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الملخص
هدفت الد ارسة ة ة ة ل قياس أثر أنماط ش ة ة ةةمد ة ة ةةي المد ر في تفويض الد ة ة ةةإلدياي ا اري في مجموع
المناصة ة ة ةةير في األر ن ،وبلغت عين الد ارس ة ة ة ة

 )250عامإلا ،واعتمدي الد ارس ة ة ة ة المني الوصة ة ة ةةفي الت ليلي،

ولت قيق أهداف الد ارسة ة قاب ال ادض وجة ة مجموع أس ةةجل وص ةةيار مجموع مف الفرج ةةياي ،وبيدف م
وت ليل ال ياناي تم توزي أ اة الدراس "االست ان " المكون مف  )35فقرة عل مجتم الدراس  ،وفي جوء ذلك
رى م وت ليل ال ياناي ،وقد اس ةةتمدمت مجموع مف األس ةةاليا ا دد ةةايي الوص ةةفي واالس ةةتداللي لت ليل
ال ياناي واخت ار الفرجياي.
وتوصلت الدراس ل عدة نتاي أهميا ما لي:


ن مجموع المناصير في األر ن تط ق تفويض الدإلدياي ا اري در



و و أثر ذي الل دد ة ةةايي عند مم ة ةةتوى معنوي  )α = 0.05ألنماط ش ة ةةمد ة ةةي المد ر بإبعا ها

مجتمع

مرتفع .

النمط المم ة ةةتقر عا،في ا ،النمط التم ة ةةلطي ،النمط االنفتادي ،نمط الموافق  ،النمط ال ة ةةمايري) عل

عملي تفويض الدةةإلدياي ا اري بإبعا ها المةةلط  ،ت د د الممةةيولي  ،الممةةاءل ) في مجموع المناصةةير
في األر ن.

وقدب ال ادض عدة توصياي أهميا:
 أن تمتمر مجموع المناصير في األر ن تط يق تفويض الدإلدياي ا اري للممتوياي الممتلف .
 العمل عل تطوير مفيوب تفويض الد ة ة ة ة ةةإلدياي ا اري مف خإل نه ة ة ة ة ةةر وترس ة ة ة ة ةةي مفيوب تفويض
الدإلدياي في التوقي عل

المفوض لييم.
مي المعامإلي مف ق ل ُ

 جرورة اهتماب مجموع المناصير في األر ن بأنماط الهمدي عند االختيار والتعييف وتجنا تعييف
النمط التم ة ة ة ةةلطي ألنز ًقد دا اف ون تفويض الد ة ة ة ةةإلدياي وتعفيف االنماط التي أ يري الد ارسة ة ة ة ة
أهميتيا في تفويض الدإلدياي.

 إجراء دراسات أخرى تتعلق بأنماط شخصية المدير وأثرها على إدارة األزمات.
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Abstract
The aim of this study was to measure the effect of the managers' personality
Types on the delegation of administrative powers at Manaseer Group in Jordan. The
study sample consisted of (250). In light of this, data were collected and analyzed.
A set of descriptive and indicative statistical methods were used for data analysis
and hypothesis testing.
The study reached several results, the most important of which are the
following:


Manaseer Group in Jordan has a high degree of Delegation of administrative

powers.


There is a statistically significant effect at the level of significance (α = 0.05)

for the personality types of the managers (Openness, Conscientiousness,
Extroversion, Agreeableness, and Neuroticism) on Delegation of administrative
power at Manasir group in Jordan.
The study presents several recommendations, the most important of which are:
 Manaseer Group in Jordan should continue to apply the managerial
authorities’ delegation to several levels.

 Working on the development of the concept of the managerial
authorities’ delegation by popularizing and establishing the concept of
delegation of authorities in order to sign all transactions by the
Commissioner to them.
 Manaseer Group should necessarily pay attention to personality types
while selection and appointment, and avoid the appointment of the
authoritarian type because this kind stands as a barrier against
managerial authorities’ delegation and against strengthening the
patterns that the study showed its importance in the delegation of
authorities.
 Conducting other studies related to the personality types of manager
and its impact on crisis management.

