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 تطبيقا على جامعة اجلوف-منظمات التعليم العالي الناشئة التمكني اإلداري للعاملني يف

 

عبد الناصر عبد هللا محمد عيسى
(1)

 

 

بغرض تحديد نقاط القوه  جامعة الجوفبالواقع الراهن للتمكين اإلداري  إلى تقييمتهدف هذه الدراسة : صخملال

وتقديم مقترحات تساعد في خلق بيئة إبداعية، وقادرة على تحقيق أهداف وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها،  لتعزيزها،

تعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى فرضيتين هما:  صياغةولغرض تحقيق هذا الهدف تم  ،المؤسسة

وقد تم اختيار جامعة الجوف وتعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى التمكين الهيكلي. ،التمكين النفسي

أن :مجموعة نتائج منها إلىالدراسة وتوصلت  ( فردا يشغلون المناصب اإلدارية.404) ممثال فيجتمعا للبحث م

الهيكلي. وأن أفراد عينة الدراسة يقيمون إحساسهم بأن كذا المنظمة ال تعاني من ضعف مستوى التمكين النفسي و

. وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من نخفضةبدرجة م المؤسسة تشعرهم بقيمتهم وأهمية العمل الذي يقومون به

تبني ،رفع مستوى االهتمام المعنوي بالعاملين ليرتفع مستوى أهمية العمل الذي يقومون به -التوصيات منها:

تشجيع العاملين على تبادل الخبرات و،السياسات الالزمة لرفع مستوى التحفيز والتشجيع لدى العاملين بالمنظمة

 .ينهم لرفع مستوى التمكين الهيكليوالمهارات فيما ب
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Abstract: The purpose of this study is to evaluate current situation of administrative 

empowerment at Al-Jouf University. It seeks to identify the strengths and weaknesses of 

the administrative empowerment program. The study also intends to provide 

suggestions which can help in establishing a conducive working environment so as to 

achieve the organization goals. The researcher has formulated two hypotheses: a. The 

examined organization is suffering from a decrease in psychological empowerment 

level. b. The examined organization is suffering from a decrease in structural 

empowerment level. The administrative staff at Al-Jouf University has been selected to 

be the research sample which consisted of 404 persons. The results of the study indicate 

that the organization is neither suffering from a decrease in psychological empowerment 

level nor is it suffering from a decrease in structural empowerment level. In addition, 

the sample members feel that the levels of appreciation and the importance of the 

achieved tasks in the organization are very low. The study concluded with a set of 

recommendations which include paying more attention to the workers' moral side in 

higher levels so that the importance levels of the achieved tasks will increase, adopting 

required policies to enhance the levels of motivation and encouragement among the 

organization workers and encouraging employees to exchange experiences and skills 

among themselves to raise the structural empowerment level. 
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 -للدراسة:أوال: اإلطار العام 

   -:مقدمة .1

تعتمد اإلدارة في أي منشأة على العنصتر البشتري ولهتذا الستبب فتان اإلدارة فتي ااستاظ هتي تنظتيم 

إنساني بائن، وبما أن النجاح اإلداري يعتمد على فاعلية وكفاءة وإختال  العتاملين فقتد استتلزم ةلت  

 على العمل اإلداري. ضرورة االهتمام بسلوك العاملين في المنشأة ومدى تأثير سلوكهم 

ومتتن ممتتا ستتبق إيضتتاحه كتتان البتتد متتن االهتمتتام بمفهتتوم تمكتتين العتتاملين يعتبتتر تمكتتين العتتاملين 

)بنوعيتته:التمكين النفستتي والتمكتتين الهيكلتتي( متتن الشتتواهد التتتي تمثتتل أمتترا فارقتتا بالنستتبة للمنظمتتات 

هميتته، وةلت  نتابع متن بغض النظر عن نشاطها حيث يكثر النقتا  والجتدال حتول مفهتوم التمكتين ا

تمحتتور التمكتتين حتتول المتتورد البشتتري بالمنظمتتة، وارتباطتته بكتتل متتن الستتلوك اإلداري للر ستتاء، 

وبالتتتدريب المستتتمر للمتتوإفين وإكستتابهم المهتتارات المناستتبة لعملهتتم وتنميتتة اإلحستتاظ بالمستتؤولية 

ق صتالحياتهم، إضتافة إلتى لديهم والثقة في أنفسهم والقدرة على اتخاة القرارات التي تقع ضتمن ناتا

ةلتت  فتتلن تلبيتتة احتياجتتات العتتاملين الوإيفيتتة والشخصتتية متتن رتتأنها تعزيتتز أواصتتر االفتتة واالنتمتتاء 

 لديهم نحو منظماتهم.

ويالحظ تزايد االهتمام في المنظمات الرائدة بتمكين العنصر البشري لما له من تتأثير جتوهري علتى 

لمنظمتتات علتتى اختالفهتتا متتن االستتتغالل اامثتتل لااقتتات الكفتتاءة والفعاليتتة. وةلتت  بغتترض تمكتتين ا

الموارد البشرية المتاحة في سبيل تحقيق أهداف المنظمة المعنية بأقل التكاليف وأفضتل أنتواا ااداء 

 في إل بيئة رديدة التنافسية على المستوى المحلي والدولي.

على استكشاف القدر المتوافر  وفي هذه الدراسة سيتم توضيح موضوا التمكين في اإلدارة والتركيز

منه ومستتواه فتي المنظمتة محتل الدراستة حيتث أنته أداة إداريتة جديتدة للتعامتل متع العنصتر البشتري 

وإداراته بصورة توجد التميز والنجاح للمنظمة، باإلضافة إلى أنه أسلوب يتمارى مع العلم والمعرفة 

اإلنستتان فهتتو يعتمتتد علتتى الرقابتتة الذاتيتتة والثتتروة المعلوماتيتتة وارتقتتاء الستتلوك البشتتري واحتتترام 

بالتعتتاون متتع القائتتىد علتتىى أنتتىه موجتته ومستتاعد ومتتدرب نحتتو تحقيتتق ااهتتداف المشتتتركة للجميتتع، 

فىاحترام الفرد والتعامل مع اإلنسان علتى أنته بتالع وعاقتل ورارتد يشتكل مصتدرا  مهمتا  وأساستيا  متن 

باط موضوا التمكين بمجموعة قضايا مهمتة علتى مصادر تحقيق التميز والتفوق. هذا باإلضافة الرت

رأسها الالمركزية اإلدارية والجودة الشاملة وروح الفريق لقتوة الصتلة بتين هتذه المفتاهيم وموضتوا 

التمكتتين، متتع العلتتم بتتان التمكتتين يتجتته الن يصتتير احتتد أهتتم المتتداخل الرئيستتية ل صتتالح فتتي كافتتة 

بتكارا إداريتا تتردد أخيترا  فتي إطتار تاتوير الفكتر اإلداري المنشآت المحلية والدولية، كما انه يعتبر ا

بعد تحول االهتمام من نمتوة  منظمتة التتحكم وااوامتر إلتى متا يستمى بالمنظمتة الممكنتة، )النويقتة، 

2014.) 

 

   -:مشكلة الدراسة .2

إلتى تعاني الكثير من المنظمات من اإلدارات البيروقراطية الرتكازها على مركزية القرار ما يتؤدي 

التأخير في انجاز ااعمال وةل  لكثرة المراحل التي يتم بها انجاز الموافقات المتعلقتة بالعمتل والتذي 

يمكن أن تكون له نتتائج ستلبية علتى كافتة المستتويات، لتذا تنحصتر مشتكلة البحتث فتي التعترف علتى 

التتتي  متتدى وجتتود تمكتتين للعتتاملين متتن قبتتل اإلدارة علتتى تاتتور المنظمتتات خصوصتتا فتتي ااعمتتال

يؤدونها وإتخاةهم لبعض القرارات التي تساعد على انجاز العمل بسرعة دون الرجوا ل دارة العليا 

إال فتي الحتتاالت الضتترورية جتدا، تجنبتتا للتتروتين التذي يتتؤدي إلتتى تتأخير انجتتاز المعتتامالت المتعلقتتة 

ي علتتم اإلدارة بالمتعتاملين متع المنظمتتة، وهتذا يتوقتتف علتى متدى تفهتتم اإلدارات للتاتور الحاصتتل فت

الحديثة وتابيقاتها خصوصا عند القناعة بأهمية تفويض بعض الصالحيات التي تمكتن العتاملين متن 

انجاز أعمالهم بالسرعة الالزمة، وهو ما يعكس ثقة الر ساء بالمر وسين والذي ينعكس بدوره على 

مستوى تمكين العاملين فتي ما هو واقع و-انجاز ااعمال في المنظمة، وعليه نارح اإلركالية التالية:

 المنظمة محل الدراسة؟
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 فرضيات الدراسة .3

 تعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى التمكين النفسي. .1

 تعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى التمكين الهيكلي. .2

 من خالل هذه الدراسة يحاول الباحث اإلجابة عن تسا لين رئيسيين هما:و

 

   -:أسئلة الدراسة .4

متتا مستتتوى التمكتتين النفستتي للعتتاملين فتي المنظمتتة محتتل الدراستتة؟ وينتتدر  تحتتته كتتل السؤاا  اوو :

من:)البُعد المعنوي لدى العاملين تجاه المنظمة، إحساظ العاملين في المنظمة بالقتدرة علتى االنجتاز، 

علتتى مستتتوى الحريتتة لتتدى العتتاملين فتتي المنظمتتة، مستتتوى إحستتاظ العتتاملين فتتي المنظمتتة بالقتتدرة 

 التأثير(.

ما مستوى التمكين الهيكلي للعتاملين فتي المنظمتة محتل الدراستة ؟ وينتدر  تحتته كتل الساا  الثاني:

)مستوى التفويض الممنوح للعاملين بالمنظمة،مستوى إحساظ العاملين في المنظمتة بالمشتاركة  :من

فتتتي  التصتتتالالمعلومتتتات واالجوهريتتتة فتتتي أعمتتتال المنظمتتتة،دور فتتترق العمتتتل فتتتي المنظمتتتة،دور 

 في المنظمة(.التدريب والتعليم للعاملين بالمنظمة،مستوى  التحفيز والتشجيعالمنظمة،مستوى 

 

تهدف هذه الدراسة إلى استجالء الواقع التراهن للتمكتين اإلداري ستعيا لمعرفتة  -:أهداف الدراسة .5

تتواءم متتع الثغترات المالتوب عالجهتا وتقتديم مقترحتات تستاعد فتي خلتق بيئتة إبداعيتة تاويريتة ت

 متالبات العصر، وقادرة على تحقيق ااهداف وتلبية الاموحات وةل  من خالل.

 .التعريف بمفهوم تمكين العاملين وتسليط الضوء عليه، وكيفية تحقيقه -

 إبراز موضوا تمكين العاملين باعتبار أن له دور أساسي في تابيق منهج إدارة الجودة الشاملة -

 اإلداري في المنظمات محل الدراسة.التعرف على مستوى التمكين  -

 التعرف على معوقات تابيق التمكين اإلداري في المنظمات محل الدراسة -

 دعم اإلدارات الفاعلة في المنظمات محل الدراسة بالمقترحات االيجابية لتاوير العمل. -

ملين تقتتديم المقترحتتات والتوصتتيات إلدارة المنظمتتة المبحوثتتة فيمتتا يختتي االهتمتتام بتمكتتين العتتا -

 .لغرض تحفيزهم نحو االنجاز المتميز

 

تنبثق أهمية هذه الدراسة متن ثنايتا أهميتة تمكتين العتاملين بمتا لته متن أهميتة فتي  -:أهمية الدراسة .6

تعميق الممارسة اإلدارية، وما يزيد من أهمية هذه الدراسة هو سعيها الستكشتاف الحالتة الراهنتة 

 وتقديم مقترحات لدعم عملية التمكين.لتمكين العاملين بالمنظمات محل الدراسة 

 

 -:حدود الدراسة .7

الحدود الزمنيتة والمكانيتة: أجريتت هتذه الدراستة فتي جامعتة الجتوف بمناقتة الجتوف رتمال المملكتة 

 2015-2013العربية السعودية في الفترة مابين 

 

 -:مصطلحات الدراسة .8

 إلى مجموعتىة أو أفتىراد لىتىديهم  التمكين: انه نقل طوعي لملكية ااعمىال أو الحىاالت والظىروف

القىتتىدرة علىتتىى التعامىتتىل مىتتىع الحالىتتىة المناسىتتىبة فىتتىي محىتتىيط ممكىتتىن، ويمتلكىتتىون السىتتىلاة 

والمسىىؤولية والمهارة ة والقىدرة والفهىم لمتالبىات العمتىل والدافعيتىة وااللتتىزام والثقتىة واإلدارة 

 استب واإلتاحتة الكافيتة لهتم إلطتالق إبتداعاتهم وطاقتاتهمالصىادقة فىي محىيط ال يمنتىع العمتل المن

 (.165،2012محمد، )
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  :متن خاللهتا للعتاملين بالمشتاركة فتي يستمح يمثل تمكين العاملين تل  العملية التي تمكين العاملين

المعلومات، وفي التتدريب والتنميتة، والتخاتيط والرقابتة علتى مهتام وإتائفهم بغيتة الوصتول إلتى 

 (3،2001ابية في العمل وتحقيق ااهداف الفردية والتنظيمية، )المغربي،النتائج اإليج

 حيات عملتة لشتخي رختر استباب التفويض: التفويض عندما يقرر المتدير أن يحتول بعتض صتال

 (2004, 3)العتيبي، محددة

  :دومتتة و ستتكاكا جامعتتة ستتعودية تقتتع بتتين متتدينتي وهتتيجامعتتة الجتتوف، المنظمتتة محتتل الدراستتة

وزارة التعلتتيم العتتالي  وهتتي تحتتت إرتتراف بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية بمناقتتة الجتتوف الجنتتدل

 .)ويكيبيديا(السعودية

 

 ثانيا:اإلطار النظري

"لم يظهر تموقع مفهوم التمكين في الفكر اإلداري منذ تسعينات القرن العشرين كما يؤكد ملحم حيث 

ة عتام متتن ئتوإنمتا إهتر نتيجتتة تراكميتة وتا وريتة عبتتر متا يزيتد عتتن ما ،بشتكل مفتتاج  فكتر التمكتين

وبالمفتتاهيم التتتي تتعلتتق بتتلدارة المتتوارد  ،التاتتور فتتي الفكتتر اإلداري بمفاهيمتته المختلفتتة بشتتكل عتتام

البشتتتتترية وإدارة العالقتتتتتات متتتتتتع اإلنستتتتتان داختتتتتل المؤسستتتتتتة )العتتتتتاملين( أو ختتتتتار  المؤسستتتتتتة 

 (.24، 2006)الزبائن(")ملحم، 

فتتالتمكين فتتي حقيقتتته نتتوا متتن تفتتويض الستتلاة والقتتوة بتتين إدارات وأجتتزاء بنيتتة المنظمتتة التنظيميتتة 

وبعضتتها التتبعض, كمتتا تعنتتي أيضتتا : أن التمكتتين هتتو عبتتارة عتتن قتتدرة المنظمتتة علتتى إتاحتتة الفتتر  

ا تتمثتل فتي للمستفيدين في خدماتها في المشاركة الجديتة فتي إدارة رتؤونها ولعتل الخاتوة ااولتى هنت

(، ويتترى 206-205، 2014تبنتتى المنظمتتة لمفهتتوم الشتتراكة والقتتوة أو الستتلاة متتن التتداخل)ناجي، 

القحاتتاني أن التمكتتين هتتو زيتتادة االهتمتتام بالعتتاملين متتن ختتالل توستتيع صتتالحياتهم وإثتتراء كميتتة 

مشتاكلهم  المعلومات التي تعاى لهم، وتوسيع فتر  المبتادرة والمبتادأة التختاة قتراراتهم، ومواجهتة

وقد جاء في المجلة ااردنية إلدارة ااعمتال أن  التمكتين (، 2011،9التي تعترض أدائهم )القحااني،

اإلداري: هتتو إستتتراتيجية تنظيميتتة تهتتدف إلتتى إعاتتاء العتتاملين الصتتالحيات والمستتؤوليات ومتتنحهم 

رد كافة وبيئتة العمتل الحرية اداء العمل باريقتهم من غير تدخل مبارر من اإلدارة، مع توفير الموا

المناستتتتتبة لتتتتتتتأهيلهم مهنيتتتتتتا  وستتتتتتلوكيا  اداء العمتتتتتتل متتتتتتع الثقتتتتتتة التامتتتتتتة بهتتتتتتم )المعتتتتتتاني وأختتتتتتو 

ويقصد به: إعااء العاملين صالحية وحرية أكبر في مجال الوإيفتة المحتددة . (2009،236أرريدة،

خرى منحته حريتة التي يقوم بها العامل حسب الوصف الخا  بتل  الوإيفة من ناحية، ومن ناحية أ

يقصتتد وفتي نفتتس الستياق (، 2013،18المشتاركة وإبتتداء الترأي فتتي أمتور ختتار  الوإيفتة )بتتودرهم،

بتتالتمكين التنظيمتتي: تهيئتتة المنتتام التنظيمتتي لتمكتتين العتتاملين متتن ختتالل ممارستتات المنظمتتة التتتي 

أيضتا:  كمتا ويقصتد بته، (2013،وحستب هتستهدف المشاركة في القوة وصتنع القرارات.)منصتور 

تعزيز القدرات للعاملين من حيث إعاا هم موارد وقوة لصنع القرارات مع متنحهم حريتة التصترف 

فتتي حتتين ، (2013،13وتنفيتذ الحلتتول التتتي يقررونهتا دون الحاجتتة للرجتتوا إلتتى ر ستائهم )الفايتتدي،

استخدام يعرف بأنه: عملية إعااء اافراد سلاة أوسع في ممارسة الرقابة، وتحمل المسؤولية، وفي 

ومثلهتا أنته: متنح (، 2011قدراتهم، من خالل تشجيعهم على استخدام القرار)المبيضتين، والاراونتة،

الستتتلاة لافتتتراد ومشتتتاركتهم فتتتي صتتتنع القتتترارات وتزويتتتدهم بالمعلومتتتات الالزمتتتة متتتن ختتتالل 

أن ، ويمكننتتا القتتول (2013،16اإلستتتراتيجية اإلداريتتة المتمثلتتة بفتترق التتتدريب والعمتتل )العصتتيمي،

التمكين يشير إلى حصول كل فرد على القوة التي كانت متمركزة في يد المتدير التقليتدي حتتى يمكتن 

أداء العمل بفعالية، فالقيمة التي يركز عليها التمكين هنا أن المشاركة في القوة تؤدي إلتى المزيتد متن 

املين الصتالحيات (. وعموما يهتم مفهتوم التمكتين التذي يعنتي إعاتاء العت2009،82القوة )الضمور،

والمسؤوليات، وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة باتخاة القرارات المناسبة ومتنحهم الحريتة والثقتة 

اداء العمتتتل باتتتريقتهم دون تتتتدخل مبارتتتر متتتن اإلدارة بشتتتكل رئتتتيس بتوثيتتتق العالقتتتة بتتتين اإلدارة 

الجمتتتود اإلداري، والعتتتاملين، والمستتتاعدة علتتتى تحفيتتتزهم ومشتتتاركتهم فتتتي اتختتتاة القتتترار، وكستتتر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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والتنظيمتتي التتداخلي بتتين اإلدارة والعتتاملين، وهتتو متتا يجعتتل االهتمتتام بمبتتدأ تمكتتين العملتتين عنصتترا 

(. وبناء على ما ورد أعاله فان باستااعتنا القول: 2011،2،فالق وبن نافلةأساسيا لنجاح المنظمات)

لين المتالك القتوة الالزمتة التختاة أن تمكين العاملين "هو المفهوم الذي من خالله تتاح الفرصة للعام

القترارات والثقتتة بتالنفس والقناعتتة باإلمكانتتات الذاتيتة والمعرفيتتة التتي تتتدعم فتتي عمليتة اتختتاة القتترار 

بالصورة التي تجعلهم قادرين على المبادرة بالمقترحات التي ستؤثر في نجتاحهم الشخصتي وبالتتالي 

/االتجاه االتصتالي: وهتو 1:للتمكين اتجاهين هما عتيبيالةكر وقد  نجاح المنظمات التي يعملون فيها.

العملية التي تتم من أعلى إلى أسفل ويعتقد أن التمكين يتم عندما تشترك المستويات العليا فتي الهيكتل 

اإلثتراء التوإيفي :التنظيمي مع المستويات الدنيا في السلاة، وبالتالي يتضمن التمكين ممارسات هتي

/االتجاه التحريضي، ويركز على اتجاه العاملين الذي يظهتر كتال  من:الكفتاءة، 2وفرق اإلدارة الذاتية.

(، حيتتث إن اتجاهتتات التمكتتين 2005،6القتتدرة علتتى أداء المهتتام والشتتعور بمعنتتى العمتتل )العتيبتتي، 

 بالابع محاولة لتبسيط اامر على من يرغب بتمكين أفراده داخل المنظمة.

 

 أبعاد التمكين :

( أن هنال  أبعادا للتمكتين البتد أن تؤختذ بعتين االعتبتار متن أجتل الوصتول إلتى 2005) يرى العتيبي

 التمكين بشكل علمي وصحيح حتى يؤتي التمكين أكله بال ضرر للمنظمة وتتمثل تل  اابعاد في:

الموضوعية: بمعنى اختيار الشخي الممكن أو مجموعة اارخا  الممكنتين بدقتة وموضتوعية  -1

 ن بالشكل الصحيح من دون أي تحيز ويكون االختيار حسب الكفاءة.اجل تفعيل التمكي

المحدودية: ضرورة أن يكون أحد اابعتاد المراعتاة هتو محدوديتة التمكتين كتي ال يتعتدى الممكتن  -2

 حدود تمكينه أو يستخدم هذه الصالحيات لمصالحه الشخصية.

تمكن متن تتوفير وستيلة لوصتف للتمكتين عتدة أبعتاد لت )الرتلي وماكقولدرك(قتد حتدداباإلضافة إلى أن

 هيئة التمكين المستخدم في أي منظمة وفيما يلي عرضا  لهذه اابعاد :

( : يعتمد هذا البعد على عدة عناصر :تتمثل في: حرية التصرف التتي تستمح للفترد taskالمهمة ) -3

ب الملموستة الذي تم تمكينه من أداء المهمة التي مكن من أجلها، مدى السماح للفرد من تغيير الجوان

 وغير الملموسة في المنظمة كرضا العاملين على سبيل المثال.

يأختتذ هتذا البعتد بعتتين االعتبتار كتال  متتن: متدى استتتقاللية و: (task \ locationتحديتد المهمتة ) -4

العاملين للقيام بمهامهم، مدى توجيه العتاملين أو التتدخل بعملهتم أثنتاء تمكيتنهم، متدى التضتارب بتين 

 ملين ومسؤولية المديرين.مسؤولية العا

(: يتختذ هتذا البعتد عتن متدى المهتام التتي يقتوم بهتا الممكتن ومتدى قوتته فتي اتختاة powerالقتوة ) -5

 القرارات، إلي أي مدى تكون سلاة الفرد؟ هل هي محدودة في المهمة الموكلة إليه أم تتعداها؟.

االفتراضتات عتن مصتادر (، ويأخذ هتذا البعتد بعتين االعتبتار اكتشتاف Commitmentااللتزام ) -6

التزام اافراد واإلةعان التنظيمي اسلوب محدد للتمكين. ويتصتل بعتد االلتتزام بالمواضتيع المتصتلة 

بزيادة تحفيز اافراد متن ختالل تتوفير احتياجتات الفترد للقتوة واالحتياجتات االجتماعيتة وزيتادة الثقتة 

 بالنفس.

درة ثقافتتة المنظمتتة علتتى تعزيتتز الشتتعور ( حيتتث يبحتتث هتتذا البعتتد فتتي متتدى قتتCultureالثقافتتة ) -7

بتتالتمكين. وإلتتى إي متتدى يمكتتن وصتتف الثقافتتة كبيروقراطيتتة، موجتتة للمهمتتة، اادوار، أو التتتحكم. 

فالثقافة التنظيمية التي توصف بالقوة والتحكم من غير المحتمل أن توفر بيئة مالئمة لنجتاح التمكتين. 

 (12م، 2009. )القثامي،بل على اارجح قد تشكل عائقا  لبيئة التمكين

 

 المفاهيم المحددة الستراتيجيات التمكين:

( إلى التمكين بوصتفه إستتراتيجية إداريتة لحتث اافتراد العتاملين وتشتجيعهم بمتا فتيهم Nixonأرار )

المدراء لغرض توفير مهارتهم الخاصة وخبراتهم على نحو أفضل وةل  عتن طريتق متنحهم المزيتد 

رف اداء أعمتتالهم إلتتى جانتتب المتتوارد واالمتيتتازات ااختترى ليكونتتوا متتن القتتوة والحريتتة فتتي التصتت
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كمتا بتين )الشتربيني( أن استتراتيجيات ، قادرين على العمل بفاعلية خدمة اهتداف المنظمتة وغاياتهتا

التمكتتين هتتي عبتتارة عتتن تاتتور الفكتتر اإلداري للتمكتتين وةلتت  بستتبب التغيتترات العنيفتتة فتتي البيئتتة 

والتتتي هتي التدافع التترئيس لهتذا التاتور الجتوهري فتتي هتذا الفكتر النظتتري المحياتة بنشتاط المنظمتة 

والتابيقي على حد سواء والحقيقة أن العاملين هتم أفضتل متن غيترهم فتي إدراك المشتاكل والمعرفتة 

بهتتا عنتتدما تحتتدو فتتي مواقتتع العمتتل لتتذا يتتتم متتنحهم فرصتتة إجتتراء التحستتينات وتنفيتتذ الحلتتول لتلتت  

 قد بين أن إستراتيجية التمكين تتحدد في :( Cookالمشاكل لذا فان )

اعتمتتاد اإلدارة لتتدور المستتهل لضتتمان -4اعتمتتاد العمتتل الفتترق،-3تحديتتد القتتيم،-2تحديتتد الر يتتة،-1

( إلتتى ثالثتتة مفتتاهيم رئيستتة Longالتنستتيق والتكامتتل والتتدعم التجريبتتي وتحستتين العمليتتات.ثم أرتتار )

-3تقييمتات إداريتة ستنوية،-2إستتراتيجية ستنوية،خاتة -1تتحدد من خاللها إستراتيجية التمكتين هتي:

 (2013،166،احمدالتدريب والتاوير.)علي و

 

 :وأهم عوامل نجاحه متطلبات تمكين العاملين

العلتتتم -1أن هنالتتت  مقومتتتات وركتتتائز أساستتتية لتمكتتتين العتتتاملين تتمثتتتل فتتتي:(2009،6صتتتالح)يتتترى 

-2بكفتتاءة واقتتتدار واستتتقاللية أكبتتر، والمعرفتة والمهتتارة وةلتت  لزيتتادة قدرتته علتتى تأديتتة مهتتام عملته

االتصتتال وتتتدقيق المعلومتتات وةلتت  لخلتتق الشتتعور بتتالتمكين وحريتتة التصتترف والشتتعور بالملكيتتة 

الثقتتتة بتتتين القائتتتد -3واالنتمتتتاء ويتكتتتون لتتتدى العتتتاملين الحمتتتاظ التتتذاتي متتتن أجتتتل تحستتتين ااداء،

الحتتوافز  -4صتتراحة معهتتم،والمر وستتين متتن ختتالل االهتمتتام بالعتتاملين ومشتتاركتهم والصتتدق وال

المادية والمعنوية لرفع مستوى المنافسة بين الممكنين نحو تحمل أفضل للمسئولية والكفتاءة واإلبتداا 

 والتفكير الخالق.

يعتبر تمكين العاملين جزء من خاوة كلية إلحراز تقدم منظم فتي مجتاالت الفاعليتة اإلنتاجيتة وإدارة 

رارية التاتوير, والمنظمتة الممكنتة تحتتا  إلتى أهتداف واضتحة الجودة الشاملة وخدمة العميل واستتم

وإدارة حاسمة وتعتبر المنظمة ممكنة عندما يحصل اافراد علتى المعلومتات التتي يحتاجونهتا لصتنع 

وإلنجاح عملية التمكتين هنالت  عوامتل يمكتن تلخيصتها قرارات تتعلق بسير العمل الذي يقومون به، 

افراد بأنهم يعملون بمنظمة انجازاتها أو تقدمها يعود عليهم بتالنفع، في: مدى رغبة الر ساء إرعار ا

كن على دراية كاملة بكل تفاصيل المنظمة مما يعتود بتالنفع أو يجعلته ينفتذ  ويجب أن يكون الفرد الُمم 

(، باإلضتتتافة إلتتتى متتتدى رغبتتتة الر ستتتاء: بتحويتتتل 16، 2007المالتتتوب بالشتتتكل الصتتتحيح)رزان،

الثقة المتبادلة بين الر ساء والمر وسين، فعالية نظام االتصاالت والتغذيتة الصالحيات للمر وسين، 

العكستتية فتتي المنظمتتة، وجتتود نظتتام موضتتوعي لتقيتتيم ااداء، وجتتود نظتتام عتتادل للتعتتين قتتائم علتتى 

توإيتتف المتتؤهلين التتذين يمتلكتتون مهتتارات عاليتتة فتتي مجتتال عملهتتم، ربتتط ااداء بتتالحوافز الماديتتة 

، 2012المر وسين على تحمل المسؤولية والقيام بااعباء الموكلتة إلتيهم. )جتودة،والمعنوية، تدريب 

138). 

 

 معوقات وتسلسل تطبيق عملية تمكين العاملين :

تواجه المنظمات بعض المعوقات التي قد تحد من قدرتها علتى تابيتق تمكتين العتاملين، وتتمثتل تلت  

الشديدة فتي ستلاة اتختاة القترارات، ختوف اإلدارة المعوقات في: البناء التنظيمي الهرمي، المركزية 

العليتتا متتن فقتتدان الستتلاة، عتتدم الرغبتتة فتتي التغييتتر، ختتوف اإلدارة الوستتاى متتن فقتتدان وإائفهتتا 

وسلاتها، خوف العاملين من تحمل المسؤولية، اانظمة واإلجتراءات الصتارمة التتي ال تشتجع علتى 

ت، ضتتعف نظتتام التحفيتتز، تفضتتيل أستتلوب القيتتادة المبتتادرة واالبتكتتار، الستترية فتتي تبتتادل المعلومتتا

(، ويمكتن أيضتا إضتافة كتال  2013،19اإلدارية التقليدية، ضعف التدريب والتاوير التذاتي. )عفانتة،

من:ضعف الوازا الديني عنتد بعتض أصتحاب الستلاة، استتئثارهم بالستلاة وعتدم تمكتين العتاملين، 

ين وفوائتده، حيتث يبتين الشتكل التتالي تسلستل وقلة الوعي عنتد أغلتب أصتحاب الستلاة بأهميتة التمكت

 مستويات عملية تمكين العاملين
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 ( تسلسل مستويات عملية تمكين العاملين 1شكل رقم )

 

 م(2008-2007المصدر: )احمد 

 

 فوائد تمكين العاملين :

يستتاهم التمكتتين فتتي تحستتين نوعيتتة المنتجتتات المتتراد تقتتديمها للزبتتائن متتن ختتالل تصتتميم المنتجتتات 

والعمليات وفق متالباتهم وحاجاتهم وتعزيز سرعة االستجابة لحاجتات الزبتائن, الستماح لارتخا  

اف بحرية التصرف واستقاللية التفكير مما يترتب عليه بذل الجهد المضاعف وبكفاءة أكبر تخدم أهد

المنظمة وتوجهاتها, تفعيل الفاعلية المنظمية جتراء تحمتل جميتع اارتخا  العتاملين المستؤولية فتي 

تحقيق ةل  والتأكد من فاعلية ااداء المنجز, إيجاد مواقع عمل تمتاز بتوافر الممارسات الديمقراطيتة 

واتختاةه متن مواقعهتا  فيها وإزالة القيود البيروقراطية في ااداء جتراء انتقتال ستلاة صتنع القترارات

التقليدية إلى مواقع أدنى وةل  من رأنه تسريع اإلنجتاز الكتفء والفاعتل, تابيتق التمكتين يتؤدي إلتي 

تعزيتتز المواقتتف الستتلوكية اإليجابيتتة للعتتاملين كالرضتتا والتتوالء وااللتتتزام ودافعتتتيهم ل نجتتاز وبتتذل  

عزيز الثقتة بالقتدرات الذاتيتة لارتخا  يعاي للعمليات المنجزة بعدا  أرمل في التاوير والتحسين, ت

وتقليل ااخااء الناتجة عن العمل وتخفيف الكلف ويكون القرار المتخذ من قبل العاملين أكثتر تتأثيرا  

-2013،72على الزبائن وسيما أن التصاقهم وحتاجتهم المتناميتة أكبتر متن ااداء )المنظمتة العربيتة،

تكتاليف التشتغيل بالتقليتل متن عتدد المستتويات اإلداريتة  تخفتيض(. ويندر  في هذه الفوائد أيضا: 73

الغير ضرورية، زيادة تركيز واهتمتام اإلدارة بالقضتايا اإلستتراتيجية وتترك اامتور اليوميتة للصتف 

الثتاني متن اإلداريتتين، إرتباا حاجتتات العتاملين متتن تقتدير وإثبتتات التذات, وارتفتتاا مقتاومتهم لضتتغط 

ية وربط مصالحهم متع مصتالح المنظمتة، تتوفر إستتراتيجية تمكتين العمل, وتنمية رعورهم بالمسؤول

العتتاملين منتتام تنظيمتتي إيجتتابي لتنفيتتذ اإلستتتراتيجيات اإلداريتتة الحديثتتة مثتتل إدارة الجتتودة الشتتاملة 

زيتادة الشتعور وتعتبر أهم نتائج الفوائتد الخاصتة بتالموإف هتي:  (2007،28وغيرها. )رزان احمد،

عمل بها ولفريق العمل الذي ينتمتي إليته وللمهتام التتي يقتوم بهتا،رفع مستتوى باالنتماء للمنظمة التي ي

المشتتتاركة الفاعلتتتة واإليجابيتتتة لتحقيتتتق أهتتتداف المنظمة،تحستتتين وتاتتتوير مستتتتوى أداءه،اهتمامتتتىه 

بالتتتتىدورات التدريبيتتتتىة والمتتتتؤتمرات والنتتتتدوات وور  العمتتتتىل الكتتتتتىساب المعرفتتتتة والمهتتتتارات 

والمحافظتة عليته بعتد تاتوير كفاءتته وقدراتته ومهاراتته ومعارفه،يتدرك  المالوبة،تمس  المنظمة به

قيمة عمله )وإيفته( من خالل سيارته على مهام العمل،ور يته لامور بنظرة رتاملة يترى فيهتا أن 

تصب جميعها في تحقيق أهتداف المنظمتة،تحقيق الرضتا التوإيفي  ما يقوم به حلقة من حلقات أخرى

صتتتالح, ن تنميتتتة لقدراتتتته وتحقيتتتق ةاتتتته والتتتىشعور بتتتىاحترام اإلدارة لتتته )بمتتتا يحققتتته لتتته التمكتتتين متتت

2009،11.) 
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 -الدراسات السابقة:

( معوقات تطبيق التمكين اإلداري في الجامعات السعودية من وجهة 2013دراسة: )ألشمري، .1

وقتد هتدفت الدراستة إلتى معرفتة معوقتات تابيتق التمكتين اإلداري فتي نظر أعضاء هيئة التؤدري:: 

الجامعات السعودية. وقتد توصتلت الدراستة إلتى:أن هنتاك درجتة عاليتة متن معوقتات تابيتق التمكتين 

اإلداري فتتتتي الجامعتتتتات الستتتتعودية فتتتتي جميتتتتع المجتتتتاالت المتعلقتتتتة بالمعوقتتتتات الذاتيتتتتة والقياديتتتتة 

والتكنولوجيتتة والتنظيميتتة، وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيا بتتين متوستتط استتتجابات أفتتراد عينتتة الدراستتة 

معوقتتات تابيتتق التمكتتين اإلداري فتتي الجامعتتات الستتعودية وفقتتا لمتغيتتر ستتنوات الخبتترة، عتتدم  حتتول

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حتول معوقتات تابيتق التمكتين 

اإلداري في الجامعات السعودية وفقا لمتغير الجنس والتخصي العلمي والتربيتة العلميتة، وممارستة 

 لعمل اإلداري.ا

أثـؤؤؤـر تطبيؤؤؤق يسؤؤؤتراتيجية تمكؤؤؤين العؤؤؤاملين فؤؤؤي تحسؤؤؤين أداء  (2012)زيؤؤؤن العابؤؤؤدين، دراسؤؤؤة .2

،حيتتث هتتدفت الدراستتة إلتتى: توضتتيح أهتتم المفتتاهيم المتعلقتتة بلستتتراتيجية تمكتتين العتتاملين، الماسسؤؤة

شتركة فتي تاتوير إيجاد العالقة بين تابيق إستراتيجية تمكين العاملين وأثر هذه العالقة على قتدرة ال

ااداء. وقد توصلت إلتى: العمتل علتى تفتويض المزيتد متن الستلاة والصتالحيات للعتاملين بالمديريتة 

للشركة الجزائرية للتأمين عنابه، حيث توصلنا من خالل نتائج الدراسة أن العاملين بالشتركة يحبتون 

المعنويتة للعمتال نظترا اثرهتا العمل الجماعي ويجدون فيه تعاون، االهتمام بتقديم الحوافز الماديتة و

االيجتتابي علتتى معنويتتات العتتاملين وزيتتادة دافعيتتتهم نحتتو العمتتل وبالتتتالي تحستتين أدائهتتم باستتتمرار، 

االهتمام بتاوير العاملين عن طريتق متنحهم بترامج تدريبيته لتحستين قتدراتهم ومعتارفهم ومهتاراتهم 

ين إتروف العمتل المختلفتة قتدر اإلمكتان في العمل مما يعود علتى المؤسستة بالفائتدة، االهتمتام بتحست

 لئال يؤثر ةل  سلبا على أداء العاملين، العمل على تحقيق مبدأ العدالة في الترقية.

هتتدفت الدراستتة إلتتى أثؤؤر التمكؤؤين اإلداري علؤؤى اوداء الؤؤو يفي:  (م  2011دراسؤؤة )السؤؤلمي، .3

جتوازات محافظتة جتدة. وتوصتلت التعرف على أثر التمكين اإلداري على ااداء التوإيفي فتي إدارة 

الدراستتتتة إلتتتتى:أن التمكتتتتين اإلداري المتمثتتتتل مقوماتتتتته في)المعرفتتتتة والمهارات،االتصتتتتال وتتتتتدفق 

المعلومات،الثقافتتة التنظيميتتة، الحتتوافز، المشتتاركة والتفتتويض( يتتؤثر علتتى ااداء التتوإيفي لمتتوإفي 

فقتتد اقتتترح الباحتتث عتتدة  إدارة جتتوازات محافظتتة جتتدة. ومتتن ختتالل متتا تتتم التوصتتل إليتته متتن نتتتائج

توصيات من أهمها: ضرورة االهتمام بموضوا التمكين اإلداري من حيث أنه يستهم فتي حتل بعتض 

المشتتاكل المتعلقتتتة بتتتااداء التتوإيفي والمنظمتتتات العامتتتة. وتوضتتيح مفهتتتوم التمكتتتين اإلداري كأحتتتد 

ل علتى تعزيتز وتنميتة وتاتوير المفاهيم اإلدارية الحديثة والمهمة التي ينبغي اإللمام بها. وكذل  العمت

مقومات التمكين اإلداري المتاحة حاليا في المنظمات العامة،وهي المعرفة والمهارة،االتصال وتدفق 

 المعلومات،الثقة التنظيمية،الحوافز، الثقافة التنظيمية، المشاركة،التفويض.

لدراستتة إلتتتى: هتتتدفت ا( دور التمكؤؤين فؤؤؤي عمليؤؤة اتخؤؤؤا: القؤؤرارات: 2011دراسؤؤة )اللحيؤؤؤدان    .4

التعرف علتى متدى إلمتام العتاملين بجتوازات مناقتة القصتيم بمفهتوم التمكتين وأستاليبه،الوقوف علتى 

مستتتتتوى التمكتتتتين التتتتذي يمارستتتته العتتتتاملون بجتتتتوازات مناقتتتتة القصتتتتيم فتتتتي اتختتتتاة القتتتترارات 

وتنفيذها،تشتتخيي المعوقتتات التتتي تحتتول دون تمكتتين العتتاملين بجتتوازات مناقتتة القصتتيم متتن اتختتاة 

أن ااستتاليب المهمتتة التتتي تعبتتر عتتن إلمتتام العتتاملين لقتترارات وتنفيتتذها وستتلبياتها. وتوصتتلت إلتتى: ا

بجوازات مناقة القصيم بمفاهيم التمكين هي: يتحقق التمكين بمشتاركة العتاملين فتي اتختاة القترارات 

لتدى ، لعمتللمواجهة مشكالت العمل، والتشاور مع العاملين قبل اتخاة القرارات التي تمتس مستتقبل ا

مفردات مجتمع الدراسة ر ية متشابهة نحتو دور التمكتين فتي عمليتة اتختاة القترارات وتنفيتذها مهمتا 

تهيئة المنام التنظيمي المالئم لتابيق أساليب التمكين ومداخلته وأوصت باختلفت مؤهالتهم التعليمية،

 .حسب طبيعة عمل المنظمة

هدفت الدراسة ( التمكين اإلداري في المنظمات الخدمية: 2011دراسة )علوان وعبد الرحمن، .5

إلتتى: تقيتتيم إطتتار نظتتري يوضتتح مفهتتوم التمكتتين اإلداري وعواملتته والمتالبتتات التنظيميتتة الالزمتتة 



 

 9 عبد الناصر عيسى.... ين في منظمات التعليم العاليلالتمكين االداري للعام

 

لتابيقه في المنظمات المبحوثة، تشخيي عوامل التمكتين اإلداري للتعترف علتى مستتويات التمكتين 

تتميتتز بهتتا المنظمتتات الخدميتتة العامتتة وتلتت  التتتي تتميتتز بهتتا مثيالتهتتا الخاصتتة، تمثلتتت نتتتائج التتتي 

وتوصيات الدراسة في: عوامل التمكين اإلداري فتي المنظمتات الخدميتة فتي القاتاا العتام متن حيتث 

ة كفايت -5التدريب والتاوير  -4المشاركة  -3المعلومات  -2فرق العمل  -1تسلسل ااهمية كاآلتي : 

الصتالحيات. وترستتيك فكترة الشتتعور بالمستؤولية وااللتتتزام تجتاه الوإيفتتة وةلت  بمتتنح الثقتة بتتاافراد 

 العاملين وإحساسهم بأنهم جزء أساسي في المنظمة وال يمكن العمل من دونهم 

التستا ل الترئيس: ( مقومات التمكين في المنظمات اومنية التعليميؤة:2010دراسة )الرشودي، .6

مقومات تمكين العاملين في المنظمات التعليمية اامنية وما مدى جاهزيتها لتابيقته؟.  ما درجة أهمية

حيث كانت أهم النتائج هتي: بينتت الدراستة أن أهتم مقومتات التمكتين متن وجهتة نظتر أفتراد الدراستة 

يم تتمثل في دعم اإلدارة العليتا وقناعتهتا بجتدوى التمكتين، بينمتا كانتت أهتم توصتياتها: االهتمتام بتتدع

المقومتتات التتتي تزيتتد متتن إمكانيتتة تابيتتق التمكتتين فتتي المنظمتتات التعليميتتة اامنيتتة، زيتتادة الثقتتة فتتي 

المر وستين وفتي قتدراتهم ومهتاراتهم وتهيئتة بيئتة العمتل المناستبة بمتا يستاعد علتى تابيتق التمكتتين، 

 االهتمام بجانب التحفيز المادي والمعنوي في المنظمات التعليمية اامنية.

 

 :ة نتائج الدراسة بالدراسات السابقة عالق

من خالل النتائج المتوصل إليها، يتضح أن هذه النتائج، تتفتق وتختلتف متع نتتائج الدراستات الستابقة، 

زيؤن والتي تم اإلعتماد عليها في هذه الدراسة حيث نجتد إتفتاق نتتائج هتذه الدراستة متع نتتائج دراستة 

تحقق التمكتين بمشتاركة عاون،ومع دراسة اللحيدان في في جانب، حب العمل الجماعي والت العابدين

العاملين في اتخاة القرارات لمواجهة مشكالت العمل والتشاور مع العاملين قبل اتخاة القرارات التي 

فتي متنح الثقتة بتاافراد العتاملين وإحساستهم  علوان وعبؤد الؤرحمن، ومع دراسة تمس مستقبل العمل

فتي ضتعف  الرشؤودي، يمكن العمل من دونهم،ومع نتائج دراستة بأنهم جزء أساسي في المنظمة وال

الحوافز. وتتفق مع دراسة الشمري في أن حقل الدراستين كتان هتو المجتال الجتامعي. فتي حتين نجتد 

اللحيؤدان  ،السؤلمي ،زيؤن العابؤدينإختالف حقل هذه الدراسة )منظمة تعليمية( مع كتل متن دراستات 

علتى  وتفؤردت هؤ ا الدراسؤة.ا فتي حقتل ختدمي غيتر تعليمتيحيث ان جميعهت وعلوان وعبد الرحمن

غيرها متن الدراستات ااخترى فتي مجتال التمكتين اإلداري بأنهتا الدراستة ااولتى متن نوعهتا جامعتة 

 الجوف التي تسعى لقراءة واستكشاف واقع التمكين اإلداري في هذه الجامعة حديثة النشوء.

 

 منهجية الدراسة: 

اعتمتتدت هتتذه الدراستتة علتتى المنهجتتين الوصتتفي والتحليلتتي، متتن ختتالل استتتعراض اادب اإلداري 

المتعلق بالتمكين، وبالرجوا إلى الدراسات السابقة المرتباتة بموضتوا الدراستة، وقتد تمثتل مجتمتع 

 وعينة الدراسة في العاملين بجامعة الجوف،حيث بلع )مجتمع الدراستة(،عدد العتاملين بهتذه الجامعتة

( إستتتبانة، 450فتترد( متتنهم واستتترد منهتتا ) 770عضتتوا (، ووزعتتت إستتتبانة الدراستتة علتتي ) 2293)

( عضتتتوا  404( إستتتتبانة لعتتتدم صتتتالحيتها للتحليتتتل، وبتتتذل  بلغتتتت عينتتتة الدراستتتة )46واستتتتبعدت )

( يبين توزا أفراد عينة الدراستة حستب متغيترات الدراستة. كمتا تتم تحليتل البيانتات 1والجدول رقم )

تم جمعها الختبار فرضيات الدراسة، واإلجابة عتن تستا التها، والوصتول إلتى نتتائج تستهم فتي  التي

تقديم مجموعة متن التوصتيات الهادفتة إلتى تفعيتل دور التمكتين فتي المنظمتات محتل الدراستة، وةلت  

باالعتماد على إستبانة )أداة الدراسة( استخدمت لتحقيق أغراض هتذه الدراستة حيتث تكونتت إستتبانة 

البحث من ااقسام الرئيسية التالية: تمثل القسم ااول: بالبيانات الشخصية للمبحوو والتي تمثلتت فتي 

)الجنس،العمر،المستوى التعليمي(.في حين تمثتل القستم الثتاني: بالبيانتات الوإيفيتة )ستنوات الخبترة، 

تمثتل المحتور ااول  طبيعة العمل(.كمتا تمثتل القستم الثالتث بتالتمكين النفستي مقستم علتى أربعتة أبعتاد

وهي:)المعنى، المقدرة، الحريتة، التأثير(.أمتا القستم الرابتع فتمثتل بتالتمكين الهيكلتي مقستم علتى ستت 
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أبعاد تمثل المحور الثاني وهي:)التفتويض، المشتاركة، فترق العمتل، المعلومتات واالتصتال، التحفيتز 

 والتشجيع، التدريب والتعليم(

ااساستتية ومتتن ثتتم محتتاور اإلستتتبانة للوصتتول إلتتى إجابتتة علتتى تستتا الت حيتتث يتتتم تحليتتل البيانتتات 

الدراسة،لنجد أن جميع عبارات محاور الدراسة الرئيسية تمت صياغة اإلستجابات لها وفقتا للمقيتاظ 

 المتدر  الخماسي لى )ليكرت(، وعليه سوف نبدأ بالبيانات ااساسية كما يلي:

 

 سية(خصائص مجتمع الدراسة)البيانات اوسا

تتتم تصتتنيف مجتمتتع الدراستتة وفقتتا لمتغيتترات هتتي: النوا،العمر،المستتتوى التعليمتتي، عتتدد ستتنوات 

 الخبرة، طبيعة العمل. وفي ما يلي توضيح لخصائي أفراد الدراسة في ضوء هذه المتغيرات:

 (404وصف خصائي مجتمع الدراسة )ن =  (1جدول )

 توزيع أفراد العينة وفقا للجنس

 لنسبةا التكرار الجنس

 %63.40 256 ةكر

 %36.60 148 أنثى

 التوزيع العمري

 %4.50 18 سنة 25أقل من 

 %85.90 347 سنة 40واقل من 25من 

 %7.20 29 سنة 55واقل من 40من 

 %2.50 10 سنة فأكثر 55من 

 المستوى التعليمي

 %27.00 109 ثانوي أو تقني

 %57.20 231 بكالوريوظ

 %10.10 41 ماجستير

 %5.70 23 دكتوراه

 عدد سنوات الخبرة

 %27.70 112 سنوات 5اقل من 

 %43.10 174 سنوات 10إلى  5من 

 %20.80 84 سنة 20إلى  11من 

 %5.70 23 سنة 30إلى  21من 

 %2.70 11 سنة فأكثر 31من 

 طبيعة العمل

 %75.20 304 إدارية

 %8.70 35 تقنية

 %16.10 65 /تقنيةإداريةمختلاة: 

 

%( بينمتتا 63.4( بنستتبة بلغتتت )256( أن أعتتداد التتذكور كانتتت )1توضتتح النتتتائج التتواردة بالجتتدول )

%(، ويالحتتتتتظ أن نستتتتتبة اإلنتتتتتاو فتتتتتي عينتتتتتة 36.60( بنستتتتتبة بلغتتتتتت )148كتتتتتان عتتتتتدد اإلنتتتتتاو )

% تقريبتا(. 37%( جاءت ربه متناسبة مع نسبة اإلناو العامالت فتي الجامعتة وهتي )36.60البحث)

 25( للفئتة 237%(، و)4.50سنة بما نستبته ) 25( للفئة اقل من 18العمري بعدد ) وقد جاء التوزيع

%( أما اقتل النستب 7.2سنة بما نسبته )54-سنة 40( للفئة 29%(، و)85.9سنة بما نسبته )39-سنة 

أفراد(. وفيما يخي المستوى التعليمتي  10سنة فأكثر بعدد ) 55%( فقد جاءت للفئة العمرية 2.50)
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%(، فتتي حتتين جتتاء عتتدد الفئتتة 27فتتردا بمتتا نستتبته ) 109أعتتداد الفئتتة )ثتتانوي أو تقنتتي( فقتتد جتتاءت 

%(، وجتتاء عتتدد حملتتة الماجستتتير متتن المشتتاركين فتتي 57.2فتتردا بمتتا نستتبته ) 231بكتتالوريوظ 

%(، وةلتت  فتتي الوقتتت التتذي جتتاء فيتته عتتدد حملتتة التتدكتوراه 10.1فتتردا( بمتتا نستتبته ) 41االستتتبيان )

%(. وبتتتالنظر لستتتنوات خبتتترة المشتتتاركين 5.7فتتتردا( بمتتتا نستتتبته ) 23بيان )المشتتتاركين فتتتي االستتتت

%(، وجاء عدد الفئة من 27.7فردا( بما نسبته )112سنوات ) 5باالستبيان فقد كان عدد فئة اقل من 

ستنوات  10%(، وجتاء عتدد الفئتة متن43.10فتردا( بمتا نستبته ) 174ستنة ) 10سنوات واقتل متن  5

 20%(، فتي حتين جتاء مجمتوا العتدد فتي الفئتتين )20.80بمتا نستبته )فترد(  84سنة ) 20واقل من 

%(.وقتد كتان عتدد المشتاركين فتي 8.40فتردا بمتا نستبته ) 34فتأكثر(  30سنة( و) 30سنة واقل من 

%(، بينما كان عتدد المشتاركين 75.20فردا( بما نسبته ) 304االستبيان ةوو طبيعة العمل اإلدارية )

%(، في حين أن أصحاب طبيعة العمل المختلاة 8.70فردا بما نسبته ) 35ةوو طبيعة العمل التقنية 

 %(.16.10فردا( بما نسبته )65إدارية وتقنية جاء عددهم )

 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

تم التحقق من صدق أداة الدراسة باريقة صدق المحكمين حيث تم عرض االستبيان علتى مجموعتة 

أعضاء من الهيئة التدريسية متخصصين في المحاستبة واإلدارة  7( من 1من المحكمين )ملحق رقم 

واالقتصاد وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بلجراء ما يلزم متن حتىذف وتعتىديل فتي 

ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموة  تم إعداده لهذا الغىرض،وللتأكد متن ثبتات االتستاق التداخلي 

رة علتتى قيتتاظ الظتتاهرة محتتل الدراستتة بقتتدر مقبتتول متتن الثبتتات، تتتم حستتاب اداة الدراستتة وأنهتتا قتتاد

 ( يستعرض النتائج.2معامل كرونبام ألفا للمحاور كل على حده ولاداة ككل والجدول )

 ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل كرونبام ألفا (2جدول )
 معامل كرونبام ألفا عدد العبارات المحور

 0.73 12 التمكين النفسي

 0.90 24 التمكين الهيكلي

 0.89 36 جميع العبارات

 

( قتيم معتامالت كرونبتام ألفتا للمحتاور وااداة ككتل، ونقترأ علتى 2توضح النتائج التواردة بالجتدول )

( وحيتتث أنهتتا تزيتتد عتتن 0.73النتتتائج أن قيمتتة معامتتل كرونبتتام ألفتتا لمحتتور التمكتتين النفستتي بلغتتت )

فهتتي توضتتح قتتدرا مقبتتوال متتن االستتتقرار التتداخلي لعبتتارات هتتذا المحتتور، ( 0.70القيمتتة المعياريتتة )

( أن المحور يتوفر لته قتدرا مقبتوال 0.90وتوضح قيمة معامل كرونبام ألفا لمحور التمكين الهيكلي )

( وهتي أيضتا توضتح قتدر معقتول متن 0.89من الثبتات، فتي حتين بلغتت قيمتة معامتل كرونبتام ألفتا )

ات أداة الدراسة. عليه خلي الباحث إلى أن أداة الدراسة تتمتع بقتدر مقبتول االستقرار الداخلي لعبار

 من الثبات بما يمكن من تابيق كافة اإلجراءات اإلحصائية على البيانات.

 

 مناقشة نتائج الدراسة

 أسئلة الدراسة:

 من خالل هذه الدراسة يحاول الباحث اإلجابة عن تسا لين رئيسيين هما:

 ما مستوى التمكين النفسي للعاملين في المنظمة محل الدراسة؟  اوو :الساا  الرئيسي 

 ما مستوى التمكين الهيكلي للعاملين في المنظمات محل الدراسة ؟ الساا  الرئيسي الثاني:

ول جابتتتة عتتتن هتتتذه التستتتا الت نجتتتد أن جميتتتع عبتتتارات محتتتاور الدراستتتة الرئيستتتية تمتتتت صتتتياغة 

متدر  الخماسي لى )ليكرت( حيث تم تدريج اإلجابات لها وفقتا للتتالي: اإلستجابات لها وفقا للمقياظ ال

(، والخيتار "غيتر موافتق" رصتد لته الرمتز 1بدء بالخيار "غير موافق بشدة" حيث رصد له الرمتز )

(، ورصتتد 4(، وللخيتتار رصتتد "موافتتق" الرمتتز )3(، وللخيتتار "إلتتى حتتد متتا" تتتم رصتتد الرمتتز )2)

. ولبناء الفئات للحكم على المتوستط الحستابي المتوزون الستتجابات (5للخيار "موافق بشدة" الرمز )
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(، وللحصتول علتى طتول الفئتة تتم 4=1-5كل عبتارة، تتم حستاب المتدى لرمتوز المقيتاظ الخماستي )

(، وبناء على طول الفئة تم بنتاء فئتات الحكتم وفقتا لمتا فتي 0.8=5÷4تقسيم المدى على عدد الفئات )

 (.3الجدول )

 المعيارية للحكم على المتوساات وفقا للمقياظ المتدر  الخماسي الفئات (3جدول )
 درجة الموافقة/االتجاا الفئة 

 منخفضة جدا 1.80إلى  1.00

 منخفضة 2.60إلى  1.81

 متوساة 3.40إلى  2.61

 مرتفعة 4.20إلى  3.41

 مرتفعة جدا 5.00إلى  4.21

 

 للعاملين في المنظمة محل الدراسة ؟الساا  الرئيسي اوو : ما مستوى التمكين النفسي 

ويندر  تحته أربعة أسئلة ول جابة عن جميع ااسئلة، تم ترتيب عبارات كل بُعد بناء على المتوسط 

الحستتابي واالنحتتتراف المعيتتاري لتتتدرجات االستتتتجابات، كمتتا تتتتم حستتتاب المتوستتط الحستتتابي العتتتام 

 يلي استعراض النتائج واالنحراف المعياري لدرجات االستجابات لكل بعد، وفيما

 ترتيب عبارات البُعد المعنوي وفقا للمتوسط الحسابي  (4جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

ا في عملي. 1  مرتفعة جدا 2 0.56 4.58 أفتخر بالجهود التي أ ْبذُلُه 

 مرتفعة جدا 1 0.63 4.50 عملي مهم وةو معنى بالنسبة لي.  2

 منخفضة 3 1.02 1.84 تشعرني المؤسسة بقيمتي وبأهمية العمل الذي أقوم به.ال 3

 مرتفعة 0.73 3.64 المتوسط العام
 

( 3.64( أن المتوستتط العتتام لعبتتارات البُعتتد المعنتتوي قتتد بلغتتت )4توضتتح النتتتائج التتواردة بالجتتدول )

عينة الدراستة حتول مستتوى البُعتد المعنتوي لتدى العتاملين لتوضح درجة مرتفعة من الموافقة افراد 

( قتتدر متوستتط متتن التجتتانس بتتين أفتتراد عينتتة 0.73بالمنظمتتة، وتوضتتح قيمتتة االنحتتراف المعيتتاري )

الدراسة في تقديرهم لمستوى البعد المعنوي لدى العاملين بالمنظمتة. وتوضتح دراستة نتتائج عبتارات 

( ودرجتتة مرتفعتتة جتتدا متتن 4.58تيتتب ااول بمتوستتط بلتتع )( حتتازت علتتى التر2البُعتتد أن العبتتارة )

التقتتدير افتتراد عينتتة الدراستتة علتتى أنهتتم يفتختترون بتتالجهود التتتي يبتتذلونها فتتي عملهتتم. بينمتتا جتتاءت 

( ليوضتح أن أفتراد عينتة الدراستة يقيمتون بدرجتة 4.50( في الترتيب الثاني بمتوسط بلع )1العبارة )

( فتتي الترتيتتب الثالتتث 3بالنستتبة لهتتم. فتتي حتتين جتتاءت العبتتارة )مرتفعتتة جتتدا معنتتى عملهتتم بالمنظمتتة 

( ليوضتتتح أن أفتتتراد عينتتتة الدراستتتة يقيمتتتون بدرجتتتة منخفضتتتة إحساستتتهم بتتتأن 1.84بمتوستتتط بلتتتع )

 المؤسسة تشعرهم بقيمتهم وأهمية العمل الذي يقومون به.

 ( ترتيب عبارات بُعد المقدرة وفقا للمتوسط الحسابي 5جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

 مرتفعة جدا 1 0.53 4.64 أثق في قدرتي على إنجاز عملي بالشكل المالوب. 1

 مرتفعة جدا 2 0.89 4.27 أتمتع بالخبرة والمهارة الكافية اداء عملي. 2

3 
أستتتتايع التكيتتتف بستتتهولة متتتع المستتتتجدات والظتتتروف 

 عملي.الاارئة في 
 مرتفعة 3 0.88 4.04

 جدا مرتفعة 0.77 4.32 المتوسط العام

 

( توضتح 4.32( أن المتوستط العتام لعبتارات بُعتد المقتدرة بلغتت )5توضح النتائج الواردة بالجتدول )

درجتتة مرتفعتتة جتتدا متتن الموافقتتة افتتراد عينتتة الدراستتة حتتول مستتتوى بُعتتد المقتتدرة لتتدى العتتاملين 

( قتتدر متوستتط متتن التجتتانس بتتين أفتتراد عينتتة 0.77بالمنظمتتة، وتوضتتح قيمتتة االنحتتراف المعيتتاري )
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دراسة في تقتديرهم لمستتوى بُعتد المقتدرة لتدى العتاملين بالمنظمتة. وتوضتح دراستة نتتائج عبتارات ال

( ودرجتتة مرتفعتتة جتتدا متتن 4.64( حتتازت علتتى الترتيتتب ااول بمتوستتط بلتتع )1البُعتتد أن العبتتارة )

التقتتدير افتتراد عينتتة الدراستتة علتتى أنهتتم يثقتتون فتتي قتتدراتهم علتتى إنجتتاز العمتتل بالشتتكل المالتتوب. 

( ليوضح أن أفراد عينتة الدراستة يقيمتون 4.27( في الترتيب الثاني بمتوسط بلع )2اءت العبارة )وج

( فتي الترتيتب 3بدرجة مرتفعة جدا تمتعهم بالخبرة والمهارة الكافيتة اداء عملهتم. وجتاءت العبتارة )

اعتهم ( ليوضتتح أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة مرتفعتتة، إستتتا4.04الثالتتث بمتوستتط بلتتع )

 التكيف بسهولة مع المستجدات والظروف الاارئة في عملهم.

 (: ترتيب عبارات بُعد الحرية وفقا للمتوسط الحسابي 6جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

د  دُ بنفسي الاريقة المناسبة لتنفيذ عملي. 1  مرتفعة 1 0.98 3.89 أُح 

2 
أتمتتع بحريتتة كافيتة فتتي وضتتع الجتداول الزمنيتتة الخاصتتة 

 بعملي.
 متوساة 2 1.07 3.33

3 
ال أستتتتتايع أن أرفتتتتض ااعمتتتتال التتتتتي ال أرغتتتتب فتتتتي 

 انجازها.
1.62 0.91 3 

منخفضة 

 جدا

 متوساة  0.98 2.95 المتوسط العام

 

( لتوضح 2.95بُعد الحرية قد بلغت )( أن المتوسط العام لعبارات 6توضح النتائج الواردة بالجدول )

درجتتتة متوستتتاة متتتن الموافقتتتة افتتتراد عينتتتة الدراستتتة حتتتول مستتتتوى بُعتتتد الحريتتتة لتتتدى العتتتاملين 

( حتازت علتى الترتيتب ااول بمتوستط 1بالمنظمة،وتوضح دراسة نتتائج عبتارات البُعتد أن العبتارة )

تد  دُون بأنفستهم الاريقتة  ( ودرجتة مرتفعتة متن التقتدير افتراد عينتة الدراستة علتى3.89بلع ) أنهتم يح 

( ليوضتتح أن 3.33( فتتي الترتيتتب الثتتاني بمتوستتط بلتتع )2المناستتبة لتنفيتتذ أعمتتالهم. وجتتاءت العبتتارة )

أفراد عينة الدراسة يقيمون بدرجة متوساة تمتعهم بحرية كافية في وضع الجداول الزمنيتة الخاصتة 

( ليوضح أن أفراد عينة الدراستة 1.62وسط بلع )( في الترتيب الثالث بمت3بعملهم. وجاءت العبارة )

 يقيمون بدرجة منخفضة جدا  عجزهم عن رفض ااعمال التي ال يرغبون في انجازها.

 (: ترتيب عبارات بُعد التأثير وفقا للمتوسط الحسابي 7جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

 مرتفعة 2 0.68 4.20 نتائج عملي إلى تسهيل أعمال اآلخرين. تؤدي 1

ق  ُق مساهماتي ااثر االيجابي في تاوير المؤسسة. 2  مرتفعة 3 0.88 4.05 تُح 

3 
أرعر بأن لي تأثيرا كبيرا على كل ما يحدو في الدائرة 

 التي أعمل فيها.
 مرتفعة 1 0.97 3.86

 مرتفعة  0.85 4.04 المتوسط العام

 

( لتوضتح 4.04( أن المتوسط العام لعبارات بُعد التأثير قد بلغتت )7توضح النتائج الواردة بالجدول )

درجة مرتفعة من الموافقة افتراد عينتة الدراستة حتول مستتوى بُعتد التتأثير لتدى العتاملين بالمنظمتة. 

-أعمال اآلخرينوتوضح دراسة نتائج عبارات البُعد أن كل العبارات )تؤدي نتائج عملي إلى تسهيل 

ق  ُق مساهماتي ااثر االيجابي في تاوير المؤسسة أرعر بأن لي تتأثيرا كبيترا علتى كتل متا يحتدو  -تُح 

-4.20في الدائرة التي أعمل فيها( قد حازت على درجة مرتفعتة متن التقتدير افتراد عينتة الدراستة )

 ( على أنهم مؤثرون في عملهم.4.05-3.86
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 ما مستوى التمكين الهيكلي للعاملين في المنظمات محل الدراسة ؟  الساا  الرئيسي الثاني:

ويندر  تحته ستة أسئلة فرعية ول جابة عن هذه ااسئلة الستة، تم ترتيب عبارات كل بُعد بناء على 

المتوستتط الحستتابي واالنحتتراف المعيتتاري لتتدرجات االستتتجابات، كمتتا تتتم حستتاب المتوستتط الحستتابي 

 ياري لدرجات االستجابات لكل بعد، وفيما يلي استعراض النتائج.العام واالنحراف المع

 (: ترتيب عبارات بُعد التفويض وفقا للمتوسط الحسابي 8جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

 مرتفعة جدا 1 0.90 4.28 يثق ر سائي في قدرتي على اإلنجاز. 1

2 
ُض إل يَّ رئيسي المبارر بعض المهام من أجل القيام  يُف و  

 بها. 
 مرتفعة جدا 2 0.80 4.27

3 
ة  إلي دون  ض  أعتمد على نفسي في أداء المهام الىُمف وَّ

 الرجوا إلى رئيسي المبارر.
 مرتفعة 4 1.055 3.85

ة  لي. 4 ْمنُوح   مرتفعة 3 1.03 3.78 تتناسب مسؤولياتي مع حجم السلاة الىم 

 مرتفعة  0.95 4.05 المتوسط العام

 

( 4.05( أن المتوستتط العتتام لعبتتارات بُعتتد التفتتويض قتتد بلغتتت )8توضتتح النتتتائج التتواردة بالجتتدول )

لتوضح درجة مرتفعة من الموافقة افتراد عينتة الدراستة حتول مستتوى بُعتد التفتويض لتدى العتاملين 

( حازتا على الترتيب ااول والثتاني 2و 1أن العبارة )بالمنظمة، وتوضح دراسة نتائج عبارات البُعد 

( على التوالي وبدرجة مرتفعة جدا من التقدير افراد عينة الدراسة على 4.27و 4.28بمتوسط بلع )

ويفوضتتتون إلتتتيهم بعتتتض المهتتتام النجازهتتتا. وجتتتاءت ر ستتتائهم يثقتتتون فتتتي قتتتدرتهم علتتتى اإلنجاز.أن

للرابعتة ةات الترتيتب  3.78ثالث على التوالي بمتوسط بلع )( في الترتيب الرابع وال4و 3العبارتان )

( ليوضتتح أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة مرتفعتتة كتتال  4للثالثتتة ةات الترتيتتب  3.85و -3

ة  لهتم، واعتمتتادهم علتتى أنفستهم فتتي أداء المهتتام من ْمنُوح  :)تناستب مستتؤولياتهم متتع حجتم الستتلاة التتىم 

ة  إليهم دون ا ض   لرجوا للرئيس المبارر(.الىُمف وَّ

 (: ترتيب عبارات بُعد المشاركة وفقا للمتوسط الحسابي 9جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

 مرتفعة 4 1.24 3.51 يتعاون العاملون في دائرتي على حل مشاكل العمل. 1

2 
الكافي في تحقيق أهداف ال أرعر بأنني أساهم بالقدر 

 مؤسستي.
 مرتفعة 2 1.22 3.49

3 
تشجع المؤسسة على المشاركة والتشاور بين الر ساء 

 والعاملين.
 مرتفعة 1 1.22 3.41

4 
يأخذ رئيسي المبارر بآرائي ومقترحاتي عند اتخاة 

 قرارات العمل. 
 متوساة 3 1.14 3.35

 مرتفعة  1.20 3.44 المتوسط العام

 

( 3.44( أن المتوستتط العتتام لعبتتارات بُعتتد المشتتاركة قتتد بلغتتت )9النتتتائج التتواردة بالجتتدول )توضتتح 

لتوضح درجة مرتفعة من الموافقة افراد عينتة الدراستة حتول مستتوى بُعتد المشتاركة لتدى العتاملين 

-1( حتازت علتى الترتيتب )1-2-4بالمنظمة. بينما توضح دراسة نتائج عبارات البُعتد أن العبتارات )

( ودرجتة مرتفعتة متن التقتدير افتراد عينتة الدراستة علتى أن 3.41-3.49-3.51(بمتوستط بلتع )2-3

العاملين في دائرتهم متعاونون لحل مشاكل العمل.وعدم ألشعور بالمساهمة بالقدر الكافي في تحقيق )

المؤسستتة تشتتجع علتتى المشتتاركة والتشتتاور بتتين الر ستتاء والعتتاملين( علتتى . وان أهتتداف المؤسستتة

( ليوضتتح أن أفتراد عينتتة 3.35( فتتي الترتيتب الثالتث بمتوستتط بلتع )4. بينمتا جتتاءت العبتارة )التتوالي

 .أخذ رئيسهم المبارر بآرائهم ومقترحاتهم عند اتخاة قرارات العملالدراسة يقيمون بدرجة متوساة 
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 (: ترتيب عبارات بُعد فرق العمل وفقا للمتوسط الحسابي 10جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

1 
تشجع المؤسسة على العمل الجماعي من خالل فرق 

 العمل. 
 مرتفعة 1 1.12 3.72

 مرتفعة 3 1.27 3.55 في دائرتي يتم العمل بروح الفريق الواحد. 2

3 
ت دْع ُم المؤسسة فرق العمل بكافة الصالحيات 

 الالزمة.والتسهيالت 
 مرتفعة 2 1.13 3.49

4 
تشجيع المؤسسة العاملين على تبادل الخبرات 

 والمهارات فيما بينهم.
 متوساة 4 1.16 3.37

 مرتفعة  1.17 3.53 المتوسط العام

 

( 3.53( أن المتوسط العتام لعبتارات بُعتد فترق العمتل قتد بلغتت )10توضح النتائج الواردة بالجدول )

من الموافقة افراد عينة الدراسة حول مستوى بُعد فترق العمتل لتدى العتاملين لتوضح درجة مرتفعة 

( حازت علتى الترتيتب ااول بمتوستط بلتع 1بالمنظمة. وتبين دراسة نتائج عبارات البُعد أن العبارة )

المؤسستتة تشتتجعهم علتتى العمتتل ( ودرجتتة مرتفعتتة متتن التقتتدير افتتراد عينتتة الدراستتة علتتى أن3.72)

( فتتي الترتيتتب الثالتتث والثتتاني بالترتيتتب 3و 2. وجتتاءت العبارتتتان )ل فتترق العمتتلالجمتتاعي متتن ختتال

ةات الترتيتب الثتاني( ليوضتح  3للعبتارة  3.49ةات الترتيب الثالث،و 2للعبارة  3.55وبمتوسط بلع )

، وان ان العمتل بتدائرتهم يتتم بتروح الفريتق الواحتدأن )أفراد عينتة الدراستة يقيمتون بدرجتة مرتفعتة 

( فتتي 4. وجتتاءت العبتتارة )ة ت تتدْع ُم فتترق العمتتل بكافتتة الصتتالحيات والتستتهيالت الالزمتتة(المؤسستت

( ليوضتتح أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة متوستتاة 3.37الترتيتتب الرابتتع بمتوستتط بلتتع )

 .تشجع العاملين على تبادل الخبرات والمهارات فيما بينهمإدراكهم بأن المؤسسة 

 ت بُعد المعلومات واالتصال وفقا للمتوسط الحسابي (: ترتيب عبارا11جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

1 
ال أستايع التواصل بسهولة مع زمالئي ور سائي في 

 العمل.
 مرتفعة 1 1.14 3.72

2 

تشجع المؤسسة على تبادل معلومات العمل باستخدام 

اإلعالم واالتصال )االنترنت، الشبكات  تكنولوجيا

 الداخلية، المكالمات الهاتفية...الك(.

 مرتفعة 4 1.082 3.55

3 
تتميز التعليمات واإلجراءات في المؤسسة بدرجة عالية 

 من الوضوح.
 مرتفعة 3 1.029 3.52

4 
أحصل على المعلومات الالزمة للقيام بعملي في الوقت 

 المناسب.
 مرتفعة 2 0.99 3.48

 مرتفعة  1.06 3.57 المتوسط العام

 

( أن المتوسط العام لعبارات بُعد المعلومات واالتصتال قتد بلغتت 11توضح النتائج الواردة بالجدول )

( لتوضتتح درجتتة مرتفعتتة متتن الموافقتتة افتتراد عينتتة الدراستتة حتتول مستتتوى بُعتتد المعلومتتات 3.57)

علتتى  ( حتازت1واالتصتال لتدى العتاملين بالمنظمتة، وتبتين دراستة نتتائج عبتارات البُعتد أن العبتارة )

ال ( ودرجتة مرتفعتة متن التقتدير افتراد عينتة الدراستة علتى أنهتم 3.72الترتيب ااول بمتوسط بلتع )

( فتي 4-3-2. كمتا جتاءت العبتارات )يستايعون التواصل بسهولة مع زمالئهم ور ستائهم فتي العمتل

( 3.48-3.52-3.55الترتيتتتب الرابتتتع والثالتتتث والثتتتاني علتتتى التتتتوالي ومتقاربتتتة فتتتي متوستتتااتها )

تشتتجع العبارات:) بالترتيتتب ليوضتتح ةلتت  أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة مرتفعتتة كتتال  متتن

المؤسسة علتى تبتادل معلومتات العمتل باستتخدام تكنولوجيتا اإلعتالم واالتصتال )االنترنتت، الشتبكات 
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ليتتة متتن تتميتتز التعليمتتات واإلجتتراءات فتتي المؤسستتة بدرجتتة عا-الداخليتتة، المكالمتتات الهاتفيتتة...الك(.

 .(أحصل على المعلومات الالزمة للقيام بعملي في الوقت المناسب. -الوضوح.

 (: ترتيب عبارات بُعد التحفيز والتشجيع وفقا للمتوسط الحسابي 12جدول )
ترتيب 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

1 
الناجحين أكثر من يتم التركيز في المؤسسة على تشجيع 

 التركيز على معاقبة المقصرين.
 متوساة 2 1.21 3.32

 متوساة 1 1.17 3.06 أ ت ل قَّى الدعم والتشجيع الكافي من ر سائي وزمالئي.  2

ُم نظام الترقيات في المؤسسة بالعدالة والموضوعية. 3  متوساة 3 1.30 3.05 ي تَّس 

 متوساة 4 1.34 2.76 أ ت ل قَّى الدعم والتشجيع الكافي من ر سائي وزمالئي.  4

 متوساة 1.26 3.05 المتوسط العام
 

( أن المتوستتط العتتام لعبتارات بُعتتد التحفيتتز والتشتجيع قتتد بلغتتت 12توضتح النتتتائج التتواردة بالجتدول )

مستتتوى بُعتتد التحفيتتز ( لتوضتتح درجتتة متوستتاة متتن الموافقتتة افتتراد عينتتة الدراستتة حتتول 3.05)

والتشجيع لدى العاملين بالمنظمتة. فتي حتين توضتح دراستة نتتائج عبتارات البُعتد أن جميتع العبتارات 

أ ت ل قَّتى -يتم التركيز في المؤسستة علتى تشتجيع النتاجحين أكثتر متن التركيتز علتى معاقبتة المقصترين.)

تتتُم نظتتتام -التتتدعم والتشتتتجيع الكتتتافي متتتن ر ستتتائي وزمالئتتتي.  الترقيتتتات فتتتي المؤسستتتة بالعدالتتتة ي تَّس 

( قتتد حتتازت علتتى الدرجتتة أ ت ل قَّتتى التتدعم والتشتتجيع الكتتافي متتن ر ستتائي وزمالئتتي.-والموضتتوعية.

 ( على التوالي.2.76 -3.05 -3.06 -3.32المتوساة حيث بلغت )

 (: ترتيب عبارات بُعد التدريب والتعليم وفقا للمتوسط الحسابي 13جدول )
ترتيب 

 العبارة
 رةالعبا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة
 الدرجة

1 
ال تشجع المؤسسة العاملين على التعليم والتاوير 

 المستمر.
 مرتفعة 4 1.33 3.59

2 
ُك الموإفون الجدد في دورات تدريبية خاصة قبل  يُش ار 

 البدء في العمل.
 متوساة 1 1.20 3.28

3 
ف  ُر لي المؤسسة فُر     المشاركة في الدورات تُو 

 التدريبية ةات العالقة بعملي.
 متوساة 2 1.32 3.00

4 
ا متساوية للجميع من أجل التدريب  ص  تُت يُح المؤسسة فُر 

 والتعليم.
 متوساة 3 1.29 2.91

 متوساة 1.28 3.20 المتوسط العام

 

( أن المتوستتط العتتام لعبتتارات بُعتتد التتتدريب والتعلتتيم قتتد بلغتتت 13توضتتح النتتتائج التتواردة بالجتتدول )

( لتوضتتح درجتتة متوستتاة متتن الموافقتتة افتتراد عينتتة الدراستتة حتتول مستتتوى بُعتتد التتتدريب 3.20)

 ( حتتازت علتتى4والتعلتتيم لتتدى العتتاملين بالمنظمتتة. وتبتتين دراستتة نتتتائج عبتتارات البُعتتد أن العبتتارة )

( ودرجتتة مرتفعتتة متتن التقتتدير افتتراد عينتتة الدراستتة علتتى أن 3.59الترتيتتب ااول بمتوستتط بلتتع )

( فتي الترتيتب الثتاني 1. وجتاءت العبتارة )المؤسسة ال تشجع العاملين على التعليم والتاوير المستمر

د الموإفون الجتتد( ليوضتتح أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة متوستتاة أنتت3.28بمتوستتط بلتتع )

كُون فتتي دورات تدريبيتتة خاصتتة قبتتل البتتدء فتتي العمتتل ( فتتي الترتيتتب 2. بينمتتا جتتاءت العبتتارة )يُش تتار 

ف  ُر ( ليوضح أن أفراد عينة الدراسة يقيمون بدرجة متوساة أن3.00الثالث بمتوسط بلع ) المؤسسة تُتو 

( فتتي 3العبتارة )فتي حتين جتاءت  لهتم فُتر    المشتاركة فتي التدورات التدريبيتة ةات العالقتة بعملهتم.

( ليوضتتح أن أفتتراد عينتتة الدراستتة يقيمتتون بدرجتتة متوستتاة 2.91الترتيتتب الرابتتع بمتوستتط بلتتع )

ا متساوية للجميع من أجل التدريب والتعليم.أن ص   المؤسسة تُت يُح فُر 
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 فرضيات الدراسةنتائج 

)ت( للعينتتة حتتاول الباحتتث متتن ختتالل هتتذا الدراستتة التحقتتق متتن صتتحة فرضتتيتين باستتتخدام اختبتتار 

الواحتتدة، إلختبتتار معنويتتة الفتترق بتتين متوستتط درجتتات االستتتجابات لعبتتارات كتتل محتتور والمتوستتط 

 الفرضي لالستجابات لكل محور وفيما يلي استعراض النتائج.

 لعينتة(: معنوية الفرق بين متوسط االستجابات والمتوسط الفرضي باستخدام اختبار )ت( 14جدول )

 واحدة

 المتغير
الوسط 

 فرضال

متوسط 

 االستجابات
 القيمة االحتمالية قيمة )ت(

عند مستوى  اإلحصائيةالداللة 

(0.05) 

 دالة 0.00 41.33 44.82 36 التمكين النفسي

 دالة 0.00 14.07 83.31 72 التمكين الهيكلي
 
 

 : تعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى التمكين النفسيالفرضية اوولى

الفرضية ااولى تم اختبار معنويتة الفترق بتين الوستط الفرضتي لرمتوز االستتجابات للتأكد من صحة 

(،حيتتث 14( كمتتا علتتى الجتتدول )44.82(، ومتوستتط درجتتات استتتجابات أفتتراد عينتتة الدراستتة )36)

( لتوضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستتوى t=41.33,p < 0.05بلغت قيمة إحصاءة االختبار )

سط درجات استجابات أفراد عينة الدراستة. عليته خلتي الباحتث إلتى أن ( لصالح متو0.05معنوية )

 أفراد عينة الدراسة يرون أن المنظمة ال تعاني من ضعف مستوى التمكين النفسي وفقا لالستجابات.

 

 : تعاني المنظمة محل الدراسة من ضعف مستوى التمكين الهيكليالفرضية الثانية

نيتتة تتتم اختبتتار معنويتتة الفتترق بتتين الوستتط الفرضتتي لرمتتوز متتن أجتتل التأكتتد متتن صتتحة الفرضتتية الثا

(، 14( أنظتر الجتدول )83.31(، ومتوسط درجات استجابات أفراد عينتة الدراستة )72االستجابات )

لتبتتين وجتتود فتترق دال إحصتتائيا عنتتد ( t=14.08,p < 0.05)حيتث بلغتتت قيمتتة إحصتتاءة االختبتتار

بات أفتتراد عينتتة الدراستتة. وبتتذل  توصتتل ( لصتتالح متوستتط درجتتات استتتجا0.05مستتتوى معنويتتة )

الباحث إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن المنظمة ال تعتاني متن ضتعف مستتوى التمكتين الهيكلتي 

 وفقا الستجابات أفراد عينة الدراسة.

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -أوال:

ق إليته كثيترا متن أهتل التخصتي )إدارة ااعمتال واإلدارة  تأتي هذه الدراسة في مجال لتم يتتم التاتر 

العامة( في المناقة العربية عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصا، وقد سعت الدراسة إلتى 

استجالء الواقع الراهن للتمكين اإلداري ستعيا لمعرفتة الثغترات المالتوب عالجهتا وتقتديم مقترحتات 

صر، وقادرة على تحقيق ااهتداف، فتللى نتتائج تساعد في خلق بيئة تاويرية تتواءم مع متالبات الع

 الدراسة.

 يرى أفراد عينة الدراسة أن المنظمة في اإلجمال ال تعاني من ضعف مستوى التمكين النفسي. .1

 اتضح إن أفراد عينة الدراسة يفتخرون بالجهود التي يبذلونها في عملهم .2

بقيمتتهم وأهميتة العمتل التتذي أن أفتراد عينتة الدراستة يقيمتون إحساستهم، بتأن المؤسستة تشتعرهم  .3

 .يقومون به بدرجة منخفضة

 يرى أفراد عينة الدراسة أن المنظمة عموما ال تعاني من ضعف التمكين الهيكلي النفسي. .4

 (.4.27حاز تفويض العاملين بالمهام المباررة من ر سائهم على درجة مرتفعة جدا بلغت ) .5

 (.4.28على درجة مرتفعة جدا بلغت ) ت ثقة الر ساء في قدرة المر وسين على اإلنجازحاز .6

هنالتت  ضتتعف واضتتح فتتي تقييتتد حريتتة العتتاملين بتترفض ااعمتتال التتتي ال يرغبتتون فتتي انجازهتتا  .7

(1.62.) 
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( ورغتم أن ةلت  فتوق مستتوى 3.05أن المتوسط العام لعبارات بُعد التحفيز والتشجيع قد بلغتت ) .8

غتترة الضتتعف فتتي بُعتتد التحفيتتز ( قلتتيال إال انتته يعاتتي مؤرتترا واضتتحا تجتتاه ث3الوستتط الفرضتتي)

 والتشجيع لدى العاملين بالمنظمة.

 

 التوصيات -ثانيا:

علتى الدراستة النظريتتة والنتتائج التتي توصتتل إليهتا البحتث يمكتن تقتتديم بعتض التوصتيات والتتتي  بنتاء

 -يمكن أن تكون محط اهتمام المنظمة المبحوثة ومنها اآلتي :

 ليرتفع مستوى أهمية العمل الذي يقومون به.رفع مستوى االهتمام المعنوي بالعاملين  .1

النظتتر إلتتى العتتاملين كتترأظ متتال بشتتري ثمتتين يحتتتا  التاتتوير واالرتقتتاء عبتتر حستتن االستتتثمار  .2

 بالتدريب والتحفيز وحسن التوجه القيادي ولىيس مجرد تكلفة رواتب وإجازات وغيرها.

معتة الجتوف( تبنتي السياستات اجل رفع مستوى التمكين الهيكلي بلمكتان المنظمتة المبحوثتة )جا .3

 الالزمة لرفع مستوى التحفيز والتشجيع لدى العاملين بالمنظمة.

ألشتعور بضتعف المستاهمة بالقتدر الكتافي فتي تحقيتق أهتداف ابتكار رليات تستاعد فتي ردم فجتوة  .4

 المؤسسة لرفع مستوى التمكين الهيكلي

رئيس المبارتتر أهميتتة رراء رفتتع مستتتوى القتترار التشتتاركي حتتتى يتتدرك التتابتكتتار رليتتات تستتاعد  .5

 ومقترحات المر وسين عند اتخاة قرارات العمل لرفع مستوى التمكين الهيكلي

 تشجيع العاملين على تبادل الخبرات والمهارات فيما بينهم لرفع مستوى التمكين الهيكلي. .6

ت تاوير نظام االتصاالت بالمنظمة المبحوثة بحيتث يمكتن متن ستهولة وانستيابية تتدفق المعلومتا .7

 للعاملين. 

عمل مزيد من الدراسات المتعمقة للمورد البشتري بجامعتة الجتوف للوصتول إلتى مستتوى رفيتع  .8

من إدراك االحتياجات التي إن توفرت،فسوف تؤدي إلى تعميق مفهوم التمكتين ومتن ثتم تحستين 

 مستوى ااداء الكلي لهذه المنظمة. 

 

 :مراجع الدراسة
، قستتتم إدارة ااعمال،كليتتتة االقتصتتتاد،جامعة يدارة التمكؤؤؤينعنتتتوان،(.حلقتتتة بحتتتث ب2008-2007أحمتتتد، رزان ) .1

 دمشق،سوريا.

 مقومؤؤات التمكؤين فؤؤي المنظمؤات اومنيؤؤة التعليميؤة ومؤؤدى جاهقيتهؤا لتطبيقؤؤه:(.2009الررتودي،خالد ستليمان) .2
رستالة ماجستتير، قستم  .دراسة مسحية على ضباط كلية الملك فهد اومنيؤة وكليؤة الملؤك خالؤد العسؤكرية

العلتتوم اإلداريتتة، كليتتة الدراستتات العليتتا، جامعتتة نتتايف العربيتتة للعلتتوم اامنيتتة،الرياض، المملكتتة العربيتتة 

 السعودية.

أثؤؤر التمكؤؤين اإلداري علؤؤى اوداء الؤؤو يفي يدراسؤؤة ميدانيؤؤة علؤؤى مؤؤو في . (2011الستتلمي، ستتمير ستتمران ) .3
ة الدراسات العليا، جامعتة الملت  عبتد العزيز،جتدة، المملكتة رسالة ماجستير، عماد."جوازات محافظة جدة

 العربية السعودية.

معوقات تطبيق التمكين اإلداري في الجامعؤات السؤعودية مؤن وجهؤة نظؤر (.2013الشمري، محمد فهاد اللوقان) .4
 " دراسة تابيقية على جامعة حائل"  أعضاء هيئة التدري:

(.العوامل المؤثرة على التمكين اإلداري"تصورات العاملين في مراكز التوزارات 2009الضمور، صفاء يوسف) .5

 ، عمان، ااردن.94-78(،1)36، العلوم اإلدارية -مجلة دراساتااردنية" 

 الملتقتى الستنوي العارتر إلدارة الجتودة .جؤوهر تمكؤين العاملين:يطؤار مفؤاهيمي(.2005العتيبي، سعد مترزوق ) .6

، علتتتتتتتتتتى رتتتتتتتتتتبكة 2015،أغستتتتتتتتتتاس 2الشتتتتتتتتتتاملة،الخبر،المملكة العربيتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتعودية، زيتتتتتتتتتتارة 

 http://bit.ly/1hmHC1Mاالنترنت:

المؤاتمر  .أفكار لتعزيتز تمكتين العتاملين فتي المنظمتات العربيتة نوفمبر(. 29-2004،27العتيبي، سعد مرزوق ) .7
.المنظمتة دير العربي في اإلبداع والتميؤقدور الم العربي السنوي الخام: في اإلدارة: اإلبداع والتجديد،

، علتتى رتتبكة 2016،ينتتاير 23العربيتتة للتنميتتة اإلداريتتة، رتترم الشتتيك، جمهوريتتة مصتتر العربيتتة، زيتتارة 

   http://bit.ly/1S3J9cS االنترنت:
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دور التمكؤؤين فؤؤي تطؤؤوير أداء القيؤؤادات الوسؤؤطى فؤؤي المديريؤؤة العامؤؤة (.2013العصتتيمي، محمتتد عبتتد التترحمن) .8
،رستتالة للؤؤدفاع المؤؤدني مؤؤن وجهؤؤة نظؤؤر القيؤؤادات الوسؤؤطى بالمديريؤؤة العامؤؤة للؤؤدفاع المؤؤدني بالريؤؤا 

ماجستتتير، قستتم العلتتوم اإلداريتتة، كليتتة الدراستتات العليتتا، جامعتتة نتتايف العربيتتة للعلتتوم اامنيتتة،الرياض، 

 http://bit.ly/1URsxTSالعربية السعودية. المملكة

التمكين التنظيمي وسبل تعقيقا في مستشفى قوى اومن بالريا  من وجهة  واقع(.2013الفايدي،أروى عيد ) .9
رسالة ماجستير، قسم العلتوم اإلداريتة، كليتة الدراستات العليتا، جامعتة نتايف العربيتة للعلتوم  .نظر العاملين

 اامنية،الرياض، المملكة العربية السعودية.

رستتالة  ،بؤؤداع اإلداري فؤؤي المنظمؤؤات اومنيؤؤةالتمكؤؤين وعالقتؤؤه باإل(.2011القحاتتاني، رتتائع ستتعد مبتتارك) .10

ماجستتتير، قستتم العلتتوم اإلداريتتة، كليتتة الدراستتات العليتتا، جامعتتة نتتايف العربيتتة للعلتتوم اامنيتتة،الرياض، 

 المملكة العربية السعودية.

التمكين النفسي وعالقته بالوالء التنظيمؤي لؤدى العؤاملين بمستشؤفى (.2009)مصعب بن عبد الهاديالقثامي، .11
رستالة ماجستتير، قستم العلتوم اإلداريتة، كليتة الدراستات العليتا، جامعتة نتايف ،وى اومن بمدينة الريؤا ق

 العربية للعلوم اامنية،الرياض، المملكة العربية السعودية.

دور التمكين في عملية اتخا: القرارات وتنفي ها لؤدى العؤاملين (.2011اللحيدان، عبد ه عبد الرحمن محمد ) .12
رستتالة ماجستتتير، قستتم العلتتوم اإلداريتتة، كليتتة الدراستتات العليتتا، جامعتتة نتتايف ، منطقؤؤة القصؤؤيم بجؤؤوازات

 ، علتى رتبكة االنترنتت:2015متايو، 2زيتارة .العربية للعلوم اامنية،الرياض، المملكتة العربيتة الستعودية

http://bit.ly/1MBtwpX 

اإلداري في السلوك اإلبتداعي لتدى العتاملين  (.أثر التمكين2011المبيضين،محمد ةيب والاراونة، محمد أحمد) .13

 ،عمتتان،ااردن.505-480(،2)38، العلؤؤوم اإلداريؤؤة -مجلؤؤة دراسؤؤاتفتتي البنتتوك التجاريتتة ااردنيتتة،

http://bit.ly/1JgDryy 

(.التمكتتين اإلداري ورثتتاره فتتي إبتتداا العتتاملين فتتي 2009المعتتاني،أيمن عتتوده وأختتو اررتتيدة،عبد الحكتتيم عقلتتة) .14

،عمتتان، 259-234(،2،)5،المجلؤؤة اوردنيؤؤة فؤؤي يدارة اوعمؤؤا دنية:دراستتة ميدانيتتة تحليليتتة.الجامعتتة اار

 ااردن.

(. تمكتين العتاملين فتي المصتالح الحكوميتة ومنظمتات القاتاا الختا : 2001المغربي،عبد الحميد عبد الفتتاح ) .15

(، جامعتة 1)2،والتمويؤلالمجلؤة العلميؤة التجؤارة دراسة تابيقية علي المنظمات العاملة بمحافظة دمياط. 

 http://bit.ly/20mKb4y، على ربكة االنترنت 2016،يناير 23. زيارة طناا

(، أثر تمكين فرق العمل فتي تحقيتق التميتز التنظيمتي فتي جامعتة الاتائف: دراستة 2014النويقة،عاا ه بشير) .16

،عمتتتتتتتتتتتتتتتان، 452-426(،3،)10،المجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اوردنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يدارة اوعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا تابيقيتتتتتتتتتتتتتتتة،

 http://bit.ly/1MBtFK3ااردن.

أثر التمكين اإلداري علؤى اإلبؤداع اإلداري لؤدى العاملين،دراسؤة حالؤة:مركق البحؤ  (.2014بودرهم، هجيرة) .17
رستتتالة ماجستير،قستتتم علتتتوم ،CRSTRA--بستتتكرة-برنؤؤؤاوي عمؤؤؤر-العلمؤؤؤي والتقنؤؤؤي للمنؤؤؤاطق الجافؤؤؤة

بستتتتتتكرة، -محمتتتتتتد خيضتتتتتترالتستتتتتتيير،كلية العلتتتتتتوم االقتصتتتتتتادية والتجاريتتتتتتة وعلتتتتتتوم التستتتتتتيير،جامعة 

 http://bit.ly/1JpaG4Nالجزائر.

 .دار وائل، الابعة السادسة يدارة الجودة الشاملة )مفاهيم وتطبيقات((.2012جودة، محفوإ أحمد ) .18

دراسة ميدانية على عينة من متوإفي كليتة (.التمكين اإلداري وعالقته بلبداا العاملين2010راضي،جواد محسن) .19

 .84-62(،١) ١٢القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مجلة .اإلدارة واالقتصاد

دراسة  :أثــر تطبيق يستراتيجية تمكين العاملين في تحسين أداء الماسسة(.2013زين العابدين،راهب محمد) .20
رسالة ماجستتير، قستم علتوم التستيير،كلية العلتوم  .فرع عنابه SAA ميدانية في الشركة الوطنية للتأمين

تم االستتتتتتتترداد متتتتتتتن بستتتتتتتكرة.-االقتصتتتتتتتادية والتجاريتتتتتتتة وعلتتتتتتتوم التستتتتتتتيير،جامعة محمتتتتتتتد خيضتتتتتتتر

http://bit.ly/1JpaJxt 

إدارة تمكتتتتتتين العتتتتتتاملين ماجستتتتتتتير إدارة ااعمتتتتتتال كليتتتتتتة االقتصتتتتتتاد جامعتتتتتتة سالمة،ستتتتتتلمان)بدون تتتتتتتاريك( .21

 http://bit.ly/1KugK6D.دمشق.الجمهورية العربية السورية

ورقتة عمتل الجهتاز المركتزي للتنظتيم  -(،تمكين العاملين متدخل معاصتر ل صتالح اإلداري2009صالح،جمال) .22

 ، مصر.دراسات وأبحاث -واإلدارة 

ات اوهليؤؤة الدوليؤؤة التمكؤؤين اإلداري وعالقتؤؤه بفاعليؤؤة فؤؤرق العمؤؤل:في الماسسؤؤ(.2013عفانة،حستتن متتروان) .23
قستتم إدارة ااعمال،كليتتة االقتصتتاد والعلتتوم اإلداريتتة، جامعتتة رستتالة ماجستير،.العاملؤؤة فؤؤي قطؤؤاع  ؤؤقة

 غزة.-اازهر

http://bit.ly/1KugK6D
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(. التمكتتين اإلداري فتتي المنظمتتات الخدميتتة " 2011علتتوان، رتتذى احمتتد وعبتتد الرحمن،عبتتد التترحمن عبتتد ه) .24

قستتم اإلدارة،كليتتة اإلدارة  لختتا  فتتي محافظتتة البصتترة،دراستتة تابيقيتتة مقارنتتة بتتين القاتتاعين العتتام وا

 ، العراق.139-102(، 27)7، مجلة العلوم االقتصاديةواالقتصاد، جامعة البصرة، 

دراستة (.اثتر تمكتين العتاملين فتي التاتوير التنظيمي:2013)احمد، سيف التدين عمتاد علي، عالية جواد محمد و .25

، كليتتة اإلدارة كة العامتتة للصتتناعات الصتتوفية فتتي بغتتداداستتتاالعية آلراء عينتتة متتن العتتاملين فتتي الشتتر

مجلة كليؤة بدؤداد للعلؤوم االقتصؤادية ،كلية اقتصاديات ااعمال، جامعة النهرينواالقتصاد، جامعة بغداد و
 ، علتتتتتى رتتتتتتبكة االنترنتتتتتت:2015،أغستتتتتتاس 2العتتتتتتدد الستتتتتادظ والثالثتتتتتتون، زيتتتتتارة  الجامعؤؤؤؤؤة

http://bit.ly/1NimlDg 

أثتتر التمكتتين اإلداري فتتي إبتتداا الموإفين"دراستتة حالتتة .متتايو( 19-18، 2011)لتتة قتتدورفتتالق محمتتد وبتتن ناف .26

الملتقؤى الؤدولي لدبؤداع والتدييؤر التنظيمؤي فؤي المنظمؤات (. Orangeلمجموعة االتصاالت ااردنية" )
، كليتتة العلتتوم االقتصتتادية وعلتتوم التستتيير، جامعتتة ستتعد الحديثؤؤة دراسؤؤة وتحليؤؤل تجؤؤارو وطنيؤؤة ودوليؤؤة

 .حلب،البليدة، الجزائرد

اعتمتاد التمكتين المنظمتي لتحقيتق إستتراتيجية التمتايز: دراستة تابيقيتة فتي الشتركة  (.2012)محمد،صفاء تايته  .27

جامعتتتة ،178-161(،22)8، الدؤؤؤري للعلؤؤؤوم االقتصؤؤؤادية واالداريؤؤؤة مجلؤؤؤةالعامتتتة للستتتمنت الجنوبيتتتة. 

 ،الكوفة، العراق.الكوفة

 .ر، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرةكمفهوم إداري معاصالتمكين (.2006ملحم،يحيى سليم ) .28

(.دور المشاركة المعرفية وتمكين العتاملين 2012)حسب ه،عبد الحفيظ علىمنصور،المجذوب ناصر مفتاح و .29

مجلؤة العلؤؤوم فتي ااداء الوإيفي"دراستة علتتي عينتة متن الشتتركات العاملتة فتتي مجتال البتترول بالستتودان".
 http://bit.ly/1Nimq9Y.الخرطوم،السودان.31-16(،2)13،ةاالقتصادي

 -تمكؤؤين الفئؤؤات المهمشؤؤة مؤؤن منظؤؤور الخدمؤؤة االجتماعيؤؤة أسؤؤ: ومبؤؤاد (.2014ناجي،احمتتد عبتتد الفتتتاح ) .30
 ،الابعة ااولى،المكتب الجامعي الحديث.أساليب واتجاهات

 https://goo.gl/5qp01P،على ربكة االنترنت: 2016،يناير23زيارةويكيبيديا،   .31
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