجوانب التاليباألخذ 

 الالمركزية الذي يدار من االجهزة المركزية على إلىنتقال التدريجي المدروس من المركزية اال .1

  . مفهوم البناء المؤسسيإلىمستوى المنظمة 

  .يع اإلدارات واألقسام نصاً وروحاًتطبيق منهجية الالمركزية في جم .2

  .توافر أصحاب المؤهالت العالية القادرة على إحداث التغييرات المطلوبة .3
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  .نشر التوعية بمزايا الالمركزية داخل أرجاء المنظمة .4

حترام اإلنسان الفرد وتثق بقدرات العاملين وتشعرهم بأهمية اإرساء ثقافة تنظيمية تقوم على  .5

المبادرة والتأثير في وضع السياسات ورسم الخطط ومعالجة المشكالت وأنهم دورهم في المشاركة و

  .تفقوا عليه من أهدافاميعاً مسؤولون ومتضامنون لتحقيق ما ج
  

وعليه يالحظ أن هناك العديد من االعتبارات التي تدعو إلى تطبيق الالمركزية في 

عزيز ثقافة تنظيمية تأخذ بالنظر المنظمات بغض النظر عن طبيعة نشاطها ، إال أن هذا يتطلب ت

حرية الرأي والديمقراطية والمشاركة والعمل الجماعي لتحقيق أهداف األفراد العاملين وبالتالي 

  .تحقيق أهداف المنظمة
  

  الالمركزيةسلبيات وإيجابيات  WWWW)4  ـ2(
  

�خاشقجي(، ) 123 – 121: 2001الجيوسي، وجاد اهللا، (�بين أن ) 12- 11: 2002،

  :ة مميزات عديدة، منهالالمركزي

 .الفرعية بالمشكالت انشغالهم وعدم الهامة، للقرارات المديرين تفرغ .1

داخل التنظيم اإلداري نظراً لقصر الخطوات التي تمر  المشكالت وحل القرارات اتخاذ سرعة .2

 .فيها إجراءات الموافقة على األعمال لتوفير خطوات الصعود للمستويات اإلدارية المركزية االعلى

 .األقل المستويات على والرؤساء المديرين تدريب .3

 .والمستويات السلطات توازن وهو التنظيم مبادئ من هاماً مبدأ الالمركزية تحقق .4
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 لشعورهم نتيجة المختلفة اإلدارية المستويات في والرؤساء للمديرين المعنوية الروح رفع .5

 .اإليجابية بالمشاركة

 التي المشكالت بحل واهتمامهم ورغبتهم المختلفة ريةاإلدا المستويات أعضاء حماس زيادة .6

 .المبتكرة والحلول الجديدة األفكار ظهور وبالتالي تواجههم،

 التأثير من بدالً واحد قسم أو واحدة إدارة على تؤثر فهي موزعة، الضعيفة القرارات مخاطر .7

  .اإلدارات من كبير عدد أو كلها المنظمة على

 وذلك بإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عملية  ،ضا لدى العاملينتحقيق درجة عالية من الر .8

 .صنع القرارات وتحمل المسؤوليات

نشغالها ا العليا وتفرغها للقرارات المهمة وعدم اإلدارةعباء الملقاة على عاتق تخفيف األ .9

 .بالمشكالت الفرعية والروتينية

 .بيئة المحيطةستجابة لمتطلبات وظروف المساعدة التنظيم على سرعة اال .10

إستفادة من مواهبهم وقدراتهم في إنجاز األعمال مساعدة المرؤوسين على زيادة خبراتهم واال .11

 .وتهيئتهم لتحمل مسؤوليات أكبر

ستخدام الالمركزية قد اأن ) 73: 2002 ؛ الهواري، 13: 2002خاشقجي، (ويؤكد كل من 

  :ينتج عنه مجموعة من السلبيات، منها

القرارات في بعض الحاالت التي يضعف فيها مستوى التنسيق بين فروع تساق اتناقض وعدم  .1

  . لوجود أكثر من مدير يصدر قراراتاإلدارة

  .زدواجية الخدمات التي تستخدمها اإلدارات المختلفة وزيادة التكاليفا .2



 

- 22 -  
 

 دتصال أفقياً وعمودياً ألن اإلدارات المختلفة تصبح شبه مستقلة مع بطء الوقت المستنفصعوبة اال .3

  .في نقل المعلومات

 إضعاف السلطة المركزية، كما يفقدها السيطرة على إلىإن اإلفراط في الالمركزية قد يؤدي  .4

  .زمام األمور والتأكد من أن األعمال تتم حسب ما هو مرسوم لها

ن هناك بعض األعمال التي قد ال يصلح فيها استخدام الالمركزية كالعمليات المالية والتخطيط إ .5

  .وى المنظمةعلى مست

 توافر أعداد من األفراد ذوي مهارات وقدرات عالية، وهو إلىإن استخدام الالمركزية يحتاج  .6

  .امر قد ال يتوفر في كل المنظمات

 العمل بمنهجية الالمركزية يستلزم إلىنتقال  أن االإلى)110- 108: 1999خميس، (ويشير 

  :ةالجوانب التاليباألخذ 

 الالمركزية الذي يدار من االجهزة المركزية على إلى من المركزية نتقال التدريجي المدروساال .1

  . مفهوم البناء المؤسسيإلىمستوى المنظمة 

  .تطبيق منهجية الالمركزية في جميع اإلدارات واألقسام نصاً وروحاً .2

  .توافر أصحاب المؤهالت العالية القادرة على إحداث التغييرات المطلوبة .3

  .ركزية داخل أرجاء المنظمةنشر التوعية بمزايا الالم .4

حترام اإلنسان الفرد وتثق بقدرات العاملين وتشعرهم بأهمية اإرساء ثقافة تنظيمية تقوم على  .5

دورهم في المشاركة والمبادرة والتأثير في وضع السياسات ورسم الخطط ومعالجة المشكالت وأنهم 

  .تفقوا عليه من أهدافاحميعاً مسؤولون ومتضامنون لتحقيق ما 
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 أن منظمات االعمال في الوقت الحاضر تعمل )385: 2008العامري، والغالبي، (ويؤكد 

في إطار المركزية عالية ، بفضل التطور الكبير الحاصل في تكنولوجيا المعلومات حيث يكون 

المديرون على اطالع دائم يومياً على سير األمور والنتائج واألداء ، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 .قتضى األمر ذلكإذا ا

 السرعة في إتخاذ القرارات ومجابهة التغييرات البيئية وإعطاء وعليه، فالالمركزية تمكن

   .الفرص للعاملين في المستويات الدنيا بمنحهم وزيادة قدراتهم على إتخاذ القرارات

 

  أداء العاملين�W�W�W�W)5  ـ2(

    
 تحديد نوعية إلى تسعى أن معظم المنظمات) 228 ـ 225: 2006الطائي وآخرون، (يؤكد 

حتياج هؤالء األفراد ا ومدى  ، وتحديد القابليات واإلمكانيات التي يمتلكها كل فردعامليها أداءوكمية 

 أداء لتحديد مستوى في المنظمات يتطلب األمر إعداد نظام العاملينوبالنظر ألهمية .  التطويرإلى

  : تتمثل فيالعاملين أداءن أهمية تحديد مستوى إحيث . هذا المورد الثمين

تمثل العملية أحد أهم األنشطة الرئيسة إلدارة الموارد البشرية التي تعتبر عملية تنظيمية مستمرة  .1

 . الموارد البشريةأداءيقاس من خاللها مالحظات 

 الوقوف علـى نقـاط القـوة        ، مواردها البشرية    أداءتستطيع المنظمة من خالل تحديد مستوى        .2

 .السلبية واإليجابية على إنتاجية الفرد وفاعلية المنظمةنعكاساتها اوالضعف و

ن توفير جو من التفاهم والعالقات الطيبة ينساب بـين العـاملين   إرفع معنويات العاملين، حيث     .3

 وأن اإلدارة عندما يشعر العاملون أن جهودهم وطاقاتهم في تأدية أعمالهم هي موضع تقدير اإلدارةو
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 الموارد البشرية هو معالجة نقاط الضعف في أدائهـم علـى      أداءى  الهدف األساس من تحديد مستو    

 .ضوء ما تظهره مصدر رفع معنوياتهم

 داء ويسهم في تعديل معـايير األ      ،يسهم في الكشف عن الكفاءات الكامنة غير المستغلة للعاملين         .4

ـ      ، العاملين أداءوزيادة   ة وتـدريب   ويسهم في رسم خطة القوى العاملة للمنظمة وما تتطلبه من تنمي

 .وتوفير المكافآت والحوافز للعاملين

 للعاملين لتدارك أخطائهم والعمل على تجنبها وتنمية مهاراتهم وتحقيق ما يصبون            اًتشكل فرص  .5

 .إليه من ترقية وتسلق السلم الوظيفي والحصول على مكافآت وتعويضات مجزية
  

ائف األعلى، فشروط شغل ويستخدم أداء العاملين أساساً في ترشيح العاملين لشغل الوظ  

الوظائف ال تكفي في حد ذاتها لشغلها إذا تنافس عليها عدد كبير من ممن تتوافر فيهم تلك الشروط، 

  & Redman(حيث يتعين المفاضلة بينهم وفقاً لتقدير كفاءتهم من خالل عملية التقييم 

Wilkinson, 2008: 223.(  
  

 تحديد مستوى أداء العاملين يستخدم للحكم أن) Torrington, et..al, 2008:302(ويؤكد   

على صالحية العاملين الجدد الذين يخضعون لمدة اختبار يتقرر على أثرها استمرارهم في شغل 

  .وظائفهم أو االستغناء عنها

القياس :  هماداء األلتحديد مستوىيتفق معظم المختصين والكتاب على أن وجود نوعين   

التقييم الذي :  الرسميداء األبقياس وتقييمإذ يقصد .  غير الرسميلتقييموالقياس وا الرسمي، والتقييم

يقوم به الرؤساء أو المشرفون المباشرون في وقت معين أو محدد غالبا ما يكون مرة واحدة أو 

يشير إلى القياس  هفإن:  غير الرسميالقياس والتقييمأما . مرتين في السنة الواحدة بشكل دوري
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 الرؤساء أو المشروفون المباشرون وقت الحاجة اليه في غير األوقات المحددة دهوالتقييم الذي يع

 مستوى المعايير إلى أحد الموظفين يصل دائما أداءللتقييم الرسمي، مثال ذلك ، إذا كان 

  .  غير الرسميداء تثبيت من خالل تقييم األإلىالموضوعية، أو يتجاوزها، فإن هذه الحقيقة بحاجة 

 الرسمي يعتمد أساسا لعملية تقييم إلى أن القياس والتقييم) 196: 1986م، هاش(ر ويشي  

ومما يجدر بالمالحظة، وجوب  .، في حين يستخدم غيرالرسمي ألغراض التغذية العكسيةداءاأل

 العاملين فيها، وبفضل أن تكون رقمية، إذ أن التعبير أداءاعتماد المنظمة معايير موضوعية لقياس 

 على أن هذا ال يعني أن على المنظمة أال تعتمد على  ،رقام االنحياز، ويضمن عدالتهينبها عنها باأل

معايير شخصية أو غير رقمية على اإلطالق، فإن بعض الفعاليات ال يمكن التعبير عنها بلغة 

رقمية، وفي هذه الحالة، فإن على المنظمة   اعتماد معايير غيرإلىاألرقام، فتضطر المنظمة 

 التحوط من عدم القدرة، ومراعاة االلتزام بالموضوعية وعدم القياس والتقييمبعملية والقائمين 

  . العاملين أو المرؤوسينأداء الحكم على  فىالخضوع للرغبات واألهواء الشخصية

 ال يمكن أن داءأن عملية تحديد مستوى األ) 370 – 369: 2009العزاوي، وجود، (ويؤكد   

فاعليتها ترتبط بتوافر عدد من المقدرات أو و  ،ظائف اإلداريةتجري بمعزل عن األنشطة والو

  :المستلزمات منها

وجود تحليل للعمل ووصف للوظائف المتنوعة التي تنتهي بها أقسام ووحدات المنظمة جميعا، إذ  .1

نطلق منه تحديد المتطلبات ين وجود وصف دقيق ومتكامل للوظائف واألعمال، يعد األساس الذي إ

 المهمة الالزمة إلنجاز هذا العمل أو تلك الوظيفة، فتحديد محتويات الوظيفة من واجبات الرئيسية أو

ومسؤوليات وظروف عمل، وفعاليات أخرى يسلتزمها إنجاز الوظائف واألعمال المطلوبة هي 

 .داء األقياس وتقييم يعتمد عليها التىالركيزة األساسية 
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 باشتقاق معايير للتقييم اإلدارة قيام التي تشير إلى ،داء األلقياس وتقييموضع المعايير الالزمة  .2

 لذاباالعتماد على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من نتائج تحليل العمل وتوصيف الوظائف، 

فإن المعايير التقييم الجيدة، هي المعايير التي تركز على النتائج التي توصل اليها الموظف أو 

 ماذا؟ ـ يعطي جوابا لعدد من التساؤالت التي يمكن التعبير عنه بالعامل، أي أن المعيار يجب أن

وكم؟ ومتى؟ كما يجب أن تكون هذه المعايير مكتوبة، يتاح لكل العاملين في المنظمة االطالع عليها، 

 .وأن تكون واقعية، تتماشى مع إمكانيات وقدرات العاملين

 الطرائق األول يركز على ن منينوعهناك أن ) Anthony, et..al, 1999: 383( ويرى

ف سلوك تحقيق، في حين يركز النوع الثاني على نتائج، وبعبارة أخرى تحديد مدى استطاعة الموظ

  .لطرائق تقييم األداء السلوكية وفيما يلي توضيح .تحقيق العمل المنوط به وإنجازه

 طرائق قياس وتقييم األداء السلوكية، والمتضمنة .1

عن قائمة تضم مجموعة من الفقرات أو العبارات ذات العالقة ي عبارة قائمة المراجعة، وه) 1ـ1(

 الموظف، يقوم المسؤول عن التقييم بتأشير الفقرات أو العبارات التي تنطبق على الخصائص أداءب

 صفة إلىومن البديهي أن تشير كل فقرة من فقرات هذه القائمة . والصفات الموجودة في الموظف

وبعد انتهاء المقوم من تأشير .  الموظفأداءيجابية أو السلبية التي يتسم بها إلأو سمة من السمات ا

ايجابية إل،  ثم يقارن عدد النقاط ا يجابية و السلبية لصالح الموظفإلا هذه القائمة، تجمع التأشيرات

  . إيجابي، والعكس صحيحأداء على دًل ذلكيجابية أكثر، إل رصيد النقاط اانفإن ك. والسلبية

لكل فقرة أو عبارة من العبارات ) وزن(التي تتضمن إعطاء قيمة أو طريقة التدرج البياني، ) 2ـ1(

 الموظف تحت التقييم في هذه القائمة، وذلك بهدف تحقيق درجة معقولة أداءالتي تصف سلوك أو 
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ن الفقرات أو العبارات المعبرة عن سلوك الموظف إ الموظف، إذ أداءمن الموضوعية والدقة في 

  . والقيمة بالنسبة للمنظمة وإنجاز األعمال الموكلة إليه بشكل عاماألهميةير متساوية من حيث غ

يتكون من  ام معياردستخاتقوم هذه الطريقة في التقييم على أساس طريقة التدرج المعياري، ) 3ـ1(

ت تبدأ مستويا) 7- 5(  سبعةإلىيتراوح عددها بين خمسة داء،  من المستويات المعبرة عن األدعد

. علما أن قطبي المقياس يعبران عن صفتين أو سلوكين متناقضين). 7(أو ) 5 (ـوتنتهي ب) 1(ب

وما يميز .وبين هاتين الصفتين تقع األخرى) متغير(نتهي يو) ضعيف(ـ أن يبدأ المقياس ب: مثال ذلك

في الوقت نفسه، هذه الطريقة سهولة استخدامها، وفهمها وتفسيرها أو شرحها للعاملين، ومستخدميها 

  .اس بحسب حاجة المنظمة أو المقومكما يمكن تغيير الصفات أو المعايير الموضوعية على هذا المقي

تقوم على أساس قيام المشرفين بالتركيز على األحداث أو الوقائع طريقة الوقائع المهمة، ) 4ـ1(

 واجباته أداء الموظف في الجوهرية أو الحرجة التي تعد األساس في النجاح أو الفشل الذي يواجه

ومسؤولياته، وبموجب هذه الطريقة يقوم المشرف بتسجيل عدد من األحداث المهمة أو الوقائع التي 

و قام بها الموظف سواء في حالة التقييم الدوري المخطط، أو التقييمات األخرى ألغراض الترقية أ

  .النقل أو الترفع أو أي غرض آخر

م المشرف المباشر المسؤول عن تقييم مرؤوسيه، بوضعهم في قائمة يقوطريقة الترغيب، ) 5ـ1(

 يحتل أكثرهم كفاءة أعلى القائمة، ويوضع أقلهم كفاءة في نهاية القائمة، وبحسب مستوى كفاءتهم، 

وبهذا الشكل يصبح لدى الرئيس المباشر قائمة بأسماء مرؤوسيه مرتبة بحسب كفاءتهم من األعلى 

رئيس المباشر بإعداد ك أسلوب آخر لتنفيذ هذه الطريقة وهي بأن يقوم الوهنا.  األقلإلىكفاءة 

 مرتبين بحسب مستوى كفاءتهم، في حين تضم األكفياءاهما تضم أسماء الموظفين قائمتين ، إحد

من مزايا هذه الطريقة، أنها بسيطة وال تتطلب جهدا كبيرا أو و. األكفياءالقائمة الثانية الموظفين غير 
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ومن عيوبها أنها ال تسمح للمقوم بوضع أكثر من موظف واحد ضمن فئة .  من المقوموقتا طويال

واحدة عندما يتصفون بدرجات كفاءة متساوية، فهو مجبر على ترتيبهم تنازليا أو تصاعديا، بحيث 

  .يحتل كل منهم رتبة أو درجة معينة

 عدد من الفئات لمستوى تقوم هذه الطريقة على أساس تحديدطريقة التوزيع اإلجباري، ) 6ـ1(

ثم يقوم المسؤول عن التقييم بتوزيع الموظفين الخاضعين للتقييم على هذه الفئات، .  مقدماداءاأل

بحيث ال يدع فئة فارغة أي ال يسمح له بترك إحدى الفئات دون أن تحتوي العدد أو النسبة المحددة 

التمييز بين الموظفين الخاضعين للتقييم، وهذه الطريقة تتطلب من المقوم  .من الموظفين تحت التقييم

وتمتاز بسهولتها وبساطتها، ومما يؤخذ عليها صعوبة الفصل الدقيق وتحديد الفروقات في مستوى 

  . العاملينأداء

 كل أداء العاملين على مقارنة أداءتعتمد هذه الطريقة في تقييم طريقة المقارنة المزدوجة، ) 7ـ1(

 تجري بين التىوحدة أو القسم الذي يعمل فيه، وبموجب هذه المقارنة موظف بجميع الموظفين في ال

  . عن غيره من اآلخرينداء كل اثنين من الموظفين يحدد المشرف األكثر تميزا في األأداء

 من خالل المتابعة والرقابة على داء األقياس وتقييموهي طريقة تبين آلية طريقة الرقابة، ) 8ـ1(

  ).1 ـ 2 (ي الشكلالعاملين كما هو موضح ف
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  )1 ـ 2(شكل 

  آلية تحديد مستوى األداء من خالل مدخل الرقابة

  
  
  

 الحالي أو الماضي داء األإلى أن عملية تحديد مستوى) Dessler, 2003:323(ويشير   

  :تتضمن للفرد بالنسبة لمعداالت أدائه

 .عداد معدالت للعملإوضع و .1

 . المعدالت الموظف الفعلي قياسا بهذهأداءتقييم  .2
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 أو لمواصلة داءاضافة تغذية عكسية للموظف بهدف حث الشخص على التخلص من عيوب األ .3

 . فوق المعدل المطلوبداءاأل

هناك أربعة أسباب أساسية تكمن وراء  أن )DeNisi & Griffin, 2001: 298(ويؤكد 

  :، هيداء األتحديد مستوى

 أساسها تتخذ العديد من قرارات النقل  يوفر المعلومات التي علىداء األتحديد مستوىأن  .1

 .والترقية

 .سينو يتيح الفرصة لمراجعة وإعادة النظر في سلوك المرؤداء األتحديد مستوىأن  .2

 من عملية تنظيمية مهمة، فمن خاللها يمكن مراجعة خطط اًجزءاألداء  تحديد مستوىيعتبر  .3

 .ونظم العمل

 داءعتماد عليه في تحسين وتطوير مستويات األ أساسا قويا يمكن االداء األتحديد مستوىيوفر  .4

 .بالمنظمة

 مستوىيعتبر إذ  تحديد مستوىدور المشرف في عملية ) Dessler, 2003:323(ويعلل 

سيه، و الفعلي لمرؤداء المهارات اإلشرافية األساسية، فالمشرف هو الذي يقيم األإحدى داءاأل

قل من أ أعلى أو أداءسيه بمعدالت و يقيم مرؤوالمشرف يجب أن يكون عادال في عملية التقييم فال

الالزم ألنه في هذه الحالة يتجنى عليهم ، لذا فإنه يجب أن يؤدي هذه المهمة على الوجه األكمل وال 

 والتعرف على مجموعة المشكالت داءليب وطرق تقييم األلك إال من خالل اإللمام التام بأسايتحقق ذ

حدى الدراسات التي أجريت على أقسام إوفي محاولة التغلب عليها، اء التقييم والتي قد تعترضه أثن

من حجم إال أنه يترك القرار النهائي للتقييم لرؤساء أقسام % 80وارد البشرية تبين أن حوالي الم

  .العمليات
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في أن من المفترض أن يتم تحديد عناصر األداء ) 386 - 385: 2004برنوطي، (وأكدت   

ي المنظمة وتكون ذات صلة بها، وكذلك السلوك الوظيفي الذي تحتاجه ضوء طبيعة الوظائف ف

نوع وكم اإلنتاج، :  عددا من العناصر، من ذلكدأكثر المنظمات المعاصرة تعتم وأن .المنظمة

التعامل والعالقات، والمواظبة والدوام، و، )واألضرار( الكفاءة وحسن استخدام المواردونتاج، إلا

يوضح عناصر ) 2 ـ 2(والشكل . الخ......القدرات العقلية،و لتطوير الذات، التعلم واالستعداداتو

  .تقييم األداء

  )2 ـ 2(شكل 

  عناصر تحيد مستوى األداء

  :العمل واإلنتاج، ويشمل. 1
 كم اإلنتاج �

  السرعة �
 نوعية اإلنتاج واألخطاء �

  اإللمام واإلتقان �
  :المواظبة، ويشمل. 2

 ميةااللتزام بالدوام واألوقات الرس �

  طريقة التمتع باإلجازات المستحقة �
  العالقة مع الرؤساء �

  :التعاون والعالقات، ويشمل. 3
 التعاون مع الزمالء �

  العالقة مع الزبائن والجمهور �
  العالقة مع الرؤساء �

  :القدرات العقلية، ويشمل. 4
 الذكاء �

  القدرة على حل المشكالت �
 القدرات على التعلم وتطوير الذات �

  اعيةالقدرات اإلبد �
  :، ويشملالسمات الشخصية واالستعدادات النفسية. 5

 الجدية والحرص �

  القدرة على التغير والتكيف �
 طريقة التصر في المواقف الصعبة �

  االستعداد لتحمل المسؤولية �
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ويتخذ تحديد مستوى أداء العاملين أساساً للنقل النوعي، وقد يكشف هذا التقييم عجز بعض   

جبات وظائفهم، األمر الذي يفرض نقلهم إلى وظائف اكثر اتفاقاً مع قدراتهم األفراد عن النهوض بوا

  ).Dessler, 2008: 218(أو اتجاهاتهم الحقيقية 
  

إلى أن تحديد مستوى أداء العاملين يحقق إثارة ) Foot & Hook, 2008: 187(ويشير   

 واإلنتاجية الكلية على مستوى روح التنافس بين العاملين، وهو ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية الفردية

المنظمة وينجم هذا التنافس عن إدراك العاملين بان المستويات الوظيفية العليا على دراية بجوانب 

الكفاءة والضعف الخاصة بكل منهم، وهو ما يثير الشعور باالعتزاز لدى األفراد األكفاء، ويثير 

  .ر االنطباع السلبي لإلدارة عنهمالرغبة لدى األقل كفاءة في تحسين أدائهم بهدف تغيي

  :خصائص تحديد مستوى أداء العاملين باآلتي) Armstrong, 2006: 507(ويحدد   

 . عملية مستمرة تالزم الفرد طوال حياته الوظيفيةداءقياس وتقييم األ .1

ليكون القياس  بشكل مستمر داء تتطلب عملية القياس وجود شخص يالحظ ويراقب األ .2

 .موضوعياً وسليماً

 .  الموظف بها والحكم على كفاءتهأداء ليتم مقارنة داءعملية القياس تتطلب وجود معايير لأل .3

القياس والتقييم ال يعني فقط الحكم في نهاية فترة معينة على ما يستحقه الفرد من تقدير يبنى  .4

 مهمة  بل يعني أيضاً تحديد نقاط الضعف للعمل على عالجها وتكون ،على أساسه بقاؤه في العمل

الرئيس المباشر بمثابة المعلم الذي يقوم باالشتراك معا فى إدارة الموارد لقدرات وفريق بناء ا

 . والمساعدة التي يحتاجها الموظفالبشرية باقتراح نوع التدريب
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 وبالتالي هناك احتمال كبير للتحيز  ، يقوم على الرأي الشخصي للمقومداءقياس وتقويم األ .5

 . و المرؤوسينأبمعرفة شخص من داخل المركز للزمالء  اذا تم  والمحسوبية

نتائج عملية القياس تساعد في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالموظف مثل الترقية،  .6

 .لذا يجب أن يكون التقييم موضوعياً.  التدريب الذى يحتاجة  كذلك والفصلووالمكافآت، 

 والهدف من ذلك داء ، عملية تقييم األإلىرية يخضع كافة الموظفين على مختلف المستويات اإلدا .7

أن يشعر جميعهم بنزاهة وعدالة نظام القياس وليعرف أن الجميع محاسبون على أعمالهم وأن تقدمهم 

 .في السلم الوظيفي مرهون بتفوقهم في العمل
  

المجاالت التي تستخدم فيها وظيفة ) Newton and Findlay, 1996: 42-56(ويذكر 

  :ى أداء العاملين، باألتيتحديد مستو

يبين التقويم درجة الكفاءة لدى العامل الجديد من خالل ، حيث تحديد صالحية الموظف للوظيفة .1

 . اختباره أثناء العمل الفعلي مما يساعد على اتخاذ قرار التثبيت أو التسريح

، ةأحقون المكافيحدد التقويم األفراد الذين يستحيث  ،االسترشاد بالتقويم عند النقل والترقية .2

يبين نقاط الضعف باإلضافة إلى أن التقييم . االحتياجات التدريبية المطلوب وداءتحديد مستوى األو

 . والقوة لدى الموظف وفي ضوء ذلك يتم تحديد الدورات التدريبية المالئمة

العالوات يحدد التقويم األفراد الذين يستحقون المزايا وشاد بالتقويم عند منح المكافآت، االستر .3

 .م ألعمالهمحسب درجة إتقانه

 . الحكم على مدى سالمة االختيار والتعيين فى الوظيفة والمهام الموكلة للموظف .4
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إلى العديد من عوامل تحديد مستوى أداء األفراد ) Patterson, et..al, 1997(ويشير 

  :العاملين، وتتمثل في

 بالعمل، والتي تتضمن كمية اإلنتاج؛ عوامل تحديد مستوى أداء األفراد العاملين المتصلة .1

باإلضافة إلى مراعاة قواعد وتعليمات السالمة المهنية، والتي تقوم بالتأكد من . وجودة اإلنتاج

التزام األفراد العاملين بقواعد وتعليمات السالمة المهنية وعدم تعرضهم لإلصابة بدرجاتها 

والمبادرات المقدمة .  وممتلكات المنظمةالمختلفة، ومراعاة مواعيد العمل والحرص على أموال

 .من قبل العاملين وأخيراً درجة اإللمام بخطوات العمل وإجراءاته

عوامل تحديد مستوى األداء المتصلة بالصفات والسلوك الشخصي، والمتضمنة التعاون مع  .2

ليم الغير والصدق والموضوعية واألمانة وأسلوب التعامل مع عمالء المنظمة واالستخدام الس

 .للحقوق المقررة
  

أن أسباب ضعف تحديد مستوى أداء العاملين ) 263: 2006الطائي، وآخرون، (ويرى 

  :في منظمات األعمال، تتمثل في

 .عدم المعرفة بكيفية أداء العمل، بسبب عدم تعلم المهارات المطلوبة .1

 .االعتقاد بان مستوى ادائهم جيد لعدم اإلشارة لغير ذلك .2

 .ن بالمطلوب عمله، وذلك بسبب عدم تحديد مسؤولياتهمعدم معرفة العاملي .3

 .اعتقاد العاملين بأن وظائفهم غير ضرورية للمنظمة .4

 .مكافأة بعض العاملين في المنظمة مع عدم استحقاقهم لذلك .5

  .ضعف موقف العاملين تجاه مسؤوليات وظائفهم واالفتقار إلى الحماسة لطبيعة عملهم .6
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داء العاملين يمكن من الحكم على صالحية العاملين ويرى الباحث أن تحديد مستوى أ

لشغل مواقعهم الحالية أو المستقبلية، باإلضافة إلى أن هذا التحديد يثير روح التنافس بين العاملين 

  .والذي ينعكس بزيادة اإلنتاجية وتحسين فرص اتخاذ القرار

  

    

  الدراسات السابقة العربية واالجنبية�W�W�W�W)6  ـ2(
  

 بية الدراسات العر

المركزية والالمركزية في عملية إصدار جواز السفر " بعنوان )2008،السهلي (دراسة ـ  

 تطبيق المركزية والالمركزية في إلى التي أدت االسباب معرفة إلىهدفت الدراسة  ."السعودي

 التعرف على المعوقات التي تحد من تطبيق الالمركزية إلىإصدار جواز السفر السعودي؛ باإلضافة 

وتم استخدام المنهج الوصفي الوثائقي، ومدخل المسح على مجتمع . إلصدار جواز السفر السعودي

وضباط ) 75(البحث المتكون من جميع العاملين في جوازات منطقة الرياض من ضباط وعددهم 

) 423(وموظفين مدنيين، وقد حصل الباحث على استجابات من ) 483(صف وأفراد وعددهم 

وقد توصلت . لتحليل بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي وثبات أداة الدراسةاستبانة صالحة ل

 تطبيق إلىعتبارات التي تدعو الوجود مجموعة من ا:  العديد من النتائج، أبرزهاإلىالدراسة 

الالمركزية في عملية إصدار جواز السفر السعودي، ومنها تخفيف ضغط العمل على الموظفين في 

نتشار شعب إصدار الير الوقت والجهد على المراجع من خارج مدينة الرياض وذلك العاصمة، وتوف

  .جواز السفر في عدة محافظات
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التوجه نحو تطبيق الالمركزية اإلدارية في مستشفى  "بعنوان) 2006 ،نعيرات (دراسةـ  

ب واألنظمة هدفت الدراسة لبحث إمكانية تطبيق أسس الالمركزية اإلدارية وتغيير األسالي. "جنين

 جنين كإحدى مؤسسات السلطة الوطنية، والمحافظة على دور هذه ىالمعمول بها في مستشف

 36المؤسسة وكيانها اإلداري في ظل المتغيرات الحالية وخاصة السياسية، وضمت عينة الدراسة 

د هم النتائج التي توصلت إليها ازدياأومن .  موظفا73موظفا من موظفي مستشفى جنين من أصل 

وارتفاع . الكادر الوظيفي في عهد السلطة الوطنية ولكن ليس بالقدر الملبي لحاجات المستشفى

دارية تشغل من قبل الموظفين الذين تزيد خبرتهم عن إلوأن الوظائف ا. مؤهالت الموظفين وتنوعها

ضافة دارية المتبعة في المستشفى باإلإلوقد أوصت الدراسة بضرورة تغيير األساليب ا.  سنوات3

  .   تغيير الهيكلية التنظيمية على أساس ال مركزيإلى

  
 داءتخاذ القرار وعالقتها باألافي الالمركزية و المركزية " بعنوان )2003،المنديل (دراسة ـ  

تخاذ القرارات ا مدى مركزية او ال مركزية عملية إلىالتعرف إلى هدفت الدراسة  ."الوظيفي

وقد . ك بالتطبيق على المؤسسات اإلصالحية في مدينة الرياض وذل، الوظيفيداءوعالقتها باأل

تخاذ ارتباط بين الالمركزية في اعدم وجود :  العديد من النتائج، أبرزهاإلىتوصلت الدراسة 

ختالف ا الموظفين بأداءختالف في مستوى اوعدم وجود .  الوظيفيداء وبين مستوى األ،القرارات

  .نوع الوظيفة

  
  



 

- 37 -  
 

  ة الدراسات األجنبي

 A Temporal Analytical Approach to  "بعنوان) Gómez,2008(دراسة ـ  

Decentralization: Lessons from Brazil’s Health Sector" . تقديم مفهوم  إلىهدفت

باإلضافة إلى دراسة مستوى تأثير . معاصر لدراسة عملية الالمركزية فى القطاع الصحي البرازيلي

وقد توصلت الدراسة إلى أن الوصول . عالقات بين المؤسسات الحكوميةالالمركزية على طبيعة ال

لتقديم إطار مفاهيمي محدد وواضح لتحديد مفهوم الالمركزية في القطاع الصحي البرازيلي، 

باإلضافة إلى وجود أثر دال معنوياً لالمركزية على طبيعة العالقة بين المؤسسات الحكومية 

  .البرازيلية

  
 Back to basics: Does "بعنوان) Atkinson & Haran,2004(دراسة ـ  

Decentralization Improve Health System Performance? Evidence from Ceará 

in north-east Brazil " . النظام الصحي أداء فحص هل أن الالمركزية حسنت من إلىهدفت 

قد تم ، واً محلياً صحياًام نظ45وقد شملت الدراسة .  في شمال شرق البرازيلCearáلوالية 

 العديد من النتائج، إلىوقد توصلت الدراسة . نحدار الخطي المتعددالاستخدام تحليل التباين وا

 في شمال Ceará األنظمة الصحية لوالية أداءأن الالمركزية ترتبط بشكل كبير بتحسين : أبرزها

  .شرق البرازيل

  
 Back to basics: does  "بعنوان) Atkinson & Haran,2004(دراسة ـ  

decentralization improve health systemperformance? Evidence from Ceará in 

north-east Brazil" . اختبار األثر المحتمل لالمركزية على تحسين أداء النظام الصحي  إلىهدفت
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ظاماً صحياً ن) 45(تم استخدام استبانة لـ .  شمال غرب البرازيلCearáالبرازيلي في والية 

  .وقد توصلت الدراسة إلى أن الالمركزية تسهم وبشكل كبير بتحسين األداء. معموالً به

  
-The impact of the employee "بعنوان) Koh & Yer,2002(دراسة ـ  

organization relationship on temporary employees' performance and attitude: 

testing a Singaporean sample" . ختبار أثر عالقة المنظمة على األداء الوظيفي ا إلىهدفت

تكونت عينة الدراسة من . للعاملين، ومعدل الدوران، والرضا الوظيفي، ومدى التزام الموظفين

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك أثراً ذا . عامالً من سبع وكاالت توظيف في سنغافورا) 191(

ظمة والعاملين واألداء الوظيفي للعاملين ورضاهم، باإلضافة إلى ارتفاع داللة معنوية للعالقة بين المن

  . مستوى التزامهم

 

 Decentralization Central Office Role and "بعنوان) Rivera,1999(دراسة ـ  

Responsibilities " . الكشف عن تأثير أدوار المكتب المركزي ومسؤولياته، باإلضافة إلىهدفت 

ى األدوار المتغيرة ومسؤوليات العاملين في المكتب المركزي في ثالث مناطق  التعرف علإلى

وقد أجريت الدراسة في والية .  القائمة على المدرسةاإلدارةتعليمية ستستخدم الالمركزية و

تكونت عينة الدراسة من المناطق المدنية بحيث تمثل و. كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية

وقد اعتمدت الدراسة على طرق البحث النوعية، وتوصلت .  في ممارسات الالمركزيةمحورا واسعا

. داري دائماإلتأثر بتجارب وخبرات اتان قيادة المكتب المركزي ال :  النتائج التاليةإلىالدراسة 

وأن الظروف التي تساعد في تغيير . ويلعب المفتشون دور رئيسي في اإلصالح واالتصال
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 المركزي هي تفهم المشكالت ومنح المواقع الميدانية سلطات أكثر والدعم مسؤوليات المكتب

  .دارة المدرسيةإلالسياسي ل

  
 Decetralization , Paradox: The Magnetizim of "بعنوان) Lrose,1998(دراسة ـ  

 Centrality on  a Vision of Collaborative Decision" . الالمركزية بيان أثر إلىهدفت 

 واستكشفت ،سلوب دراسة الحالةأتخاذ القرار التعاوني، ولبلوغ هذا الهدف اعتمدت الدراسة على ا

دور المجالس المدرسية الميدانية من خالل منظار الهيكل التنظيمي وصنع القرار التشاركي في 

الس ن المجإ:  النتائج التالية إلىوخلصت الدراسة. المناطق التعليمية في والية أريزونا األمريكية

ن المجالس الميدانية إالميدانية المدرسية كانت وسائل لتوضيح طموحات المنطقة التعليمية، و

المدرسية كانت تعطي للمنطقة التعليمية التنظيم الذي يحتوي على المركزية والالمركزية في آن 

ية والمناطق هداف وتخطيط كامل المجالس الميدانية المدرسأواحد، وأن االرتباط بين قضايا و

 . التعليمية كان حاصال على مستوى الغايات أكثر منه على مستوى الوسائل

  
 Essential Components of  School "بعنوان) Tyra,1998(دراسة ـ  

Decentralization :Astudy of Theory to Practice in Kentucky Model of School 

– Based Decision –Making as Vieweded by Elemintary Principal Governance  

 التأكد إلى تحديد العناصر الرئيسية المطلوبة في برنامج الالمركزية المدرسية، كما هدفت إلىهدفت 

 الالمركزية اإلدارةمن امتالك نموذج كنتاكي لالمركزية المدرسية للعناصر البارزة في برامج 

 مدير 175وشملت عينة الدراسة . كي األمريكيةالميدانية في المدارس االبتدائية في والية كنتا
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يجابا مع تعلم إ وجود ثالثة عناصر رئيسية ترتبط إلىخذهم  عشوائيا، وتوصلت أمدرسة ابتدائية تم 

  ).أفراد العينة( تمت مالحظتها في ممارسات مديري المدارس االبتدائية ،الطلبة
  

 

  ابقةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات الس�W�W�W�W)7  ـ2 (
  

 ، الحالية للدراسة النظري اإلطار عن فكرة تكوين في السابقة الدراسات من ستفادةالا تم لقد

 .بها البيانات جمع وأدوات الدراسات هذه في المستخدمة المناهج على طالعالوا

 مثل الموضوعات لبعض تناولها في السابقة الدراسات بعض مع الدراسة هذه وتتشابه

 ومشكلة وضوعم :وهي أمور عدة في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة فوتختل.  الالمركزية

 إليه تتطرق لم ما وهو الالمركزية ومستوى أداء العاملين، ستتناول الحالية الدراسة  إنحيث الدراسة

 وزمان ومكان التطبيق، .التطبيق مجال باإلضافة إلى .مباشرة بصورة السابقة الدراسات من أي

 ومجال األهداف الختالف نظرا الباحث إليها يتوصل سوف التي النتائجراسة، وأخيراً، وأهداف الد

 .التطبيق
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�منهج الدراسة�W�W�W�W)1 ـ 3( �� �� �� �

�مجتمع الدراسة وعينتها�W�W�W�W)2  ـ3( �� �� �� �

�أنموذج الدراسة�W�W�W�W)3  ـ3( �� �� �� �

�أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات�W�W�W�W)4  ـ3( �� �� �� �

  حصائية المستخدمةإلالمعالجة ا WWWW)5  ـ3(
  صدق أداة الدراسة وثباتها�W�W�W�W)6  ـ3(
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  منهج الدراسة�W�W�W�W)1  ـ3(

  

بـإدارة  العـاملين   إنطالقاً من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها من أراء           

 مجلس  إلىن يتبعون   الرتب والمرتبات الذي  الحرس الوطني الكويتي من مختلف       فيالموارد البشرية   

تم اإلعتمـاد   ومن خالل األسئلة التي تسعى الدراسة الحالية اإلجابة عليها،          ،  الدفاع االعلى الكويتي  

واختبـار   البيانات وتحليلهـا  جمع  فياالستبانةحيث سيتم استخدام  والتحليلي،  المنهج الوصفيعلى

نها تعبيراً كيفياً وكمياً، فالتعبير الكيفي       إن هذا المنهج يهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر ع         .الفرضيات

يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، اما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار الظـاهرة              

كما ان هذا المنهج ال يقف عند جمع المعلومات . أو حجمها، ودرجات إرتباطها مع الظواهر األخرى

وكشف العالقات بين أبعادها المختلفـة مـن أجـل     تحليل الظاهرة إلىلوصف الظاهرة وإنما يعمد    

 . إستنتاجات تسهم في تحسين الواقع وتطويرهإلىتفسيرها والوصول 

  

  مجتمع الدراسة وعينتها�W�W�W�W)2  ـ3(

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الحرس الوطني الكويتي، ولغرض تطبيق هذه             

أي بنـسبة   ) 100(فقد تم اختيار عينة مقـدراها       ولكبر مجتمع الدراسة    الدراسة واختبار فرضياتها    

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اللجوء إلى أسـلوب العينـة          ). 800(من مجتمع الدراسة والبلغ     % 10

وهي العينة التي يكون فيها اختيار وحدات المجتمع على أساس المالءمة من خالل تـوفر               المالئمة  
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 عينة الدراسة من رتبة رائد فما فوق، مرتبين على        اص المراد توزيع االستبانة عليهم، وكانت     األشخ

  .من رتبة رائد) 47(من رتبة مقدم؛ و) 35(من رتبة عقيد؛ و) 15(رتبة عميد؛ و) 3: (النحو التالي

  

  أنموذج الدراسة�W�W�W�W)3  ـ3(

  

    

  )1 ـ 1(شكل 
  أنموذج الدراسة
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  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات�W�W�W�W)4  ـ3(

 سيتم التطرق النظري الجانب ففي تطبيقي، وآخر نظري جانب جانبين؛ من الدراسة هذه تتألف

  الباحث علـى فقد اعتمد التطبيقي الجانب في أما بالموضوع، العالقة ذات العلمية األفكار معظم إلى

 واختبار البيانات وتحليلها جمع بهدف األسلوب التطبيقي، وذلك باستخدام والتحليلي، الوصفي المنهج

 .الفرضيات

وتستند الدراسة الحالية في جمع البيانات وأساليب تحليلها والبرامج المستخدمة من خـالل،             

  :مصدرين هما

النظري  اإلطار إعداد بهدف وذلك الجامعية؛ والرسائل والدوريات لكتبا: المصادر الثانوية �

 .للدراسة

 البيانات والمعلومات التي لجمع إعدادها خصيصاً تم، والتي االستبانةهي : المصادر األولية �

 من العبارات تعكس أهداف اً على عدداالستبانةو تشمل . تتعلق بموضوع الدراسة من عينة الدراسة

الخماسي، بحيث  Likert مقياس ستخداما وسيتم الدراسة وأسئلتها، لإلجابة عليها من قبل المبحوثين،

   SPSS.اإلحصائي م البرنامجاخداستسيتم وألغراض التحليل . تأخذ كل إجابة أهمية نسبية

  

  المعالجة االحصائية المستخدمة WWWW)5  ـ3(

سئلة الدراسة واختبار فرضياتها سوف يقوم الباحث باستخدام األساليب أجابة عن إلل

  : اإلحصائية التالية
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 .للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم Cronbach Alpha معامل �

معيارية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة  الاالنحرافاتالمتوسطات الحسابية و �

 . النسبية ومدى التطبيقاألهمية

 .الختبار فرضيات الدراسةالبسيط والمتعدد تحليل االنحدار  �

 تحليل التباين األحادي �

 : طبقاً للمقياس اآلتيه تم تحديدذي، الاألهمية واألداءمستوى  �

  

  

  2.33 نأقل م – 1 وبذلك تكون الدرجة المنخفضة من

  3.66  – 2.33 والدرجة المتوسطة من

 .فأكثر 3.67   والدرجة المرتفعة من      

  

  صدق أداة الدراسة وثباتها�W�W�W�W)6  ـ3(

 وجدواها، االستبانةاعتمدت الدراسة في أداة القياس على الصدق الظاهري للتأكد من صدق 

ري واألكاديمي من وذلك من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص اإلدا

  .يوضح أسماء السادة محكمي االستبانة) 1( والملحق .األساتذة
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 االتساق الداخلي للتحقق من ثبات األداة  وما يتعلق بثبات استبانة الدراسة تم استخدام معامل

ألبعاد يوضح معامالت ثبات االتساق الداخلي ) 1 ـ 3(حسب معامل كرونباخ ألفا، والجدول 

  االستبانة

  )1 ـ 3( دولالج

  معامالت ثبات االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية

 معامل الثبات المتغير التسلسل

 66.5 السرعة في اإلنجاز 1

 72.6 تبسيط اإلجراءات 2

  84  تدفق المعلومات  3
  82.7  تفويض السلطة  4

  92.5  الالمركزية

  80.1   العاملين أداء
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�����ـةمالمقد�W�W�W�W)1 ـ 4( �� �� �� �

  نبذة عن الحرس الوطني الكويتي�W�W�W�W)2  ـ4(
  وصف أفراد عينة الدراسة�W�W�W�W)3  ـ4(
  اإلجابة عن أسئلة الدراسة�W�W�W�W)4  ـ4(
   الدراسةاختبار فرضيات�W�W�W�W)5  ـ4(
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  ـةمالمقد�W�W�W�W)1 ـ 4(

 الوصـفية التـي     حـصائية اإل عرض نتائج استخدام بعض األساليب       إلىيهدف هذا الفصل    

، وتم استخدام جـداول التوزيـع التكـراري         عينة الدراسة   من خالل تحليل آراء    االستبانةأفرزتها  

وقد تم عرض النتائج .  المعياريةاالنحرافاتوالنسب المئوية واألوساط الحسابية لتقدير المستويات، و

  : محاور رئيسة تغطي متغيرات الدراسة، وفقاً لآلتيأربعةعبر 

  نبذة عن الحرس الوطني الكويتي 
    وصف عينة الدراسة

   عن أسئلة الدراسةاإلجابة
 اختبار فرضيات الدراسة
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�نبذة عن الحرس الوطني الكويتي�W�W�W�W)2  ـ4( �� �� �� �

  

أقبل   بمراحل تطور ونمو متعددة حيث1967 عام مر الحرس الوطني منذ إنشائه

الكوادر   وتخرجت منه دفعات متتالية من،هالمتطوعون من أبناء الوطن على االنضمام إلي

زائد من أبناء الوطن،  العسكرية المدربة، وشكلت وحداته المختلفة، واستمر اإلقبال عليه بحماس

االحتياجات المستجدة وارتقى التسليح   التطوير بما يالئمىوظل العمل والتدريب مستمرين، وتوال

ففي . الية واإلدارية والفنية والحرفيةالمهام القت فةوتوافرت الكوادر البشرية المؤهلة لالطالع بكا

 تبني وتنمي القوى البشرية حتى أصبح لدى ىالسالح وأخر الحرس الوطني هناك يد تحمل

تدريبات مكثفة عالية في شتى المجاالت العسكرية واألمنية والفنية  الحرس الوطني وحدات تلقت

  . ضيات التوقعات الحاضرة والمرتقبةاحتياجات العصر ويالئم مقت واإلدارية، يناسب

أنشطة إن التطور الحاصل في الحرس الوطني الكويتي شمل العديد من المجاالت منها 

يسبق لها مثيل ونحن نعيش القرن الحادي  وقطاعات الحرس الوطني الكويتي ليواكب نهضة لم

ويتميز .  اإلداريةالعسكرية، ونهضة وحضارة في المجاالت قوة في المجاالتوتحقيق والعشرين 

الحالية بالتحديث التام الذي شمل كل المجاالت، فهناك دورات تدريبه  الحرس الوطني في صورته

  ما هو أبعد بأن يمحوى وهناك برنامج طموح لتعليم الكمبيوتر بل تعداه إل،األجنبية لتعليم اللغات

  . أمية الكمبيوتر بين كافة منتسبي الحرس الوطني

مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل ت الحرس الوطني الكويتي إن من أهم مهما

معاونة قوات الشرطة في الحفاظ على و. الطاهر أو يحاول اختراق حدوده من يعتدي على ثراه
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تأمين األهداف أو . وحماية الجبهة الداخلية ضد كل األخطار التي تتهددها األمن واالستقرار

الدفاع  الستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلسالحيوية في البالد وا المنشآت

  .األعلى

  :لقد كان من مبررات تطبيق الالمركزية في الحرس الوطني الكويتي اآلتي

  .عملية اتخاذ القرار تأخذ وقتاً أطول .1

 . غاية مما يضعف قدرة الضابط أو المنتسب على االبتكارإلىقد تتحول اللوائح من وسيلة  .2

 .شدة التنافس قد تقلل من روح الفريق .3

 . الجانبية في العملاتقد تكثر اللقاء .4

 .مراعاة المخاطر قد تؤجل القرار .5

قد تكون المشاركة صورية في عملية اتخاذ القرار وكذلك قد تكون غير عملية نظراً لطبيعة  .6

ن بما وفهم مقيد ،عمل بعض المديرين وطبيعة دورهم قد ال يمكنهم من تبادل الرأي مع المرؤوسين

 . عدم إيمانهم بمبدأ المشاركةإلىإضافة ،مليه عليهم مركزهم القيادي من التزامات ي

 . على قدر من الكفاءة الفنية والقدرات والمهارات الذاتيةبعض المديرين قد اليكونون .7

يس بعض المرؤوسين الرغبة القوية واالستعداد الكبير للمشاركة في أعمال الوحدة ولليكون القد  .8

  .     لديهم االلتزام الواعي بما يسفر عنه هذه المشاركة

  :الحرس الوطني، االتي وحداتتطبيق الالمركزية في بعض وكان من مميزات 

  .جعلهم يشعرون بأنهم أصحاب القرار في اتخاذ القرارات مما يناشتراك المرؤوسي .1

 حيث يكون هناك االبتكاريفكير  وكذلك القدرة على الت،تنمية القدرة على التفكير العلمي السليم .2

 وكل ، في مجال كل تخصصنمجال لعرض وجهات النظر المتعددة من جانب القيادات والمرؤوسي
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 وجهة نظر شاملة لكل وجهات النظر إلى ومشاركته مما يساعد على الوصول همن واقع عمل

 .المتعددة

 .الالمركزية وسيلة فعالة لتحقيق االتصال بين الرئيس والمرؤوس .3

 .ة بين الرئيس والمرؤوستعزيز الثق .4

 .إقامة نوع من العالقات اإلنسانية بين الرئيس والمرؤوس  .5

 .الترشيد في عملية اتخاذ القرار .6

 . أو تعديلها بعد اتخاذه ويكون أكثر ثباتاتالتقليل من فرص إلغاء القرارا .7

 يقلل التدخل المباشر من الرئيس وشعور الجميع بالجو العائلي في العمل .8

ور منتسبي الحرس الوطني بقوة االنتماء للحرس الوطني مما يؤمن عملهم لساعات إضافية شع .9

  .خارج ساعات العمل الرسمي دون علل

� �� �� �� �

�وصف أفراد عينة الدراسة����WWWW)3  ـ4( �� �� �� �
  

ألفراد عينة في هذه الفقرة سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية 

، مدة الخدمة في الوظيفة الحالية و، الرتبة العسكرية ووى التعليمي، المست ومن حيث العمر،الدراسة 

ويظهر . عدد الدورات التدريبية في الحقل اإلداري، ومدة الخدمة في إدارة الموارد البشرية و

  .تلك المتغيرات )1 ـ 4( الجدول
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  وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة : )1  ـ4(  جدول

  التكرار  الفئة تغيرالم  الرقم
النسبة المئوية 

)%( 

  36  36   سنة30أقل من 
  50  50   سنة   40 – 30

41 – 50  9  9  
1�   العمر�

 5  5  سنة فأكثر   51

  4  4  ثانوية عامة
  5  5   مجتمعدبلوم كلية

  63  63  بكالوريوس
2� �

المستوى 
  التعليمي

 28  28  دراسات عليا

 3  3  عميد

 15  15  عقيد

 35  35  مقدم
3� �

الرتبة 
  العسكرية

 47  47  رائد

  18  18   سنوات5أقل من 
  29  29   سنوات10 ـ أقل من 5من 

  47  47   سنة15 سنوات ـ 10من 
� �

مدة الخدمة 
في الوظيفة 
  الحالية

 6  6   سنة فأكثر15

  18  18  وال دورة
  22  22  دورة واحدة

  34  34  دورتان
5� �

عدد الدورات 
التدريبية في 
 26  26  ث دورات فأكثرثال  الحقل اإلداري
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نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من أفراد  )1 ـ 4(يبين الجدول   

�.عينة الدراسة �

� �

   اإلجابة عن أسئلة الدراسة�W�W�W�W)4  ـ4(

السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛     (ما مدى تطبيق الالمركزية     : السؤال األول 

في الحرس الوطني الكويتي وأثرها على مستوى       ) تفويض السلطة المعلومات ؛   تدفق  

 من األسـئلة  ة مجموع إلى هذا السؤال قام الباحث بتجزئته       ن ع لإلجابة. ؟  العاملين أداء

  :الفرعية

  ؟بالحرس الوطني الكويتي السرعة في اإلنجاز  تطبيق مدىما : السؤال الفرعي األول

 المعيارية،  االنحرافات الباحث بكل من المتوسطات الحسابية و      تعاناس عن هذا السؤال     لإلجابة

    ).2 ـ 4(، كما هو موضح بالجدول األهميةوأهمية الفقرة ومستوى 
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�)2 ـ 4(�جدول �

مدى تطبيق السرعة في اإلنجاز بالحرس الوطني ل المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

  الكويتي

  الرقم
عة في اإلنجاز مدى تطبيق السر

  بالحرس الوطني الكويتي
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
   األهمية

 توفير الوقت والجهد في إلىتؤدي الالمركزية   1
  مرتفعة  2 0.56 4.27  الحرس الوطني الكويتيإنجاز األعمال في 

2  
ستجابة تساعد الالمركزية على سرعة اال

روف البيئة المحيطة بالحرس لمتطلبات وظ
  الوطني الكويتي

  مرتفعة  1 0.65 4.33

3  
 تقليل نسبة االخطاء إلىتباع الالمركزية ايؤدي 

بالحرس الوطني الكويتي وبالتالي تسليم الخدمة 
  بالوقت المحدد

  مرتفعة  3 0.65 4.20

4 

تساعد الالمركزية على سرعة ودقة االستجابة 
 لوطني الكويتيالحرس اللطلبات المختلفة في 

  وبالمستوى المطلوب
  مرتفعة  4 0.79 4.03

تأدية المهمات المحددة تؤدي الالمركزية ل  5
  متوسطة  5 1.00 3.42   بالوقت المحددوااللتزام بتنفيذها بدقة متناهية

� 0.48 4.05  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام �� �

 

تطبيـق   بمـدى  العبارات المتعلقـة  سة عن   عينة الدرا  إجابات   إلى )2ـ   4(يشير الجدول     

تساعد الالمركزية "فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة . السرعة في اإلنجاز بالحرس الوطني الكويتي

بمتوسط حسابي   "ستجابة لمتطلبات وظروف البيئة المحيطة بالحرس الوطني الكويتي       على سرعة اال  

، )0.65 (وانحراف معياري بلغ  ،  )4.05 (البالغوهو أعلى من المتوسط الحسابي العام       ) 4.33 (بلغ
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 توفير الوقت والجهد في إنجاز األعمال في الحـرس          إلىتؤدي الالمركزية    "الفقرة حصلت    حين في

أعلى من المتوسـط الحـسابي       وهو) 4.27 (على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي    " الوطني الكويتي 

 تقليل  إلىتباع الالمركزية   ايؤدي  " حصلت فقرة و). 0.56 (وانحراف معياري ) 4.05 (الكلي والبالغ 

على المرتبة الثالثـة    " خطاء بالحرس الوطني الكويتي وبالتالي تسليم الخدمة بالوقت المحدد        نسبة األ 

 من المتوسط الحـسابي الكلـي والبـالغ        أعلىوهو   )4.20(  بمتوسط حسابي بلغ   األهميةمن حيث   

تساعد الالمركزيـة علـى     "ة الرابعة جاءت فقرة     وفي المرتب . )0.65(  معياري انحرافو) 4.05(

 بمتوسط  "سرعة ودقة االستجابة للطلبات المختلفة في الحرس الوطني الكويتي وبالمستوى المطلوب          

  معيـاري  انحـراف و) 4.05 (من المتوسط الحسابي الكلي والبـالغ     دنى  وهو أ  )4.03( بلغحسابي  

 تؤدي الالمركزية لتأدية المهمـات المحـددة        "ة  وأخيراً، في المرتبة الخامسة جاءت الفقر      .)0.79(

من المتوسط  دنى  وهو أ  )3.42( بلغبمتوسط حسابي   " وااللتزام بتنفيذها بدقة متناهية بالوقت المحدد     

  .)1.00(  معياريانحرافو) 4.05 (الحسابي الكلي والبالغ

  .كان مرتفعاً تطبيق السرعة في اإلنجاز بالحرس الوطني الكويتي مدىوبشكل عام يتبين أن   

    
  ؟بالحرس الوطني الكويتي تبسيط اإلجراءات  تطبيق مدىما : الثانيالسؤال الفرعي 

 المعيارية،  االنحرافات الباحث بكل من المتوسطات الحسابية و      استعان عن هذا السؤال     لإلجابة

    ).3 ـ 4(، كما هو موضح بالجدول األهميةوأهمية الفقرة ومستوى 
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�)3 ـ 4(�جدول �

بالحرس الوطني تبسيط اإلجراءات مدى تطبيق ل المعيارية االنحرافاتلمتوسطات الحسابية وا

  الكويتي

  تبسيط اإلجراءاتمدى تطبيق   الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
   األهمية

إجراءات العمل بسيطة وال تسبب إرباك في   6
  مرتفعة  1 0.80 3.97  العمل

  متوسطة  5 0.84 3.64   تسهل تأديتهااإلدارةإجراءات العمل المتبعة في   7

تساعد التكنولوجيا المتوفرة  للحرس الوطني   8
  مرتفعة  2 0.83 3.91  الكويتي على تبسيط طرق إنجاز األعمال 

9 
 الحرس الوطني الكويتيتؤكد لوائح العمل في 

  توسطةم  4 0.87 3.65  على تبسيط إجراءات تقديم الخدمات

10  
تعتمد اإلدارات واألقسام في الحرس الوطني 
الكويتي على برامج معينة لتبسيط إجراءات تقديم 

  الخدمات
  مرتفعة  3 0.92 3.87

� 0.59 3.81  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام �� �

 

بسيط تتطبيق  بمدى العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن  إجابات إلى )3ـ  4(يشير الجدول   

إجراءات العمل بـسيطة     "فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة       . بالحرس الوطني الكويتي  اإلجراءات  

وهو أعلى من المتوسط الحـسابي العـام        ) 3.97 (بمتوسط حسابي بلغ   " في العمل  اًوال تسبب إرباك  

لمتـوفرة    التكنولوجيـا ا   تساعد "الفقرةفيما حصلت   ،  )0.80 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.81 (البالغ

 على المرتبة الثانية بمتوسـط حـسابي      " يتي على تبسيط طرق إنجاز األعمال     للحرس الوطني الكو  
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). 0.83 (وانحـراف معيـاري  ) 3.81 (أعلى من المتوسط الحسابي الكلـي والبـالغ        وهو) 3.91(

تعتمد اإلدارات واألقسام في الحرس الوطني الكويتي على برامج معينـة لتبـسيط             " وحصلت فقرة 

وهـو   )3.87(  بمتوسط حسابي بلغ   األهميةعلى المرتبة الثالثة من حيث      " راءات تقديم الخدمات  إج

وفي المرتبة الرابعة   . )0.92(  معياري انحرافو) 3.81 (من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ     أعلى

 "تؤكد لوائح العمل في الحرس الوطني الكويتي على تبسيط إجراءات تقديم الخـدمات            "جاءت فقرة   

 انحـراف و) 3.81 (من المتوسط الحسابي الكلـي والبـالغ      دنى  وهو أ  )3.65( بلغبمتوسط حسابي   

 اإلدارةإجراءات العمل المتبعة فـي       "وأخيراً، في المرتبة الخامسة جاءت الفقرة        .)0.87( معياري

) 3.81 (من المتوسط الحسابي الكلي والبـالغ     دنى  وهو أ  )3.64( بلغبمتوسط حسابي   " تسهل تأديتها 

  .)0.84(  معياريانحرافو

  . كان مرتفعاًبالحرس الوطني الكويتيتبسيط اإلجراءات تطبيق  مدىوبشكل عام يتبين أن   

  
  ؟بالحرس الوطني الكويتي تدفق المعلومات  تطبيق مدىما : الثالثالسؤال الفرعي 

المعيارية،  االنحرافات الباحث بكل من المتوسطات الحسابية و      استعان عن هذا السؤال     لإلجابة

    ).4 ـ 4(، كما هو موضح بالجدول األهميةوأهمية الفقرة ومستوى 
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�)4 ـ 4(�جدول �

بالحرس الوطني تدفق المعلومات مدى تطبيق ل المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

  الكويتي

  تدفق المعلوماتمدى تطبيق   الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
ة أهمي

  الفقرة

مستوى 
   األهمية

11  
القيادة العليا للحرس الوطني  تسهل

  مصادرإلى الوصول الكويتي

  المعلومات
  مرتفعة  1 0.77 4.06

12  
الحرس الوطني تدفق المعلومات في 

   غير طويل وغير معقدالكويتي
  متوسطة  4 1.00 3.42

13  
أسلوب تدفق المعلومات من األعلى 

لوطني لألدنى وبالعكس في الحرس ا
  الكويتي يتم بسالسة وسهولة 

  متوسطة  5 0.99 3.33

14 

تتصف بيئة العمل بالحرس الوطني 
الكويتي بتوفير وسائل وقنوات 
وأساليب تدفق معلومات متنوعة 

  وواضحة

  متوسطة  3 1.03 3.51

15  

إنتقال المعلومات بين المستويات 
الحرس الوطني اإلدارية الثالث في 

ال يتصف عم لغرض إنجاز األالكويتي
  بإنسجام كامل وتناغم عاٍل

  مرتفعة  2 0.92 3.69

� 0.74 3.60  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام �� �
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تدفق تطبيق   بمدى العبارات المتعلقة عينة الدراسة عن     إجابات   إلى )4ـ   4(يشير الجدول     

تسهل القيادة العليا للحرس    "ة  فقد جاءت في المرتبة األولى فقر     . بالحرس الوطني الكويتي  المعلومات  

وهـو أعلـى مـن      ) 4.06 (بمتوسط حسابي بلغ   " مصادر المعلومات  إلىالوطني الكويتي الوصول    

 الفقـرة  حـصلت    في حين ،  )0.77 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.60 (المتوسط الحسابي العام البالغ   

 لغرض إنجاز األعمال الكويتيالحرس الوطني  في ةنتقال المعلومات بين المستويات اإلدارية الثالثا"

أعلـى مـن     وهو) 3.69 (على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي    " نسجام كامل وتناغم عالٍ   ايتصف ب 

تتصف بيئـة   " وحصلت فقرة ). 0.92 (وانحراف معياري ) 3.60 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   

" ومات متنوعة وواضـحة   العمل بالحرس الوطني الكويتي بتوفير وسائل وقنوات وأساليب تدفق معل         

من المتوسط الحسابي    أدنىوهو   )3.51(  بمتوسط حسابي بلغ   األهميةعلى المرتبة الثالثة من حيث      

تدفق المعلومات "وفي المرتبة الرابعة جاءت فقرة . )1.03(  معياريانحرافو) 3.60 (الكلي والبالغ

مـن  دنـى   وهو أ  )3.42( غبل بمتوسط حسابي    "في الحرس الوطني الكويتي غير طويل وغير معقد       

وأخيراً، في المرتبة الخامـسة      .)1.00(  معياري انحرافو) 3.60 (المتوسط الحسابي الكلي والبالغ   

لوطني الكويتي يتم   أسلوب تدفق المعلومات من األعلى لألدنى وبالعكس في الحرس ا          "جاءت الفقرة   

) 3.60 (الحسابي الكلي والبالغمن المتوسط دنى وهو أ )3.33( بلغبمتوسط حسابي " بسالسة وسهولة

  .)0.99(  معياريانحرافو

  .متوسطاً كان بالحرس الوطني الكويتيتدفق المعلومات تطبيق  مدىوبشكل عام يتبين أن   
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  ؟بالحرس الوطني الكويتي  تفويض السلطة تطبيق مدىما : الرابعالسؤال الفرعي 

 المعيارية،  االنحرافاتطات الحسابية و   الباحث بكل من المتوس    استعان عن هذا السؤال     لإلجابة

    ).5 ـ 4(، كما هو موضح بالجدول األهميةوأهمية الفقرة ومستوى 

�)5 ـ 4(�جدول �
بالحرس الوطني  تفويض السلطةمدى تطبيق ل المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

  الكويتي

  تفويض السلطةمدى تطبيق   الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

ترتيب 
أهمية 
  الفقرة

مستوى 
   األهمية

16  

تؤدي الالمركزية إلى تخفيف األعباء الملقاة 
 في الحرس الوطني على عاتق القيادة العليا

 وتفرغها للقرارات المهمة وعدم الكويتي
  انشغالها بالقرارات الروتينية

  مرتفعة  1 0.89 3.68

17  
في تتم مناقشة المشاكل واتخاذ القرارات 

 بشكل جماعي  الوطني الكويتيالحرس
  وبمساهمة الموظفين 

  متوسطة  5 0.94 3.47

18  
واجتهادات الموظفين  مبادرات تلقى

الحرس الوطني الشخصية العاملين في 
  القيادة العلياودعم  تشجيع الكويتي

  متوسطة  4 0.99 3.55

19 

 الحرس الوطني الكويتيللعاملين في  يتاح

 النجاز ناسبالم تحديد األسلوب في الحرية

  أعمالهم
  متوسطة  3 1.04 3.56

20  
الحرس في  الموظفون العاملون يشجع

 األخذ بالمبادرات على الوطني الكويتي

  التعليمات الرسمية خارج
  متوسطة  2 0.98 3.64

� 0.75 3.58  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام �� �
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تطبيـق   بمـدى  العبارات المتعلقـة  عن  عينة الدراسة    إجابات   إلى )5ـ   4(يشير الجدول     

تؤدي الالمركزيـة    "فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة       . بالحرس الوطني الكويتي   تفويض السلطة 

 وتفرغها للقرارات   ،عباء الملقاة على عاتق القيادة العليا في الحرس الوطني الكويتي          تخفيف األ  إلى

وهو أعلى مـن المتوسـط     ) 3.68 (سط حسابي بلغ  بمتو "نشغالها بالقرارات الروتينية  االمهمة وعدم   

يـشجع   "الفقـرة  حـصلت    في حين ،  )0.89 (وانحراف معياري بلغ  ،  )3.58 (الحسابي العام البالغ  

" الموظفين العاملين في الحرس الوطني الكويتي على األخذ بالمبادرات خارج التعليمـات الرسـمية   

) 3.58 ( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ     أعلى وهو) 3.64 (على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي    

يتاح للعاملين في الحرس الوطني الكويتي الحرية فـي         " وحصلت فقرة ). 0.98 (وانحراف معياري 

  بمتوسط حسابي بلغ   األهميةعلى المرتبة الثالثة من حيث      " نجاز أعمالهم تحديد األسلوب المناسب إل   

وفـي  . )1.04(  معياري انحرافو) 3.58 (البالغمن المتوسط الحسابي الكلي و     أدنىوهو   )3.56(

تلقى مبادرات واجتهادات الموظفين الشخصيةالعاملين فـي الحـرس         "المرتبة الرابعة جاءت فقرة     

مـن المتوسـط    دنى  وهو أ  )3.55( بلغ بمتوسط حسابي    "الوطني الكويتي تشجيع ودعم القيادة العليا     

وأخيراً، في المرتبة الخامـسة جـاءت        .)0.99(  معياري انحرافو) 3.58 (الحسابي الكلي والبالغ  

تي بشكل جماعي وبمساهمة    تخاذ القرارات في الحرس الوطني الكوي     اتتم مناقشة المشاكل و    "الفقرة  

) 3.58 (من المتوسط الحـسابي الكلـي والبـالغ   دنى وهو أ )3.47( بلغبمتوسط حسابي  " الموظفين

  .)0.94(  معياريانحرافو

  .متوسطاً كان بالحرس الوطني الكويتي تفويض السلطةتطبيق  ىمدوبشكل عام يتبين أن   
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 عـن   لإلجابة. ؟في الحرس الوطني الكويتي    العاملين   أداءمستوى  ما  : الثانيالسؤال  

 المعيارية، وأهميـة الفقـرة      االنحرافات الباحث بكل من المتوسطات الحسابية و      استعانهذا السؤال   

   ).6 ـ 4 (، كما هو موضح بالجدولاألهميةومستوى 
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�)6 ـ 4(�جدول �
  لمستوى أداء العاملين المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

  مستوى أداء العاملين  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

ترتيب أهمية 
  الفقرة

مستوى 
  األداء 

ما  الحرس الوطني الكويتيفي ينجر العاملين   21
   إليهم من أعمال بأسلوب متجدد يسند

  مرتفع  6 0.79 3.92

22  
يساهم تحديد أسبابا إنخفاض أداء العاملين في 

 في معالجة اإلنحراف الحرس الوطني الكويتي
  بهدف رفع مستوى أدائهم

  مرتفع  5 0.73 3.94

23  
 الحرس الوطني الكويتيفي يحاول العاملين 

ت االبتعاد عن تقليد اآلخرين في حل المشكال
  التي تعترض سير العمل 

  مرتفع  4 0.82 3.96

24 

يتأثر مستوى أداء العاملين في الحرس الوطني 
الكويتي بشكل مباشر في مستوى تطبيق 

  الالمركزية
  مرتفع  2 0.76 4.08

25  
 الحرس الوطني الكويتيفي لدي العاملين 

القدرة على تقديم حلول جديدة للمشكالت التي 
  تواجههم في العمل

  مرتفع  3 0.88 4.00

26  
يعمل نظام الحوافز المرتبط بمدى تطبيق 
الالمركزية على رفع مستوى أداء العاملين في 

  الحرس الوطني الكويتي 
  مرتفع  1 0.74 4.23

الحرس في يتسم توزيع العمل بين العاملين   27
   بالعدالة الوطني الكويتي

  مرتفع  8 0.80 3.90

املين في الحرس يزيد تقارب األداء الفعلي للع  28
  الوطني الكويتي مع األداء المخطط له 

  مرتفع  10 1.02 3.70

الحرس الوطني في توفر الوظيفة للعاملين   29
  فرصا تتوافق وتنسجم مع قدراتهم الكويتي

  مرتفع  7 1.02 3.91

30  
العليا في الحرس الوطني الكويتي تعمل القيادة 

ئ على رفع أداء العاملين من خالل تطبيق مباد
  الالمركزية في العمل

  مرتفع  9 0.89 3.83

� 0.51 3.94  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام �� �
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بمـستوى أداء   العبـارات المتعلقـة  عينة الدراسة عن    إجابات   إلى )6ـ   4(يشير الجدول    

 ـ  3.70(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .  بالحرس الوطني الكويتيالعاملين

يعمل نظام الحوافز المرتبط بمدى تطبيق الالمركزية    "في المرتبة األولى فقرة     حيث جاءت   . )4.23

وهـو  ) 4.23 (بمتوسط حسابي بلـغ    " العاملين في الحرس الوطني الكويتي       أداءعلى رفع مستوى    

حـصلت   في حين، )0.74 (وانحراف معياري بلغ، )3.94 (أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ  

على  " المخطط له    داء الفعلي للعاملين في الحرس الوطني الكويتي مع األ        داءيزيد تقارب األ   " الفقرة

  من المتوسط الحسابي الكلي والبـالغ      أدنى وهو) 3.70 ( بمتوسط حسابي  العاشرة واألخيرة المرتبة  

  ). 1.02 (وانحراف معياري) 3.94(

  .مرتفع في الحرس الوطني الكويتي العاملين أداءوبشكل عام يتبين أن مستوى   
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   الدراسةاختبار فرضيات�W�W�W�W)5  ـ4(
  

 HOHOHOHO1111 الفرضية الرئيسة األولى

السرعة في اإلنجاز؛ تبسيط اإلجراءات؛     ( داللة إحصائية للالمركزية     وال يوجد أثر ذ   "

   .يتي العاملين في الحرس الوطني الكوأداءعلى مستوى ) تفويض السلطةتدفق المعلومات ؛ 

 هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد للتحقـق مـن األثـر المحتمـل                الختبار

 4( هو موضح في الجدول   ، وكما   الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداءمستوى  على   لالمركزية

  .)7ـ 

�)7ـ  4(  ��ول �

   الكويتيالحرس الوطنيفي  العاملين أداءمستوى على  الالمركزيةنتائج اختبار أثر 

�א���7ن �
)R(� �

�א:	�79ط �
)R square(�� �

� �� <�א�=>+;+� �

F 

 א@#�?2

F 

 אA+و���2

β�� �
�> �� 
�א:B+א	 �

Sig.* 

�C�=# 
�א�+:�2 �

�2;DE� "א��C�=# �FG�Hدא)�
�JG ��א��س�א�����$�א�

K;�Lא�� �

0.668 0.446 78.943 3.92 0.660 0.000 

� �

 

��� الحرس الـوطني   في   العاملين   أداءى مستوى   علالالمركزية  أثر   )7ـ   4( يوضح الجدول �

 علـى   لالمركزيـة إحصائية  داللة  حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي         . الكويتي

عنـد  ) R) 0.668 ، إذ بلغ معامـل االرتبـاط           الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداءمستوى  
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مـن  ) 0.446(، أي أن ما قيمتـه  )0.446( فقد بلغ 2Rأما معامل التحديد . )α ≤ 0.05(مستوى 

مـستوى تطبيـق      في  ناتج عن التغير   العاملين بالحرس الوطني الكويتي    أداءمستوى  التغيرات في   

، وهذا يعنى أن الزيادة بدرجة واحـدة فـي          )β) 0.660، كما بلغت قيمة درجة التأثير       الالمركزية

 بقيمة  لين بالحرس الوطني الكويتي   العام أداءمستوى   زيادة في    إلى يؤدي   الالمركزية مستوى تطبيق 

وهي دالة عند مستوى  ) 78.943( المحسوبة والتي بلغت     Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة      ). 0.660(

)α ≤ 0.05( بالمقارنة مع قيمة F الجدولية البالغة )وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضـية  ). 3.92

  : البديلة التي تنص علىالرئيسة، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية 

� �

� �

  
 العاملين بالحرس أداء على مستوى الالمركزيةوللتحقق من أثر كل متغير من متغيرات 

تحليل االنحدار فرضيات فرعية، وتم استخدام  أربع إلىالوطني الكويتي، تم تقسيم الفرضية الرئيسة 

  : كل فرضية فرعية على حدة، وكما يليالختبار

HO1-1:  العاملين في الحرس أداءمستوى على  إحصائية للسرعة في اإلنجازذو داللة وجد أثر يال 

  .  )0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

للسرعة  للتحقق من األثر المحتمل      البسيط هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار        الختبار

 4( هو موضح في الجدولا ، وكمالحرس الوطني الكويتيفي  العاملين أداءمستوى على  في اإلنجاز

  .)8ـ 

  

�4�/#���23ذ��د0
����و"/د����#56�47
�8�9����������:#/�;
�4?����<�س�א
�/�>�א���
3دא!�א
�
0.05(����9���4�)/@�د0( 
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�)8ـ  4(  ��ول �

  الحرس الوطني الكويتيفي  العاملين أداءمستوى على  السرعة في اإلنجازنتائج اختبار أثر 

�א���7ن �
)R(� �

�א:	�79ط �
)R square(�� �

� �� <�א�=>+;+� �

F 

 א@#�?2

F 

 אA+و���2

β�� �
�> �� 
�א:B+א	 �

Sig.* 

�C�=# 
�א�+:�2 �

���C�=# �FGא��$�2��#א�MNز
Hدא)�JG ��א��س�א�����$��א�

K;�Lא�� �

0.547 0.299 41.798 3.92 0.593 0.000 

� �

 

��� الحـرس  في   العاملين   أداءعلى مستوى    السرعة في اإلنجاز  أثر   )8ـ   4( يوضح الجدول �

للسرعة في  إحصائية  داللة  حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي         . الوطني الكويتي 

 R ، إذ بلـغ معامـل االرتبـاط           الحرس الوطني الكـويتي   في   العاملين   أداء على مستوى    اإلنجاز

، أي أن مـا قيمتـه   )0.299( فقد بلغ 2Rأما معامل التحديد . )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.547(

مستوى  ناتج عن التغير     العاملين بالحرس الوطني الكويتي    أداءمستوى  من التغيرات في    ) 0.299(

 أن الزيادة بدرجة    ي، وهذا يعن  )β) 0.593، كما بلغت قيمة درجة التأثير       ة في اإلنجاز  تطبيق السرع 

العاملين بـالحرس    أداءمستوى   زيادة في    إلى يؤدي   السرعة في اإلنجاز   واحدة في مستوى تطبيق   

) 41.798( المحسوبة والتي بلغت     Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة      ). 0.593( بقيمة   الوطني الكويتي 

وهذا يؤكد عدم ). 3.92( الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى وهي 

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي         الفرعية األولى صحة قبول الفرضية    

  : تنص على
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� �

 

� �

HO1-2:  ملين في الحرس  العاأداءمستوى على تبسيط اإلجراءات إحصائية لوجد أثر ذو داللة يال

  ).  0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

لتبـسيط   للتحقق من األثر المحتمل البسيط هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار       الختبار

 4( هو موضح في الجدول   ، كما   الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداءمستوى  على   اإلجراءات

  .)9ـ 

�)9ـ  4(  ��ول �

  الحرس الوطني الكويتيفي  العاملين أداءمستوى على  تبسيط اإلجراءاتأثر نتائج اختبار 

�א���7ن �
)R(� �

�א:	�79ط �
)R square(�� �

� �� <�א�=>+;+� �

F 

 א@#�?2

F 

 אA+و���2

β�� �
�> �� 
�א:B+א	 �

Sig.* 

�C�=# 
�א�+:�2 �

�OאHא�-Nא�P�#79�C�=# �FG�
Hدא)�JG ��א��س�א�����$��א�

K;�Lא�� �

0.545 0.297 41.423 3.92 0.491 0.000 

� �

��� الحـرس  فـي    العاملين   أداءعلى مستوى    تبسيط اإلجراءات أثر   )9ـ   4( يوضح الجدول �

لتبـسيط  إحـصائية   داللـة   حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي         . الوطني الكويتي 

 Rرتبـاط      ، إذ بلغ معامـل اال      الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداء على مستوى    اإلجراءات

، أي أن مـا قيمتـه   )0.297( فقد بلغ 2Rأما معامل التحديد . )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.545(

مـستوى  تغير  ناتج عن    العاملين بالحرس الوطني الكويتي    أداءمستوى  من التغيرات في    ) 0.297(

��8��9
���9���Cא��Bز�����4�/#����23ذ��د0
����و"/د��������<�/�
�4?����<�س�א���
3دא!�א
�:#/;
9���4א�
 )0.05(�����)/@�د0
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دة بدرجـة   أن الزياي، وهذا يعن  )β) 0.491، كما بلغت قيمة درجة التأثير       تطبيق تبسيط اإلجراءات  

العـاملين بـالحرس     أداءمستوى   زيادة في    إلى يؤدي   تبسيط اإلجراءات  واحدة في مستوى تطبيق   

) 41.423( المحسوبة والتي بلغت     Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة      ). 0.491( بقيمة   الوطني الكويتي 

هذا يؤكد عدم و). 3.92( الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(وهي دالة عند مستوى 

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التـي    الفرعية الثانية صحة قبول الفرضية    

  : تنص على

� �

� �

  

  

HO1-3:  العاملين في الحرس أداء مستوى إحصائية لتدفق المعلومات علىوجد أثر ذو داللة يال 

  ).  0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

لتـدفق   للتحقق من األثر المحتمل      البسيطفرضية تم استخدام تحليل االنحدار       هذه ال  الختبار

 4( هو موضح في الجدول   ، كما   الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداءمستوى  على  المعلومات  

  .)10ـ 
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�)10ـ  4(  ��ول �

  الحرس الوطني الكويتيفي  العاملين أداءمستوى على تدفق المعلومات نتائج اختبار أثر 

����7نא �
)R(� �

�א:	�79ط �
)R square(�� �

� �� <�א�=>+;+� �

F 

 א@#�?2

F 

 אA+و���2

β�� �
�> �� 
�א:B+א	 �

Sig.* 

�C�=# 
�א�+:�2 �

O� �G�Qא�RS+9��C�=# �FG�Hدא)�
�JG ��א��س�א�����$�א�

K;�Lא�� �

0.461 0.212 26.410 3.92 0.310 0.000 

� �

��� الحـرس  فـي    العاملين   أداءمستوى  على   تدفق المعلومات أثر   )10ـ   4( يوضح الجدول �

لتـدفق  إحـصائية   داللـة   حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي         . الوطني الكويتي 

 R بلغ معامـل االرتبـاط         إذ ،   الحرس الوطني الكويتي  في   العاملين   أداءعلى مستوى   المعلومات  

، أي أن مـا قيمتـه   )0.212( فقد بلغ 2Rأما معامل التحديد . )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.461(

مـستوى  تغير  ناتج عن    العاملين بالحرس الوطني الكويتي    أداءمستوى  من التغيرات في    ) 0.212(

، وهذا يعنى أن الزيـادة بدرجـة   )β) 0.310، كما بلغت قيمة درجة التأثير تطبيق تدفق المعلومات  

العاملين بالحرس الوطني  ءأدامستوى  زيادة في إلىيؤدي تدفق المعلومات  واحدة في مستوى تطبيق

وهـي  ) 26.410( المحسوبة والتي بلغت     Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة      ). 0.310( بقيمة   الكويتي

وهذا يؤكد عدم صحة ). 3.92( الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى 

 وتقبل الفرضية البديلة التي تـنص       ، وعليه ترفض الفرضية الصفرية    الفرعية الثالثة قبول الفرضية   

  : على

� �
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� �

  

 
 

  
HO1-4:  العاملين في الحرس أداءمستوى على  تفويض السلطةإحصائية لوجد أثر ذو داللة يال 

  ).  0.05(عند مستوى داللة الوطني الكويتي 

تفويض ل للتحقق من األثر المحتمل      البسيط هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار        الختبار

ــ   4( هو موضح في الجدول، كما الحرس الوطني الكويتي في   العاملين   أداءمستوى  على   ةالسلط

11(.  

�)11ـ  4(  ��ول �

  الحرس الوطني الكويتيفي  العاملين أداءمستوى على  تفويض السلطةنتائج اختبار أثر 

�א���7ن �
)R(� �

�א:	�79ط �
)R square(�� �

� �� <�א�=>+;+� �

F 

 א@#�?2

F 

 אA+و���2

β�� �
 �� �>

�א:B+א	 �

Sig.* 

�C�=# 
�א�+:�2 �

2TG#א��U;��9��C�=# �FG�Hدא)�
�JG ��א��س�א�����$�א�

K;�Lא�� �

0.652 0.425 72.296 3.92 0.466 0.000 

� �

� �

��� الحـرس  فـي   العـاملين  أداءعلى مستوى  تفويض السلطةأثر  )11ـ   4( يوضح الجدول �

لتفـويض  إحـصائية   داللة  جود أثر ذي    حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي و     . الوطني الكويتي 

 R بلـغ معامـل االرتبـاط          إذ ،   الحرس الوطني الكـويتي   في   العاملين   أداءعلى مستوى    السلطة

�4��������4�/#������23ذ��د0
����و"/د/��Eא�FG��H��8��9א��������<�/�
�4?����<�س�א���
3دא!�א
�:#/;
0.05(����9���4�)/@�د0
�א( 
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، أي أن مـا قيمتـه   )0.425( فقد بلغ 2Rأما معامل التحديد . )α ≤ 0.05(عند مستوى ) 0.652(

مـستوى  تغير  ناتج عن    كويتيالعاملين بالحرس الوطني ال    أداءمستوى  من التغيرات في    ) 0.425(

، وهذا يعنى أن الزيـادة بدرجـة        )β) 0.466، كما بلغت قيمة درجة التأثير       تطبيق تفويض السلطة  

العاملين بالحرس الوطني  أداءمستوى  زيادة في   إلى يؤدي   تفويض السلطة  واحدة في مستوى تطبيق   

وهـي  ) 72.296(ة والتي بلغت     المحسوب Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة      ). 0.466( بقيمة   الكويتي

وهذا يؤكد عدم صحة ). 3.92( الجدولية البالغة F بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى 

، وعليه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص          الفرعية الرابعة قبول الفرضية   

  : على

� �

� �

 

 HOHOHOHO2222 الفرضية الرئيسة الثانية

العاملين في الحـرس    داللة إحصائية في وجهات نظر عينة الدراسة        و  ال يوجد اختالف ذ   "

المستوى التعليمـي ؛ سـنوات      العمر ؛   ( الختالفتبعاً  الوطني الكويتي  لمدى تطبيق الالمركزية       

  ). 0.05(عند مستوى داللة معنوية ) الخدمة

ـ فرعية، وتم استخدام     ثالث فرضيات  إلى هذه الفرضية تم تقسيمها      الختبار ل التبـاين   تحلي

  : كل فرضية فرعية على حدة، وكما يليالختبار االحادي

HO2-1:العاملين في الحرس في وجهات نظر عينة الدراسة  إحصائية دالة وذ اختالف يوجد  ال

  ).0.05 (معنوية داللة مستوى  العمر عندالختالفتبعاً  تطبيق الالمركزية الكويتي لمدىالوطني 

��8��9
���9���Cא��Bز�����4�/#����23ذ��د0
����و"/د��������<�/�
�4?����<�س�א���
3دא!�א
�:#/;
0.05(����9���4�)/@�د0
�א( 
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 وجهات في   اختالف تحليل التباين األحادي للتحقق من وجود         هذه الفرضية استخدم   الختبار

عـاً الخـتالف   تبالعاملين في الحرس الوطني الكويتي  لمدى تطبيق الالمركزية        الدراسة عينة نظر

  .)12 ـ 4(  كما هو موضح في الجدول،العمر

  ) 12 ـ 4(جدول 

  حسب متغير العمرة لمدى تطبيق الالمركزي المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

    سنة فأكثر 51  50 – 41    سنة40 – 30  سنة 30 أقل من  العمر

�PV�=Qא
��א�#�? �

�Wא�B:א
*	���Qא� �

�PV�=Qא
��א�#�? �

�Wא�B:א
*	���Qא� �

�PV�=Qא
��א�#�? �

�Wא�B:א
*	���Qא� �

�PV�=Qא
��א�#�? �

�Wא�B:א
*	���Qא� � مدى تطبيق 

�الالمركزية �
3.69 0.42 3.68 0.50 4.06 0.74 3.64 0.29 

  

� �

 لمدى تطبيـق الالمركزيـة  ن أعلى المتوسطات الحسابية أ) 12 ـ 4 (يتضح من الجدول 

 حـسب   الخـتالف رفة داللة هذا ا   ولمع.  سنة 50 – 41 ذوى الفئة العمرية     ينكانت لدى المستجيب  

  .يبين ذلك) 13 ـ 4 (والجدول متغير العمر، تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي
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  )13 ـ 4( جدول

  للعمر تبعاً لمدة تطبيق الالمركزية الدراسة عينة نظر وجهات في الختالفنتائج اختبار ا

� �

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات
MS 

درجات 
  الحرية
DF 

  قيمة
F 

  المحسوبة

  قيمة
F 

  الجدولية

مستوى 
  الداللة
Sig.*  

 3 0.397 1.191  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

23.212 0.242 96 
مدى تطبيق 
  الالمركزية

 99  24.403  المجموع

1.642 2.68 0.185 

 

 

 

عدم وجود اختالف دال إحصائياً عنـد        )13 ـ 4 (يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول      

غير لمحسوبة ا) F( للعمر حيث كانت قيمة يعود مدى تطبيق الالمركزيةفي ) 0.05α ≥(مستوى الداللة 

 ) 2.68(الجدولية البالغة ) F( بالمقارنة مع قيمة )1.642 (بقيمة بلغت) 0.05α ≥ (دالة عند مستوى الداللة

  :والتي تنص على) الصفرية(وعليه تقبل الفرضية العدمية 

  

  

� �

  

  

  

العاملين في الحرس الوطني     في وجهات نظر عينة الدراسة       إحصائية دالة وذ اختالف ال يوجد 
  )0.05(عند مستوى داللة ختالف العمر التبعاً  تطبيق الالمركزية الكويتي لمدى
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HO2-2:العاملين في الحرس في وجهات نظر عينة الدراسة  إحصائية دالة وذ اختالف يوجد  ال

 معنوية داللة مستوى  عندالمستوى التعليمي الختالفتبعاً  تطبيق الالمركزية الكويتي لمدىني الوط

)0.05.(  

 وجهات في   اختالف هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للتحقق من وجود           الختبار

خـتالف  عـاً ال تبالعاملين في الحرس الوطني الكويتي  لمدى تطبيق الالمركزية        الدراسة عينة نظر

  .)14 ـ 4(  كما هو موضح في الجدول،المستوى التعليمي

  ) 14 ـ 4(جدول     

  المستوى التعليميحسب متغير لمدى تطبيق الالمركزية  المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

المستوى 
  التعليمي

ثانوية عامة فما 
  دون

  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم كلية مجتمع

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�B:א

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�B:א

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�BNא

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�BNא

*	���Qא� � مدى تطبيق 
�كزيةالالمر �

3.69 0.68 3.72 0.58 3.73 0.26 3.72 0.46 

  

� �

 يـة لمدى تطبيـق الالمركز ن أعلى المتوسطات الحسابية أ) 14 ـ 4 (يتضح من الجدول 

 حسب متغيـر    الختالفرفة داللة هذا ا   ولمع. من حملة درجة البكالوريوس    ينكانت لدى المستجيب  

  .يبين ذلك) 15 ـ 4 (والجدول ، تم إجراء اختبار تحليل التباين األحاديالمستوى التعليمي
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  )15 ـ 4( جدول

  للمستوى التعليمي تبعاً لمدة تطبيق الالمركزية الدراسة عينة نظر وجهات في الختالفنتائج اختبار ا

� �

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات
MS 

درجات 
  الحرية
DF 

  قيمة
F 

  المحسوبة

  قيمة
F 

  الجدولية

مستوى 
  الداللة
Sig.*  

 3 0.001 0.004  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

24.399 0.254 96 
مدى تطبيق 
  الالمركزية

 99  24.403  جموعالم

0.005 2.68 0.999 

 

 

 

عدم وجود اختالف دال إحصائياً عنـد        )15 ـ 4 (يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول      

) F( حيث كانـت قيمـة   للمستوى التعليمي يعود مدى تطبيق الالمركزيةفي ) 0.05α ≥(مستوى الداللة 

الجدولية ) F( بالمقارنة مع قيمة )0.005 (بقيمة بلغت) 0.05α ≥ (غير دالة عند مستوى الداللةالمحسوبة 

  :والتي تنص على) الصفرية( وعليه تقبل الفرضية العدمية ) 2.68(البالغة 

  

  

� �

  

  
  
  

العاملين في الحرس الوطني    عينة الدراسة    في وجهات نظر     إحصائية دالة وذ اختالف ال يوجد 
  )0.05(عند مستوى داللة  المستوى التعليميختالف التبعاً  تطبيق الالمركزية الكويتي لمدى
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HO2-3:العاملين في الحرس في وجهات نظر عينة الدراسة  إحصائية دالة وذ اختالف يوجد  ال

 معنوية داللة مستوى  عندسنوات الخدمة الختالفتبعاً  تطبيق الالمركزية الكويتي لمدىالوطني 

)0.05.(  

 وجهات في   اختالف هذه الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي للتحقق من وجود           الختبار

عـاً الخـتالف   تبالعاملين في الحرس الوطني الكويتي  لمدى تطبيق الالمركزية        الدراسة عينة نظر

  .)16 ـ 4(  كما هو موضح في الجدول،سنوات الخدمة

  ) 16 ـ 4(جدول     

  سنوات الخدمةحسب متغير لمدى تطبيق الالمركزية  المعيارية االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و

سنوات 
  الخدمة

 5أقل من 
  سنوات

 ـ أقل من 5من 
   سنوات10

 سنوات 10من 
   سنة15ـ 

   سنة فأكثر15

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�B:א

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא:�Bא

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�BNא

*	���Qא� �

�PV�=Qא

��א�#�? �

�Wא�BNא

*	���Qא� � مدى تطبيق 
�الالمركزية �

3.56 0.43 3.67 0.48 3.79 0.51 3.87 0.60 

  

� �

 لمدى تطبيـق الالمركزيـة  ن أعلى المتوسطات الحسابية أ) 16 ـ 4 (يتضح من الجدول 

رفـة داللـة هـذا      ولمع. ة سن 15من الذين تزيد عدد سنوات خدمتهم عن         ينكانت لدى المستجيب  

ـ  4 (والجدول ، تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي      سنوات الخدمة  حسب متغير    الختالفا  ـ

  .يبين ذلك) 17
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  )17 ـ 4( جدول

  لسنوات الخدمة تبعاً لمدة تطبيق الالمركزية الدراسة عينة نظر وجهات في الختالفنتائج اختبار ا

� �

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات
SOS 

متوسط 
مجموع 
  المربعات
MS 

درجات 
  الحرية
DF 

  قيمة
F 

  المحسوبة

  قيمة
F 

  الجدولية

مستوى 
  الداللة
Sig.*  

 3 0.295 0.884  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

23.519 0.245 96 
مدى تطبيق 
  الالمركزية

 99  24.403  المجموع

1.203 2.68 0.999 

 

 

 

عدم وجود اختالف دال إحصائياً عنـد        )17 ـ 4 (ي الجدول يتبين من خالل النتائج الموضحة ف     

) F( حيـث كانـت قيمـة    لسنوات الخدمة يعود مدى تطبيق الالمركزيةفي ) 0.05α ≥(مستوى الداللة 

الجدولية ) F( بالمقارنة مع قيمة )1.203 (بقيمة بلغت) 0.05α ≥ (غير دالة عند مستوى الداللةالمحسوبة 

  :والتي تنص على) الصفرية(بل الفرضية العدمية  وعليه تق) 2.68(البالغة 

  

  

� �

  

  
  
  

العاملين في الحرس الوطني     في وجهات نظر عينة الدراسة       إحصائية دالة وذ اختالف ال يوجد 
عند مستوى   سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية    ختالف  التبعاً   تطبيق الالمركزية    الكويتي لمدى 

  )0.05(داللة 
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                                  I4�Jא����	�
�א �
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�المقدمة�W�W�W�W)1 ـ 5( �� �� �� �

  النتائج�W�W�W�W)2  ـ5(

�االستنتاجات�W�W�W�W)3  ـ5( �� �� �� �

�التوصيات�W�W�W�W)4  ـ5( �� �� �� �
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  المقدمة�W�W�W�W)1 ـ 5(
  
  

المستندة ، وهو مـا تخـتص بـه فقـرة            االستنتاجات ستعراض أهم   ذا الفصل ال  هكُرس  

، ومن أجل االرتقاء لمبتغى هـذه المقاصـد،          تأتي التوصيات  اإلستنتاجاتوفي ضوء   . االستنتاجات

  .والتوصيات االستنتاجاتسيتألف هذا الفصل من فقرتين هما 

  
  

  النتائج�W�W�W�W)2  ـ5(

  
 .رعة في اإلنجاز بالحرس الوطني الكويتي كان مرتفعاًبينت نتائج التحليل أن تطبيق الس .3

 .كان تطبيق تبسيط اإلجراءات بالحرس الوطني الكويتي مرتفعاً .4

 أشارت النتائج إلى أن تطبيق تدفق المعلومات بالحرس الوطني كان متوسطاً .5

تي تبين من خالل نتائج التحليل اإلحصائي أن مدى تطبيق تفويض السلطة بالحرس الوطني الكوي .6

 .كان متوسطاً

 .أن مستوى أداء العاملين في الحرس الوطني الكويتي كان مرتفعاً .7

 علـى  لالمركزية بمتغيراتها   معنوية أثر ذي داللة   وجودبينت نتائج التحليل لفرضيات الدراسة        .8

وهذه النتيجة تتعـارض مـع   . )0.05 (عند مستوى داللة العاملين في الحرس الوطني الكويتي    أداء

تخاذ القـرارات وبـين     ارتباط بين الالمركزية في     اعدم وجود   التي بينت   ) 2003(نديل  دراسة الم 

 .ختالف نـوع الوظيفـة    ا الموظفين ب  أداءختالف في مستوى    اوعدم وجود   .  الوظيفي داءمستوى األ 
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 أن الالمركزية ترتبط بـشكل  إلى توصلت التي) Atkinson & Haran,2004(وتتفق مع دراسة 

  . في شمال شرق البرازيلCearáألنظمة الصحية لوالية  اأداءكبير بتحسين 

العـاملين فـي الحـرس       في وجهات نظر عينة الدراسة       إحصائية دالة ذي اختالف عدم وجود  .9

 العمر، المستوى التعليمي، ومدة الخدمة في       الختالفتبعاً   تطبيق الالمركزية    الكويتي لمدى الوطني  

  )0.05 (عند مستوى داللةالوظيفة الحالية 

  
  

  االستنتاجات�W�W�W�W)3  ـ5(

  
  

 أثارت الدراسة جملة من التساؤالت وقدمت أيضا فرضيات تعلقت بطبيعـة التـأثير بـين              

 اسـتنتاجات  عدة   إلى وتوصلت   رافية،غ المتغيرات الديم  الختالف تبعاً   الختالف وا متغيرات الدراسة 

 إلىاحث هنا االشارة حاول البيجابة عن تساؤالتها وفرضياتها، وإلساهمت في حل مشكلة الدراسة وا

  :االستنتاجاتأبرز هذه 

 .هناك بعض التعقيد في إجراءات تقديم الخدمات في الحرس الوطني الكويتي .1

 .هناك بعض االختناقات في تدفق المعلومات بين الوحدات اإلدارية في الحرس الوطني الكويتي .2

 .لين من كافة المستوياتدعم القيادة العليا للحرس الوطني الكويتي مبادرات واجتهادات العام .3

 .هناك بعض القيود على حرية العاملين في الحرس الوطني الكويتي .4

أن الالمركزية تساعد على سرعة االستجابة للمتطلبات البيئية المتغيرة، وهي بذات الوقت تعمل              .5

 .على تقليل نسبة األخطاء التي يمكن أن تحدث
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اءات األعمال مع وجـوب وجـود لـوائح         وجود التكنولوجيا المتطورة يساعد على تبسيط إجر       .6

 .وتعليمات للعمل تساعد على ذلك

من الضروري أن تكون عملية تدفق المعلومات غير طويلة، ومن المفترض أيضاً توفر قنـوات                .7

 .فاعلة لالتصال والتواصل على الجانبين الداخلي والخارجي

ارات، واالهتمام بميـادرات    االهتمام بأسلوب العمل الجماعي في مناقشة المشكالت واتخاذ القر         .8

  .العاملين على أن ال تكون خارجة عن اإلطار العملي والقانوني للحرس الوطني الكويتي

إعطاء العاملين في الحرس الوطني الكويتي الحرية، وتدريبهم على ذلك لتمكينهم من تقديم حلول        .9

 . أهدافهجديدة للمشكالت التي تواجه تنفيذ اعمال الحرس الوطني الكويتي وتحقيق

 .االهتمام بشكل أكبر بالحوافز وأنظمة العوائد في الحرس الوطني الكويتي .10

  
  
  
  

  التوصيات�W�W�W�W)4  ـ5(

  
  

التي  اإلستنتاجاتالتي تم التوصل إليها من االطار النظري للدراسة وكذلك  لالستنتاجاتوفقاً 

  :ات االتيةتم الحصول عليها من واقع التحليل االحصائي للبيانات، تم الخروج بالتوصي

تشجيع ودعم القيادة العليا للحرس الوطني الكويتي على تقديم المبادرات واإلجتهادات من قبـل               .1

 .الموظفين
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االهتمام بمنهج الالمركزية لما له من تأثير على سرعة االستجابة لمتطلبات البيئـة المتغيـرة،                .2

 .وتقليل نسبة األخطاء المحتملة الحدوث 

التكنولوجيا المستخدمة لما لها من عالقة في تبسيط إجراءات إنجاز السعي بشكل مستمر لتحديث  .3

العمل، والعمل على تحديث اللوائح والقوانين المعمول بها في الحرس الوطني الكويتي إذا ما تطلب               

 .األمر ذلك لمجابهة التحديات المستمرة

تواصل على الجـانبين    االهتمام  بعملية تدفق المعلومات وتوفير توفر قنوات فاعلة لالتصال وال           .4

 .الداخلي والخارجي

تمكين العاملين في الحرس الوطني الكويتي وإعطاؤهم حرية أكبر لمساعدتهم على تقديم حلول              .5

 .جديدة للمشكالت التي تواجه تنفيذ اعمال الحرس الوطني الكويتي وتحقيق أهدافه

 وذلك   الالمركزية اإلدارية  بمدخل العمل على تثقيف العاملين      القيادة العليا للحرس الوطني   على   .6

 .وإعطاء الفرصة الكافية للمستويات الدنيا التخاذ القراراتمن خالل الدورات 

 إلزالة جميع العوائـق     فيها وجميع العاملين    القيادة العليا للحرس الوطني   العمل الدؤوب من قبل      .7

 .التي تحد أو تعيق من تطبيق الالمركزية
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  تحية طيبة................... .......ة / ة الفاضل /  األستاذ 
 

مدى تطبيق الالمركزية وأثرها على مستوى "يهدف الباحث القيام بدراسة بعنوان 

 إلىيث تهدف الدراسة ح، "دراسة تطبيقية على الحرس الوطني الكويتي:  العاملينأداء

 العاملين في الحرس الوطني أداءا على مستوى التعرف على مدى تطبيق الالمركزية وأثره

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال البحث العلمي، فإن الباحث يتوجه إليكم  . الكويتي

 وبيان آرائكم السديدة ومقترحاتكم في صدق وصالحية فقراتها لقياس أثر االستبانةراجياً تحكيم هذه 

في المكان ) �(رة صالحة للقياس أرجو منكم وضع إشارة وإذا كانت الفق. المتغيرات فيها

  : سيأخذ الشكل التالياالستبانةالمخصص للصالحية، علماً بأن المقياس لفقرات 
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  الالمركزية
2?�-N2?+א�<�א?�-N2?+א�<�א?�-N2?+א�<�א?�-Nא�<�א+? 

OOOO� �� �� �� �א��`�.א��`�.א��`�.א��`�.� �� �� �� ��RSא� 
.+j?� �

RSא� � �+;�r� � ��	ض� �
 ��	ض�
.+j?� �

 السرعة في اإلنجاز

الحرس  إنجاز األعمال في  توفير الوقت والجهد فيإلىتؤدي الالمركزية   1
 ���� ���� ���� ���� ����  الوطني الكويتي

تساعد الالمركزية على سرعة اإلستجابة لمتطلبات وظروف البيئة المحيطة   2
 ���� ���� ���� ���� ����  بالحرس الوطني الكويتي

 تقليل نسبة االخطاء بالحرس الوطني الكويتي إلىيؤدي إتباع الالمركزية   3
 ���� ���� ���� ���� ����  وبالتالي تسليم الخدمة بالوقت المحدد

الحرس تساعد الالمركزية على سرعة ودقة االستجابة للطلبات المختلفة في   4
 ���� ���� ���� ���� ����   وبالمستوى المطلوبالوطني الكويتي

 تأدية المهمات المحددة وااللتزام بتنفيذها بدقة متناهيةتؤدي الالمركزية ل  5
 ���� ���� ���� ���� ����  بالوقت المحدد

 تبسيط اإلجراءات

 ���� ���� ���� ���� ����  سيطة وال تسبب إرباك في العملإجراءات العمل ب  6
 ���� ���� ���� ���� ����   تسهل تأديتهااإلدارةإجراءات العمل المتبعة في   7

تساعد التكنولوجيا المتوفرة  للحرس الوطني الكويتي على تبسيط طرق إنجاز   8
 ���� ���� ���� ���� ����  األعمال 

  على تبسيط إجراءات تقديمالحرس الوطني الكويتيتؤكد لوائح العمل في   9
 ���� ���� ���� ���� ����  الخدمات

تعتمد اإلدارات واألقسام في الحرس الوطني الكويتي على برامج معينة   10
 ���� ���� ���� ���� ����  لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات
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.+j?� �

RSא� � �+;�r� � ��	ض� �
 ��	ض�
.+j?� �

 تدفق المعلومات

 ���� ���� ���� ���� ����  المعلومات  مصادرإلى الوصول القيادة العليا للحرس الوطني الكويتي تسهل  11
 ���� ���� ���� ���� ����   غير طويل وغير معقدني الكويتيالحرس الوطتدفق المعلومات في   12

أسلوب تدفق المعلومات من األعلى لألدنى وبالعكس في الحرس الوطني   13
 ���� ���� ���� ���� ����  الكويتي يتم بسالسة وسهولة 

تتصف بيئة العمل بالحرس الوطني الكويتي بتوفير وسائل وقنوات وأساليب   14
 ���� ���� ���� ���� ����  تدفق معلومات متنوعة وواضحة

 الحرس الوطني الكويتي في ةتقال المعلومات بين المستويات اإلدارية الثالثإن  15
 ���� ���� ���� ���� ����  لغرض إنجاز األعمال يتصف بإنسجام كامل وتناغم عالي

 تفويض السلطة

16  
 في عباء الملقاة على عاتق القيادة العليا تخفيف االإلىتؤدي الالمركزية 

 وتفرغها للقرارات المهمة وعدم إنشغالها بالقرارات الحرس الوطني الكويتي
  الروتينية

���� ���� ���� ���� ���� 

 بشكل في الحرس الوطني الكويتيتتم مناقشة المشاكل وإتخاذ القرارات   17
 ���� ���� ���� ���� ����  جماعي وبمساهمة الموظفين 

الحرس الوطني الشخصيةالعاملين في  ات الموظفينواجتهاد مبادرات تلقى  18
 ���� ���� ���� ���� ����  القيادة العلياودعم  تشجيع الكويتي

 المناسب تحديد األسلوب في الحرية الحرس الوطني الكويتيللعاملين في  يتاح  19

 ���� ���� ���� ���� ����  أعمالهم النجاز

 اتاألخذ بالمبادر على الحرس الوطني الكويتيفي  نلون العاموالموظف يشجع  20

 ���� ���� ���� ���� ����  التعليمات الرسمية خارج

� �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
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   العاملينأداءمستوى 
2?�-N2?+א�<�א?�-N2?+א�<�א?�-N2?+א�<�א?�-Nא�<�א+? 

OOOO� �� �� �� �א��`�.א��`�.א��`�.א��`�.� �� �� �� ������
�-+ًא �

����� �PV�= � �U�c[ � �
�U�c[ 

�-+ًא �

ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب  الحرس الوطني الكويتيفي ينجر العاملين   21
 ���� ���� ���� ���� ����  متجدد 

 في الحرس الوطني الكويتي العاملين في أداءب إنخفاض يساهم تحديد أسبا  22
 ���� ���� ���� ���� ����  معالجة اإلنحراف بهدف رفع مستوى أدائهم

االبتعاد عن تقليد اآلخرين في حل  الحرس الوطني الكويتيفي يحاول العاملين   23
 ���� ���� ���� ���� ����  المشكالت التي تعترض سير العمل 

طني الكويتي بشكل مباشر في  العاملين في الحرس الوأداءيتأثر مستوى   24
 ���� ���� ���� ���� ����  مستوى تطبيق الالمركزية

القدرة على تقديم حلول جديدة  الحرس الوطني الكويتيفي  العاملين ىلد  25
 ���� ���� ���� ���� ����  للمشكالت التي تواجههم في العمل

 أداءيعمل نظام الحوافز المرتبط بمدى تطبيق الالمركزية على رفع مستوى   26
 ���� ���� ���� ���� ����  س الوطني الكويتي العاملين في الحر

 ���� ���� ���� ���� ����  بالعدالة  الحرس الوطني الكويتيفي يتسم توزيع العمل بين العاملين   27

 داء الفعلي للعاملين في الحرس الوطني الكويتي مع األداءيزيد تقارب األ  28
 ���� ���� ���� ���� ����  المخطط له 

وافق وتنسجم مع فرصا تت الحرس الوطني الكويتيفي توفر الوظيفة للعاملين   29
 ���� ���� ���� ���� ����  قدراتهم

 العاملين من أداءتعمل القيادة العليا في الحرس الوطني الكويتي على رفع   30
 ���� ���� ���� ���� ����  خالل تطبيق مبادئ الالمركزية في العمل

  
  
  
  
 


